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متتلك  يجعلها  ما  املنطقة  يف  متا�سًكا  كثثر  الأ ال�سعودية  البنوك  تعد 

بنى  من  متتلكه  ما  بف�سل  اخلارجية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  املقدرة 

زمة  ت�سريعية ورقابية تتواكب مع املعايري العاملية، ورمبا ظهر ذلك جلًيا يف الأ

املالية العاملية التي �سربت العامل كله، اإذ بقي القت�ساد ال�سعودي ثابًتا �سوى 

اهتزازات طفيفة بفعل املتغريات العاملية التي لبد منها، وجمدًدا ورغم كل 

ا على احت�سان ال�ستثمارات  جواء اأثبت قدرته على ال�ستقرار واأي�سً تلك الأ

�سئلة  مان القت�سادي امل�ستقبلي، لكن تبقى الأ اخلارجية ب�سكل ي�سمن لها الأ

من  متكنها  التي  لية  الآ لتلك  ال�سعودية  البنوك  توفري  كيفية  عن  حا�سرة 

حتقيق ما ذكرناه.

24

التاأكيد على متانة القت�ساد ال�سعودي وقدرته على النفاذ من �سطوة تاأثريات 

زمة العاملية كان مبنزلة القا�سم امل�سرتك بني اأربع جل�سات �سمها منتدى الريا�ض  الأ

القت�سادي )Riyadh Economic Forum( يف دورته الرابعة، مبركز الريا�ض الدويل 

مري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين  للمعار�ض، وافتتحه �ساحب ال�سمو امللكي الأ

احلرمني  خثثادم  عن  نيابة  األقاها  بكلمة  الداخلية،  وزيثثر  الثثوزراء  جمل�ض  لرئي�ض 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – اأو�سح خاللها اأن احلكومة 

تبذل جهوًدا ظاهرة للعيان ومقدرة يف التنمية القت�سادية والجتماعية.
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

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

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

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

www.rawnaa.com

املالية  وراق  الأ �سوق  يف  للم�ستثمر  بالن�سبة  النجاح  خطوات  اأوىل  تبداأ 

من دائرة علمه وفهمه على امل�ستوى القت�سادي واملايل، التي متى ما كانت 

هداف التي يتوخاها  وا�سعة وعميقة كلما توافرت لديه الفر�سة على حتقيق الأ

ملحفظته ال�ستثمارية، وجنبته جزًءا كبرًيا من التعّر�ض للمخاطر امل�ساحبة 

وراق املالية )اأ�سهم، �سندات، �سكوك...(.  لطبيعة التعامل يف الأ

36

متانة  جمثثددا  لتثبت  1432هثثث   /1431 للعام  ال�سعودية  امليزانية  جثثاءت 

القت�ساد ال�سعودي ومتيز قطاعاته و�سالبة بنيته التحتية، كما اأكدت �سخامة 

جراءات والقرارات التي ا�ستمرت اململكة يف تبنيها  ثر الفعال لالإ امليزانية على الأ

يف جمال الإ�سالحات القت�سادية، وظهر ذلك جلًيا يف حتقيق معدلت النمو 

يجابية التي ي�سهدها القطاع اخلا�ض والتي اأّدت اإىل تو�سيع قاعدة القت�ساد  الإ

ا  الوطني وتنويعها، وهي موؤ�سرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خ�سو�سً

ن�ساطي ال�سناعات التحويلية واخلدمات اللذين ي�سهدان منًوا م�ستمًرا وجيًدا 

منذ عدة �سنوات.

كما تك�سف �سخامة امليزانية عن التوجه القوي للدولة - حفظها اهلل - نحو 

زمة املالية  حتقيق منو اقت�سادي يتنا�سب وحجم التحديات املرتبطة مب�ساألة الأ

العامة من �ساأنه امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق  النفقات  اأن زيادة  العاملية، كما 

الهدف ال�سرتاتيجي املتمثل يف جعل القت�ساد ال�سعودي من بني اأف�سل ع�سرة 

اقت�سادات جذًبا اأو تناف�سية يف العامل ، بعدما اأكد تقرير التناف�سية القت�سادية 

مرتبة  اململكة حتتل  اأن  العاملي،  القت�سادي  املنتدى  ال�سادر عن   2009 لعام 

متقدمة دولًيا على قائمة اأكر القت�سادات تناف�سية يف العامل.

اإن امليزانية التي تب�سر باخلري والنماء للمملكة و�سعبها ل �سك اأنها حتمل 

دللة وا�سحة على النهج الر�سني للدولة - حفظها اهلل - واحلر�ض القوي على 

تدعيم اأركان القت�ساد الوطني وتعزيز جذوره كاقت�ساد حقيقي ميلك عوامل 

والتعامل  العاملي،  بالقت�ساد  املحيطة  زمات  الأ امت�سا�ض  والقدرة على  القوة 

بكفاءة ومرونة مع ما حملته التحديات القت�سادية العاملية وهو ما نعتقد اأنه 

�سي�ستمر قدما خالل ال�سنوات القادمة ب�سكل اأكر ت�سارًعا وجدية ومناًء.
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)PMI( تداول تحصل على شهادة تقييم معهد إدارة المشاريع
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  ح�سلت 

معهد  تقييم  �سهادة  على  موؤخًرا  )ت��داول( 

على  ح�سولها  بعد   )PMI( امل�ساريع  اإدارة 

واملخت�ص  خ���ر  الأ التقييم  يف   %92 درج��ة 

ال�سركات  يف  امل�ساريع  اإدارة  كفاءة  بقيا�ص 

بتدقيقه واعتماده  )OPM3( والذي قامت 

التاأكد  بهدف  م�ستقلة  ا�ست�سارية  جهات 

دارة  من �سالمة ودقة املنهجيات املعتمدة لإ

م�����س��اري��ع��ه��ا، وذل����ك م��ن خ���الل امل��راج��ع��ة 

واأ�ساليبها  واإجراءاتها  نظمتها  لأ والتقييم 

�ساأنه  م��ن  م��ا  امل�����س��اري��ع،  ب����اإدارة  اخلا�سة 

كفاءة  مدى  معرفة  على  ال�سركة  م�ساعدة 

وفعالية و�سالمة املنهجية املهنية امل�ستخدمة 

يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���س��ة  امل�����س��اري��ع  اإدارة  يف 

التحكم  ودرجة  واملقايي�ص  املعاير  بجوانب 

والن�سباط والقابلية للتطوير.

على  ت��داول  ح�سول  ي�ساهم  اأن  ويتوقع 

هذا الت�سنيف والتقييم العايل يف �سمان: 

التزام عالي القيمة  بخطط التنمية العمالقة
الميزانية السعودية:

القت�سادية الدولية، حيث حر�سنا اأن تكون هذه امليزانية ا�ستمراًرا لتعزيز م�سرة 

التنمية امل�ستدامة يف بالدنا الغالية على الرغم من الظروف القت�سادية الدولية 

اأ�سعار البرتول وكميات ت�سديره، وذلك مبوا�سلة توجيه  اأدت اإىل انخفا�ص  التي 

كرث دعًما للنمو القت�سادي وللتنمية وتعزيز جاذبية  نفاق على اجلوانب الأ املوارد لالإ

اقت�سادنا الوطني لال�ستثمار، وتوفر مزيد من فر�ص العمل للمواطنني من خالل 

�سا�سية واخلدمات الجتماعية. الرتكيز على قطاعات التنمية الب�سرية والبنية الأ

وحتقيًقا لهذا الهدف فقد ت�سمنت امليزانية برامج وم�ساريع جديدة ومراحل 

اإ�سافية لعدد من امل�ساريع التي �سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن )260( 

مليار ريال مقارنة ب�)225( مليار ريال مبيزانية العام املايل احلايل.

ولوية  الأ الب�سرية  التنمية  اإعطاء  ا�ستمراًرا لنهجنا يف  امليزانية متثل  اإن هذه 

والرفع من كفاءتها، وتبًعا لذلك فقد مت تخ�سي�ص ما يزيد عن )137( مليار ريال 

لقطاعات التعليم العام والعايل وتدريب القوى العاملة، وت�سمل برامج هذا القطاع 

ا�ستمرار العمل يف تنفيذ م�سروعنا لتطوير التعليم، واعتماد اإن�ساء )1200( مدر�سة 

ربع اجلديدة  جديدة للبنني والبنات، كما ت�سمنت امليزانية اعتمادات للجامعات الأ

يف )الدمام، واخلرج، واملجمعة، و�سقراء( وا�ستكمال املدن اجلامعية يف عدد من 

اجلامعات القائمة، واإن�ساء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.

 )61( عن  يزيد  ما  تخ�سي�ص  مت  الجتماعية،  والتنمية  ال�سحة  قطاع  ويف 

الربامج  ودع��م  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  رفع  على  العمل  ملوا�سلة  ري��ال  مليار 

اإن�ساء  ل�ستكمال  جديدة  �سحية  م�ساريع  امليزانية  ت�سمنت  حيث  الجتماعية، 

 )8( واإن�ساء  اململكة  مناطق  بجميع  ول��ي��ة  الأ ال�سحية  الرعاية  مراكز  وجتهيز 

ل�)19( م�ست�سفى قائًما. ويف  التحتية  البنية  واإحالل وتطوير  م�ست�سفيات جديدة 

ن�ساء اأندية ومدن  جمال اخلدمات الجتماعية ت�سمنت امليزانية م�ساريع جديدة لإ

ريا�سية ودور للرعاية واملالحظة الجتماعية والتاأهيل، والعتمادات الالزمة لدعم 

برامج ال�سمان الجتماعي.

�سخم يف تاريخ اململكة اأقر جمل�ص  فيما و�سفت باأنها الأ

احلرمني  خ��ادم  برئا�سة  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال���وزراء 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه اهلل 

يف الرابع من حمرم 1431ه� ) 21 دي�سمرب 2009م( يف ق�سر 

اليمامة مبدينة الريا�ص امليزانية العامة للدولة للعام املايل 

اجلديد 1431 / 1432ه�.

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  وج��ه  اجلل�سة  وخ��الل 

فيها  اأعلن  كلمة  اأي��ده اهلل  �سعود  اآل  بن عبدالعزيز  عبداهلل 

امليزانية، جاء فيها: »بحمد اهلل وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية 

العام املايل اجلديد 1432/1431ه� والتي تبلغ )540( مليار 

املقدرة  امليزانية  عن  باملئة   )14( مقدارها  ب��زي��ادة  ري��ال 

للعام املايل احلايل 1431/1430ه�، وقد ُروعي يف اإعدادها 

خذ بعني العتبار الظروف  حاجات اقت�سادنا الوطني مع الأ
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لقطاع  ري��ال  مليار   )22( ح��وايل  تخ�سي�ص  مت  وق��د 

اخلدمات البلدية، تت�سمن م�ساريع بلدية جديدة واإ�سافات 

لبع�ص امل�ساريع القائمة.

كما بلغت خم�س�سات قطاع النقل والت�سالت حوايل 

للم�ساريع  واإ���س��اف��ات  ج��دي��دة  مل�ساريع  ري��ال  مليار   )24(

املعتمدة �سابًقا.

والزراعة  وال�سناعة  املياه  لقطاعات  املخ�س�ص  وبلغ 

ريال  مليار   )46( ح��وايل  خ��رى  الأ �سا�سية  الأ والتجهيزات 

ال�سرف  وخ��دم��ات  ال�سرب  مياه  لتوفر  ج��دي��دة  مل�ساريع 

ال�سحي، وللبنية التحتية واملرافق يف مدينتي اجلبيل وينبع 

التحتية  البنية  لتجهيز  م�ساريع  ت�سمن  كما  ال�سناعيتني، 

لل�سناعات التعدينية براأ�ص الزور.

و�سي�ستمر - بحول اهلل وتوفيقه - تطوير اأجهزة الق�ساء، 

الوطنية  والتقنية، و)اخلطة  للعلوم  الوطنية  وتنفيذ اخلطة 

لالت�سالت وتقنية املعلومات(، كما �ستوا�سل �سناديق وبنوك 

التنمية احلكومية املتخ�س�سة تقدمي القرو�ص يف املجالت 

ال�سناعية والزراعية وامل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة«.

اإع��الن  اهلل  حفظه  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  وختم 

على   - ك�سابقاتها   - امليزانية  »اأك��دت هذه  بقوله:  امليزانية 

بني  املتوازنة  والتنمية  القطاعات،  بني  املتوازنة  النظرة 

املالية  لتوازن  امل�ستقبلية  للنظرة  اأهمية  ُتويل  كما  املناطق، 

التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ي�سهم  مبا  وا�ستقرارها  احلكومية 

ال�ساملة يف وطننا الغايل، وختاًما نوؤكد على التنفيذ الدقيق 

واملخل�ص لربامج وم�ساريع امليزانية. 

املتابعة  احلكومية  ج��ه��زة  الأ وروؤ���س��اء  ال����وزراء  وعلى 

وال�ست�سعار  تهاون  اأو  تق�سر  اأي  دون  ُينفذ،  ملا  الدقيقة 

مانة التي حتّملوها اأمام اهلل ثم اأمامنا،  الدائم للم�سوؤولية والأ

جهزة الرقابية القيام بدورها على اأكمل وجه ورفع  وعلى الأ

التقارير اإلينا اأوًل باأول«.

امل�ساريع  ب��اإدارة  املتعلقة  املعاير  اأف�سل  وتطبيق  اعتماد   -

�سراف على متابعتها.  والإ

- ارتفاع ن�سبة جناح امل�ساريع على املدى البعيد. 

- احل�سول على اأف�سل النتائج باأقل تكلفة ممكنة من خالل 

املنهجية املتبعة يف اإدارة امل�ساريع.

- رفع م�ستوى وكفاءة اإدارة امل�ساريع والعاملني فيها و�سمان 

ح�سولهم على اأف�سل املوؤهالت والتدريب التي ت�ساعدهم 

على تطبيق اأحدث اأ�ساليب ونظم ومنهجيات اإدارة امل�ساريع 

�سراف عليها ومتابعتها.  والإ

امل�ساريع )PMI( فرع اخلليج  اإدارة  اأن معهد  اإىل  ي�سار 

العربي اأ�ساد بح�سول �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

www.( نرتنت على هذا الإجناز على موقعه الر�سمي على الإ

.)pmi-agc.com

 180 مليون سهم في مجموعة
»سيتي قروب« هبة لـ 

»المملكة القابضة«
اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ق��اب�����س��ة ع���ن ت��ل��ق��ي��ه��ا ي���وم ال��ث��الث��اء 

من  مقابل(  )ب��دون  هبة  2010/01/05م  امل��واف��ق  1431/01/19ه������ 

مر الوليد بن طالل عبارة عن 180 مليون �سهم  �ساحب ال�سمو امللكي الأ

يف جمموعة �سيتي قروب امل�سرفية والتي تعادل قيمتها ح�سب اإقفال عام 

2009 )2.24 مليار ريال �سعودي(.

»تداول« تعقد المنتدى 
الثالث لألعضاء

ع��ق��دت ���س��رك��ة ال�����س��وق امل��ال��ي��ة 

املنتدى  م��وؤخ��ًرا  )ت���داول(  ال�سعودية 

ع�����س��اء ال�����س��وق ب��امل��رك��ز  ال��ث��ال��ث لأ

ع���الم���ي ب���� »ت������داول« ومب�����س��ارك��ة  الإ

�سركات الو�ساطة املرخ�سة يف ال�سوق  

وبح�سور الروؤ�ساء التنفيذيني ومديري 

التداول يف �سركات الو�ساطة.

للمرة  يقام  الذي  املنتدى  وهدف 

ومتابعة عدد من  مناق�سة  اإىل  الثالثة 

الق�سايا وامل�ستجدات املتعلقة بال�سوق 

التي من �ساأنها رفع م�ستوى اخلدمات 

»ت��داول«  �سركة  ت�سعى  حيث  املقدمة 

اإىل توفر كافة اأ�سكال الدعم لتعزيز 

اأداء ال�سوق املالية.

القويز  طه  اأكد  الجتماع  وخالل 

�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 

)ت���داول(  ال�سعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق 

اإثراء  وامل�ساهمة يف  امل�ساركة  �سرورة 

بالنفع  يعود  ملا  الجتماعات  مثل هذه 

على اجلميع.

اأع�ساء  اطالع  الجتماع  وت�سمن 

»ت�����داول« ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ع��م��ل ال��ل��ج��ان 

اإليها  و�سلت  التي  وامل��راح��ل  امل�سكلة 

كل جلنة واإجنازاتها، وكذلك مت عر�ص 

جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي تنوي 

�سخا�ص  لالأ تقدميها  »ت��داول«  �سركة 

لها مردود  يتوقع  والتي  املرخ�ص لهم 

وا�سح على امل�ستثمرين.
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إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
منازعات  يف  الف�سل  جلنة  اأ���س��درت 

ال��دع��وى  يف  نهائيا  ق���راًرا  املالية  وراق  الأ

جنم  على  املالية  ال�سوق  هيئة  من  املقامة 

الدين بن اأحمد ظافر ومنر بن عبد العزيز 

اإ�سماعيل واأحمد بن عبا�ص �سربتلي )رئي�ص 

للتنمية  بي�سة  �سركة  اإدارة  جمل�ص  وع�سوي 

القرار  منطوق  اأدان��ه��م  الذين  ال��زراع��ي��ة( 

الت�سجيل  قواعد  من   )28( امل��ادة  مبخالفة 

ول  �سافة اإىل اإدانة املخالف الأ دراج بالإ والإ

مبخالفة املادة )20/ب( من الالئحة نف�سها 

ومعاقبتهم  ال�سركة،  م�سلحة  �سد  لعملهم 

تي:  بالآ

-منع جنم الدين بن اأحمد ظافر من العمل 

يف  اأ�سهمها  ت��ت��داول  التي  ال�سركات  يف 

مدة  اإدارتها  جمال�ص  ع�سوية  اأو  ال�سوق 

�سبع �سنوات. 

- منع جنم الدين بن اأحمد ظافر من مزاولة 

العمل  اأو  املحافظ  اإدارة  اأو  الو�ساطة 

م�ست�سار ا�ستثمار مدة �سبع �سنوات. 

بن  الدين  جنم  على  مالية  غرامة  -فر�ص 

 )300.000( م��ق��داره��ا  ظ��اف��ر  اأح��م��د 

ثالث مئة األف ريال بواقع )100.000( 

مئة األف ريال عن كل خمالفة مرتكبة. 

- منع منر بن عبد العزيز اإ�سماعيل واأحمد 

بن عبا�ص �سربتلي من العمل يف ال�سركات 

التي تتداول اأ�سهمها يف ال�سوق اأو ع�سوية 

جمال�ص اإدارتها مدة �سنة واحدة. 

عن  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  هيئة  اأع��ل��ن��ت  كما 

الف�سل  م���ن جل��ن��ة  ن��ه��ائ��ي  ق����رار  ����س���دور 

ب��ت��اري��خ  امل���ال���ي���ة  وراق  الأ م���ن���ازع���ات  يف 

يف  )2009/12/29م(،  1431/1/12ه������� 

بن  تركي  على  الهيئة  من  املقامة  ال��دع��وى 

اأدان���ه  ال���ذي  الن�سري،  عبيكة  ب��ن  �سطم 

من   )49( امل���ادة  مبخالفة  ال��ق��رار  منطوق 

و)3(   )2( وامل��ادت��ني  املالية  ال�سوق  نظام 

تداوله  اأث��ن��اء  ال�سوق  �سلوكيات  لئحة  م��ن 

ال�سعودية لال�ستثمار  اأ�سهم �سركة املجموعة 

وم�سرف  الراجحي،  وم�سرف  ال�سناعي، 

و�سركة  اجلماعي،  النقل  و�سركة  من���اء،  الإ

دار  و�سركة  والبرتوكيماويات،  للتكرير  رابغ 

ركان للتطوير العقاري، وال�سركة الوطنية  الأ

اإعمار  و�سركة  البحري،  للنقل  ال�سعودية 

عمر،  جبل  و�سركة  القت�سادية،  املدينة 

الق�سيم  و�سركة  للتنمية،  ج��ازان  و�سركة 

للبرتوكيماويات،  كيان  و�سركة  الزراعية، 

�سا�سية  الأ لل�سناعات  ال�سعودية  وال�سركة 

)�سابك( و�سركة �سدق، وال�سركة ال�سعودية 

خلدمات  ال�سعودية  وال�����س��رك��ة  للكهرباء، 

الت�سالت  و�سركة  وامل��ع��دات،  ال�سيارات 

من  الفرتة  خالل  )زين(  ال�سعودية  املتنقلة 

اإذ  2008/9/27م،  اإىل  2008/2/11م 

تالعًبا  واملمار�سات  الت�سرفات  هذه  �سكلت 

وغر  م�سلاًل  انطباًعا  واأوج���دت  واح��ت��ي��اًل 

العقوبات  اإي��ق��اع  ال��ق��رار  وت�سمن  �سحيح، 

تية:  الآ

 )2،693،114( ق��دره  مبلغ  دف��ع  اإل��زام��ه   -

األًفا  وت�سعون  وثالثة  مئة  و�ست  مليونان 

ومئة واأربعة ع�سر رياًل. 

-  ف���ر����ص غ���رام���ة م��ال��ي��ة ع��ل��ي��ه ق��دره��ا 

األ��ف  وخم�سون  مئة  اأرب���ع   )450،000(

ريال. 

-  منعه من العمل يف ال�سركات التي تتداول 

اأ�سهمها يف ال�سوق مدة �سنة واحدة. 

-   م��ن��ع��ه م���ن ت�����داول اأ���س��ه��م ال�����س��رك��ات 

واح���دة.  �سنة  م��دة  ال�سوق  يف   امل��درج��ة 

ق��رار  ���س��دور  ع��ن  الهيئة  اأعلنت   ا  اأي�سً

ن��ه��ائ��ي م���ن ال��ل��ج��ن��ة ن��ف�����س��ه��ا ب��ت��اري��خ 

يف  )2009/12/29م(  1431/1/12ه���� 

معي�ص  على  الهيئة  من  املقامة  الدعوى 

بن  رداد  و  الزهراين  �سعيد  بن  رداد  بن 

�سعيد بن رداد الزهراين، اللذين اأدانهما 

 )49( امل���ادة  مبخالفة  ال��ق��رار  منطوق 

 )2( وامل��ادت��ني  املالية  ال�سوق  نظام  من 

اأثناء  ال�سوق  �سلوكيات  لئحة  من  و)3( 

للتاأمني  هلية  الأ ال�سركة  اأ�سهم  تداولهما 

التعاوين خالل الفرتة من 2008/1/1م 

ه��ذه  �سكلت  اإذ  2008/1/27م،  اإىل 

واحتياًل  تالعًبا  واملمار�سات  الت�سرفات 

وغر �سحيح،  م�سلاًل  انطباًعا  واأوجدت 

تية  الآ العقوبات  اإي��ق��اع  ال��ق��رار  وت�سمن 

عليهما: 

- فر�ص غرامة مالية على كل منهما قدرها 

)100،000( مئة األف ريال. 

- منعهما من العمل يف ال�سركات التي ُتتداول 

اأ�سهمها يف ال�سوق مدة �سنة واحدة. 

- اإلزام كل منهما المتناع عن تداول اأ�سهم 

�سنة  مدة  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات 

واحدة. 

نهائي  قرار  �سدور  الهيئة  اأعلنت  ا  اأي�سً

1431/1/12ه����  بتاريخ  الف�سل  جلنة  من 

ال��دع��وى  يف  وذل����ك  )2009/12/29م( 

بن  عبدالرحمن  على  الهيئة  م��ن  املقامة 

وامل�ستثمرة  احل�سيف  اإبراهيم  بن  �سالح 

اأدان  اللذين  املانع،  عبدالرحمن  بنت  اأم��ل 

املادة  مبخالفة  القرار  منطوق  منهما  ول  الأ

وامل��ادت��ني  املالية  ال�سوق  نظام  م��ن   )49(

)2( و)3( من لئحة �سلوكيات ال�سوق اأثناء 

التعبئة  م��واد  ت�سنيع  �سركة  �سهم  ت��داول��ه 

اإىل  2007/9/1م  من  )فيبكو(  والتغليف 

املجموعة  �سركة  واأ�سهم  2007/9/12م، 

)جمموعة  ال�سناعي  لال�ستثمار  ال�سعودية 

ال�سعودية( خالل الفرتة من 2007/12/4م 

ه��ذه  �سكلت  اإذ   ، 2007/12/15م  اإىل 

واحتياًل  تالعًبا  واملمار�سات  الت�سرفات 

�سحيح،  وغ��ر  م�سلاًل  انطباًعا  واأوج���دت 

تية:  وت�سمن القرار اإيقاع اجلزاءات الآ

- اإلزام عبدالرحمن بن �سالح بن اإبراهيم 

 )200،171( ق��دره  مبلغ  دفع  احل�سيف 

األف ومئة وواحد و�سبعون رياًل عن  مئتا 

املخالفات التي ارتكبها. 

- فر�ص غرامة مالية عليه قدرها )50،000( 

خم�سون األف ريال. 

-  اإلزامه المتناع عن تداول اأ�سهم ال�سركات 

املدرجة يف ال�سوق مدة �سنة واحدة. 

- منعه من العمل يف ال�سركات التي تتداول 

اأ�سهمها يف ال�سوق مدة �سنة واحدة. 

الرحمن  عبد  بنت  اأم��ل  امل�ستثمرة  اإل��زام   -

املانع دفع مبلغ ق��دره)240،539( مئتان 

واأربعون األًفا وخم�ص مئة وت�سعة وثالثون 

رياًل، ميثل قيمة املكا�سب غر امل�سروعة 

من  ال�ستثمارية  حمفظتها  على  املحققة 

وكيلها  ارتكبها  التي  املخالفات  ج��راء 

عبدالرحمن بن �سالح احل�سيف.
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50.000 ريال غرامة على شركة التصنيع الوطنية
مقدارها  مالية  غ��رام��ة  ف��ر���ص  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 

الوطنية،  الت�سنيع  �سركة  على  ري��ال  األ��ف  خم�سون   )50،000(

تبلغ  دراج، حيث مل  والإ الت�سجيل  قواعد  املادة )25( من  ملخالفتها 

ال�ستثمار  ل�سوؤون  على  الأ الرئي�ص  نائب  ا�ستقالة  الهيئة عن  ال�سركة 

واملالية اإل بتاريخ 2009/09/15م، يف حني مت قبول ا�ستقالته بتاريخ 

2008/11/01م.

الترخيص لـ »ستاندرد 
تشارترد كابيتال العربية 

السعودية« لتقديم خدمات 
األوراق المالية

1431/1/10ه����  بتاريخ  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر 

املوافق 2009/12/27م موافقته على الرتخي�ص ل�سركة �ستاندرد 

التعامل  اأن�سطة  ملمار�سة  ال�سعودية،  العربية  كابيتال  ت�سارترد 

ب�سفة اأ�سيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإدارة �سناديق ال�ستثمار، 

وراق املالية.  والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ يف اأعمال الأ

عمال  لأ التنظيمية  الهيئة  م�سوؤولية  من  انطالًقا  ذلك  وياأتي 

وراق املالية وا�ستمراًرا جلهودها يف تطوير هذا القطاع ورغبة  الأ

منها يف زيادة عدد ال�سركات التي تقدم خدماتها للم�ستثمرين يف 

وراق املالية. جمال اأعمال الأ

سحب تراخيص »فريق ألفا المحدودة« و»طالل أبو غزالة 
لالستشارات المالية«

قراره  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر 

1430/1/10ه�����  وت��اري��خ   2009-33-6 رق��م 

�سحب  املت�سمن  2009/12/27م  امل��واف��ق 

الرتخي�ص املمنوح ل�سركة فريق األفا املحدودة 

بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�س�وم 

1424/6/2ه���،   30( وتاريخ  امللكي رقم )م / 

�سخا�ص املرخ�ص لهم ال�سادرة عن  ولئحة الأ

رقم )1- بالقرار  املالية  ال�س�وق  هي�ئة  جمل�ص 

املوافق  1426/5/21ه�����  وتاريخ   )2005-83

من  ل��ع��دد  ملخالفتها  وذل���ك  2005/6/28م 

اأحكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية. 

املالية  ال�سوق  هيئة  رخ�ست  اأن  و�سبق 

اأن�سطة  مبمار�سة  املحدودة  األفا  فريق  ل�سركة 

رقم  املجل�ص  قرار  مبوجب  امل�سورة  و  الرتتيب 

1427/6/16ه������  وت��اري��خ   )2006-192-2(

املوافق 2006/6/12م. 

رق��م  ق����راره  الهيئة  جمل�ص  اأ���س��در  ك��م��ا 

الرتخي�ص  ب�سحب  نف�سه  اليوم   2009-33-8

لال�ست�سارات  غزالة  اأبو  طالل  ل�سركة  املمنوح 

املخالفات  من  ع��دًدا  ال�سركة  لرتكاب  املالية 

حكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية،  لأ

الالزمة  واملتطلبات  ال�سروط  ا�ستيفاء  وع��دم 

ق��رار  يف  امل�سمنة  اأع��م��ال��ه��ا  مم��ار���س��ة  ل��ب��دء 

وتاريخ   )2008-38-9( رق��م  الهيئة  جمل�ص 

2008/11/24م  امل��واف��ق  1429/11/26ه������� 

بالرتخي�ص لل�سركة مبمار�سة ن�ساطي الرتتيب 

وراق املالية. وتقدمي امل�سورة يف اأعمال الأ
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طه القويز رئيًسا لمجلس 
إدارة بنك الجزيرة

من  املنتخب  اجلديد  اجل��زي��رة  بنك  اإدارة  جمل�ص  عقد 

يف  املنعقدة  رب��ع��ني  والأ الرابعة  العادية  العامة  اجلمعية  قبل 

2009/12/21م، اجتماًعا له بتاريخ 2009/12/26م، انتخب 

دارة  الإ ملجل�ص  رئي�ًسا  القويز  عبداهلل  بن  طه  �ستاذ  الأ خالله 

يف الدورة القادمة التي تبداأ من 2010/01/01م وملدة ثالث 

�سنوات تنتهي يف 2009/12/31م.

توقيع خطاب نوايا بين )كيان 
السعودية( وشركة )ديليم(

وقعت �سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات )كيان ال�سعودية( التابعة ل�»�سابك« 

اإيثيلني  البويل  واإن�ساء م�سنع  وتوريد  لت�سميم  )ديليم(  �سركة  مع  النوايا  خطاب 

منخف�ص الكثافة )LDPE( يف جممع )كيان ال�سعودية( مبدينة اجلبيل ال�سناعية، 

�ستتخذ  اإج��راءات  اأي  الإعالن لحًقا عن  و�سيتم  اأ�سهر  ثالثة  ومدة هذا اخلطاب 

بخ�سو�ص هذا اخلطاب.

سبكيم تعلن عن تخفيض الرسوم الحمائية 
في الصين على البيوتانديول

للبرتوكيماويات  العاملية  ال�سعودية  ال�سركة  ع��الن  لإ اإحل��اًق��ا 

حول  »ت���داول«  موقع  على  2009/6/27م  بتاريخ  ال�سركة  لبيان 

قيام بع�ص ال�سركات ال�سينية برفع دعوى اإغراق ال�سوق ال�سينية 

مبنتج البيوتانديول �سد العديد من ال�سركات العاملية املنتجة ملادة 

ال�سركات  اأحد  للدايول  العاملية  ال�سركة  البيوتانديول، ومن �سمنها 

والتي  »�سبكيم«  للبرتوكيماويات  العاملية  ال�سعودية  لل�سركة  التابعة 

و�سط، وقد اتخذت  تعترب امل�سدر الوحيد لهذا املنتج يف ال�سرق الأ

وزارة التجارة ال�سينية يف حينه قراًرا احرتازًيا اأولًيا يتمثل يف فر�ص 

ر�سوم حمائية بن�سبة 20.9% على توريد هذا املنتج لل�سني حتى يتم 

درا�سة هذه الدعوى واإقرار هذه الر�سوم من عدمها بهدف حماية 

ال�سركات ال�سينية.

يف  التحقيقات  من  النتهاء  �سوء  وعلى  اإيجابية  تطورات  ويف 

وزارة  اأعلنت  ال�سركة  قبل  من  القوي  للدفاع  ونتيجة  الق�سية  هذه 

بتخفي�ص  قرار  عن  2009م  دي�سمرب   24 بتاريخ  ال�سينية  التجارة 

4.5% فيما يخ�ص منتج البيوتانديول  اإىل  ن�سبة الر�سوم احلمائية 

الذي تنتجه ال�سركة العاملية للدايول وهو اأقل ن�سبة �سريبة فر�ست 

عن  ال�سركة  اأعلنت  فيما  غ��راق،  الإ بق�سية  املعنيني  املنتجني  على 

ا�ستمرارها يف تزويد اأ�سواق ال�سني بهذا املنتج.

50 ألف ريال غـرامة على 
شركة أسيج

فر�ست هيئة ال�سوق املالية غرامة مالية قدرها )50.000( 

خم�سون األف ريال على �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين 

قواعد  من   )25( امل��ادة  من  )ج((  الفقرة  ملخالفتها  )اأ�سيج( 

الإعالن عن خرب  ال�سركة يف  تاأخرت  دراج، حيث  والإ الت�سجيل 

على  2009/10/27م  بتاريخ  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  موافقة 

التو�سية للجمعية العمومية غر العادية بزيادة راأ�ص مال ال�سركة 

، والذي اأعلن عنه لحًقا بتاريخ 2009/10/31م.
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عمالء  »زين السعودية« يتجاوزون 
حاجز الـ  6 ماليين

امل�سروفات  مع  ي��رادات  الإ تعادل  نقطة  اإىل  و�سولها  عن  ال�سعودية  زين  �سركة  اأعلنت 

ال�سهرية )الربح قبل احت�ساب الفوائد وال�سرائب والإهالكات واملخ�س�سات( حيث اأظهرت 

يرادات ب�سكل كبر لتتمكن  2009م ا�ستمرار ارتفاع الإ نتائج ال�سركة ل�سهر نوفمرب املا�سي 

من ك�سر حاجز التعادل على امل�ستوى ال�سهري كما جتاوز عدد عمالئها 6 ماليني عميل مع 

نهاية ال�سهر نف�سه.

مجلس إدارة سامبا ينتخب 
رئيًسا للمجلس وعضًوا منتدًبا

املالية  �سامبا  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  عقد 

املنتخب اأوىل جل�ساته يوم الثنني 1431/1/18ه� املوافق 

عي�سى  �ستاذ  الأ انتخاب  جماع  بالإ ومت  2010/1/4م 

تعيني  كما مت  دارة،  الإ رئي�ًسا ملجل�ص  العي�سى  بن حممد 

�ستاذ/ �سجاد رازيف ع�سًوا منتدًبا للفرتة املمتدة من  الأ

2010/1/1م وحتى 2012/12/31م.

طرح أسهم »هرفي للخدمات الغذائية« و»مجموعة 
السريع التجارية الصناعية« و»الطيار« لالكتتاب العام

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية عن طرح 8.100.000 �سهم لالكتتاب العام 

متثل )30%( من اأ�سهم �سركة هريف للخدمات الغذائية لالكتتاب، و�سيخ�س�ص 

جزء منها لل�سناديق ال�ستثمارية.

املوافق  1431/1/25ه����  من  الفرتة  خالل  ال�سركة  اأ�سهم  طرح  و�سيتم 

اإمتام  بعد  وذلك  2010/1/17م  املوافق  1431/2/2ه���  اإىل  2010/1/11م 

وامر. عملية بناء �سجل الأ

متثل  العام  لالكتتاب  �سهم   9.000.000 طرح  عن  الهيئة  اأعلنت  كما 

)30%( من اأ�سهم جمموعة ال�سريع التجارية ال�سناعية لالكتتاب، و�سيخ�س�ص 

جزء منها لل�سناديق ال�ستثمارية، و�سيتم طرح اأ�سهم ال�سركة خالل الفرتة 

املوافق  1431/2/23ه������  اإىل  2010/2/1م  امل��واف��ق  1431/2/17ه������  م��ن 

وامر. 2010/2/7م وذلك بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأ

كما اأعلنت  هيئة ال�سوق  املالية عن طرح 24.000.000�سهًما لالكتتاب 

العام متثل )30%( من اأ�سهم جمموعة الطيار لل�سفر، و�سيخ�س�ص جزء منها 

�سخا�ص املرخ�ص لهم. و�سيتم طرح اأ�سهم ال�سركة  لل�سناديق ال�ستثمارية والأ

1431/3/14ه�  اإىل  2010/2/22م  املوافق  1431/3/8ه�  الفرتة من  خالل 

وامر. املوافق 2010/2/28م وذلك بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأ
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ية
عرب

 سوق دبي المالي تشتري
»ناسداك دبي« بـ 121 مليون دوالر

اأبرمت �سوق دبي املايل �سفقة نا�سداك دبي مقابل 121 مليون دولر، 

الروابط  وتوثيق  امل�ستثمرين  اأمام  املتاحة  دبي  �سوق  اأ�سول  زيادة  بهدف 

الت�سغيلية بني البور�ستني واإتاحة الفر�سة مل�ساهمي �سوق دبي لال�ستفادة 

من النمو امل�ستقبلي لنا�سداك دبي.

ومبقت�سي ال�سفقة �ستن�سم نا�سداك اأو اإم اإك�ص اإىل م�ساهمي �سوق 

بقيمة  �سهم  مليون   80 )تعادل   %1 ن�سبتها  اأقلية  ح�سة  خالل  من  دبي 

ال�سوق بتاريخ البارحة قدرها 41 مليون دولر(، ويف الوقت نف�سه �ستتيح 

التجارية  نا�سداك  عالمة  ا�ستخدام  دبي  لنا�سداك  اإك�ص  اإم  اأو  نا�سداك 

وتقنياتها. 

و�ستقوم �سوق دبي بعملية اإعادة هيكلة يف امل�ستقبل القريب من خالل 

الهيكل  ذلك  و�سيمكن  البور�ستني،  متتلك  جديدة  قاب�سة  �سركة  اإن�ساء 

طر  كال من �سوق دبي ونا�سداك دبي من العمل ب�سورة متجان�سة وفق الأ

هيئة  مظلة  حتت  العمل  دبي  �سوق  �سيوا�سل  حيث  املختلفة،  التنظيمية 

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ����س���در ع���ن دائ����رة 

انخفا�ص  ردن��ي��ة  الأ العامة  الإح�ساءات 

دول  اإىل  ردن���ي���ة  الأ ال�����س��ادرات  قيمة 

الكربى  العربية  احل��رة  التجارة  منطقة 

بن�سبة 3.8 يف املائة، يف ال�سهور الع�سرة 

اإىل  لت�سل  2009م،  املا�سي  العام  من 

1.490 مليار دينار مقابل 1.548 مليار 

دينار للفرتة املقابلة من العام 2008م. 

الن�سيب  ع��ل��ى  ال��ع��راق  وا���س��ت��ح��وذ 

ك�����رب م���ن ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات ل���دول  الأ

الكربى  العربية  احل��رة  التجارة  منطقة 

ردن، �سورية ولبنان  )ت�سم اإىل جانب الأ

والعراق  الفل�سطينية  الوطنية  وال�سلطة 

العربية  م��ارات  والإ وال�سعودية  والكويت 

واليمن  وعمان  والبحرين  وقطر  املتحدة 

وم�سر وال�سودان وليبيا وتون�ص واجلزائر 

وامل���غ���رب ل��ه��ذه ال�����دول( مب��ق��دار 511 

 295 بقيمة  ال�سعودية  وتلته  دينار  مليون 

مليون دينار ثم �سورية 126 مليون دينار 

دينار  ماليني   109 العربية  م����ارات  والإ

وخام�ًسا لبنان بقيمة 95 مليون دينار. 

وفيما يتعلق بقيمة الواردات من دول 

الكربى،  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

العام  من  اأكتوبر  نهاية  حتى  بلغت  فقد 

برتاجع  دي��ن��ار  مليار   2.552 2009م  

 3.573 مقابل  امل��ائ��ة  يف   28.5 ن�سبته 

م��ل��ي��ار دي��ن��ار ل��ل��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام 

2008م. 

وت�����س��درت ال�����س��ع��ودي��ة ق��ائ��م��ة دول 

منها  ال���واردات  قيمة  حيث  من  املنطقة 

1.384 مليار  لل�سوق املحلية بقيمة بلغت 

دينار. 

اخلارجية  التجارة  بيانات  واأ�سارت 

للمملكة اإىل اأن قيمة املواد املعاد ت�سديرها 

احلرة  التجارة  منطقة  لدول  ردن  الأ من 

دينار  409 ماليني  بلغت  الكربى  العربية 

حتى  املائة  يف   29.4 ن�سبته  بانخفا�ص 

العام  من  ول(  الأ )ت�سرين  اأكتوبر  نهاية 

2009م مقابل 580 مليون دينار. 

وامل����ع����اد ت�����س��دي��ره ه���ي م�����واد مت 

اأرا�سي اململكة وا�ستيفاء  ا�سترادها اإىل 

خ��رى  الأ وال�سرائب  اجلمركية  الر�سوم 

ال��ر���س��وم  ورد  ����س���ول  الأ ع��ل��ي��ه��ا ح�����س��ب 

وال�سرائب عند اإعادة ت�سديرها. 

ا�ستراده  يف  يعتمد  ردن  الأ اأن  يذكر 

اخل��ام  وال��ب��رتول  النفطية  للم�ستقات 

م�سر  وتبعتها  ال�سعودية،  ال�سوق  على 

 510 اإذ بلغت  ال��واردات،  من حيث قيمة 

 188 بقيمة  م��ارات  الإ ثم  دينار،  ماليني 

180 مليون دينار،  مليون دينار، و�سورية 

والعراق بقيمة 70 مليون دينار.

وراق املالية وال�سلع، كما �ستوا�سل نا�سداك دبي العمل حتت مظلة  الأ

�سلطة دبي للخدمات املالية.

ي�سار اإىل اأن ح�سة نا�سداك اأو اإم اإك�ص يف �سوق دبي لن ت�ستدعي 

اإ�سدار اأ�سهم جديدة حيث �سيتم  ا�ستخدام 40 مليون من اأ�سهم خزانة 

�سوق دبي، عالوة على 40 مليون �سهم �سيتم �سراوؤها من بور�سة دبي، 

و�ستوا�سل نا�سداك اأو اإم اإك�ص الحتفاظ ب�سالتها مع نا�سداك دبي و 

دارة. امل�ساركة مبجل�ص الإ

العراق يستحوذ 
على نصيب 

األسد من قيمة 
الصادرات لدول 
التجارة الحرة 

العربية
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تراجع حجم إصدار سندات صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية في اليمن
اأظهرت تقارير اقت�سادية تراجع حجم اإ�سدار �سندات احلكومة 

اخلا�سة ب�سناديق التقاعد والتاأمينات الجتماعية يف اليمن لفرتة 

اإىل  2009م   وىل من العام  �سهر الع�سرة الأ ثالث �سنوات خالل الأ

الفرتة  ذات  يف  ري��ال  مليار   16.8 مع  مقارنة  ري��ال  مليار   10.8

ل�سندات  القائم  الر�سيد  اإجمايل  يكون  وبذلك  م.   2008 عام  من 

ول املا�سي 346 مليار ريال. و  احلكومة حتى �سهر اأكتوبر ت�سرين الأ

بداأ البنك املركزي اليمني اإ�سدار هذه ال�سندات منذ �سهر �سباط 

فرباير 2009 ملدة ثالث �سنوات بفائدة �سنوية قدرها 7 يف املئة.

�سهر  الأ يف  جنبي  الأ النقد  من  اليمن  تراجع  احتياطي  كما 

7.258 مليارات دولر  209م  لي�سل اإىل  وىل من العام  الع�سرة الأ

مقارنة مع 8.222  مليارات دولر يف الفرتة املقابلة من عام 2008. 

�سول اخلارجية للجهاز امل�سريف خالل الفرتة من  كما تراجعت الأ

يناير اإىل اأكتوبر 2009 لت�سل اإىل 1.794 تريليون ريال مقارنة مع 

1.839 تريليون ريال يف ذات الفرتة من العام 2008م. 

و�سجل �سايف املطالبات على احلكومة يف نهاية اأكتوبر من العام 

 112.7 من  مرتفعا  ريال  مليار   391.7 بلغ  مديًنا  ر�سيًدا  2009م 

مليار ريال يف نهاية ال�سهر نف�سه من العام 2008م. وارتفع املعرو�ص 

من النقود لي�سل اإىل 2.23 تريليون ريال من 1.771 تريليون ريال 

يف الفرتة نف�سها من العام 2008م.

لبنان يسّجل أعلى رقم خاص به في مؤشر »ماستركارد«
ثقة  مل�ستوى  ك��ارد  ملا�سرت  العام  املوؤ�سر  بلغ 

الن�سف  يف  مائة  م��ن  نقطة   74.5 امل�ستهلك 

الثاين من العام املا�سي 2009م  بزيادة ن�سبتها 

الن�سف  املوؤ�سر يف  املائة عن م�ستوى  49.3 يف 

اخلليجية  ال��ب��ل��دان  ك��ل  جت��اوزت��ه  وق���د  ول،  الأ

امل�سمولة بالبيانات الإح�سائية، فت�سدرت قطر 

الثاين  الن�سف  خ��الل  املائة  يف   89.2 مبعدل 

من العام املا�سي، مقابل 71.4 يف املائة خالل 

بن�سبة  م���ارات  الإ تلتها  ول،  الأ الن�سف 

املائة،  29.6 يف  مقابل  املائة  86.1 يف 

املائة  يف   83.2 بن�سبة  ال�سعودية  ث��م 

بن�سبة  والكويت  املائة،  يف  مقابل67.1 

 ، املائة  مقابل49.5 يف  املائة  70.9 يف 

ثم جاءت م�سر بن�سبة 55.6 يف املائة.

و���س��ج��ل امل��وؤ���س��ر ت��ق��دًم��ا ب�����ارًزا يف 

وقطر  وال��ك��وي��ت  م����ارات  والإ ال�سعودية 

وم�سر، لرتفع معها املوؤ�سر العام ملنطقة 

الثاين  الن�سف  خالل  و�سط  الأ ال�سرق 

من العام املا�سي اإىل اأعلى م�ستوياته يف 

خرة.  ال�سنوات الثالث الأ

ويقي�ص موؤ�سر ما�سرت ثقة امل�ستهلك 

من خالل ا�ستفتاء خا�ص للم�ستهلكني يتم خالله 

القت�ساد  ت�سمل  رئي�سية  عوامل  خم�سة  تقييم 

والتوظيف والدخل العادي و�سوق التداول ونوعية 

جابات بني متفائل وحيادي  احلياة مع ت�سنيف لالإ

�سبوعية.  ومت�سائم وتن�سر النتائج يف الن�سرة الأ

بن�سبة  للموؤ�سر  اأعلى معدل  الكويت  وحتمل 

96.6 يف املائة الذي �سجلته يف الن�سف الثاين 

يف  دن��ى  الأ رقمها  و�سجلت  املا�سي،  العام  من 

 49.5 بن�سبة  احلايل  العام  من  ول  الأ الن�سف 

يف   92.2 بن�سبة  ال�سعودية  تليها  امل��ائ��ة،  يف 

املائة الذي �سجلته يف الن�سف الثاين من العام 

2007، واأدناه بن�سبة 67.1 يف املائة يف الن�سف 

ول من العام احلايل، فيما حملت قطر الرقم  الأ

من  الثاين  الن�سف  يف  وللمنطقة  لها  ع��ل��ى  الأ

دن��ى  والأ املائة،  يف   89.2 بن�سبة  احلايل  العام 

ول، كذلك  لها بن�سبة 71 يف املائة يف الن�سف الأ

من  كبرة  قفزة  حققت  التي  م����ارات  الإ

رقم يف  اأدنى  وهو  املائة،  29.2 يف  معدل 

ول  الأ الن�سف  خ��الل  املنطقة  موؤ�سرات 

من العام احلايل، اإىل معدل 86 يف املائة 

خالل الف�سل الثاين. 

و�سّجل لبنان اأعلى رقم خا�ص به خالل 

الن�سف الثاين من عام 2008، بن�سبة 69 

ول من  يف املائة، واأدن��اه خالل الن�سف الأ

العام ذاته بن�سبة 32 يف املائة، اأما الرقم 

على يف م�سر فيعود اإىل الن�سف الثاين  الأ

املائة،  يف   65.9 بن�سبة   2007 ع��ام  م��ن 

العام  من  ول  الأ الن�سف  خ��الل  دن���ى  والأ

احلايل بن�سبة 32.3 يف املائة.
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رئيس البنك المركزي األوروبي:

البد من إجراءات حاسمة للحفاظ على الثقة في المالية العامة
املركزي  البنك  رئي�ص  تري�سيه  كلود  جان  اأكد 

زمة املالية يتطلب جهًدا  وروبي اأن اخلروج من الأ الأ

على  يتعني  اأنه  مو�سًحا  البطالة،  لتعوي�ص  من�سًقا 

البنوك توفر ائتمانات كافية وعلى احلكومات يف 

منطقة اليورو اأن ت�سيطر على املالية العامة لدعم 

ميكن  حتى  م،   2010 يف  عاملي  اقت�سادي  انتعا�ص 

للبنوك اأن توؤدي دورها املحوري يف توفر ائتمانات 

على  زم��ة  الأ عواقب  تاأثرات  ملواجهة  لالقت�ساد، 

�سوق العمال واملالية العامة التي باتت متثل حتدًيا 

اإ�سافًيا.

اإنه ل بد  وروبي  وقال رئي�ص البنك املركزي الأ

اليورو  منطقة  يف  امل��وازن��ة  يف  العجز  تقلي�ص  من 

كرث ويف بع�ص الدول يف وقت  بحلول 2011 على الأ

يف  الثقة  على  احلفاظ  اأج��ل  من   2010 مثل  مبكر 

املالية العامة.

اليابان تتوقع ازدياد الناتج الصناعي بمقدار 1.3% في يناير الجاري
بلغت  اآ�سيا  اإىل  اليابانية  ال�سادرات  قيمة  اأن  اليابانية  املالية  لوزارة  حديث  تقرير  اأظهر 

يف �سهر نوفمرب املا�سي 2.7 تريليون ين )30 بليون دولر( وذلك باأكرث من قيمة ال�سادرات 

اليابانية اإىل كل من اأمريكا ال�سمالية  920 بليون ين  واأوروبا الغربية 624 بليون ين جمتمعة.

ال�سناعي  ن���ت���اج  الإ اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 

املا�سي،  نوفمرب  �سهر  يف  ارتفع  اليابان  يف 

م�سجاًل اأعلى منو يف ال�سهور ال�ستة املا�سية، 

الت�سدير  على  الطلب  يف  لالنتعا�ص  نتيجة 

امل�سانع مبقدار  اإنتاج  ارتفع  اآ�سيا، حيث  من 

املا�سي،  اأكتوبر  ب�سهر  مقارنة  املائة  2.6 يف 

ما  ال��ت��وايل،  على  �سهري  منو  تا�سع  م�سجاًل 

وخا�سة  ال�����س��ادرات  يف  النتعا�ص  اأن  يعني 

ال�سناعي.  الناجت  يف  النمو  دع��م  اآ�سيا  اإىل 

اليابانية  ال�سادرات  اأن  التقرير  واأو���س��ح   .

املا�سي  نوفمرب  �سهر  يف  وحدها  ال�سني  اإىل 

اأول زيادة خالل  7.8 يف املائة يف  ب�  ارتفعت 

النقل يف  اإنتاج معدات  ارتفع  كما  �سهًرا،   14

يف  امل��ائ��ة.  يف   5.9 مب��ق��دار  املا�سي  نوفمرب 

نتاج ملعدات تكنولوجيا املعلومات  حني زاد الإ

مبقدار 2.7 يف املائة. 

اأن يزيد الناجت ال�سناعي  وتوقع التقرير 

اجل��اري  يناير  يف   %1.3 مب��ق��دار  ال��ي��اب��اين 

2010م.
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الصين تسابق ألمانيا على صدارة التصدير العالمي
اأكد نائب وزير التجارة ال�سيني جونغ �سان 

اأن ال�سني قد تتقدم على اأملانيا لت�سبح الدولة 

من  ال��رغ��م  على  ال��ع��امل  يف  وىل  الأ امل�����س��درة 

القت�سادية  زم��ة  الأ ب�سبب  ال�سادرات  تباطوؤ 

من  ال�سني  ح�سة  اأن  اإىل   م�سرا   ، العاملية 

هذه   %9 تتجاوز  اأن  يفرت�ص  العاملية  التجارة 

ال�سنة مقابل 8.6% يف 2008.

جلنة  ع�سو  ن��ف��ى  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 

فان  ال�سيني  ال�سعب  لبنك  النقدية  ال�سيا�سة 

اليوان  ت��راج��ع  ب�ساأن  م��وؤخ��ًرا  ت��ردد  م��ا  جانغ 

فيها  مب��ا  خ���رى  الأ العمالت  مقابل  ال�سيني 

الدولر واليورو والني الياباين.

اإن ال�سادرات قد تنمو بوترة  وقال جانغ 

موؤكًدا   ،2010 عام  الع�سرات  خانة  يف  ت�سعها 

اأن كالمه يعرب عن روؤيته ال�سخ�سية ولي�ص عن 

موقف الدولة.

واأ�سار ع�سو جلنة ال�سيا�سة النقدية للبنك 

يف  اأعلنت  العاملية  التجارة  منظمة  اأن   اإىل 

اأغ�سط�ص املا�سي 2009م اأن �سادرات الب�سائع 

ال�سينية تقدمت ب�سكل طفيف �سادرات اأملانيا، 

ال�سينية  ال�سادرات  قيمة  اأن  اىل  لفتت  فيما 

دولر  مليار   521.7 ول  الأ الف�سل  يف  بلغت 

ملانية. مقابل 521.6 مليار لل�سادرات الأ

واأكد جانغ اأن ال�سني �ستواجه و�سًعا اأكرث 

يف  اخل��ارج��ي��ة  بالتجارة  يتعلق  فيما  تعقيًدا 

العاملي  بالطلب  املتعلقة  ال�سكوك  ب�سبب   2010

وا�ستقرار اأ�سعار �سرف اليوان، على خلفية ما 

من  ال�سينية  التجارة  وزارة  تقديرات  اأكدته 

اإذ  ال�سني  على  �سعًبا  كان  2009م  العام  اأن 

ال�11  �سهر  الأ ويف   ،%16 ال�سادرات  تراجعت 

ال�سينية  ال�����س��ادرات  تراجعت   ،2009 م��ن 

18.8% باملقارنة مع الفرتة نف�سها من  بن�سبة 

2008، لتبلغ 1070 مليار دولر.

نائب رئيس صندوق النقد الدولي:

2010 سيكون العام األفضل لالقتصاد العالمي
رئي�ص  ن��ائ��ب  ليب�سكي  ج��ون  اأك���د 

احتمالت  اأن  ال��دويل  النقد  �سندوق 

تبدو  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����س��ادي  التح�سن 

القت�سادية  ال��ب��ي��ان��ات  يف  وا���س��ح��ة 

رفع  ويف  املالية،  ال�سوق  باأداء  املتعلقة 

اأن   اإىل  التوقعات القت�سادية، م�سًرا 

اإىل  �ستنعك�ص  تفاوؤًل  كرث  الأ التوقعات 

حد ما يف التحديثات العادية لبيانات 

�سهر يناير احلايل.

�سيتعني  اأن����ه  ليب�سكي  واأو����س���ح 

للنمو  ال�����س��ن��دوق  ت��ن��ب��وؤات  م��راج��ع��ة 

تعايف  ن  لأ نظًرا  العاملي،  القت�سادي 

الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي م��ن اأ����س���واأ رك��ود 

ياأخذ  طويلة  ع��ق��ود  منذ  اق��ت�����س��ادي 

حالًيا وترة اأ�سرع مما كان متوقًعا من 

قبل.

من  الرغم  »على  ليب�سكي:  وق��ال 

تدعو  اأ�سباب  هناك  فمازالت  ذل��ك 

اإىل احلذر يف الوقت الذي يخرج فيه 

بارتفاع  م�ستدًل  ال��رك��ود«،  من  العامل 

النظم  وه�سا�سة  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دلت 

املالية يف القت�سادات املتقدمة.

النقد  �سندوق  رئي�ص  نائب  وحث 

بقاء  الإ على  العامل  حكومات  ال��دويل 

نفاق ال�سخمة خالل  على اإجراءات الإ

العام احلايل 2010م.

ي�سار اإىل اأن  �سندوق النقد الدويل 

توقع يف اأكتوبر املا�سي اأن ينمو الناجت 

3.1 يف املئة  القت�ساد العاملي بن�سبة 

بن�سبة  انكم�ص  اأن  2010، بعد  يف عام 

1.1 يف املئة يف عام 2009. 

كما توقع ال�سندوق اأن تبلغ الزيادة 

1.3 يف املئة يف حني  يف الدول الغنية 

والقت�ساديات  النامية  الدول  �ستقود 

النا�سئة النتعا�ص بن�سبة منو متوقعة ب� 

5.1 يف املئة يف عام 2010م.



ية
ود

سع

أسواق

�1العدد 39 يناير 1�2010 العدد 39 يناير 2010 �1العدد 39 يناير 1�2010 العدد 39 يناير 2010

أسواق

 أحمد السيد -الريا�ص

العاملية كان  زمة  النفاذ من �سطوة تاأثريات الأ ال�سعودي وقدرته على  التاأكيد على متانة القت�ساد 

 )Riyadh Economic Forum( مبنزلة القا�سم امل�سرتك بني اأربع جل�سات �سمها منتدى الريا�ض القت�سادي

مري نايف بن  يف دورته الرابعة، مبركز الريا�ض الدويل للمعار�ض، الذي افتتحه �ساحب ال�سمو امللكي الأ

عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، بكلمة األقاها نيابة عن خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – اأو�سح خاللها اأن احلكومة تبذل جهوًدا ظاهرة 

للعيان ومقدرة يف التنمية القت�سادية والجتماعية، من اأبرز نتائجها ارتفاع معدلت النمو القت�سادي، 

تطرقت  كما  الب�سرية،  املوارد  وتطوير  فراد،  الأ معي�سة  مب�ستوى  والرتقاء  التحتية،  البنية  واإجنازات 

الكلمة اإىل التاأكيد على اأن اأكرب دليل على جناح ال�سيا�سات املالية والنقدية حلكومة اململكة هو جتاوزها 

خرية يف القت�ساد الوطني. زمة القت�سادية العاملية وحمدودية اأثر الأ لتداعيات الأ

منتدى الرياض االقتصادي:

السياسات المالية والنقدية 
للمملكة متينة.. وراسخة

السياسات المالية والنقدية 
للمملكة متينة.. وراسخة
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واختتم املنتدى فعالياته التي ا�ستمرت خالل 

الفرتة من 3-5 حمرم 1431ه� )20-22 دي�سمرب 

تعزيز  اإىل  ه��دف��ت  تو�سيات  بجملة  2009م( 

وت�سمنت  ال�سعودي  القت�ساد  يف  التنموي  البعد 

�سراف على القت�ساد  اإن�ساء جهتني لالإ التو�سية 

كيان  اإن�ساء  ذل��ك  وم��ن  امل��ي��اه،  وق�سايا  املعريف 

على،  موؤ�س�سي حتت مظلة املجل�ص القت�سادي الأ

حتت ا�سم »اللجنة الوطنية لالقت�ساد املعريف«.

على  ن��ف��اق  الإ م�ساعفة  املنتدى  اق��رتح  كما 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  كن�سبة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 

عن  ف�ساًل  اأ�سعاف،  ع�سرة  مبقدار  ج��م��ايل  الإ

زيادة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف متويل البحوث 

على  نفاق  الإ وم�ساعفة  التطبيقية،  كادميية  الأ

تنمية وتطوير الت�سالت وتقنية املعلومات.

بتوفر  املالية  وزارة  قيام  اأهمية  على  و�سدد 

العتمادات املالية الالزمة لدعم برامج التحول الهيكلي املطلوبة يف القطاع 

الزراعي، يف حني راأى �سرورة تو�سع ال�سندوق الزراعي يف متويل م�سروعات 

الت�سنيع الزراعي والنقل والتخزين والت�سويق ملنتجات اخل�سراوات، واأهمية 

تويل وزارة التجارة م�سوؤولية ا�سرتاتيجية خطط اخلزن ال�سرتاتيجي لل�سلع 

و�سيا�سات الت�سدير وبرامج ال�ستثمار يف اخلارج.

حتت  نظمة  الأ بتوحيد  املنتدى  اأو�سى  التجارية  نظمة  الأ جمال  ويف 

املعمول  حكام  الأ املوحد  التجارة  ت�سمني نظام  يتم  اأن  نظام موحد، على 

نظمة التجارية ال�سعودية  حكام يف الأ بها حالًيا، مع اأهمية حتديث بع�ص الأ

عند اإحلاقها بنظام التجارة املوحد، ون�سر اأحكام وقرارات ذات العالقة 

باملنازعات التجارية، واإ�سدار نظام م�ستقل للتحكيم التجاري.

اأو�سى املنتدى باأهمية مراجعة  عمال ال�سعودي  وعلى �سعيد قطاع الأ

نظمتها هيكلًيا ملواجهة التحديات العاملية، ودعم  من�ساآت القطاع اخلا�ص لأ

يتوىل  اأن  على  اخلا�ص،  القطاع  اأم��ام  ال�ستثمار  وجم��الت  فر�ص  تو�سيع 

القطاع اخلا�ص تنمية وتطوير الكفاءات فيه ب�سكل فاعل، مع �سرورة اأن 

نفاق املجزي على البحث والتطوير. يبذل هذا القطاع الإ

القرار  ومتخذي  عمال  الأ رج��ال  من  مكثًفا  ح�سوًرا  املنتدى  و�سهد 

والإعالميني لحظوا عن كثب التطور الوا�سح يف تنظيم املنتدى و�سخامة 

الفعاليات حيث �سارك ما يقرب من 741 ما بني باحثني ورجال و�سيدات 

ربع  الأ الدرا�سات  ملناق�سة  حلقة   13 نحو  يف  حكوميني  وم�سوؤولني  اأعمال 

التي  احلالية  دورت��ه  يف  القت�سادي  الريا�ص  منتدى  ا�ستعر�سها  التي 

اإ�سافة  العمل،  ور�ص  املتوا�سل من خالل  العمل  نحو عامني من  ا�ستمرت 

اإىل عقد اأكرث من 44 اجتماًعا بني الفرق امل�سرفة على الدرا�سات والفرق 

ال�ست�سارية التي تقوم باإعداد الدرا�سات، ونتج عن كل تلك اجلهود اأربع 

ثر يف دفع م�سرة التنمية  درا�سات ناق�ست اأربعة حماور رئي�سية لها بالغ الأ

واقت�ساد  الب�سري  امل��ال  راأ���ص  يف  »ال�ستثمار  يف:  وتركزت  القت�سادية 

م��ن  و»الأ التنمية«،  ومتطلبات  ال�سعودية  التجارية  نظمة  و»الأ املعرفة«، 

عمال ال�سعودي ومواجهة  املائي والغذائي والتنمية امل�ستدامة«، و»قطاع الأ

القطاع  »دور  عن  ن��دوة  اأقيمت  داخلها  وم��ن  القت�سادية«،  التحديات 

امل�سريف يف التنمية القت�سادية«.

دور متنام للبنوك ال�سعودية

يف كلمته اأمام ندوة عن »دور القطاع امل�سريف يف التنمية القت�سادية« 

التي عقدت برئا�سة نائب وزير املالية الدكتور حمد بن �سليمان البازعي 

هلي  اأو�سح الدكتور �سعيد بن عبداهلل ال�سيخ كبر القت�ساديني بالبنك الأ

ارتفاع ن�سبة اأ�سول البنوك اإىل الناجت املحلي الإجمايل من 64% اإىل %74 

تنمية  للبنوك يف  املتنامي  الدور  يعك�ص  ما  وهو  املا�سيتني  ال�سنتني  خالل 

خرة  القطاع غر النفطي اإىل جانب م�ساهمة الكتتابات خالل ال�سنوات الأ

يف احلد من العتماد على الئتمان لتمويل القت�ساد حيث �سكل الئتمان 

الئتمان عدة  العام احلايل، كما ت�ساعف  54% خالل  املحلي نحو  للناجت 

اإىل  اأقل  وبوترة  والت�سييد  وال�سناعة  والتجارة  فراد  الأ لقطاعات  مرات 

غر  املطرد  النمو  يف  اأ�سهم  مما   2008-2002 خ��الل  القطاعات  باقي 

النفطي.

خرى يف التمويل تظل متوا�سعة  كما اأ�سار اإىل اأن م�ساهمة ال�سناديق الأ

مو�سًحا   ،2002 ع��ام  م��ع  باملقارنة  ن  الآ القت�ساد  حجم  اإىل  بالنظر 

�سندوق  وكذلك  العامة  ال�ستثمارات  ل�سندوق  قرا�ص  الإ �سايف  ارتفاع 

اأنه مع اإطالق املدن  2007-2008 موؤكًدا  التنمية ال�سناعية خالل عامي 

جنبية  القت�سادية وامل�ساريع العمالقة ارتفعت م�ساهمة متويل البنوك الأ

وموؤ�س�سات �سمان ال�سادرات خالل ال�سنوات املا�سية.

وقال الدكتور �سعيد ال�سيخ اإن �سبب تاأجيل امل�ساريع يف ال�سعودية يعود 

زمة املالية ومراجعة جدوى بع�ص  جنبي يف اأعقاب الأ اإىل انح�سار التمويل الأ

امل�ساريع داخل البالد، لفًتا اإىل اأن ال�سعودية حلّت يف املرتبة الثانية خليجًيا 

مارات يف حجم امل�ساريع املوؤجلة، حيث و�سلت قيمة امل�ساريع التي مت  بعد الإ

اإرجاوؤها يف دبي اإىل نحو 350 بليون دولر، لكنه اأكد جمدًدا اأن هناك بوادر 

لالنتعا�ص يف الئتمان خالل الربع الثالث يف قطاعي اخلدمات والتجارة، 

ن�ساء والزراعة. واإن كان تراجع الئتمان ما زال م�ستمًرا يف قطاع الإ

الئتمان  وترة  تراجع  هلي عن  الأ بالبنك  القت�ساديني  وك�سف كبر 

وكذلك  البنوك  حذر  ب�سبب  احل��ايل  العام  خالل  بحدة  اخلا�ص  للقطاع 

انخفا�ص الطلب مع اإرجاء خطط التو�سعة وتاأجيل بع�ص امل�ساريع، م�سًرا 

اإىل جهود موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما( لتعزيز ال�سيولة بتخفي�ص 

الحتياطي القانوين ومعدل الريبو العك�سي اإىل 0.25% واأ�سار ال�سيخ اإىل 

وال�سركات  عمال  الأ بيوت  بع�ص  تعر�ست  العاملية  زم��ة  الأ اأعقاب  يف  انه 

العائلية اإىل اأزمات �ساهمت يف تعزيز احلذر لدى البنوك لرتتفع بالتايل 

احتياطياتها غر النظامية اإىل ما يقارب 80 مليار ريال.
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النقد  موؤ�س�سة  اأبدتها  التي  الكبرة  املرونة  جم��دًدا  ال�سيخ  وثمن 

ال�سيولة  توفر  �سمان  مع  النقدية  ال�سيا�سة  اإدارة  يف  ال�سعودي  العربي 

اأثر  على  ال�ستثمار  خم�س�سات  ارتفعت  كما  املالية  زم��ة  الأ بداية  منذ 

مريكي عام  2008 وتبعتها ارتفاع خم�س�سات  النك�ساف على ال�سوق الأ

خ�سائر الئتمان خالل العام اجلاري.

عمال وال�سيولة قطاع الأ

وراق املالية بالغرفة التجارية  واأو�سح مط�سر املر�سد ع�سو جلنة الأ

يف مداخلته اأمام الندوة اأن تراجع الن�ساط التمويلي اأو التمويل امل�سريف، 

زمة املالية العاملية وت�سببها يف حدوث تعرثات  كان ناجًما عما اأفرزته الأ

ال�سركات  ف�ساح عند  الإ وتدين عملية  ال�سفافية  اأن عدم  كما  خطرة، 

اأجرب البنوك على الرتاجع عن التمويل بغ�ص النظر عن معدلت الفائدة 

مقابل  »�ساما«  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  تدفعها  التي  املنخف�سة 

اإىل حرمان  اأدت  م��ور جمتمعة  الأ هذه  اأن  اإىل  م�سًرا  البنوك،  فوائ�ص 

عمال من ال�ستفادة من توافر ال�سيولة. قطاع الأ

القطاعني  بني  بال�سراكة  �سركات  اإن�ساء  يتم  اأن  املر�سد  واق��رتح 

خا�سة  اأغ��را���ص  ذات  ال�سركات  تلك  تكون  واأن  واخل��ا���ص،  احلكومي 

�سكك  ال��ط��اق��ة،  امل��ي��اه،  التحتية،  )البنى  الوطنية  امل�ساريع  لتمويل 

احلديد، وغرها(، م�سًرا اإىل اأن هذه ال�سراكة �ستعمل على زيادة ثقة 

امل�ساريع  تلك  التي تطرحها  ال�سكوك  �سراء  واإقبالهم على  امل�ستثمرين 

غرا�ص التمويل. لأ

وقال اإن قيام احلكومة مب�ساركة القطاع اخلا�ص يف ملكية �سركات 

�سدار  لإ املختلفة  امل�ساريع  اأم��ام  الفر�سة  �سيتيح  اخلا�سة  غ��را���ص  الأ

الثانوية  ال�سوق  ن�ساط  يزيد من  ما  امل�ستثمرين  ال�سكوك وطرحها على 

�سكوك  من  اجلديدة  ���س��دارات  الإ ف��اإن  وبالتايل  وال�سندات،  لل�سكوك 

موال واإبقاء ثروات اأفراد املجتمع  وخالفه �ست�ساعد على توطني روؤو�ص الأ

يف الداخل.

الغر�ص،  هذا  لتحقيق  امل�ساعدة  ج���راءات  الإ بع�ص  املر�سد  وق��دم 

حملية،  ائتماين  ت�سنيف  و�سركات  تقييم  �سركات  اإن�ساء  يف  واملتمثلة 

وكذلك  والت�سريعية،  احلكومية  اجلهات  بني  اجلهود  ت�سافر  وكذلك 

امل�سارف مل�ساعدة ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة على ال�ستمرار كونها 

من القنوات الرئي�سية الداعمة لالقت�ساد املحلي.

م�سوؤولية  هو  ال�سعودي  امل�سريف  القطاع  تنمية  اأن  املر�سد  اأكد  كما 

امل��وارد  وتعزيز  لدعم  تبادر  اأن  البنوك  على  يجب  لذلك  امل�سارف، 

�سا�سية  ن املوارد الب�سرية املوؤهلة تعد اإحدى الركائز الأ الب�سرية املحلية لأ

على  يتعني  كما  املال،  وراأ���ص  التكنولوجيا  اإىل  اإ�سافًة  امل�سريف،  للعمل 

البنوك ب�سكل ا�ستباقي العمل مع املوؤ�س�سات التعليمية ل�سياغة املناهج 

وطرق التدري�ص املنا�سبة لحتياجاتهم امل�سرفية، وزيادة ال�ستثمار يف 

التدريب والتطوير واحلر�ص على التخطيط ال�سليم واملتابعة امل�ستمرة، 

كانت  التي  املوؤهلة  جنبية  الأ الب�سرية  امل��وارد  من  ال�ستفادة  جانب  اإىل 

زمة املالية العاملية. اإحدى �سحايا الأ

ن�سب  رفع  يف  م�ستمرة  تزال  ل  ال�سعودية  البنوك  اأن  املر�سد  وذكر 

خم�س�سات الديون وانخفا�ص جودة ونوعية ال�سفقات الئتمانية، اإذ اإن 

�سول يف البنوك ال�سعودية تقدر ب� 13.2  ن�سبة حقوق امل�ساهمني اإىل الأ

ممتازة،  بر�سملة  تتمتع  ال�سعودية  البنوك  اأن  اإىل  ي�سر  وهذا  املئة،  يف 

ومع ذلك فاإن خم�س�سات الديون يف البنوك ما زالت تت�ساعد، وقال 

هلي  الأ البنك  فيها  مبا  ال�سعودية  البنوك  يف  املخ�س�سات  اإجمايل  اإن 

ول من عام 2009، وقد  التجاري بلغ ما جمموعة 1.5 مليار يف الربع الأ

ارتفعت اإىل 1.9 مليار ريال يف الربع الثاين من العام نف�سه.
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تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساديني ال�سعوديني

القطاع  تاأثر  كيفية  �سرح  كما 

زم����ة ال��ع��امل��ي��ة من  امل��ح��ل��ي ب����الأ

انخفا�ص  اأن  اإىل  اإ���س��ارت��ه  خ��الل 

وال�ستثمارية  التجارية  الن�ساطات 

ب�سبب  حدث  ال�سعودية  ال�سوق  يف 

على  وال�سغط  التمويل،  يف  ال�سح 

احلكومة للعب دور اأكرب يف الن�ساط 

التمويلي، كما اأنه على الرغم من 

انخفا�ص الفوائد املدفوعة من قبل 

»�ساما« اإل اأن البنوك ا�ستمرت يف 

ما  لديها،  املالية  فوائ�سها  اإي��داع 

ق��را���ص  الإ يف  الرغبة  ع��دم  يعني 

وقبول املخاطر.

كما لفت املر�سد اإىل اأن متركز 

من  قليل  ع���دد  اأي����دي  يف  امللكية 

التمويل  احتكار  اإىل  اأدى  اجلهات 

)ب�سقيه احلكومي وامل�سريف(، ما 

اأدى بالتبعية اإىل حرمان ال�سركات 

ال�سغرة واملتو�سطة من احل�سول 

عن  ف�ساًل  ال��الزم،  التمويل  على 

وعدم  التنمية  يف  اختالل  ح��دوث 

احتكار  ا�ستمرار  اأن  كما  توازنها، 

التمويل  مل�����س��ادر  اجل��ه��ات  نف�ص 

وقد  املخاطر  متركز  اإىل  �سيوؤدي 

زم�����ات  ي��ن��ت��ج ع��ن��ه م��زي��د م���ن الأ

تاأثر  يعني  الذي  مر  الأ الئتمانية، 

التنمية  بتحقيق  احلكومة  ق��درة 

املتوازنة على ال�سعيد الوطني.

اأربعة  املر�سد  حدد  وباملجمل 

ال�سعودية  البنوك  تواجه  حتديات 

ح�س�ص  هيكلة  ت�سمنت  حالًيا، 

امل�����الك واإف�������س���اح ال�����س��رك��ات، 

املنتجات  ت��واف��ر  ع��دم  وا�ستمرار 

املنا�سبة،  ال�ستثمارية  دوات  والأ

امل�سرفية  الب�سرية  امل��وارد  وندرة 

حملية  منتجات  وتطوير  املوؤهلة، 

ب����دًل م��ن ال���س��ت��ث��م��ار يف اأوع��ي��ة 

����س���واق  وم��ن��ت��ج��ات ت��ط��رح��ه��ا الأ

خرى. الأ

كما �سارك يف الندوة الدكتور 

ال�سحيباين  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �سالح 

ب�سركة  ال��ب��ح��وث  اإدارة  م��دي��ر 

ال���راج���ح���ي ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة 

��ا ع����دة اإح�������س���اءات  م�����س��ت��ع��ر���سً

ال�سعودية  البنوك  اأو�ساع  تناولت 

خالل  وتطورها  منوها  ومعدلت 

عوام املا�سية. الأ

�سواق حول العامل يف منظور 80 عاًما م�ست،  �سعب عاملًيا على القت�سادات والأ اأغلق  عام 2009م الأ

انكم�ست خالله القت�سادات ب�سورة موؤملة، وارتفعت معه معدلت البطالة )تراوحت بني 8-12%( واملديونيات 

العامة )تراوحت بني 75-115% حجم القت�سادات(، وخرجت خالله العجوزات املالية العاّمة والتجارية 

لالقت�سادات عن حدود ال�سيطرة )فاقت 15% لبع�ص القت�سادات(. 

�سواق املالية فلم ي�سبق اأن مرs عليها مثل التذبذبات احلاّدة التي �سدمتها خالل 2009م،  اأما بالن�سبة لالأ

ا م�ست، �سرعان ما  ً mدنى يف منظور 12 عام ول من العام قيًما ملوؤ�سراتها كانت الأ اإذ �سّجلت خالل ربعها الأ

�سواق ن�سبة 130%! عانى ماليني املتعاملني حول العامل الكثر من ال�سغوطات  عادت لالرتفاع احلاد فاق يف الأ

املالية وال�سعبة يف الوقت ذاته، اأّدت يف اأحيان اإىل اإ�سهار اإفال�ص العديد منهم نتيجة اإفال�ص اأوعية مدخراتهم 

زمة املالية العاملية القا�سية. وا�ستثماراتهم، واحلديث هنا يحوم حول نحو 21 تريليون دولر تال�ست مع رياح الأ

زمة املالية كاّفة جهودها وقدراتها، بل لقد حتّملت فوق  ا�ستنفرت احلكومات حول العامل اأمام غ�سب الأ

زمة وما  عاتقها اأعباًء هائلة من الديون املحلية والعاملية من اأجل حتفيز اقت�ساداتها واإنقاذ اأ�سواقها من اأوحال الأ

خلفته من كوارث مل ي�سبق لها مثيل، قفزت بالديون احلكومية مل�ستويات فاقت 31 تريليون دولر اأمريكي، حتّمل 

فاتورة 23 تريليون دولر منها ال�ستة اقت�سادات الكربى يف العامل )الوليات املتحدة، اليابان، اأملانيا، فرن�سا، 

اململكة املتحدة، اإيطاليا(، ما يعني �سقوط 74% من اقت�سادات تلك الدول ال�ست يف قب�سة تلك الديون الهائلة، 

ا فما  زمة العاملية ما تعجز مقالة ق�سرة كهذه عن و�سفه وا�ستعرا�سه تلخي�سً ويبقى هناك من فظائع تبعات الأ

�سواق ميكن تخيل  ر لالقت�سادات والأ sبالك اإن اأردت تف�سيله! وعليه، كم من باب التخمني وفًقا لهذا الواقع املدم

ن�سبة جناة اأي من اقت�سادات العامل?! ل �سك اأن الن�سبة �ست�سبح �سئيلة جًدا، اإن مل تكن م�ساوية لل�سفر متاًما يف 

زمة املالية. خميلة البع�ص بعد هذه احلقائق املخت�سرة حول نتائج الأ

زمة  ولكن ما قد ُيفاجاأ البع�ص اأن عدًدا حمدوًدا جًدا من القت�سادات ا�ستطاعت النفاذ اأو النجاة من مق�سلة الأ

العنيفة، والالفت اأنها اقت�سادات �سنفتr على اأنها نا�سئة اأو ناه�سة على عك�ص القت�سادات الرئي�سة التي �سقطت 

زمة، كان الرابط امل�سرتك بني تلك القت�سادات الناجية املالءة املالية القوية حلكوماتها، التي منحتها  يف اأوحال الأ

زمة اأكرث من غرها، بف�سل �سيا�ساتها املالية اجلريئة امل�ستندة اإىل اأر�سدةm �سخمة من  عنا�سر مناعة وتفوق يف وجه الأ

الحتياطيات املالية اأفادتها يف زمن اجلدب وال�سدة.

زمة  ن تت�سّدى لتداعيات الأ جاءت ال�سعودية يف مقدمة تلك القت�سادات الناه�سة، التي كان لديها الكثر مالًيا لأ

املالية، �ساعدتها احتياطياتها التي جنحت يف تكوينها واإدارتها �سابًقا يف التعامل مع تلك التداعيات، وجدنا م�ساهمة 

اإنفاقها احلكومي ارتفعت ن�سبًة اإىل القت�ساد الكلي لنحو 39.7% من حجمه الكلي مع نهاية 2009م، �ساعدت من خالل 

اأعلى اإنفاق لها )550 مليار ريال( منذ تاأ�سي�سها لدعم منو القت�ساد بنحو 0.2%، وحتقيق جميع قطاعاته ملعدلت منو 

اإيجابية دون ا�ستثناء، على الرغم من تراجع معدلت منو �سادرات النفط بنحو -44.1%، وظّلت ن�سبة انفتاح القت�ساد 

ال�سعودي عاملًيا فوق 72% على عك�ص الدول التي ا�سطّرت لتخاذ �سيا�سات جتارية حمائية كان �سررها اأكرب من نفعها، 

ومتكنت من املحافظة على حتقيق فائ�صm يف ح�سابها اجلاري للعام احلادي ع�سر على التوايل )5.5% القت�ساد الكلي(. 

وكما اأن ال�سعودية قد اأبدتr ا�ستعدادها يف نهاية 2008م املا�سي ل�سخ نحو 1.5 تريليون ريال يف اقت�سادها خالل 

خر يف دي�سمرب 2009م يف بيان امليزانية العام  2009-2013 فقد اأّكدته مرة اأخرى يف موازنتها لعام 2010م عرب اإعالنها الأ

مان يف القت�ساد ال�سعودي حملًيا وخارجًيا،  ال�سادر عن وزارة املالية، كاإ�سارةm وا�سحة و�سريحة هدفت اإىل بث الثقة والأ

تعني يف فحواها العام اأن املقدرات ال�سلبة لالقت�ساد ال�سعودي �ستكون عامل دعم وحماية على كاّفة امل�ستويات، بدًءا من 

ن تنتمي ملجموعة الع�سرين. �سواق املالية، يزيد من اأهليتها لأ ال�ساأن املحلي وانتهاًء بالقت�سادات العاملية عرب كاّفة الأ

الميزانية السعودية.. تحمي االقتصاد من األزمة العالمية!
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أسواق

2015.. الموعد النهائي 
للعملة الخليجية الموحدة
2015.. الموعد النهائي 
للعملة الخليجية الموحدة
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عقدت  التي  اخلليجية  القمة  اأع��ق��اب  يف 

اأعلن  ال��ك��وي��ت   يف  املا�سي  ال�سهر  منت�سف 

مني العام لحتاد غرف دول جمل�ص التعاون  الأ

عداد للوحدة  اأن الإ اخلليجي عبدالرحيم نقي 

اإط��الق  واأن   ،2010 ع��ام  من  �سيبداأ  النقدية 

العملة املوحدة الورقية �سيكون يف عام 2015، 

خرة اتفقت على اآليات تفعيلها،  واأن القمة الأ

على  �سيعمل  اخلا�ص  القطاع  اأن  اإىل  م�سًرا 

يف  ت�سب  ن��ه��ا  لأ القمة،  تو�سيات  ك��ل  اإجن���اح 

اأن  م��وؤك��ًدا  امل�ستقبلية،  وتوجهاته  م�سلحته 

حيز  اخلليجية  النقدية  الوحدة  اتفاق  دخ��ول 

التنفيذ �سينعك�ص اإيجاًبا على اأداء اقت�سادات 

دول جمل�ص التعاون وقوتها التفاو�سية دولًيا.

مني العام لحتاد غرف دول جمل�ص  واأكد الأ

التعاون اخلليجي �سرورة اإ�سدار عملة خليجية 

م��وح��دة، ن��اف��ًي��ا وج���ود اأي خ��الف��ات ب��ني دول 

املجل�ص، التي قال اإنها على قناعة تامة باأهمية 

اأطلقت  الدوحة  قمة  اأن  اإىل  لفًتا  اإ�سدارها، 

اإما  باتت العملة اخلليجية املوحدة قا�سًما م�سرتًكا يف الجتماعات اخلليجية القت�سادية 

مثل لتفاق اخلليج  طالقها اأو لبلورة اآلياتها باعتبارها املظهر الأ عرب مناق�سة املوعد النهائي لإ

عالن  زمة املالية العاملية عن اأن اليد الواحدة ل ت�سفق، وما بني الإ اقت�سادًيا بعد ما ك�سفت الأ

اأمر  اأن  يبدو  التاأجيل  عن  املتناقلة  خبار  والأ املوحدة  العملة  اإطالق  موعد  على  التفاق  عن 

العملة املنتظرة قد مت ح�سمه كما حتدد موعد انطالقته ب�سكل نهائي.

ثاين  م�سقط  قمة  واأج��ازت  امل�سرتكة،  ال�سوق 

اأكرب وحدة نقدية يف العامل، وهو ما �سي�ساعف 

قدرتها  وي��ع��زز  امل��ج��ل�����ص،  دول  ب��ني  احل��رك��ة 

التفاو�سية بتعامالتها التجارية الدولية.

كال�سحة  قطاعات  ا�ستفادة  نقي  وتوقع   

م�سًرا  اخلطوة،  من  وال�سادرات  وال�سياحة 

على  �سيعمل  للتعاون  النقدي  املجل�ص  اأن  اإىل 

العامة  املوازنات  وفق  الزمني  الربنامج  هيكلة 

و�سيوفر  ع�����س��اء  الأ ل��ل��دول  املختلفة  واملعاير 

مناًخا اقت�سادًيا قوًيا يف املنطقة.

نباء  الأ وك��الت  نقلت  القمة  انعقاد  وقبل   

ت�سريحات هامة لنائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

وزير اخلارجية الكويتي د. حممد �سباح ال�سامل 

ال�سباح اأكد فيها اأن هناك نقاًطا ي�ستند اإليها 

املجل�ص  اإن�ساء  وهي  اخلليجية  العملة  توحيد 

النقدي املخت�ص بتوحيد ال�سيا�سات بني البنوك 

الت�سريعات  اإ���س��دار  يف  والت�ساور  اخلليجية 

الالزمة لتوحيد ال�سيا�سات النقدية واملالية.

فقط  لي�ست  العملة  ق�سية  اأن  واأو���س��ح 

ط��ب��اع��ة ورق����ة اأو ���س��ك م��ع��ني ب��ق��در م��ا هي 

لبناء  م�سنية  وجهود  معقد  لبنيان  اإج��راءات 

البنية التحتية الت�سريعية التي ت�سمح بانطالق 

ال�سكة  ركب  »القطار  اأن  م�سيًفا  العملة  هذه 

العملة  اأن  الكويت  يف  و�سيعلن  م��داه  و�سياأخذ 

جاهزة يف 2010«.

بربط  املتعلقة  الفنية  م����ور  الأ اإن  وق���ال 

املوازنات  بني  والعالقة  حم��ددة  بعملة  العملة 

واأر�سدة املخزون من العمالت �سترتك للفنيني 

تقرير  هناك  �سيكون  اإذ  ال�سيا�سيني  ولي�ص 

املركزية  ال��ب��ن��وك  حمافظي  قبل  م��ن  ب��ذل��ك 

اإن  حممد  ال�سيخ  وق��ال   املعنية،  اجلهات  اإىل 

مارات العربية املتحدة و�سلطنة  رف�ص دولة الإ

اإىل  يعود  املوحدة  العملة  اإىل  الن�سمام  عمان 

البداية  منذ  طلبتا  حيث  اخلا�سة  ظروفهما 

ما  اأ�سبه  وهو  املوحدة  العملة  �سمن  تكونا  األ 

وروبية  يقا�ص بالظرف الربيطاين من العملة الأ
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اتفاقيات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��ًرا  امل���وح���دة، 

م�ستعدة  الدول  بع�ص  مبقت�ساها  تكون  عديدة 

م�ستعد  غر  خ��ر  الآ والبع�ص  اإليها  لالن�سمام 

التعاون  جمل�ص  م�سرة  اإيقاف  يعني  ل  وه��ذا 

عند  �سابًقا  حدث  ما  هذا  اأن  وبني  اخلليجي، 

التفاق بني  الدرا�سية حيث مت  املناهج  توحيد 

البحرين والكويت على توحيدها م�سيًفا اأنه لي�ص 

من ال�سروري انتظار اجلميع فمن ميلك البنية 

التحتية لذلك ميكنه الن�سمام.

لحتاد  العام  م��ني  الأ ت�سريحات  وتعك�ص 

غرف دول جمل�ص التعاون، و د. حممد �سباح 

يكون  ن  لأ املتزايدة  همية  الأ ال�سباح  ال�سامل 

وهو  موحدة،  عملة  على  خليجي  اتفاق  هناك 

اأخرى  معطيات  عدة  اأثبتته  الذي  نف�سه  مر  الأ

منها درا�سة حديثة، اأعدها اأ�ستاذ القت�ساد يف 

جامعة الكويت د. حممد ال�سقا، حملت عنوان 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  و�سول  »�سبل 

التي  والتحديات  م�سرتكة  خليجية  عملة  اإىل 

تواجهها« �سرح ال�سقا من خاللها معنى نظرية 

 Optimum Currency املثلى  العملة  منطقة 

معاير  اأهم  اأن  اإىل  النظرية  ت�سر  اإذ   ،Area
تكون  اأن  يف  تتمثل  مثلى  عملة  منطقة  اإن�ساء 

ل�سدمات  عر�سة  املنطقة  يف  ع�ساء  الأ الدول 

م�سرتكة Common Shocks، واأن تكون هذه 

ما  وه��و   ،Symmetric متماثلة  ال�سدمات 

البينية  التجارة  كثافة  درجة  ترتفع  اأن  يتطلب 

ت�سابه  اإىل  اإ�سافة   Intra Trade Intensity
كما  ال��دخ��ل،  من��و  وم�ستويات  ن��ت��اج  الإ هياكل 

تتطلب الو�سول اإىل عملة مثلى تقارب م�ستويات 

نتاج.  �سعار وحرية انتقال عنا�سر الإ الأ

مزايا .. وحتديات

اخلليجية  العملة  م��زاي��ا  اأب���رز  م��ن  ول��ع��ل 

ال�سقا،  درا���س��ة  يف  ج���اء  م��ا  ح�سب  امل��وح��دة 

اأ�سواق املال  اإلغاء احلواجز بني  م�ساهمتها يف 

الوطنية عرب دول التكتل كما تعمل على م�ساعدة 

راأ�ص املال يف البحث عن اأعلى الفر�ص مل�ستويات 

 العائد على ال�ستثمارات يف منطقة التكتل ككل. 

ف�ستتمكن  املوحدة،  العملة  �سدور  مت  ما  واإذا 

م��وال من خالل  ال�سركات من تعبئة روؤو���ص الأ

كافة اأ�سواق املال عرب دول التكتل للم�سروعات 

ذات العوائد العليا. 

الدرا�سات  اأن كثًرا من  اإىل  ال�سقا  واأ�سار 

التعاون  جمل�ص  دول  اأ�سدرتها  التي  ال�سابقة 

اأجمعت على اأن اإن�ساء العملة املوحدة �سي�ساهم 

يف تدعيم م�ستويات الكفاءة القت�سادية لدول 

التكامل القت�سادي  وتعميق م�ستويات  قليم  الإ

قطاعاتها  تنمية  على  وامل�ساعدة  بينها،  فيما 

القطاع  دور  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  النفطية  غر 

اخلا�ص بها، وجتارتها اخلارجية حرة، وكذلك 

موال من واإىل تلك الدول. تدفقات روؤو�ص الأ

طريق  يف  تقف  التي  التحديات  عن  اأم��ا   

قيام  �سرورة  على  الدرا�سات  فتجمع  العملة، 

التبادل  معوقات  باإلغاء  التعاون  جمل�ص  دول 

عن  ف�ساًل  بينها،  فيما  وال�ستثمار  التجاري 

اتباع �سيا�سات اإقليمية ت�سمن م�ستويات عالية 

م�ستويات  ورف��ع  القت�سادي  ال�ستقرار  م��ن 

اأكرب  قليم، و�سمان درجة  الإ التكامل بني دول 

ع�ساء.  الأ ال��دول  بني  ال�سيا�سي  التكامل   من 

جمل�ص  دول  تبداأ  اأن  ال��درا���س��ات  ف�سلت  كما 

ال��دولر  م��ن  ب�سلة  عمالتها  بتثبيت  ال��ت��ع��اون 

ال�ستقرار  من  اأك��رب  درج��ة  ل�سمان  وال��ي��ورو، 

�سادراتها  تناف�سية  وم�ستوى  املالية  �سولها  لأ

غر النفطية، ثم تتبنى تلك الدول �سلة عمالت 

ت�سم  واإمن���ا  وال��ي��ورو  ال���دولر  على  تقت�سر  ل 

عمالت اأخرى.

املايل  التقارب  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سر   

النقدي،  الحتاد  اأمام  اأ�سا�سًيا  حتدًيا  �سيمثل 

األ  يجب  امل��ايل  التقارب  �سرط  لتحقيق  واأن��ه 

العجز  ن�سبة  العامة ومدى  امليزانية  اإىل  ينظر 

كما  متقلبة  النفط  اأ�سعار  لكون  نظًرا  كمعيار، 

ونا�سبة،  متجددة  غ��ر  النفطية  ال���رثوة  اأن 

وبالتايل يجب اتخاذ هدف مايل اأدق من ذلك 

لدول  امل��ايل  الو�سع  ا�ستمرارية  على  للدللة 

النفطية  ال��رثوة  لنخفا�ص  والتاأهب  املجل�ص 

واإيراداتها.

خ����رى ���س��رورة تبني  وم��ن ال��ت��ح��دي��ات الأ

لتوفر  معتمدة  لربامج  التعاون  جمل�ص  دول 

العملة  م�سروع  لنجاح  الالزمة  ح�����س��اءات  الإ

موؤ�س�سات  ب��ن��اء  خ��الل  م��ن  وذل���ك  امل��وح��دة، 

قليمي،  والإ القطري  امل�ستويني  على  خمت�سة 

وروبي، وذلك  Eurostat يف الحتاد الأ مثل ال� 

الدقيقة  الإح�سائية  البيانات  توفر  بهدف 

العملة  دارة  لإ الالزمة  املختلفة،  املجالت  يف 

املوحدة.

انتظار   الضروري  من  ليس 
بتوحيد  للبدء  الخليج  دول  جميع 

العملة

إلغاء  الوحدة..  مزايا  أبرز 
المال  أس���واق  بين  الحواجز 

الوطنية
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همية تتزايد اأوربًيا  الأ

املادية اخلارجية  التعامالت  �سعيد  وعلى 

جنبية  الأ وال����دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  ب��ني 

تبدو العملة اخلليجية املوحدة �سرورية، حيث 

عدم  ق�سية  اأن  اإىل  املتابعني  من  كثر  يذهب 

وكذلك  موحدة،  عملة  اإىل  اخلليجيني  تو�سل 

امل��ربرات  من  كانت  موحدة  جمركية  تعريفة 

مباحثاتهم  يف  دوًم��ا  ورب��ي��ون  الأ ي�سوقها  التي 

الج��ت��م��اع��ات  �سمن  اخلليجي  اجل��ان��ب  م��ع 

وروبي، وكلما طرح  الدورية للحوار اخلليجي الأ

يفر�سها  التي  ال�سرائب  ق�سية  اخلليجيون 

وروب�������ي ع��ل��ى ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  الحت�����اد الأ

لومنيوم و�سرورة  وال�سادرات اخلليجية من الأ

وروبية اأمام املنتجات اخلليجية  �سواق الأ فتح الأ

اخلليج مل  دول  ب��اأن  يتعللون  وروب��ي��ون  الأ ك��ان 

وكذلك  موحدة  جمركية  تعريفة  اإىل  تتو�سل 

وروبية  الأ اخلليجية  القمة  ويف  موحدة،  عملة 

جدد  دب��ي  يف   2000 اأك��ت��وب��ر  يف  عقدت  التي 

وروبيون دعوتهم اإىل تو�سل اخلليجيني اإىل  الأ

عملة وتعريفة جمركية موحدة.

تقلل  اأن  املوحدة  العملة  �ساأن  اأنه من  كما 

كثًرا من تكلفة الواردات �سواء من دول الحتاد 

وروب��ي الذي متثل واردات دول اخلليج منه  الأ

اخلليجية  ال��واردات  اإجمايل  من   %40 حوايل 

ن�سبته  م��ا  اإل��ي��ه  اخلليج  دول  ت�سدر  ح��ني  يف 

الدول  من  اأم   - �سادراتها  اإجمايل  من   %20

مبيزة  املوحدة  العملة  �ستتمتع  حيث  خ��رى  الأ

قوة القت�ساديات اخلليجية جمتمعة، وهو ما 

مع  اخلليجيني  امل�ستوردين  موقف  من  يح�سن 

�سواق اخلارجية، كما ت�ساهم  امل�سدرين يف الأ

جنبية  العملة املوحدة يف جذب ال�ستثمارات الأ

ع�ساء  الأ ال��دول  �ست�سكل  حيث  املنطقة  اإىل 

عوامل  فيه  تتوفر  واح���ًدا  ا�ستثماريًّا  اإقليًما 

جذب متعددة ت�ساهم يف اجتذاب امل�ستثمرين 

جانب. الأ

اأما يف الداخل فاإن املزايا تبدو اأكرث ظهوًرا  

حيث اإن اعتماد عملة خليجية موحدة �سينعك�ص 

اخلليج  دول  اقت�ساد  على  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل 

حيث  املجل�ص  دول  مواطني  وعلى  جهة  م��ن 

العملة  تبديل  م�ساألة  املوحدة  العملة  �ستلغى 

مما  اآخ��ر  اإىل  خليجي  بلد  من  النتقال  عند 

فراد بني الدول  يعطي حرية اأكرب يف انتقال الأ

وال�سياحة  البينية  التجارة  وي�سجع  ع�ساء  الأ

من  �ستجعل  املوحدة  العملة  اأن  اإىل  �سافة  بالإ

لها  واح��دة  اقت�سادية  كتلة  ع�ساء  الأ ال��دول 

ثقلها يف مواجهة تكتالت اقت�سادية عاملية مثل 

نف�سه م�سطًرا  الذي �سيجد  وروب��ي  الأ الحتاد 

مع  القت�سادية  عالقته  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل 

دول اخلليج، بعد اأن اأ�سبح لها عملة موحدة.

مراحل تاريخية

على  التفاق  اأن  اإىل  ���س��ارة  الإ جتب  رمب��ا 

عملة خليجية موحدة ا�ستغرق زمًنا من النقا�ص 

اخلليجي، فقد طرح للنقا�ص منذ �سنوات و�سع 

للعمالت  مريكي  الأ ب��ال��دولر  م�سرتك  مثبت 

اخلليجية من خالل جلنة حمافظي موؤ�س�سات 

النقد والبنوك اخلليجية، وراأت اللجنة اأهمية 

تقريب  خ��الل  من  نقدية  وح��دة  اإىل  الو�سول 

املجل�ص  دول  بني  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات 

غ��ر اأن اخل��الف ك��ان يف ع��دم الت��ف��اق على 

مثل  املتباينة  النقدية  ال�سيا�سات  لتقريب  اآلية 

املالية  �سعار  والأ اخل�سم  و�سعر  الفائدة  �سعر 

كافة  اخلليجية  العمالت  اأن  كما  املفتوحة، 

الكويتية  العملة  با�ستثناء  ب��ال��دولر  مرتبطة 

)الدينار( مرتبطة ب�سلة عمالت ي�سكل الدولر 

كرب فيها غر اأن موافقة الكويت يف  اجلانب الأ

كمثبت  ال��دولر  اعتماد  على   2000 اأغ�سط�ص 

م��وؤ���س��ًرا  اأع��ط��ى  اخلليجية  للعملة  م�����س��رتك 

اخلا�سة  الرتتيبات  يف  بالبدء  ي�سمح  اإيجابيًّا 

الوحدة  حتقيق  نحو  اخلليجية  العملة  بتوحيد 

ع�ساء. الكونفدرالية بني الدول الأ

جمل�ص  دول  و���س��ع��ت  نف�سه  ال��ع��ام  ويف 

التعاون عام 2005 املعاير التي حتقق التقارب 

النقدي،  الحت��اد  لقيام  الالزمة  القت�سادي 

ميزانية  يف  العجز  ي��ت��ج��اوز  األ  فا�سرتطت 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %3 ن�سبة  الدولة 

األزمت  كما  الن�سمام،  عند  الع�سو  للدولة 

ع�ساء باأل يتجاوز الدين العام ن�سبة  الدول الأ

تكون  واأن  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %60

جنبي لديها كافية لتغطية  احتياطيات النقد الأ

ال��واردات، ف�ساًل عن  قل من  الأ اأ�سهر على   4

متقارب  ت�سخم  معدل  اإىل  التو�سل  �سرورة 

اأ�سا�ص  على  يح�سب  تقاربي  ت�سخم  معدل  مع 

متو�سط مرجح ملعدلت الت�سخم يف دول جمل�ص 

التعاون.

عند  العملة  تبديل  إلغاء 
التنقل يريح الدول ومواطنيها

م���ن م��ص��ل��ح��ة االت��ح��اد 
عملة  وج��ود  أيًضا  األوروب���ي 

خليجية موحدة
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قضية العدد

خالد الزومان من الرياض 

البنوك السعودية بوابة 
المستقبل الستقطاب 
االستثمارات الخارجية

خبراء ومحللون:
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على  املقدرة  متتلك  يجعلها  ما  املنطقة  يف  متا�سًكا  كثثر  الأ ال�سعودية  البنوك  تعد 

ا�ستقطاب ال�ستثمارات اخلارجية بف�سل ما متتلكه من بنى ت�سريعية ورقابية تتواكب مع 

زمة املالية العاملية التي �سربت العامل كله, اإذ  املعايري العاملية, ورمبا ظهر ذلك جلًيا يف الأ

بقي القت�ساد ال�سعودي ثابًتا �سوى اهتزازات طفيفة بفعل املتغريات العاملية التي لبد 

ا على احت�سان  اأثبت قدرته على ال�ستقرار واأي�سً جواء  منها, وجمدًدا ورغم كل تلك الأ

�سئلة  مان القت�سادي امل�ستقبلي, لكن تبقى الأ ال�ستثمارات اخلارجية ب�سكل ي�سمن لها الأ

لية التي متكنها من حتقيق ما ذكرناه,  حا�سرة عن كيفية توفري البنوك ال�سعودية لتلك الآ

نف�سها من  بالدرجة  الفعلية ل�ستقبال وتفعيل ال�ستثمارات اخلارجية  ومدى جاهزيتها 

تقان الداخلي. الإ

اال�ستثمارية  البيئة  اأن  املراقبون  يوؤكد 

امل�صريف  القطاع  م�صاعدة  ميكنها  اململكة  يف 

على النمو بقوة خالل الفرتة املقبلة مبا يدعم 

الناجت املحلي الإجمايل ب�صورة اأكرب عرب بوابة 

مقدمتها  ويف  اخلدمية  القطاعات  م�صاهمة 

النقدية  ال�صيا�صات  بف�صل  امل�صريف  القطاع 

واملالية للدولة والتحفظ العقالين يف الدخول 

خماطر  جنبتها  ما  العام  الدين  اأ���ص��واق  يف 

زمة  الأ تداعيات  براثن  والنهيار يف  ال�صقوط 

املالية العاملية والتي اأ�صقطت يف طريقها بنوًكا 

يعد  مبا  باأ�صرها  ودوًل  للقارات  عابرة  كربى 

جناًحا اإ�صافًيا اإىل هذا القطاع الذي تراجعت 

جنبية  الأ امل�صارف  يف  م��وج��ودات  به    �صايف 

ول  الأ نهاية  ت�صرين  ريال يف  مليار   97.1 من 

مليار   95.3 2009م  اإىل  عام  من  )اأكتوبر( 

)ن��وف��م��رب(،  ال��ث��اين  ت�صرين  يف  نهاية  ري���ال 

فيما  يف  املائة.   1.8 بلغت  اأي  بن�صبة  تراجع 

 ارتفعت الودائع البنكية    بنهاية ت�صرين الثاين 

)نوفمرب( لت�صجل 929.9 مليار ريال مقارنة 

ول  بنحو     915.8  مليار ريال بنهاية ت�صرين الأ

)اأكتوبر(، وذلك ح�صب بيانات موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي )�صاما(. 

وي��دع��و ك��ث��ر م��ن امل��خ��ت�����ص��ن ال��ب��ن��وك 

التي  الفر�ص  من  ال�صتفادة  اإىل  ال�صعودية 

العاملية  املالية  زم����ات  الأ ت��داع��ي��ات  خلفتها 

م�صارات  على  انعك�صت  وال��ت��ي  قليمية  والإ

ال���ق���ط���اع���ات امل�����ص��رف��ي��ة يف ب���ل���دان ع��دة 

القطاعات  ه��ذه  ا�صتقطاب  لتعزيز  حالًيا 

ال�صتثمارية داخل ال�صعودية من خاللها، كون 

كرث متا�صًكا يف  الأ تعترب  ال�صعودية  امل�صارف 

املنطقة ما يجعلها متتلك املقدرة على تعزيز 

والجتاه  اخلارجية،  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب 

فعله  ما  مع  باملثال  جديدة  ا�صتحواذات  نحو 

على  وا�صتحواذه  الربيطاين«  »باركليز  بنك 

ا�صتثمار  م�صرف  اأكرب  رابع  براذرز«  »ليمان 

اأ���ص��ه��ر ه��ذا  اأن  ب��ع��د  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة  يف 

اأوف  ل�»بنك  القرن  و�صفقة  اإفال�صه،  خر  الأ

50 مليار دولر لبتالع عمالق  اأمركا« بدفع 

بعد  لين�ص«  »مريل  مريكي  الأ ال�صتثمارات 

جراء  دولر  مليار   50 تفوق  خ�صائر  حتقيقه 

اأزمة القرو�ص العالية املخاطر، وذلك بف�صل 

يف  امل�صريف  القطاع  بها  يحظى  التي  املزايا 

املالية  احلكيمة  ال�صيا�صات  وبدعم  اململكة 

ووزارة  النقد  موؤ�ص�صة  قبل  م��ن  والنقدية 

�صفافية  من  به  تتمتع  ما  جانب  اإىل  املالية، 

زم��ات  الأ مع  تفاعلها  خالل  من  وم�صداقية 

ال��ق��ري��ب��ة وال��ب��ع��ي��دة خ��ا���ص��ة م��ع ال��ت��اأك��ي��دات 

خرة من قبل موؤ�ص�صة النقد بعدم ت�صكيل  الأ

اأي  اأزمة ديونها وهيكلتها  اإمارة دبي يف  تعرث 

خماطر على النظام امل�صريف يف البالد، وباأن 

انك�صاف البنوك ال�صعودية على جمموعة دبي 

جًدا،  حمدود  لها  التابعة  وال�صركات  العاملية 

امليزانية  م��ن  ل��ف  ب��الأ  2 ن�صبة  يتخطى  ول 

املجمعة للقطاع امل�صريف.

مميزات خا�سة ون�سبية

من  اخلارجين  امل�صتثمرين  من  هناك 

يرى مميزات خا�صة ون�صبية للقطاع امل�صريف 

يف البنوك ال�صعودية، اإذ اإن ن�صبة املخاطر يف 

ال�صوق ال�صعودي تعترب منخف�صة وال�صيا�صات 

الرقابية ت�صمن خلق اآليات جتعل من ال�صهل 

تفادي اأي �صقوط جراء اأي اأزمات متالحقة، 

لل�صيا�صات  يجابي  الإ التاأثر  اإىل  �صافة  بالإ

تتحكم  كونها  ال�صتثمارية  البيئة  على  املالية 

يف خف�ص اأو رفع موؤ�صرات خمتلفة من اأبرزها 

يف  املتوفرة  ال�صيولة  ومقدار  الت�صخم  وترة 

اأن الفر�ص  خر  �صواق، كما يرى البع�ص الآ الأ

التي تتيحها البنوك ال�صعودية اأمام ال�صركات 

ما  بلد  يف  اأزم���ة  م��ن  تعاين  التي  اخلارجية 

لال�صتثمار  جذبها  مبكان  ال�صهولة  من  جتعل 

ظل  يف  خا�صة  ال�صعودي  القت�صاد  داخل  يف 

التي  والتجاري  القت�صادي  النفتاح  �صيا�صة 

تتبعها احلكومة ال�صعودية.

ووا����ص���ل���ت ال���ب���ن���وك ال�����ص��ع��ودي��ة رف��ع 

الفائدة  ت��دين  م��ع  اخل���ارج  يف   ا�صتثماراتها 

العربي  النقد  موؤ�ص�صة  بيانات  ح�صب  حملًيا 

جنبية  الأ املطلوبات  بلغت  حيث  ال�صعودي، 

 للبنوك املحلية 108.4 مليارات ريال يف نهاية 

مقابل  املا�صي،  )نوفمرب(  ال��ث��اين  ت�صرين 

مليار  و98.2  اأكتوبر،  يف  ري��ال  مليار   94.3

مليار  و94.5  �صبتمرباملا�صي  اأيلول  يف  ريال 

متوز  يف  ري��ال  مليار  و90  اأغ�صط�ص  ري��ال  يف 
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بذلك  حمققة  2009م،  ع��ام  )يوليو(  م��ن 

ومعلوم  اأ�صهر.  ت�صعة  منذ  لها  م�صتوى  اأعلى 

ا�صتثمارات  البنوك  ال�صعودية    يف اخلارج  اأن 

مار�ص   2008  يف  اأدن��ى  م�صتوى  اإىل     و�صلت 

منذ  دن��ى  ري��ال    وه��و  الأ 2.6    مليار  و�صجلت 

امل�صارف  لدى  ال�صيولة  تعززت  كما   ،1975

املحلية مع اتخاذ موؤ�ص�صة النقد عدة خطوات 

العا⁄  يف  املالية  زم��ة  الأ ان��دلع  مع   اإيجابية 

من   13  لزامي  الإ الحتياطي  خف�صت  حيث 

ال�صيولة يف  لتوفر  املائة  7 يف  اإىل  املائة  يف 

النظام امل�صريف، �صاحب ذلك خف�ص  متوال 

 ïص� على  البنوك  لتحفيز  الفائدة  �صعر  يف 

لدى  ب��دل  اإي��داع��ه��ا  القت�صاد  يف  �صيولتها 

البنوك  �صيولة  توجيه   çوي��ح��د املوؤ�ص�صة.  

اإىل اخلارج يف الوقت الذي يعي�ص فيه �صوق 

رفع  كبًرا، ف�صاًل عن  املحلي  جموًدا  الدين 

ال�صتهالكية  القرو�ص  على  الفائدة  البنوك 

جل اإىل م�صتويات عالية تقارب 9  وق�صرة  الأ

�صا�صي  يف املائة، رغم تدين �صعر الفائدة الأ

اإىل  م�صتويات تاريخية. 

‹ÉŸG ´É£≤∏d ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe 

ال�صلطان  عبدالرحمن  الدكتور  يقول 

ل�»ت��داول«  اقت�صادي(  وم�صت�صار  )خبر 

م�صرًقا  م�صتقباًل  يواجه  امل��ايل  ال�صوق  اإن 

جذب  ي�صمن  مب��ا  اأك��رب  ب�صكل  فتحه  ح��ال 

يف  وم�صاهمتها  ج��ن��ب��ي��ة  الأ ال���ص��ت��ث��م��ارات 

حتريك عجلة القت�صاد والتنمية يف اململكة 

ب�صكل اأ�صرع.

امل��ايل  ال�����ص��وق  اأن  ال�����ص��ل��ط��ان   í���واأو����ص

لن  رمب��ا  املبادلة  اتفاقيات  با�صتثناء  املغلق 

ال�صتثمارات  ÷��ذب  اخل�صبة  البيئة  يكون 

وال�صندات  ال�صكوك  اأ�صواق  لكن  جنبية،  الأ

يف حال تنظيمها ب�صكل اأف�صل وتطوير اأدواتها 

تنعك�ص  اأجنبية،  اأمواًل  �صتجذب  واإ�صداراتها 

على هذا القطاع وقيمته، م�صًرا اإىل اأن الثقة 

يف ا÷هات امل�صدرة لل�صكوك والرقابة عليها 

املالية  واحلكومي  اخلا�ص  القطاع  وم��الءة 

وقدرتها على الت�صكيك بالن�صبة للم�صتثمرين 

اأ�صا�ًصا يف القرار ال�صتثماري  جانب تعترب  الأ

لديهم.

اآليات  باإيجاد  ال�صلطان  الدكتور  وطالب 

ت�صمن التو�صع يف فتí املجال اأمام ا�صتقطاب 

عدم  ي�صمن  ومب��ا  جنبية،  الأ م���وال  الأ تلك 

اإليرادية  البيئة  د.الجفري: 
وينقصنا  متوفرة..  العالية 

التوسع في السوق المالي

حال  باأموالهم  جانب  الأ امل�صتثمرين  هروب 

على  �صلًبا  يوؤثر  مبا  جديدة  اأزم��ة  اأي  ن�صوء 

القت�صاد املحلي.

العربي  النقد  موؤ�ص�صة  بيانات  وح�صب 

اإجمايل     مطلوبات  ارتفع  )�صاما(  ال�صعودي 

امل�صارف  التجارية من القطاع اخلا�ص - وهو 

موؤ�صر رئي�صي على ثقة البنوك بالقت�صاد - 

مع نهاية نوفمرب من عام 2009م اإىل 748.7 

ري��ال  مليار   747.1 ب���  مقارنة  ري��ال  مليار 

خالل اأكتوبر لت�صجل بذلك اأعلى م�صتوياتها 

اإج��م��ايل  اأ���ص��ه��ر، ك��م��ا �صجل  م��ن��ذ ع�����ص��رة 

من  القطاع  التجارية  مطلوبات  امل�صارف 

و�صبه احلكومي   )ائتمان م�صريف    احلكومي 

بل≠  نف�صه  ‰ًوا  خالل  ال�صهر  وا�صتثمارات( 

مليار  ب�   172.7  ريال  مقارنة  مليار   180.3

ريال يف اأكتوبر2009م، بينما  ‰ا ح�صاب راأ�ص 

املال يف امل�صارف التجارية )وهو   راأ�ص املال 

والحتياطيات م�صاًفا اإليها ربحية  البنوك( 

من 189 مليار ريال يف نهاية اأكتوبر اإىل 191 

مليار ريال يف نهاية نوفمرب2009م اأي بن�صبة 

 ‰و بلغت 1.05 يف   املائة. 

äÉeRCGh πcÉ°ûe ...áæNÉ°ùdG ∫Gƒe C’G

عبدالرحمن  بن  يا�صن  الدكتور  وي��رى 

مر �صلطان لل�صياحة  ا÷فري )عميد كلية الأ

يرادية  الإ اململكة  بيئة  اأن  جدة(  يف  دارة  والإ

تاأكيد  بكل  �صتجذب  العالية،  رق���ام  الأ ذات 

بوابة  عرب  جنبية  الأ ال�صتثمارات  من  املزيد 

اململكة يف  قوة  املايل، خا�صة يف ظل  القطاع 

قدرتها على اختيار من ي�صتثمر بها ووفق اأي 

�صروط تتنا�صب مع ظروفها القت�صادية.

املالية  ال�صيا�صة  اأن  حديثة  يف  واأب���ان 

نفاق ال�صتثماري  الوا�صحة يف تعزيز �صبل الإ

للدولة لعام  العامة  والتي تبينت يف امليزانية 

روؤو���ص  توجه  يف  ت�صاهم  وبرجمتها،   2010
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القطاع،  يف  ال��دخ��ول  اإىل  جنبية  الأ م���وال  الأ

ال�صبل  بتحقيق  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  م��ط��ال��ًب��ا 

الكفيلة بتطوير وتو�صيع اخليارات اأمام روؤو�ص 

جهزة احلكومية  جنبية من قبل الأ موال الأ الأ

املخت�صة، اإىل جانب توفر البيئة الت�صريعية 

موال مبا ي�صمن  الأ تلك  املنا�صبة ل�صتقطاب 

فيما  وخا�صة  النمو  لعجلة  اأو���ص��ع  حتريًكا 

املحلية،  ال�صندات  واأ�صواق  بالت�صكيك  يتعلق 

م�صتقباًل  ج��ذري��ة  تغيرات   çح��دو متوقًعا 

هذه  من  ال�صتفادة  ت�صمن  املايل  القطاع  يف 

التي  الفر�ص  من  خا�صة  املتاحة  اخل��ي��ارات 

زمات املالية، اإل اأنه حذر يف املقابل  تنتجها الأ

كبار  ب�صحب  املرتبطة  زمات  والأ امل�صاكل  من 

املالية،  زم��ات  الأ اإب��ان  اأموالهم  امل�صتثمرين 

حمائية  �صبل  توفر  اإىل  ا  اأي�صً يدعو  ما  وهو 

زمات. لالقت�صاد املحلي جراء هذه الأ

للقطاع  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���دع���م 

ال�صتثمارات  هذه  جذب  ال�صعودي  امل�صريف 

البنوك  النقد  موؤ�ص�صة  األزمت  اإذ  جنبية  الأ

بالÆ عن  املحلية بكافة التعليمات املتعلقة بالإ

البنك  يتحمل  اأن  على  امل�صبوهة  العمليات 

م�صوؤولية عدم اللتزام بهذا البند، ومراقبة 

العمليات  من  واملعقدة  املت�صل�صلة  التحركات 

موال  التي قد تكون بهدف اإخفاء م�صادر الأ

عرب تنقلها عرب عدد خمتلف من احل�صابات 

التي  البنوك  من  عدد  يف  اأو  حمدد  بنك  يف 

يحتمل اأن تكون منت�صرة يف اأكرث من دولة. 

ك��م��ا اأك�����دت امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى ال��ب��ن��وك 

ودولًيا  حملًيا  بينها  ما  يف  التعاون  ال�صعودية 

امل�صوؤولن  م��ع  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  جم��ال  يف 

يخ�ص  فيما  املعنية  ال��ر���ص��م��ي��ة  وا÷��ه��ات 

جمالت  مع  تعاملها  يف  امل�صتبه  احل�صابات 

وحث  م����وال،  الأ غ�صل  اأو  ره��اب  ب��الإ تتعلق 

غر  الدفع  و�صائل  ا�صتخدام  على  العمالء 

مما  الئتمان  وبطاقات  كال�صيكات  النقدية 

ي�صهل على موؤ�ص�صة النقد مراقبة حتركاتها، 

كما تعمل موؤ�ص�صات النقد جنًبا اإىل جنب مع 

للحد  بالتن�صيق  العا⁄  يف  املركزية  البنوك 

كونها  يف  ي�صتبه  التي  م��وال  الأ حتركات  من 

مرتبطة بعمليات غر »نظيفة«.

»cÒe C’G ¥ƒ°ùdG ≈∏Y ±É°ûµf’G

)اخلبر   ïال�صي �صعيد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

هلي(  املايل وكبر القت�صادين يف البنك الأ

ستسهم  الثقة  السلطان:  د. 
ــوال  األم رؤوس  جــذب  فــي 

األجنبية

ال���ذي ”  الق��ت�����ص��ادي  ال��ري��ا���ص  يف منتدى 

عقده دي�صمرب املا�صي 2009م يف ندوة )دور 

القت�صادية  التنمية  يف  امل�صريف  القطاع 

امل�صارف  دور  اإن  العاملية(  زم���ة  الأ ظل  يف 

اإذ  حم��ورًي��ا  يعترب  القت�صادية  التنمية  يف 

الناجت  اإىل  البنوك  اأ���ص��ول  ن�صبة  ارتفعت 

 ‘ 74 اإىل  املئة  64 يف  املحلي الإجمايل من 

يعك�ص  املا�صيتن، وهذا  ال�صنتن  املئة خالل 

الدور املتنامي للبنوك يف تنمية القطاع غر 

النفطي اإىل جانب م�صاهمة الكتتابات خالل 

العتماد  م��ن  احل��د  يف  خ����رة  الأ ال�صنوات 

�صكل  حيث  القت�صاد  لتمويل  الئتمان  على 

الئتمان للناجت املحلي نحو 54% خالل العام 

عدة  الئتمان  ت�صاعف  اإىل  م�صًرا  احلايل، 

فراد والتجارة وال�صناعة  مرات لقطاعات الأ

القطاعات  باقي  اإىل  اأقل  وبوترة  والت�صييد 

النمو  يف  اأ�صهم  مم��ا   2008-2002 خ��الل 

املطرد غر النفطي.

خرى  واأ�صاف اأن م�صاهمة ال�صناديق الأ

يف التمويل ⁄ تنمo مب�صتوى وترة ‰و الئتمان 

حجم  اإىل  بالنظر  متوا�صعة  وتظل  البنكي 

ن باملقارنة مع عام 2002، ونوه  القت�صاد الآ

ل�صندوق  ق��را���ص  الإ �صايف  بارتفاع   ïال�صي

ال�صتثمارات العامة وكذلك �صندوق التنمية 

ال�صناعية خالل عامي 2007-2008 موؤكًدا 

وامل�صاريع  القت�صادية  املدن  اإطالق  مع  اأنه 

البنوك  متويل  م�صاهمة  ارتفعت  العمالقة 

جنبية وموؤ�ص�صات �صمان ال�صادرات خالل  الأ

ال�صنوات املا�صية.

العاملية  امل��ال��ي��ة  زم����ة  الأ اآث����ار  اأن  وب���ن 

اأبدته  وما  باململكة  التجارية  امل�صارف  على 

مرونة  من  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة 

النقدية مع �صمان  ال�صيا�صة  اإدارة  كبرة يف 

زمة املالية يتبن  توفر ال�صيولة منذ بداية الأ

اأثر  على  ال�صتثمار  خم�ص�صات  ارتفاع  يف 

 2008 مريكي عام  الأ ال�صوق  النك�صاف على 

الئتمان  خ�صائر  خم�ص�صات  ارتفاع  وتبعها 

خالل العام ا÷اري.

وت���رة الئ��ت��م��ان للقطاع  ت��راج��ع  واأك���د 

ب�صبب  احل��ايل  العام  خ��الل  بحدة  اخلا�ص 

مع  الطلب  انخفا�ص  وكذلك  البنوك  ح��ذر 

اإرجاء خط§ التو�صعة وتاأجيل بع�ص امل�صاريع 

مبينة �صعي )�صاما( لتعزيز ال�صيولة بتخفي�ص 

العك�صي  الريبو  ومعدل  القانوين  الحتياطي 

اأنه يف  اإىل   ïال�صي واأ�صار  املئة  0.25 يف  اإىل 

بيوت  بع�ص  تعر�صت  العاملية  زم��ة  الأ اأعقاب 

اأزم���ات  اإىل  العائلية  وال�����ص��رك��ات  ع��م��ال  الأ

�صاهمت يف تعزيز احلذر لدى البنوك لرتتفع 

ما  اإىل  النظامية  غر  احتياطياتها  بالتايل 

يقارب 80 مليار ريال.

يتم  قرا�ص  الإ املئة من  61 يف  ب��اأن  واأف��اد 

جل الق�صر وذلك ب�صبب الودائع والتي هي  لالأ

غالًبا  والتي  البنوك  لتمويل  �صا�صي  الأ امل�صدر 

جتد  ذل��ك  وب�صبب  ج���ل،  الأ ق�صرة  تكون  م��ا 

اآجل  بن  املواءمة  �صغ§  حتت  نف�صها  البنوك 

من  احلد  اأج��ل  من  �صول  الأ واآج��ال  اخل�صوم 

خماطر ال�صيولة بالرغم من اأن حجم الودائع 

ب��ال��دولر  معظمها  وال��ت��ي  جنبية  الأ بالعملة 

اأن  اإل  ال��ودائ��ع  اإج��م��ايل  م��ن   %17 اإىل  ي�صل 

اآجالها ق�صرة جًدا اإذ ت�صمل ودائع للمتاجرة 

وحتويالت مغادرة وم�صتندات معتمدية.

اأن  رق����ام  والأ ح�����ص��اءات  الإ تلك  وتثبت 

بعد  عاًما  ت��زداد  ال�صعودي  القت�صاد  متانة 

اآخر، كما يحظى الواقع املايل باململكة بالدعم 

وامل�صاندة من قطاعات الدولة املختلفة ليظل 

حمافًظا على مكت�صباته التنموية الناه�صة.
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على ل�صركة الت�صنيع الوطنية  ك�صف املهند�س �صالح بن فهد النزهة الرئي�س وم�صوؤول الت�صغيل الأ

زمة املالية مل حتد من خطط ال�صركة التو�صعية، م�صرًيا اإىل اأن �صركة الت�صنيع الوطنية م�صتمرة  اأن الأ

يف خططها التو�صعية وفق برنامج وخطط معدة م�صبًقا.

وجوه

على للت�صغيل ل�صركة الت�صنيع الوطنية: �صالح النزهة الرئي�س وامل�صوؤول الأ

األزمة المالية كانت لها تأثيرات 
إيجابية على قطاع البتروكيماويات
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أو  للمشاركة  نسعى 
إنشاء مشاريع صناعية تحقق 

العائد المجزي للمساهمين.

منها  �سينتج  والتي  �سا�سية  الأ املادة  وهي   )Acid
 ،)Butyl Acrylate( �أك��ري��ل��ي��ت  ب��ي��وت��ال  م���ادة 

Ethyl- 2( أكريليت� �إيثايل هيك�سل  وكذلك مادة 

Hexyl Acrylate( ومادة جلي�سيل �أكريلك �آ�سيد 
)Glacial Acrylic Acid(، ومن �ملتوقع �أن يبد�أ 

كريليك يف عام 2012م،  نتاج مل�سروع حام�ض �لأ �لإ

وبتكلفة �أولية تبلغ حو�يل 3300 مليون ريال.

كما �أن هناك �لعديد من �ل�سركات �لتي تندرج 

لت�سويق  �لت�سنيع  ك�سركة  �لت�سنيع،  مظلة  حتت 

�لبرتوكيماويات مبدينة �لريا�ض و�ل�سركة �لوطنية 

بينبع  مبدينة  »كري�ستل«  �لتيتانيوم  �أك�سيد  لثاين 

للت�سغيل و�خلدمات  �لوطنية  و�ل�سركة  �ل�سناعية 

�لريا�ض  مبدينة  »خدمات«  �ملحدودة  �ل�سناعية 

و�ل�سركة �لوطنية ل�سناعة �لبطاريات »بطاريات« 

مبدينة �لريا�ض و�ل�سركة �لوطنية ل�سهر �لر�سا�ض 

�ملحدودة »ر�سا�ض« مبدينة �لريا�ض.

و�لختبار  للفح�ض  �لوطنية  �ل�سركة  وكذلك 

�لفني �ملحدودة »فح�ض« مبدينة �لدمام، و�ل�سركة 

مبدينة  »بيئة«  �لبيئة  على  للمحافظة  �لوطنية 

للمعادن  �لوطنية  و�ل�سركة  �ل�سناعية،  �جلبيل 

و�ل�سركة  �ل�سناعية،  �جلبيل  مبدينة  »معدنية« 

�لوطنية ملو�د �لتعبئة �ملحدودة »وطن باك« مبدينة 

�لريا�ض، و�ل�سركة �لوطنية للبال�ستيك �ملحدودة 

»�لرو�د« مبدينة �لريا�ض.

ا�صرتاتيجية م�صتقبلية

على للت�شغيل  -  بعد تعيينكم الرئي�س وامل�ش�ؤول الأ

ل�����ش��رك��ة ال��ت�����ش��ن��ي��ع، م��اه��ي ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

امل�شتقبلية لل�شركة؟

-يف �لبد�ية �أود �أن �أتقدم بال�سكر �جلزيل جلميع 

د�رة ويف مقدمتهم �ملهند�ض  �أع�ساء جمل�ض �لإ

جمل�ض  رئي�ض  �خل��ف��رة  ع��ب��د�هلل  ب��ن  م��ب��ارك 

د�رة على ثقتهم �لغالية، كما �أ�ساأل �هلل عز  �لإ

وجل �أن يعيننا على �لقيام مبهام هذ� �ملن�سب 

على �أمت وجه.

�مل�ستقبلية  �ل�سرت�تيجية  ناحية  م��ن  �أم���ا 

وهو  �لإجن����از�ت،  م�سرية  ف�سنو��سل  للت�سنيع 

ر�ئ��دة  �لت�سنيع  �سركة  م��ن  جعل  �ل���ذي  م���ر  �لأ

حملًيا و�إقليمًيا يف جمالت �أعمالها �ملتخ�س�سة، 

منتجاتها  يف  و�جل�����ودة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ة 

جتاه  م�سوؤولياتها  على  وحري�سة  وعملياتها، 

ب�سورة  و�ملجتمع  وموظفيها  وزبائنها  م�ساهميها 

عامة، كما يندرج �سمن ��سرت�تيجيتنا �مل�ستقبلية 

�لرتكيز على �إن�ساء �أو �مل�ساركة يف �إقامة م�ساريع 

يف  ت�ساهم  مربحة  بطريقة  و�إد�رت��ه��ا  �سناعية 

�مل�ساهمني،  ل�ستثمار�ت  �ملجزي  �لعائد  حتقيق 

وتنوعه  �لوطني  �لقت�ساد  منو  يف  ا  �أي�سً وت�ساهم 

ونقل �لتقنية له.

تقييم

- ك��ي��ف ت��ق��ي��م���ن ق��ط��اع ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات بعد 

زمة القت�شادية اخلانقة؟ الأ

�أك��ر  ه��و  �لبرتوكيماويات  قطاع  �أن  �سك  ل   -

و�قع  ومن  �لبرتول،  �سناعة  بعد  �لقطاعات 

�حلا�سل خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية، فاإن �لقطاع 

ل  ج��زء  �أن��ه  حيث  �لعامل،  به  يتاأثر  مبا  تاأثر 

�أك��ر  م��ن  �ل�سعودية  تعد  كما  م��ن��ه،  يتجز�أ 

�ملنتجني للمو�د �لبرتوكيماوية و�ملمولني على 

حد �سو�ء، ولذلك كان من �لطبيعي �أن يكون 

هناك تاأثري �إيجابي من ناحية �أ�سعار �لبرتول 

�لبرتول،  �أ�سعار  �نخفا�ض  بعد  �سلبي  وتاأثري 

ح��ي��ث ي��وج��د ت��ر�ب��ط ب��ني �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

�أ���س��ع��ار �مل��و�د  و�أ���س��ع��ار �ل��ب��رتول م��ن ناحية 

ن��ت��اج �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات �أو  �خل���ام �مل��م��ول��ة لإ

ب�سبب ��ستهالك �لبرتوكيماويات مثل �سناعة 

فمن  �ل��ي��وم��ي��ة،  و��ستخد�ماتنا  �ل�����س��ي��ار�ت 

زمة. �لطبيعي �أن يتاأثر �لقطاع بهذه �لأ

ول��ك��ن ب��رن��ام��ج و���س��وق �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف 

و�سعتها  �ل��ت��ي  �ل��رتك��ي��ب��ة  م��ن  م�ستفيد  �ململكة 

برتوكيماوية  �سناعة  خللق  �ل�سعودية  �حلكومة 

��سرت�تيجية  �سناعة  جعلتها  و�ل��ت��ي  �سعودية، 

للمملكة من خالل تاأمني بنية حتتية �سخمة مثل 

�جلبيل 1 و2 وينبع و�لعديد من �ملدن �لقت�سادية 

وغ��ريه��ا، وك��ذل��ك ت��اأم��ني �مل���و�د �خل���ام، م��ا جعل 

�أق��وى  م��ن  �ململكة  يف  �لبرتوكيماويات  �سناعة 

يكون  حيث  �لعامل،  يف  �لبرتوكيماوية  �ل�سناعات 

نتاجية  �لإ �ل��ق��درة  ب�سبب  �سعيًفا  عليها  �لتاأثري 

و�لت�سويقية للمنتجني �ل�سعوديني.

زمة تاأثريات الأ

زمة املالية اأثرت على اخلطط  - لكن األ ترون اأن الأ

الت��شعية ل�شركات البروكيماويات؟

- على �لعك�ض متاًما، فاإن �سركة �لت�سنيع �لوطنية 

�لتو�سعية،  خططها  يف  م�ستمرة  ز�ل���ت  م��ا 

وقال �لنزهة يف �أول حو�ر بعد تعيينه مبن�سبه 

�جلديد ل�»تد�ول«، �إن ��سرت�تيجية �سركة �لت�سنيع 

�مل�ستقبلية �سرتكز على �إن�ساء �أو �مل�ساركة يف �إقامة 

م�ساريع �سناعية و�إد�رتها بطريقة مربحة ت�ساهم 

�مل�ساهمني  �لعائد �ملجزي ل�ستثمار�ت  يف حتقيق 

وتنوعه،  �لوطني  �لقت�ساد  منو  يف  ا  �أي�سً وت�سهم 

من  ��ستفاد  �لبرتوكيماويات  برنامج  �أن  مبيًنا 

خللق  �ل�سعودية  �حلكومة  و�سعتها  �لتي  �لرتكيبة 

�سناعة برتوكيماوية �سعودية.

واأب��رز  الت�شنيع  ب�شركة  اأك��ر  عرفتم�نا  هال   -

�شركاتها وم�شاريعها باململكة؟

للهجرة   1405 عام  �لت�سنيع  �سركة  تاأ�س�ست   -

م�ساهمة  �سناعية  �سركة  ك���اأول  )1985م( 

مم��ل��وك��ة ل��ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض ب��ال��ك��ام��ل، حيث 

�ن��ط��ل��ق��ت م��ن �ل��ق��ن��اع��ة �ل��ت��ام��ة ب���اأن �خل��ي��ار 

لتنويع  �خليار�ت  �أف�سل  من  يعتر  �ل�سناعي 

�لتنمية  عجلة  ودف���ع  �لقت�سادية  �ل��ق��اع��دة 

�ل�ساملة باململكة.

و�إد�رة  �إن�����س��اء  �ل�����س��رك��ة  م��ه��ام  �أه���م  وم���ن 

وت�سغيل ومتلك �مل�ساريع �ل�سناعية �لبرتوكيماوية 

بكافة  و�ل��ق��ي��ام  منتجاتها  وت�سويق  و�لكيماوية 

عمال �ملتعلقة بها، كما �أ�س�ست �ل�سركة وت�ساهم  �لأ

خ����رى،  يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����س��رك��ات �ل��ن��اج��ح��ة �لأ

و�ملعدني�ة،  �لهند�سية  �لبال�ستيكية،  كامل�ساريع 

و�خلدمات �ل�سناعي�ة، ومن �أكر م�ساريعها  �لتي 

�أ�س�ستها جممع »�لت�سنيع �لوطنية« للبرتوكيماويات 

مبدينة �جلبيل �ل�سناعية.

وفيما يتعلق باأبرز �ل�سركات ب�سركة �لت�سنيع 

وم�سروعاتها فيمكننا �أن ن�سري �إىل:

 �أوًل: »�ل�سركة �ل�سعودية للبويل �أوليفينات«.. 

وهما  متكاملني،  م�سنعني  م��ن  �مل�سروع  يتكون 

م�سنع �لروبيلني وم�سنع �لبويل بروبلني بطاقة 

�إنتاجية قدرها 455 �ألف طن �سنوًيا بروبلني و720 

نتاج  �لإ بد�أ  حيث  بروبلني،  بويل  �سنوًيا  طن  �ألف 

بهذ� �مل�سروع مطلع عام 2004م.

و�لبويل  يثلني  لالإ �ل�سعودية  »�ل�سركة  ثانًيا: 

جممع  مل�سروع  جمالية  �لإ �لتكلفة  وتقدر  �إيثلني« 

يثلني وم�ستقاته حو�يل 9.5 مليار ريال، وينتج  �لإ

يثلني و400 �ألف طن من �لبويل  مليون طن من �لإ

�إيثلني  �لبويل  من  و�ملثل  �لكثافة  منخف�ض  �إيثلني 

�لثالث  �لربع  يف  �لعمل  بد�أ  وقد  �لكثافة،  مرتفع 

2008م.

وم�ستقاته،  كريلك  �لأ حم�ض  م�سروع  ثالًثا 

باإنتاج  �سيقوم  حيث  حالًيا  عليه  ج��ار  و�لعمل 

كريلك  �لأ �ألف طن �سنويًّا من مادة حام�ض   250

و�سيقوم  �ل�سناعية،  وم�ستّقاته يف مدينة �جلبيل 

 Acrylic( كريلك �لأ باإنتاج مادة حم�ض  �مل�سروع 

ت���وف���ر ال����غ����از أب����رز 
قطاع  تواجه  التي  التحديات 

البتروكيماويات.
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حم�ض  �إنتاج  م�سروع  ذلك  على  دليل  و�أك��ر 

�مل�ساريع  من  وغريها  وم�ستقاته  كريلك  �لأ

برنامج  وفق  جار  فالعمل  خ��رى،  �لأ �لقادمة 

�سك  ل  �ملعدة، ومما  ووفق �خلطط  مدرو�ض 

�لعديد  على  زم��ة  ل��الأ ث��رًي�  ت��اأ هناك  �أن  فيه، 

نحن  ول��ك��ن  و�ل�����س��ن��اع��ات،  �لقطاعات  م��ن 

من  منها  ��ستفدنا  �لوطنية«  »�لت�سنيع  يف 

ولية،  �لأ �ملو�د  من  �لعديد  �أ�سعار  تدين  حيث 

ن�ساء،  �لإ تكاليف  �نخفا�ض  �إىل  �سافة  بالإ

زم����ة  وه����ذه ع��و�م��ل �إي��ج��اب��ي��ة �أف��رزت��ه��ا �لأ

�لقت�سادية �لعاملية.

التحالفات

- ما ه� م�قف الت�شنيع من التحالفات التي 

زمة القت�شادية؟ متت مل�اجهة الأ

- �سركة �لت�سنيع كان لها �سبق �لتحالف و�ملتمثل 

يف �سر�ء �سركات �أخرى من خالل �سركة من 

كري�ستل،  �سركة  وهي  لها  �لتابعة  �سركاتها 

وذلك ب�سر�ء و�ل�ستحو�ذ على �سركة ليونديل 

�لكيماوية  �ل�سركات  �أكر  من  وهي  �لعاملية، 

حيث  دويوك�سايد،  �لتيتانيوم  مل��ادة  �ملنتجة 

بلغت قيمة �ل�سفقة ملياًر� ومائتي �ألف دولر، 

8 م�سانع  وح�سلت »�لت�سنيع �لوطنية« على 

�إىل  �ملحلية  من  �نتقلنا  وبذلك  �لعامل،  حول 

�لعاملية، و�ل�سركة متجهة نحو �ل�ستفادة من 

هذ� �ل�ستحو�ذ.

معوقات

- م���ا ه���ي اأب�����رز امل��ع���ق��ات ال��ت��ي ت����اج���ه ق��ط��اع 

البروكيماويات ال�شع�دي؟

- �سناعة �لبرتوكيماويات هي خيار ��سرت�تيجي 

يف �ل�سعودية، وتتمثل يف �ل�ستفادة من �ملتوفر 

�ململكة  جعل  مما  �لطبيعية،  م�سادرها  من 

يف  �لبرتوكيماوية  �مل��و�د  م�سدري  �أك��ر  من 

�لقمة  على  و�لبقاء  �ل�ستمر�ر  ولكن  �لعامل، 

�سعب، و�أكر معوق هو  هو �لتحدي �لفعلي و�لأ

توفر �لغاز »�للقيم«.

تاأهيل وتدريب

- م���ا ه���� ن�����ش��ي��ب ت���اأه���ي���ل وت����دري����ب ال���ك����ادر 

إل��ي��ه م��ن ن�شبة يف  ال�����ش��ع���دي��ة وم���ا و���ش��ل��ت ا

�شركة الت�شنيع؟

- تويل �ل�سركة �هتماًما كبرًي� بتدريب وتطوير 

�ملوظفني مبا يتنا�سب مع متطلبات �أعمالهم، 

وذلك بعقد دور�ت يف مقر �ل�سركة �أو د�خل 

�حل�سر  �سبيل  على  منها  �ململكة،  وخ��ارج 

�ل�سناعية  �ل�سالمة  يف  �أ�سا�سية  دور�ت 

كما ل  �ملوظفني،  ومكافحة �حلر�ئق جلميع 

د�رة  �لإ يف  تطويرية  دور�ت  هناك  �أن  تن�ض 

�حلديثة لوظائف �مل�سرفني و�ملدر�ء، ودور�ت 

له  من  ولكل  للمهند�سني  متخ�س�سة  فنية 

عالقة بت�سغيل �مل�سنع، كما �أحب �أن �أ�سيف 

�لكو�در  وتدريب  بتوظيف  تلتزم  �ل�سركة  �أن 

مد�ر�ض  من  �ملتخرجة  �حلديثة  �ل�سعودية 

تدريبي  برنامج  و�إع����د�د  �ململكة  ومعاهد 

خم�س�ض على عمليات �ملعاجلة �ل�سناعية 

حيث  �ل�سناعية،  �جلبيل  كلية  مع  بالتعاون 

على  وبناًء  للتدريب  �ملوؤهلة  �لكفاء�ت  توفر 

ذلك يتم تخريج كو�در �سعودية موؤهلة للقيام 

عمال �ملناطة بهم و�ملتو�فقة مع برنامج  بالأ

�لإحالل �لوظيفي �ملعد �سلًفا.

ا من �لت�سنيع على برنامج �ل�سعودة  وحر�سً

�سعودية  ك��ف��اء�ت  با�ستقطاب  �ل�سركة  قامت 

لها،  �حل��ايل  �مل�سنع  يف  للعمل  �لتخرج  حديثة 

كما قامت �لت�سنيع بالتعاون مع �سندوق �ملو�رد 

�لب�سرية باإعد�د 56 متدرًبا �سعودًيا من خريجي 

ول �لروبلني  �لثانوية �لعامة للعمل مب�سنعها �لأ

و�لبويل بروبلني بكلية �جلبيل �ل�سناعية، ولقي 

تعيينهم  مت  حيث  �ل��ك��ام��ل،  �لنجاح  �ل��رن��ام��ج 

وجوه
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تقوم  ك��م��ا  �مل�����س��ن��ع،  د�خ���ل  خمتلفة  ب��وظ��ائ��ف 

�آخ��ر  تدريبي  برنامج  ب��اإع��د�د  حالًيا  �ل�سركة 

�ل�سناعي  �جلبيل  ومعهد  �ل�سندوق  مع  مماثل 

�لثانوية �لعامة  200 متدرب من خريجي  ي�سمل 

�أق�سام  �ملتخرجني يف  ليتم تعيني  ملدة 18 �سهًر� 

فقد  وعليه  �ل�سيانة،  �أو  �ملختر  �أو  �لت�سغيل 

و�سلت �ل�سعودة يف جممع �لت�سنيع وهلل �حلمد 

�أكرث من %52.

- ما هي اأهم اجل�ائز التي ح�شدتها الت�شنيع 

خالل هذا العام؟

�أ�سكر �هلل عز وجل على ما مت �إجنازه خالل   -

عدة  �هلل  بف�سل  ح�سدنا  فلقد  �لعام،  ه��ذ� 

 »2008 �لعام  »�سركة  جائزة  منها،  جو�ئز 

»�أريبيان  �أجرتها جملة  �لتي  �لدر��سة  ح�سب 

عمل  بيئة  كاأف�سل  �ل��ر�ب��ع  و�مل��رك��ز  بيزن�ض« 

�سعودية ح�سب �لدر��سة �لتي �أجرتها �سحيفة 

على  ح�سولنا  �إىل  �سافة  بالإ �لقت�سادية 

جائزة ثاين �أكر �سركة برتوكيمايات باململكة 

خرى. و�لعديد من �جلو�ئز �لأ

- كيف تقيم�ن دوركم يف خدمة املجتمع؟

- نحن ك�سركة و�أفر�د جزء من هذ� �ملجتمع، 

وغريهم،  و�ل�سديق  و�جل��ار  خ  �لأ فهناك 

وللت�سنيع و�جب �جتماعي يجب �أن تقوم به 

جتاههم، وهي قدمت �لعديد من �خلدمات 

�لقطاع  دور  تفعيل  باأهمية  منها  �إمي��اًن��ا 

�خلا�ض للم�ساهمة يف �لنه�سة �ل�ساملة �لتي 

مت  فقد  بع�سها:  و�ساأذكر  �ململكة،  تعي�سها 

�لرتباط مبليون ريال لعام 2009م يخ�س�ض 

منطقة  يف  ومتكني(  )مهنة  م�سروع  لتنفيذ 

�أح��د �جن��از�ت م�ساريع  و�لتي هي  ج��از�ن، 

للموؤ�س�سة،  �لتابع  �لب�سرية  �لتنمية  مركز 

1430/1429هــــ  �ملا�سي  �لعام  دعمها  ومت 

�ألف  �لت�سنيع مببلغ مليون ومائتي  من قبل 

من  وفتاة  فتى   193 بنجاح  و�أكملها  ري��ال، 

جممع  يف  �لقاطنني  �لفقرية  ���س��ر  �لأ �أب��ن��اء 

�سكان  لالإ لو�لديه  عبد�هلل  �مللك   موؤ�س�سة 

�لتنموي بديحمة كذلك دعم )م�سروع  حفل 

ول للمعاقني حركًيا( يف منت�سف  �لزو�ج �لأ

�سهر �سو�ل 1430ه�، وقد مت تخ�سي�ض مبلغ 

�ساحب  ���س��رف  على  ري���ال   )300.000(

عبد�لعزيز  بن  �سطام  مري  �لأ �مللكي  �ل�سمو 

�حلركية،  ع��اق��ة  �لإ جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

 102 له  ن�سخة  �أول  �لرنامج يف  و��ستهدف 

�إقامة  �إىل  �سافة  بالإ لهم،  ق��دم  م�ستفيًد� 

حفل �ل����زو�ج �جل��م��اع��ي، ُق��دم��ت �إع��ان��ات 

بدء حياتهم  على  مل�ساعدتهم  وعينية  مالية 

�ملادية  �لعقبات  بع�ض  وتذليل  �مل�ستقبلية 

�لتي قد تعرت�ض حياتهم يف بد�يتها.

حر�سنا  �إط��ار  يف  بالطبع  ذلك  كل  وياأتي 

ن�����س��ان  ع��ل��ى �مل�����س��اه��م��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف ب��ن��اء �لإ

بد�عية من خالل  �ل�سعودي و�إطالق قدر�ته �لإ

ن�سطة  عمال �خلريية ورعاية خمتلف �لأ دعم �لأ

و�لثقافية  �لجتماعية  و�لفعاليات  و�ملنتديات 

�إىل  �لن�سمام  �إىل  �سافة  بالإ و�لقت�سادية، 

عاقة  بحاث �لإ مري �سلمان لأ ع�سوية جمعية  �لأ

�هلل  ب���اإذن  منها  و�ل��وق��اي��ة  �ملبكر  لالكت�ساف 

بالتعاون مع جميع �لقطاعات �ل�سحية د�خلًيا 

مبركز  ع��اق��ة  �لإ �أب��ح��اث  مركز  كدعم  وعاملًيا 

ماليني   5 مببلغ  �سنو�ت   5 ملدة  �سلمان  م��ري  �لأ

ت�سليم  مت  ج��دي��د،  وقد  موؤ�س�ض  كع�سو  ري��ال 

وىل مببلغ مليون ريال منت�سف  �سيك �لدفعة �لأ

�سو�ل 1430هـ.

ثروتنا  ه��م  موظفونا 
الحقيقية.
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العام  خالل  اململكة  يف  القت�صادية  القطاعات  اأداء  اأن  اإل  املالية  زمة  لالأ العاملية  التاأثريات  رغم 

زمة ، كما اأن منو القطاعات  املا�صي 2009م احتفظ بتوازنه وثبات مكت�صباته وعدم تاأثره كثرًيا بالأ

الرئي�صية مل يهتز وتابع قفزاته مرتكًزا على بيئة تنموية قوية.

يجاز. التقرير التايل ير�صد ح�صاد العام املا�صي ب�صيء من الإ

تطورات السوق المالية السعودية )تداول( خالل عام 2009م

�ملالية  لل�سوق  �ل��ع��ام  �مل��وؤ���س��ر  �أُغ��ل��ق 

2009م  عام  نهاية  يف  )ت��د�ول(  �ل�سعودية 

مقارنة  نقطة   6.121.76 م�ستوى  عند 

عام  نهاية  يف  كما  نقطة   4.802.99 مع 

نقطة   1.318.77 بنحو  مرتفًعا  2008م، 

)27.46 يف �ملئة(. وقد حقق �ملوؤ�سر �أعلى 

نقطة �إغالق خالل �لعام يف يوم 24 �أكتوبر 

حيث �أغلق عند م�ستوى 6،568.47 نقطة.

�سهم �مل�سدرة  بلغت �لقيمة �ل�سوقية لالأ

يف نهاية عام 2009م نحو 1.195.51 مليار 

�أمريكي(،  دولر  مليار   318.80( ري��ال 

وذلك بارتفاع بلغت ن�سبته 29.31 يف �ملئة 

مقارنة مع نهاية �لعام �ل�سابق.

�سهم  لالأ جمالية  �لإ �لقيمة  بلغت  كما 

ن��ح��و  2009م  ع�����ام  خ�����الل  �مل����ت����د�ول����ة 

1.264.01 مليار ريال، )337.07 مليار 

1.962.95 مليار  �أمريكي(، مقابل  دولر 

ريال )455.23 مليار دولر �أمريكي( للعام 

 35.61 ن�سبته  بلغت  بانخفا�ض  �ل�سابق 

ي���ام �ل��ت��د�ول خالل  يف �مل��ئ��ة )ب��ل��غ ع��دد �أ

يوًما   251 مقابل  يوًما،   250 2009م  عام 

�سهم  خالل 2008م(. وبلغ �إجمايل عدد �لأ

�ملتد�ولة خالل عام 2009م 57.34 مليار 

�سهم، مقابل 60.82 مليار �سهم مت تد�ولها 

بانخفا�ٍض  وذل��ك  �ل�سابق،  �ل��ع��ام  خ��الل 

�إجمايل  وبلغ  �ملئة.  يف   5.73 ن�سبته  بلغت 

عدد �ل�سفقات �ملنفذة خالل عام 2009م 

بنحو  مقارنة  �سفقة،  مليون   36.46 نحو 

خالل  تنفيذها  مت  �سفقة،  مليون   52.14

ن�سبته  بلغت  وبانخفا�ض  �ل�سابق  �ل��ع��ام 

30.07 يف �ملئة.

�سهم  �لأ لقيمة  �ليومي  �ملتو�سط  بلغ 

ن��ح��و  2009م  ع�����ام  خ�����الل  �مل����ت����د�ول����ة 

5.056.05 مليون ريال مقابل 7.820.50 

�ل�سابق  للعام  يومي  كمتو�سط  ريال  مليون 

�ملئة.  يف   35.35 بلغت  �نخفا�ض  بن�سبة 

قطاع التأمين في المقدمة .. والفنادق 
والسياحة األعلى من حيث القيمة الدفترية

تقرير

نمو المؤشر السنوي�لقطاعات1
27.46�ل�سوق

77.12التاأمني 1
70.20�ل�سناعات �لبرتوكيماوية 2
47.96�لفنادق و�ل�سياحة 3
�ستثمار �ل�سناعي 4 43.10�لأ
29.79�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية 5
28.17�ل�سمنت 6
23.29�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية 7
�ستثمار �ملتعدد 8 19.01�سركات �لأ
17.54�لتجزئة 9
15.29�مل�سارف و�خلدمات �ملالية 10
15.17�لنقل 11
8.80�لت�سالت وتقنية �ملعلومات 12
6.17�لعالم و�لن�سر 13
1.51�لتطوير �لعقاري 14
4.34-�لت�سييد و�لبناء 15

قيمه األسهم المتداولة�لقطاعات2
 1,264,011,291,722 �ل�سوق

 299,898,802,919 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية1
 201,111,914,360 التاأمني2
 149,422,722,595 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية3
 99,908,870,972 �ل�ستثمار �ل�سناعي4
 94,172,353,254 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية5
 86,291,765,605 �لت�سييد و�لبناء6
ت�سالت وتقنية �ملعلومات7  74,876,259,347 �لإ
 66,086,081,711 �لتطوير �لعقاري8
 56,558,743,210 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد9
 55,273,906,479 �لتجزئة10
 30,307,659,273 �لنقل11
 17,989,273,260 �لفنادق و�ل�سياحة12
�سمنت13  12,499,843,565 �لأ
 11,393,180,222 �لعالم و�لن�سر14
 8,219,914,948 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية15

 األسهم المتداولة�لقطاعات3
 57,338,259,779 �ل�سوق

 10,980,861,075 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية1
 8,899,373,125 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية2
 5,583,402,498 التاأمني3
 5,232,002,001 �لتطوير �لعقاري4
 4,753,704,804 �ل�ستثمار �ل�سناعي5
ت�سالت وتقنية �ملعلومات6  4,736,037,685 �لإ
 4,286,439,038 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد7
 3,761,068,306 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية8
 3,002,880,487 �لت�سييد و�لبناء9
 2,166,251,997 �لتجزئة10
 1,930,189,256 �لنقل11
 680,066,246 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية12
 584,500,004 �لفنادق و�ل�سياحة13
 454,775,943 �لعالم و�لن�سر14
�سمنت15  286,707,314 �لأ
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مليار ريال )53.63 مليار دولر �أمريكي(، 

مثّلت ما ن�سبته 15.91 يف �ملئة من �إجمايل 

وجاء  �لعام،  خالل  �ملتد�ولة  �سهم  �لأ قيمة 

ق��ط��اع �مل�����س��ارف و�خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة يف 

ريال  مليار   149.42 بنحو  �لثالثة  �ملرتبة 

ما  مثلت  �أمريكي(،  دولر  مليار   39.85(

قيمة  �إجمايل  من  �ملئة  يف   11.82 ن�سبته 

�سهم �ملتد�ولة خالل عام 2009م. وعلى  �لأ

بالن�سبة  دور�ًنا  على  �لأ �لقطاعات  م�ستوى 

�ملرتبة  يف  �لتاأمني  قطاع  حل  فقد  للقيمة، 

8.46 مرة، وتاله  وىل مبعدل دور�ن بلغ  �لأ

و�ل�سياحة  �لفنادق  �لثانية قطاع  �ملرتبة  يف 

مبعدل دور�ن بلغ 7.31 مرة، وجاء �ملرتبة 

بلغ  دور�ن  مبعدل  �لتجزئة  قطاع  �لثالثة 

3.97 مرة.

�سهم �ملتد�ولة خالل  ومن حيث عدد �لأ

�ل�سناعات  قطاع  جاء  فقد  2009م،  عام 

�سهم �ملتد�ولة  وبلغ �ملتو�سط �ليومي لعدد �لأ

)معدلة( خالل عام 2009م نحو 229.35 

�سهم  مليون   242.31 مقابل  �سهم  مليون 

كمتو�سط يومي خالل �لعام �ل�سابق، بن�سبة 

�نخفا�ض بلغت 5.35 يف �ملئة. �أما �ملتو�سط 

�ليومي لعدد �ل�سفقات �ملنفذة خالل عام 

�ألف �سفقة   145.83 2009م فقد بلغ نحو 

مقابل 207.71 �ألف �سفقة كمتو�سط يومي 

بلغت  �نخفا�ض  بن�سبة  �ل�سابق  �لعام  خالل 

29.79 يف �ملئة.

ن�صاط القطاعات الرئي�صة

وىل  �لأ �ملرتبة  يف  �لتاأمني  قطاع  ج��اء 

ك�����س��اح��ب �أع���ل���ى م��ع��دل من���و ���س��ن��وي يف 

�مل��ئ��ة،  يف   77.12 بنحو  �ل��ق��ط��اع  م��وؤ���س��ر 

�ل�سناعات  قطاع  �لثانية  �ملرتبة  يف  وحل 

موؤ�سر  �سنوي يف  �لبرتوكيماوية مبعدل منو 

�ملرتبة  ويف  �مل��ئ��ة،  يف   2.70 بلغ  �ل��ق��ط��اع 

�لثالثة قطاع �لفنادق و�ل�سياحة مبعدل منو 

�سنوي يف موؤ�سر �لقطاع بلغ 77.12 يف �ملئة 

47.95 يف �ملئة.

�سهم �ملتد�ولة خالل  ومن حيث قيمة �لأ

�ل�سناعات  قطاع  جاء  فقد  2009م،  عام 

حيث  �لقطاعات  كاأن�سط  �لبرتوكيماوية 

نحو  للقطاع  �ملتد�ولة  �سهم  �لأ قيمة  بلغت 

299.90 مليار ريال )79.97 مليار دولر 

�ملئة من  23.73 يف  ن�سبة  �أمريكي(، متثل 

�سهم �ملتد�ولة خالل �لعام،  �إجمايل قيمة �لأ

 201.11 بنحو  �لتاأمني  قطاع  ثانًيا  وح��ل 

كاأن�سط  2009م  عام  خالل  �لبرتوكيماوية 

�لن�ساط،  ه��ذ�  م�ستوى  على  �ل��ق��ط��اع��ات 

للقطاع  �ملتد�ولة  �سهم  �لأ ع��دد  بلغ  حيث 

ن�سبته  ما  متثل  �سهم  مليار   10.98 نحو 

�سهم  �لأ عدد  �إجمايل  من  �ملئة  يف   19.15

�ملتد�ولة خالل �لعام، تاله قطاع �مل�سارف 

�سهم  مليار   8.90 بنحو  �ملالية  و�خلدمات 

�سهم  �لأ عدد  �إجمايل  من  �ملئة  يف   15.52

قطاع  ثالًثا  وح��ل  �ل��ع��ام،  خ��الل  �مل��ت��د�ول��ة 

متثل  �سهم  م��ل��ي��ار   5.58 بنحو  �ل��ت��اأم��ني 

�سهم  �لأ ع��دد  �إجمايل  من  �ملئة  يف   9.74

�ملتد�ولة خالل عام 2009م. وعلى م�ستوى 

لكمية  بالن�سبة  دور�ًن��ا  على  �لأ �لقطاعات 

�لتاأمني  قطاع  حل  فقد  �مل���دورة،  �سهم  �لأ

 8.45 بلغ  دور�ن  مبعدل  وىل  �لأ �ملرتبة  يف 

مرة، وتاله يف �ملرتبة �لثانية قطاع �لفنادق 

مرة،   7.38 بلغ  دور�ن  مبعدل  و�ل�سياحة 

معدل دوران األسهم )قيمة(�لقطاعات4
1.06�ل�سوق

8.46التاأمني1
7.31�لفنادق و�ل�سياحة2
3.97�لتجزئة3
3.86�لت�سييد و�لبناء4
3.74�لنقل5
3.16�لعالم و�لن�سر6
3.15�ل�ستثمار �ل�سناعي7
2.16�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية8
1.63�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد9
1.40�لتطوير �لعقاري10
0.74�ل�سناعات �لبرتوكيماوية11
ت�سالت وتقنية �ملعلومات12 0.56�لإ
0.45�مل�سارف و�خلدمات �ملالية13
�سمنت14 0.29�لأ
0.17�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية15

معدل دوران األسهم )كمية(�لقطاعات5
1.39�ل�سوق

8.45التاأمني1
7.38�لفنادق و�ل�سياحة2
7.16�لتجزئة3
4.51�لت�سييد و�لبناء4
4.05�لنقل5
4.00�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية6
3.52�ل�ستثمار �ل�سناعي7
2.93�لعالم و�لن�سر8
1.67�لتطوير �لعقاري9
1.27�ل�سناعات �لبرتوكيماوية10
ت�سالت وتقنية �ملعلومات11 1.13�لإ
1.00�مل�سارف و�خلدمات �ملالية12
0.65�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد13
�سمنت14 0.35�لأ
0.16�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية15

الصفقات المنفذة�لقطاعات6
 36,458,326 �ل�سوق

 8,584,512 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية1
 5,934,437 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية2
�سمنت3  3,468,632 �لأ
 2,962,994 �لتجزئة4
 2,796,187 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية5
 2,390,587 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية6
ت�سالت وتقنية �ملعلومات7  2,225,151 �لإ
 2,129,750 التاأمني8
 1,852,364 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد9
 1,655,990 �ل�ستثمار �ل�سناعي10
 900,705 �لت�سييد و�لبناء11
 629,236 �لتطوير �لعقاري12
 381,941 �لنقل13
 348,648 �لعالم و�لن�سر14
 197,192 �لفنادق و�ل�سياحة15

السعر/القيمة الدفترية�لقطاعات8
2.12�ل�سوق

0.96�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية1
1.19�لنقل2
1.21�لتطوير �لعقاري3
1.28�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد4
1.30�ل�ستثمار �ل�سناعي5
1.46�لفنادق و�ل�سياحة6
1.62�لعالم و�لن�سر7
2.02�لت�سييد و�لبناء8
2.12�مل�سارف و�خلدمات �ملالية9
ت�سالت وتقنية �ملعلومات10 2.16�لإ
2.39�ل�سناعات �لبرتوكيماوية11
�سمنت12 2.42�لأ
2.83�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية13
3.31�لتجزئة14
3.36التاأمني15

القيمة الدفترية�لقطاعات7
14.47�ل�سوق

21.33�لفنادق و�ل�سياحة1
�سمنت2 21.17�لأ
19.68�ل�سناعات �لبرتوكيماوية3
18.09�ل�ستثمار �ل�سناعي4
17.56�مل�سارف و�خلدمات �ملالية5
16.63�لت�سييد و�لبناء6
16.39�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية7
ت�سالت وتقنية �ملعلومات8 14.79�لإ
14.35�لنقل9
14.35�لعالم و�لن�سر10
13.90�لتجزئة11
12.49�لتطوير �لعقاري12
11.94�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية13
10.69التاأمني14
4.10�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد15
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حقوق المساهمين )مليون(�لقطاعات13
 596,408.52 �ل�سوق

 170,481.82 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية1
 156,378.51 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية2
ت�سالت وتقنية �ملعلومات3  62,097.59 �لإ
 50,639.84 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية4
 39,176.44 �لتطوير �لعقاري5
 27,138.40 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد6
 24,470.85 �ل�ستثمار �ل�سناعي7
�سمنت8  17,525.42 �لأ
 15,398.43 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية9
 11,077.89 �لت�سييد و�لبناء10
 7,068.60 التاأمني11
 6,836.27 �لنقل12
 4,205.99 �لتجزئة13
 2,224.24 �لعالم و�لن�سر14
 1,688.24 �لفنادق و�ل�سياحة15

العائد على السهم�لقطاعات9
2.66�ل�سوق

4.97�لفنادق و�ل�سياحة1
�سمنت2 4.38�لأ
2.85�لتجزئة3
2.66�مل�سارف و�خلدمات �ملالية4
ت�سالت وتقنية �ملعلومات5 2.03�لإ
1.97�لت�سييد و�لبناء6
1.49�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية7
1.18�لعالم و�لن�سر8
1.13�لنقل9
0.83�ل�ستثمار �ل�سناعي10
0.71�لتطوير �لعقاري11
0.60�ل�سناعات �لبرتوكيماوية12
0.32�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية13
0.15التاأمني14
4.67-�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد15

السعر للعائد�لقطاعات10
17.79�ل�سوق

5.35�لفنادق و�ل�سياحة1
ت�سالت وتقنية �ملعلومات2 10.06�لإ
10.29�لتطوير �لعقاري3
�سمنت4 11.72�لأ
13.98�مل�سارف و�خلدمات �ملالية5
15.02�لنقل6
15.43�لتجزئة7
17.01�لت�سييد و�لبناء8
19.62�لعالم و�لن�سر9
26.02�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية10
26.74�ل�ستثمار �ل�سناعي11
34.05التاأمني12
36.27�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية13
42.11�ل�سناعات �لبرتوكيماوية14
42.34�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد15

األسهم المصدرة )مليون(�لقطاعات11
 41,223.10 �ل�سوق

 8,903.96 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية1
 8,664.74 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية2
 6,616.59 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد3
 4,241.59 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية4
ت�سالت وتقنية �ملعلومات5  4,200.00 �لإ
 3,136.22 �لتطوير �لعقاري6
 1,352.40 �ل�ستثمار �ل�سناعي7
 939.47 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية8
�سمنت9  828.00 �لأ
 666.17 �لت�سييد و�لبناء10
 661.00 التاأمني11
 476.30 �لنقل12
 302.50 �لتجزئة13
 155.00 �لعالم و�لن�سر14
 79.16 �لفنادق و�ل�سياحة15

القيمة السوقية )مليون(�لقطاعات12
 1,195,506.29 �ل�سوق

 407,221.52 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية1
 331,307.32 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية2
ت�سالت وتقنية �ملعلومات3  134,405.00 �لإ
 48,629.18 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية4
 47,239.45 �لتطوير �لعقاري5
 43,553.71 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية6
�سمنت7  42,495.80 �لأ
 34,691.91 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد8
 31,692.88 �ل�ستثمار �ل�سناعي9
 23,784.85 التاأمني10
 22,372.41 �لت�سييد و�لبناء11
 13,935.62 �لتجزئة12
 8,112.12 �لنقل13
 3,602.75 �لعالم و�لن�سر14
 2,461.76 �لفنادق و�ل�سياحة15

صافي الدخل )مليون(�لقطاعات14
 19,584.19 �ل�سوق

 23,696.07 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية1
ت�سالت وتقنية �ملعلومات2  8,530.35 �لإ
 5,156.79 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية3
�سمنت4  3,625.49 �لأ
 2,227.17 �لتطوير �لعقاري5
 1,404.17 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية6
 1,340.76 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية7
 1,315.04 �لت�سييد و�لبناء8
 1,119.40 �ل�ستثمار �ل�سناعي9
 862.24 �لتجزئة10
 539.94 �لنقل11
 393.05 �لفنادق و�ل�سياحة12
 183.63 �لعالم و�لن�سر13
 96.30 التاأمني14
 -30,906.23�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد15

تقرير

�لتجزئة  قطاع  �لثالثة  �ملرتبة  يف  وج��اء 

مبعدل دور�ن بلغ 7.16 مرة. 

فيما  �ل��ق��ط��اع��ات  لن�ساط  وبالن�سبة 

عام  خالل  �ملنفذة  �ل�سفقات  بعدد  يتعلق 

كاأن�سط  �لتاأمني  قطاع  جاء  فقد  2009م، 

�ملنفذة  �ل�سفقات  بلغت  �لقطاعات، حيث 

�سفقة،  مليون   8.58 نحو  �لقطاع  لهذ� 

مثلت ما ن�سبته 23.55 يف �ملئة من �إجمايل 

عدد �ل�سفقات �ملنفذة خالل �لعام، وحل 

�لبرتوكيماوية  �ل�سناعات  ق��ط��اع  ثانًيا 

بنحو 5.93 مليون �سفقة، مثّلت ما ن�سبته 

16.28 يف �ملئة من �إجمايل عدد �ل�سفقات 

�لزر�عة  قطاع  وجاء  �لعام،  �ملنفذة خالل 

�لثالثة  �ملرتبة  يف  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات 

بنحو 3.47 مليون �سفقة، مثّلت ما ن�سبته 

9.51 يف �ملئة من �إجمايل عدد �ل�سفقات 

�ملنفذة خالل عام 2009م.  

�صا�صية للقطاعات املوؤ�صرات الأ

ب��ال��ن��ظ��ر يف ع����دد م���ن �مل���وؤ����س���ر�ت 

���س��ا���س��ي��ة، ف��ق��د ج���اء ق��ط��اع �ل��ف��ن��ادق  �لأ

�لقيمة  حيث  من  قيمة  على  �لأ و�ل�سياحة 

21.33 ريال لل�سهم، وحل  �لدفرتية بنحو 

بنحو  �سمنت  �لأ قطاع  �لثانية  �ملرتبة  يف 

�ملرتبة  يف  وح���ل  لل�سهم،  ري���ال   21.17

�لبرتوكيماوية  �ل�سناعات  قطاع  �لثالثة 

حيث  من  �أّما  لل�سهم.  ريال   19.68 بنحو 

�لقيمة  �إىل  �ل�����س��وق��ي  �ل�سعر  م�ساعف 

و�ملر�فق  �لطاقة  قطاع  فقد جاء  �لدفرتية 

بنحو  م�ساعف  �أدن��ى  ك�ساحب  �خلدمية 

قطاع  �لثانية  �ملرتبة  يف  وحل  مرة،   0.96

�لنقل يف �سياق هذ� �مل�ساعف بنحو 1.19 

�ل��ع��ق��اري يف  �لتطوير  ق��ط��اع  وج���اء  م���رة، 

وعلى  م��رة.   1.21 بنحو  �لثالثة  �ملرتبة 

على  �لأ ح�سب  �لقطاعات  ترتيب  م�ستوى 

�ملرتبة  يف  ج��اء  فقد  �ل�سهم  على  ع��ائ��ًد� 

بنحو  و�ل�سياحة  �ل��ف��ن��ادق  ق��ط��اع  وىل  �لأ

�سمنت  �لأ قطاع  ثم  لل�سهم،  ري��ال   4.97

وثالًثا حل  لل�سهم،  ريال   4.38 بنحو  ثانًيا 

قطاع �لتجزئة بنحو 2.85 ريال لل�سهم.

�أم����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ق��ي��ا���ض �ل��ع��ائ��د 

ج��اء يف  ف��ق��د  �ل��رب��ح��ي��ة(  )م��ك��رر  لل�سعر 

و�ل�سياحة  �لفنادق  قطاع  وىل  �لأ �ملرتبة 

�لت�سالت  قطاع  ثم  م��رة،   5.35 مبعدل 

�لثانية مبعدل  �ملرتبة  �ملعلومات يف  وتقنية 

10.06 مرة، ويف �ملرتبة �لثالثة جاء قطاع 

م��رة.   10.29 مبعدل  �ل��ع��ق��اري  �لتطوير 

على  �لقطاعات  ع��ل��ى  لأ بالن�سبة  �أخ���رًي� 
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�ل�سنوية  رب���اح  �لأ �سايف  م�ستوى 

نهاية  �أرب���اع حتى  �أرب��ع��ة  خ���ر  )لآ

2009م(  ع��ام  من  �لثالث  �لربع 

ف��ق��د �ن���ف���رد ق���ط���اع �مل�����س��ارف 

وىل  �لأ باملرتبة  �ملالية  و�خلدمات 

وب����ف����ارٍق م��ل��م��و���ض ع���ن �مل��رت��ب��ة 

�لثانية بنحو 23.696.07 مليون 

ريال، ثم قطاع �لت�سالت وتقنية 

�ملعلومات يف �ملرتبة �لثانية بنحو 

8،530.35 مليون ريال، وجاء يف 

�ل�سناعات  قطاع  �لثالثة  �ملرتبة 

 5.156.79 بنحو  �لبرتوكيماوية 

مليون ريال.

ولية  ملخ�س الكتتابات الأ

– 2009م
من  ج��زًء�  �سركة   11 طرحت 

خالل  �ل��ع��ام  لالكتتاب  �أ�سهمها 

ه��ذه  وت����وزع����ت  2009م،  ع����ام 

 7( �لتاأمني  قطاع  بني  �ل�سركات 

�سركات م�ساهمة(، و�سركة و�حدة 

�ل�سناعات  ق��ط��اع��ات  م��ن  ل��ك��ل 

�ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة، و�ل��ت��ج��زئ��ة، 

�ملعلومات،  وتقنية  و�لت�����س��الت 

وبلغت  و�لبناء.  �لت�سييد  وقطاع 

متح�سالت �لكتتاب خالل �لعام 

ريال  مليار   3.882 نحو  2009م 

�أمريكي(،  دولر  مليار   1.04(

مليون   338.70 ط��رح  مت  حيث 

�لكتتابات  �سركات  جلميع  �سهم 

ه��ذه  م��ن   9 �إدر�ج  مت  ول���ي���ة.  �لأ

ولية(  �لأ )�لكتتابات  �ل�سركات 

�ل�سوق  يف  للتد�ول  2009م  خالل 

�ملالية �ل�سعودية )تد�ول(، لي�سل 

�ملدرجة  �ل�سركات  عدد  �إجمايل 

ويف  ���س��رك��ة.   135 �إىل  ب��ال�����س��وق 

�لقيمة  بلغت  2009م  ع��ام  نهاية 

�ل�سوقية لل�سركات �لتي مت طرحها 

 16.50 �ل��ع��ام  و�إدر�ج��ه��ا خ��الل 

دولر  مليار   4.4( ري���ال  مليار 

�أمريكي(، �أي ما ن�سبته 1.38 يف 

�ملئة من �إجمايل �لقيمة �ل�سوقية.

ريم أسعد
كاتبة �قت�سادية

�ملعونات  �سناديق  مئات  �لع�سالت  يحمل  مفتول  قوي  �سباب   ·
�ملنزلية  معرفتهن  ي�سخرن  وفتيات  �لنقل،  عربات  �إىل  دخالها  لإ

غذية و�ملالب�ض وت�سنيفها. لتعبئة �لأ

�أعمار معظم هوؤلء �ملتطوعني ترت�وح بني 16 �سنة و�أربعني.

�لذ�تي  �لن�ساط  بد�خلنا  �أ�سعلت  �جلماعي  �لعمل  وحر�رة  · حما�ض 
بطريقة مل نعهدها منذ فرتة ف�ساًل عن طاقة وديناميكية هائلة 

لدى فئة �ل�سباب كانت تنتظر �إ�سارة و�حدة ملد يد �مل�ساعدة. 

�ملت�سررين  من  وعائلته  ك��ان  عاًما(   23( �ل�سباب  ه��وؤلء  �أح��د 

ذلك  خ�سم  ويف  �ل�سيول،  من  هرًبا  �ملتو��سع  بيتهم  تركو�  �لذين 

حتركت عظمة كتفه من مو�سعها ما ��ستلزم جتبريها، ومع ذلك ر�أيته 

لديه من  وي�ساعد مبا  �ملعار�ض  �أر�ض  يتجّول يف  �لتايل وهو  �ليوم  يف 

طاقة يف خط �لعمل.

�أهلية  جمعيات  ثالث  عن  يقل  ل  ما  �ملاأ�ساة  هذه  عن  متخ�ست   ·
مل�ساعدة �ملت�سررين يف كل منها مئات �ل�سباب و�ل�سابات �لذين ل 

طار برزت جمعية »مو�طنة«  يكلون من �إ�سد�ء يد �لعون، ويف نف�ض �لإ

�لتن�سيق  ح�سن  يف  ر�ئ��ًع��ا  م��ث��اًل  لت�سرب  �سنو�ت  ث��الث  وعمرها 

و�حرت�فية �لعمل �خلريي.

 : ين�ساها  لن  درو�ًسا  لكرتوين  �لإ �لإعالم  �لتقليدي من  عالم  �لإ · تعلم 
�أهمها �ل�سدق و�ل�سرعة يف نقل �حلدث دون تزييف �أو تنميق.

هايل عن خيبة �أملهم يف �لإعالم �لبايل �لذي تف يف تقليل  · عر �لأ
حجم �ملاأ�ساة وكان »�لفي�ض بوك« و»�ليوتيوب« هما �سيد �ملوقف.

هذه بع�ض �مل�ساهد فقط، وهناك من �لدرو�ض و�لعر ما لن ين�ساه 

�أهل جدة ومن و��ساهم ومن كان معهم.

�أو�سى  �لتحقيق �لذي  نتائج  بانتظار  �ملاأ�ساة كان موؤملًا، وكلنا  حجم 

�لتعدي  هذ�  حما�سبة  من  عنه  ي�سفر  وما  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  به 

�ل�سافر على كر�مة وحياة �ل�سحايا و�أهل جدة كّلهم.

و�هلل �مل�ستعان

ريم أسعد

لقطات من حملة المساعدات بجدة

زوايا
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النجاح  خ��ط��وات  اأوىل  ت��ب��داأ 

وراق  بالن�صبة للم�صتثمر يف �صوق الأ

على  وفهمه  علمه  دائرة  من  املالية 

التي  وامل��ايل،  القت�صادي  امل�صتوى 

كلما  وعميقة  وا�صعة  كانت  ما  متى 

توافرت لديه الفر�صة على حتقيق 

ملحفظته  يتوخاها  التي  ه���داف  الأ

كبرًيا  جزًءا  وجنبته  ال�صتثمارية، 

امل�صاحبة  للمخاطر  التعّر�س  من 

املالية  وراق  الأ يف  التعامل  لطبيعة 

اإذ  �صكوك...(.  �صندات،  )اأ�صهم، 

للم�صتثمر  امل��ع��ريف  الر�صيد  يتيح 

امل���ج���ال الق��ت�����ص��ادي وامل���ايل  يف 

واملعلومات  البيانات  ر�صد  اإمكانية 

العالقة  ذات  واملالية  القت�صادية 

من  امل�صتهدفة  ال�صتثمارات  بنوع 

وتفكيكها  حتليلها  ث��م  وم��ن  قبله، 

بالطريقة التي ت�صاعده على اتخاذ 

الر�صيدة؛  ال�صتثمارية  القرارات 

ه�������داف وال�����ص��ي��ا���ص��ات  ح�����ص��ب الأ

ال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي اج��ت��ه��د يف 

خو�س  على  ق��دام  الإ قبل  �صياغتها 

جتربة ال�صتثمار. 

المحفظة

كيـف تـديـر محفظتـك بطريـقــــــــة مثــالية؟

�سرورة  �إىل  �مل�ستثمر  يتنبه  �أن  �حلكمة  من 

�لقائمة  و�ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ف��اع��الت  وف��ه��م  در����س��ة 

لالقت�ساد  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  وم���ع  د�خ����ل 

�سو�ق  �لأ �سلب  يف  حتلياًل  ثم  من  و�لتعمق  �لكلي، 

�مل�ساهمة  �ل�سركات  فيها  تعمل  �لتي  و�ل�سناعات 

لتلك  �لنهائية  �لنتائج  و�إ���س��ق��اط  �مل�ستهدفة، 
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�لربط  وحم��اول��ة  �ل�سركة،  على  �ل��در����س��ة 

ونتائج  ن�ساطات  عنه  تف�سح  ما  وبني  بينها 

قو�ئمها  خ���الل  م��ن  �مل�ستهدفة  �ل�����س��رك��ة 

)قائمة  �مل��ايل  مركزها  تو�سح  �لتي  �ملالية 

من  �ملتحقق  دخلها  و�سايف  �مل��ايل(،  �ملركز 

لها  حتقق  �آخ��ر  دخل  و�أي  �لت�سغيلي  �أد�ئها 

�سا�سي  �لأ ن�ساطها  غري  �أخ��رى  �أن�سطة  من 

على  �لتعّرف  �إىل  �إ�سافة  �لدخل(،  )قائمة 

�لنقدية  م��ع  �ل�سركة  �إد�رة  تعامل  كيفية 

د�خلة  تدفقات  كانت  �سو�ًء  لديها  �ملتو�فرة 

�أم خارجة )قائمة �لتدفقات �لنقدية(.

الفر�س احلقيقية

�أع��اله  �ملنظومة  وفهم  در��سة  وتخدم  

على  دقيقة  ب�سورٍة  �لتعرف  يف  �مل�ستثمر 

�لفر�ض �حلقيقية �إن وجدت، و�لتي بدورها 

�لتي  �مل��ال��ي��ة  ور�ق  �لأ ق��ي��م��ة  م��ن  ���س��ت��ع��زز 

�أنها �ستتيح له �لتعّرف على  ي�ستهدفها، كما 

�ل�سركة  يف  بال�ستثمار  �ملرتبطة  �ملخاطر 

ميكن  عليه  وب��ن��اء  �مل�ستهدفة،  �مل�ساهمة 

وكيف  عدمه،  من  بال�ستثمار  �لقر�ر  �تخاذ 

�إذ�  بال�سر�ء  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  �سيتم  وم��ت��ى 

�ملّدة  وما  بال�ستثمار،  �إيجابًيا  �لقر�ر  كان 

تلك  باأ�سهم  �سيحتفظ خاللها  �لتي  �لزمنية 

حينما  �ل�ستثمارية.  حمفظته  يف  �ل�سركة 

فاإنه  جيًد�،  �ملنظومة  تلك  �مل�ستثمر  يدرك 

�لقت�ساد  �أد�ء  يقيم  �أن  مب��ق��دوره  �سيكون 

�لنمو  لالقت�ساد،  �حلقيقي  )�لنمو  �لكلي 

منو  �لنفطية،  غ��ري  للقطاعات  �حلقيقي 

�ل�سيولة �ملحلية، �لت�سخم، معدلت �لفائدة، 

�مل��دف��وع��ات...(،  ميز�ن  �ملحلي،  �لئتمان 

نهاية  يف  �آثارها  �سترتك  �أنها  �سك  ل  �لتي 

ور�ق �ملالية �مل�ستهدفة؛  �ملطاف على قيمة �لأ

�لن�سبية  ث��ار  �لآ تلك  �م��ت��د�د�ت  عر  وذل��ك 

على خمتلف ن�ساطات �أو قطاعات �لقت�ساد 

�لكلي �ملختلفة مبا فيها �لقطاع �لذي تنتمي 

بعني  ياأخذ  تقييم  �إن��ه  �ل�سركة.  ه��ذه  �إليه 

جانٍب  وم��ن  ج��ان��ب،  م��ن  �لفر�ض  �لعتبار 

على  ���س��و�ًء  �لقائمة  باملخاطر  يهتم  �آخ���ر 

�لقطاع  على  �أو  �لكلي،  �لقت�سادي  �مل�ستوى 

و�أعمال  ن�ساط  تاأثر  �إىل  و�سوًل  �لن�ساط  �أو 

�لرتكز  درج��ات  �إغ��ف��ال  ع��دم  مع  �ل�سركة، 

لل�سركة  بالن�سبة  �لقطاع  ذلك  يف  و�ملناف�سة 

مناف�سيها،  ق��وة  وم��دى  �ل�سوقية  وح�ستها 

�ملحلية  ����س���و�ق  �لأ على  �ع��ت��م��اده��ا  ودرج���ة 

�لعاملية،  �سو�ق  �لأ �أو  قليمية  �لإ �سو�ق  �لأ �أو 

و�لذي �سينعك�ض بطبيعة �حلال يف حم�سلته 

�لنهائية على قيمة �سهمها �ملدرج يف �ل�سوق 

املالية.

الهتمام بالدورات القت�صادية

ور�ق  ويتمثل �لعائد على �ل�ستثمار يف �لأ

�ملالية يف �أحد نوعني: 

رباح �لر�أ�سمالية: تتحقق عندما ترتفع  �لأ  -

ور�ق �ملالية، ومن ثم  �سعار �ل�سوقية لالأ �لأ

تباع باأعلى من تكلفة �سر�ئها.

عندما  يتحقق  �ل��ت��وزي��ع��ات:  م��ن  �ل��دخ��ل   -

بتوزيع جزء  فيها  �مل�ستثمر  �ل�سركة  تقوم 

من �أرباحها.

�أنه  ول  �لأ للنوع  بالن�سبة  �لقول  ميكن 

حديثة  بال�سركات  �أك���ر  ب�����س��ورٍة  مرتبط 

�لتاأ�سي�ض، و�لتي مل تتو�فر لديها بعد �لقدرة 

رباح  �ملالية حلد�ثة تاأ�سي�سها على حتقيق �لأ

حقوق  زي���ادة  يف  ي�ساهم  مب��ا  و�ح��ت��ج��ازه��ا 

يف  �مل�ستثمر  روؤي��ة  ترتكز  فيما  م�ساهميها، 

هذه �حلالة على ما �ست�سفر عنه نتائج حتليله 

�مل�ستوى  على  �أع��اله  �إليها  �مل�سار  ودر��سته 

�لقت�سادي و�لقطاعي، �إ�سافًة �إىل �إطالعه 

�لتي  �ملتخ�س�سة  و�لتقارير  �لدر��سات  على 

موؤ�س�سات  عن  �أخ��رى  �إىل  فرتة  من  ت�سدر 

بحاث �ملتخ�س�سة و�ل�سركات �ل�ستثمارية  �لأ

يقوم  وتقارير  در��سات  وهي  لها،  �ملرخ�ض 

و�إ���س��د�ره��ا ك���و�در عالية  �إع���د�ده���ا  ع��ل��ى 

ن  لأ يوؤهلها  مب��ا  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �لتاأهيل 

و�قع  و�مل�ستثمرين  �ملر�قبني  ملختلف  تو�سح 

�مل�ساهمة  �ل�سركات  تلك  من  �أي  وم�ستقبل 

على درجٍة �أكرث و�سوًحا وم�سد�قية. 

فال�سجل  �ل��ث��اين؛  للنوع  بالن�سبة  �أم���ا 

�لتاريخي لل�سركة �مل�ساهمة �ملوثق يف قو�ئمها 

من  �ل�ستثمار  جدوى  باإي�ساح  كفيٌل  �ملالية 

ما  �إىل  بالطبع  ه��ذ�  وُي�ساف  فيها،  عدمه 

تقّدم ذكره حول در��سات �لقت�ساد و�ل�سوق 

كيـف تـديـر محفظتـك بطريـقــــــــة مثــالية؟
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�أهميته  �ملتعلقة بن�ساط �ل�سركة، م�ستمًد� 

�ل�سركة  م�ستقبل  ��ست�سر�ف  �سرورة  من 

يتكرر  �أن  بال�سرورة  لي�ض  �إذ  �مل�ستهدفة؛ 

ا  �أي�سً و�لعك�ض  لل�سركة  �لناجح  �لتاريخ 

زمنية  ف��رتة  �ل�سركة  و�ج��ه��ت  كانت  �إن 

�لقت�سادية  فالوقائع  بالركود،  �ت�سمت 

يوًما  تت�سم  ومل  تتغري  ما  د�ئًما  و�ل�سوقية 

در����س��ات  �ستك�سفه  م��ا  وه���ذ�  ب��ال��ث��ب��ات، 

بحاث  �لأ موؤ�س�سات  عن  �ل�سادرة  �ل�سوق 

نتائج  حتى  �أو  �ل�ستثمارية،  �ل�سركات  �أو 

�لر�سيد �لذي  للم�ستثمر  �جلهود �خلا�سة 

نتائج  توظيف  على  �لقدرة  لديه  تو�فرت 

مع  �ل�سركة،  تلك  وبيانات  خبار  لأ ر�سده 

�ملتغري�ت  م��ع  لها  ورب��ط��ه  حتليله  نتائج 

�لقت�سادية و�ل�سوقية ذ�ت �لعالقة.

�لرئي�سني،  �لع��ت��ب��اري��ن  ه��ذي��ن  ب��ني 

�سا�سية  �لأ �ملعطيات  بالعتبار  و�أخ����ًذ� 

للم�ستثمر   مي��ك��ن  ���س��اب��ًق��ا،  �مل����ذك����ورة 

ق�سى درجات �لعناية  �لو�سول بعد بذله لأ

�ملحتملة  و�ملخاطر  بالفر�ض  و�لهتمام 

من  ن��ه  �أ غري   ، وتعبه  جهده  ثمار  لقطف 

للم�ستثمر  وت��ذك��رًي�  ه��ن��ا  �ل��ق��ول  �مل��ف��ي��د 

�سرورة �لهتمام بعدٍد من �لعو�مل �ملتعلقة 

بني  تتفاوت  �لتي  �لقت�سادية؛  بالدور�ت 

كونها  �لك�ساد،  ومرحلة  �لنتعا�ض  مرحلة 

توؤثر بقوة يف �أد�ء �لقطاعات و�لن�ساطات 

فيها  ويندرج  �لكلي،  لالقت�ساد  �ملكونة 

و�ل�سناعية  �لتجارية  و�لكيانات  �ل�سركات  �حل��ال  بطبيعة 

موؤ�س�سات  ل��دى  درج  لهذ�  �لقطاعات.  تلك  ح�سب  �مل�سنفة 

�ل�سركات  ت�سنيف  و�ملالية  �لقت�سادية  و�لدر��سات  �لتحليل 

��ستجابتها  درجة  وذلك ح�سب  دورية،  �أو  دفاعية  �إما  �أنها  على 

و�ساع �لقت�سادية يف خمتلف �أحو�لها �نتعا�ًسا كان �أو ك�ساًد�  لالأ

�أو بني �أي من تلكم �حلالتني، �لتي تختلف من �سركة �إىل �سركة، 

وبناًء عليه يتم ت�سنيفها �إما دفاعية �أو دورية.

�أكرث  ب�سورٍة  �لدورية  �ل�سناعات  �أو  �ل�سركات  تتاأثر  حيث 

حاملا  متفوًقا  �أد�ًء  ُتظهر  �إذ  �لقت�ساد،  دورة  مقابل  من غريها 

�إىل  �لركود  �أو  �لك�ساد  مرحلة  من  ويتحول  �لقت�ساد  يتعافى 

�لقت�ساد  تباطاأ  �إذ�  �سحيح  و�لعك�ض  �نتعا�ًسا،  �أك��رث  مر�حل 

لتنعك�ض  �أك��ر،  ب�سورٍة  تتاأثر  �لك�ساد  �أو  �ل��رك��ود  نحو  و�جت��ه 
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طو�ل  �أد�ئها  على  �ل�سلبية  �لنتائج 

فرتة �لرت�جع �لقت�سادي، ويدخل 

يف ه���ذه �ل��ف��ئ��ة �ل�����س��ل��ع �مل��ع��م��رة، 

�أما  و�ل�سيار�ت.  �لكمالية  و�ل�سلع 

�مل�سنفة  �لثانية  للفئة  بالن�سبة 

على �أنها دفاعية، فت�سم �ل�سركات 

مبناعة  تتمتع  �لتي  و�ل�سناعات 

�أك���ر م��ن غ��ريه��ا جت��اه �ل���دور�ت 

ت�سم  م��ا  وع����ادة  �لق��ت�����س��ادي��ة، 

ل�سلع  �ملنتجة  و�مل�سانع  �ل�سركات 

�أم��ام  �ملرونة  منخف�سة  وخدمات 

كمحالت  �لقت�سادية؛  �لتقلبات 

غ���ذي���ة،  �ل��ت��ج��زئ��ة �ل��ت��ي ت��ب��ي��ع �لأ

�ل�سلع  وخمتلف  دوي��ة،  �لأ وم�سانع 

�أو �خلدمات �لتي تت�سم ب�سرورتها 

للم�ستهلك بغ�ض �لنظر عن �أو�ساع 

�لقت�ساد �ملتقلبة. لعل هذ� يو�سح 

�لتي  �لق�سوى  همية  �لأ للم�ستثمر 

ودر����س��ت��ه  فهمه  ���س��رورة  ميثلها 

�ملقدمة،  يف  �مل��ذك��ورة  للمنظومة 

�سلب  يف  ك��ث��رًي�  �ستخدمه  و�ل��ت��ي 

ب��ن��ائ��ه ل��ق��ر�ر�ت��ه �ل���س��ت��ث��م��اري��ة، 

تقت�سيه  ح�سبما  تغيريها  ثم  ومن 

�لقت�ساد  لتقلبات  وفًقا  �ل�سرورة 

على  غائًبا  يعد  مل  كما  �سو�ق.  و�لأ

ما  جميع  �أن  �ل��ر���س��ي��د  �مل�ستثمر 

�حلال  بطبيعة  يتبعه  ذك��ره  تقّدم 

�سا�سية  �لأ ب��امل��وؤ���س��ر�ت  �هتمامه 

ل���ل�������س���رك���ة، ك���م���ك���رر �ل��رب��ح��ي��ة 

�إىل  �ل�سوقي  �ل�سعر  )م�ساعف 

�ل��ذي  لل�سهم(،  �ل�سنوي  �ل��رب��ح 

كلما  �ل�����س��رك��ة  ج���اذب���ي���ة  ي���زي���د 

�ن��خ��ف�����ض؛ خ��ا���س��ًة مب��ق��ارن��ت��ه مع 

�ملناف�سة  لل�سركات  بالن�سبة  مثيله 

�ل�سركة،  فيه  �ملدرجة  �لقطاع  �أو 

�لقيمة  م�����س��اع��ف  �إىل  �إ����س���اف���ًة 

وبقية  �لدفرتية  للقيمة  �ل�سوقية 

 sس��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي مت��� �مل���وؤ����س���ر�ت �لأ

يف  �أكر  بتو�سٍع  و�سرحها  تغطيتها 

عد�د �ل�سابقة  هذه �لز�وية عر �لأ

من جملة تد�ول.

جنح منتدى �لريا�ض �لقت�سادي يف دورته �لر�بعة و�سركاوؤه من �مل�سارف 

ممن  كثري  لدى  �لنتد�ء  مفهوم  بلورة  يف  ع��الم  �لإ وو�سائل  �لكرى  و�ل�سركات 

�عتادو� �أن تكون هذه �ملنا�سبات �حتفالية للح�سور و�ل�ستمتاع باأم�سية �لفتتاح.

على  تركيزه  �أهمها  لعل  عو�مل  عدة  �إىل  بالتاأكيد  يعود  �لنجاح  هذ�  وم��رد 

�ل�ساأن �لقت�سادي، ثم تركيزه على حماور حمددة قل�ض عددها بعد �أن كانت يف 

وىل و�لثانية كثرية ومزدحمة و�أفقدت كثرًي� من �أور�ق �لعمل �لفر�سة  �لدورتني �لأ

للظهور، وجعلت �لتو�سيات كثرية ومتنوعة �ملجالت.

و�لتطبيق،  �لنظرية  بني  �مل��و�ءم��ة  من  �أك��رث  �ق��رتب  �ملنتدى  �أن  خ��ر  �لآ م��ر  �لأ

�مل�ستفيدين  ح��اج��ات  وب��ني  �ملتخ�س�سني  و�أط��روح��ات  معلومات  ب��ني  و�مل��ز�وج��ة 

�ملتمثلني يف �ملو�طنني و�ملقيمني مع نقل �سورة و��سحة ل�ساحب �لقر�ر يف �لقطاعني 

و�لنقا�سات  �لفعاليات  تنقل  �لتي  �لإعالم  لو�سائل  �أو�سح  و�سورة  و�خلا�ض،  �لعام 

و�لتو�سيات للر�أي �لعام.

تت�ساعد لغة �لو�سوح و�ل�سر�حة دورة بعد �أخرى يف هذ� �ملنتدى، ومعهما يزد�د 

عمال و�ل�سركات و�ملر�قبني يف حمتويات �أور�ق �لعمل، وخمرجات  معدل ثقة رجال �لأ

�لنقا�ض و�حلو�ر فيها، بل �إن بع�ض �مل�سوؤولني �حلكوميني وم�سوؤويل �ل�سركات �حلكومية 

�ملطروحة  فكار  �لأ بع�ض  بوجاهة  و�عرتفو�  للتفهم،  و�خلا�سة قدمو� منوذًجا معقوًل 

و�أنها رمبا كانت بالفعل بدياًل �أف�سل من �ملعمول به حالًيا.

– بني �لقطاعني  �أ�ساًل  – �ملتينة  هذ� �لنجاح ي�سب يف م�سلحة توثيق �لعالقة 

�حلكومي و�خلا�ض، ولكنه توثيق له ملمح �أعمق بحيث مل تعد �لعالقة بني منفق �سخي، 

دو�ر، فمن  وم�ستفيد منطي، بل باتت يوما بعد �آخر تظهر مزيًد� من �لتكاملية وتبادل �لأ

�أنفق ب�سخاء لعقود من �لزمن ينتظر عو�ئد ملمو�سة تنعك�ض على �لبنية �لقت�سادية، 

على  خرين  �لآ م�ساعدة  بحيث ميكنه  و�ملكانة  �لقوة  من  بات  �لعطاء  من  ��ستفاد  ومن 

�أنه �ساحب  �قت�ساد نعرف جميًعا  بناء  �قت�سادية جديدة يف  لبنات  و�إ�سافة  �لنهو�ض 

�إمكانات و�عدة ليكون عاملًيا مبا تعنيه هذه �لكلمة حتى لو كان �سمته �أنه �قت�ساد ريعي 

ن يعتمد على �سلعة ��سرت�تيجية و�حدة. �إىل �لآ

�لقت�سادي  للو�قع  �لدقيق  و�لت�سخي�ض  حلها،  خطو�ت  �أوىل  بامل�سكلة  �لوعي  �إن 

كر قدر ممكن  خرى بطريقة حتقق �لعد�لة و�لرفاه لأ وربطه بجو�نب �ملعي�سة و�لتنمية �لأ

�حلافل  تاريخنا  يف  �أن�سع  مكانة  ورم��وزه  �ل�سعودي  لالقت�ساد  �سيجعل  ط��ر�ف  �لأ من 

بالبيا�ض.

اللقاء الناضج

محمد اليامي
كاتب �قت�سادي

منار
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يهدف باÜ ثقافة ا�صتثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�صا�صيات ال�صوق عÈ تقدË �صرح مب�صط ويف 

اإذا  �صهم عن معرفتها  الأ ب�صوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لغنى لأ �صا�صية  الأ للم�صطلحات  �صهلة  لغة 

اأراد ال�صتثمار يف ال�صوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارÇ هي التي “كن∂ من احلكم على اأداء �صركة 

القرار  �صاحب  اأنت  جتعل∂  التي  هي  ا  اأي†صً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�صتثمار  منا�صبة  كانت  اإذا  وما  ما 

ال�صتثماري واأن لتن�صاق خلف ال�صائعات، ويعتÈ دورنا هنا يف ‹لة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة   Úاملتداول لدى  املالية  الثقافة  ون�صر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�صوق  و�صركة  املالية  ال�صوق 

املفاهيم  من  جديدة  ‹موعة   Çالقار عزيزي  ل∂  نقدم  العدد  هòا  ويف  لديهم.  ال�صتثماري  الوعي 

وامل�صطلحات املالية يف �صكل مب�صط.

يتبعها  ط��ري��ق��ة   - �مل��ك�����س��وف  ع��ل��ى  �ل��ب��ي��ع 

�نخفا�ض  ي  لأ �لفر�سة  لنتهاز  �مل�ستثمرون، 

�سهم معني، وذلك عر  �سعر  غري متوقع يف 

�سلي. عك�ض �لطلب �لأ

 SHORT
SELLING

 SHORT
SELLING

يقوم �مل�ستثمر با�ستعارة �ل�سهم من �لو�سيط، 

ثم يقوم ببيعه مبا�سرة. وبعد ذلك، �إن �أ�ساب 

�سهم  �مل�ستثمر و�نخف�ض �ل�سعر، فاإنه ي�سدد �لأ

دين. �مل�ستعارة ب�سر�ئها، بال�سعر �لأ

بني  �ل�سعر،  ف��رق  من  �لربح  �مل�ستثمر  يحقق 

��سرتى  �ل��ذي  و�ل�سعر  عليه  باع  �ل��ذي  �ل�سعر 

على �أ�سا�سه لحًقا. وهنا، �إن �نخف�ست �أ�سعار 

�سهم، فامل�ستثمر يحقق ربًحا، و�إن �رتفعت؛  �لأ

مني بخ�سارة.

 SHORT
SELLING ملال� ر�أ�ض  قيمة  تبقى  بحيث  �ل�سهم  جتزئة 

لو  فمثاًل  �سهم.  �لأ عدد  ي��زد�د  ولكن  ثابتة، 

وعدد  ري��ال   1000 بر�أ�سمال  �ل�سركة  كانت 

�سهم 100 �سهم بقيمة ��سمية 10 ريالت،  �لأ

فاإن جتزئة �ل�سهم �إىل ع�سرة �أ�سهم جديدة، 

�سهم  �لأ عدد  ولكن  ثابًتا،  �مل��ال  ر�أ���ض  تبقي 

ريال  ��سمية  بقيمة  �سهم،   1000 �إىل  يرتفع 

و�حد لل�سهم.

مو�ل يف  �ل�ستثمار بامل�ساربة: ��ستثمار �لأ

�سفقات ذ�ت خماطر مرتفعة، مقابل عو�ئد 

كبرية وفورية. وهنا، يكون ل�سالمة ر�أ�ض �ملال 

�أو �لدخل �حلايل �أهمية ثانوية.

SPECU-
LATION

قيمة  ذ�ت  �سركات   - �ل�سغرية«  »�لر�سملة 

�إىل  )�ن��ظ��ر  دولر.  مليار  م��ن  �أق��ل  �سوقية 

مر�دف �لقيمة �ل�سوقية(.

SMALL-
CAPITA-

 LISATION
 («SMALL-CAP»)

STOCKS

SPLIT
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فعندما   ،1 �إىل   2 تق�سيم  مثل   - �لتق�سيم 

دولر   100 قيمته  تبلغ  �سهم   100 متتلك 

 200 �لنتيجة  تكون  �لتق�سيم  بعد  �أمريكي، 

�سهم تبلغ قيمة كل منهما 50 دولًر�.

SPLIT-
EXAMPLE

�سد�ر �لعا�سر( �مل�سدر: دليل �مل�سطلحات �ل�ستثمارية )هيئة  �ل�سوق �ملالية �لإ

مرجح  موؤ�سر  ب���ورز:  �أن��د  �ستاندرد  موؤ�سر 

�سهم   500 �أد�ء  يقي�ض  �لر�أ�سمالية  بالقيمة 

ور�ق  �لأ و�سوق  نيويورك  بور�سة  يف  مدرجة 

ويعتر  نا�سد�ك.  وبور�سة  مريكية  �لأ �ملالية 

دو�ت  �لأ من   500 بورز  �أند  �ستاندرد  موؤ�سر 

���س��و�ق  و�لأ ���س��ه��م  �لأ �أد�ء  لقيا�ض  �ملف�سلة 

و�ملحافظ يف �لوليات �ملتحدة.

 STANDARD
 AND POOR`S
 500 (THE S&P

(500 INDES

�سهم  �لأ وبيع  ب�سر�ء  يقوم  �سخ�ض  م�سارب: 

رباح. ب�سكل �سريع، لتحقيق � لأ

STAG

�سركات  يف  ي�ستثمر  ��ستثماري  �سندوق 

مليار  عن  �ل�سوقية  قيمتها  تقل  �سغرية 

دولر.

-SMALL
CAPITA-

 LISATION
 («SMALL-CAP»)

FUND

SPREAD

�سعر  بني  �لفرق  �ل��رب��ح:  �أو  �سعار  �لأ هام�ض 

�لطلب و�لعر�ض، فمثاًل لو كان �لطلب على �أي 

�سهم هو 2.31 ريال و�أف�سل عر�ض هو 2.34 

ريال، فاإن �لهام�ض �ل�سعر هو 0.03 ريال.

�إذ جند يف  و�لركود،  �لت�سخم  هو مزيج من 

تو��سل  ب��ه،  �لقت�ساد  ينمو  ل  �ل��ذي  �لوقت 

�سعار. �رتفاع �لأ

STAGF-
LATION

�أ�سهم بدًل  �أ�سهم منحة: توزيعات على �سكل 

�ملنحة  �أ�سهم  تكون  �أن  وميكن  �لنقد،  م��ن 

�أ�سهًما يف �ل�سركة ذ�تها �أو �سركة تابعة، وتلجاأ 

تكون  عندما  ���س��ه��م،  �لأ منح  �إىل  �ل�سركات 

بحاجة �إىل �لنقد يف �لعمليات �ل�ستثمارية �أو 

�لت�سغيلية.

 STOCK
DIVIDEND

يف تد�ول �لعقود �مل�ستقبلية و�خليار�ت، فاإن 

لنف�ض  بالتز�من  وبيعا  �سر�ء  يعني  �مل�سطلح 

�لعقد لتقليل �ملخاطرة، وذلك بتقليل خ�سائر 

خر. عقد ما، باأرباح �لعقد �لآ

SPREAD
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ولية؟ ما املق�ش�د بال�ش�ق الأ

ك��ي��ف ي��ت��م ح�����ش��ر م��ل��ك��ي��ة م��ت���ف��ى وك��ي��ف يتم 

التعامل معها؟

حمفظة  فتح  يتم  �ل��وف��اة  ح��ال��ة  �إث��ب��ات  بعد 

بها وذلك عن طريق  �سهم  �لأ �إي��د�ع  ليتم  خا�سة 

يد�ع يف تد�ول. مركز �لإ

ون�صتمر يف التوا�صل يف هòا العدد مع اأ�صئلتكم وا�صتف�صاراتكم ومقرتحاتكم التي ن�صعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�صا�صي. يف املزيد من تفاعلكم مع هòا الباÜ الòي اأ�صميناه )ج�صور( فهو منكم واإليكم واأنتم وره الأ

�صهم Áكنكم الت�صال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�صهادات الأ ولال�صتف�صار عن املحافظ ال�صتثمارية والأ

اليداع ل�صركة ال�صوق املالية ال�صعودية تداول هاتف 012189090

Áيل: للتوا�صل مع هòا الباÜ يرجى اإر�صال امل�صاركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 

ناحية  من  املتداولني  بيانات  على  اأح�شل  كيف 

اجلن�شية ون�ع امل�شتثمر؟

عن طريق موقع تد�ول كتقرير �سهري.

�لتي يتم من خاللها  �ل�سوق  ولية هي  �ل�سوق �لأ

�أور�ق  �سو�ًء  ول مرة،  �ملالية �مل�سدرة لأ ور�ق  �لأ بيع 

مالية ل�سركات م�ساهمة حديثة �لتاأ�سي�ض �أو ل�سركات 

قائمة ترغب بزيادة ر�أ�سمالها عن طريق بيع �أور�قها 

�ملالية جلمهور �مل�ستثمرين.

�سد�ر�ت  �لإ ب�سوق  ا  �أي�سً ولية  �لأ �ل�سوق  وُتعرف 

�جلديدة �أو �سوق �لكتتابات.

م���ا ال���ف���رق ب���ني ال��ق��ي��م��ة ال�����ش���ق��ي��ة وال��ق��ي��م��ة 

الدفرية ل�شهم ما؟

عدد  يف  �ل�سركة  �سعر  ه��ي  �ل�سوقية  �لقيمة 

�أ�سهمها، �أما �لقيمة �لدفرتية فهي حقوق �مل�ساهمني 

مق�سومة على عدد �أ�سهم �ل�سركة.

ات
سار

تف
س

ا

رب�����اح  رب�����اح امل��ح��ق��ق��ة والأ م��ا ه��� ال��ف��رق ب��ني الأ

امل�زعة؟

رباح �ملحققة هي ما حتققه �ل�سركة من �أرباح،  �لأ

توزيعات  يتم حتديده من  �ملوزعة فهي ما  رباح  �لأ �أما 

للم�ساهمني.



43العدد 39 يناير 422010 العدد 39 يناير 2010 43العدد 39 يناير 422010 العدد 39 يناير 2010

رباح ؟ كيف يتم ا�شتالم اأ�شهم املنح وكذلك الأ

عن طريق نظام تد�ول بحيث ميكن �لقيام 

توزيع  مثل  �ل�سركات  �إج����ر�ء�ت  �أن���و�ع  بجميع 

رباح �لنقدية،  �سهم و�لأ �أ�سهم �ملنحة وجتزئة �لأ

���س��ه��م �لناجتة ع��ن �إج���ر�ء يف  ف��زي��ادة ع��دد �لأ

�ل�سركة يظهر مبا�سرة يف ح�سابات �مل�ساهمني، 

بحيث ل ي�سطر �مل�ستثمر لالنتظار حتى ي�ستلم 

�سهادته، وبدًل من �نتظار ��ستالم �ل�سيك، فاإنه 

رباح �لنقدية مبا�سرة يف �حل�ساب  ميكن �إيد�ع �لأ

�لبنكي �خلا�ض بامل�ستثمر.

كيف Áكن يل معرفة اأداء ال�شناديق ال�شتثمارية ور�ش�مها البيانية؟

ميكنك معرفة �أد�ء �ل�سناديق �ل�ستثمارية وكذلك ر�سوماتها �لبيانية من خالل �ختيارك لر�بط )�سناديق �ل�ستثمار( 

ا ر�سم  عر موقع تد�ول و�ختيار �سندوق �ل�ستثمار �ملطلوب معرفة �أد�ئه ومن ثم �ختيار )�أد�ء �ل�سندوق( و�سيظهر لك �أي�سً

بياين لبياناته �ل�سابقة وميكنك حتديد �لفرت�ت �لزمنية �ملطلوبة لديك عر �لقائمة �ملن�سدلة يف �أ�سفل �ل�سفحة.

ويل؟ ما ه� الطرح العام الأ

�ل�سركة  ط��رح  ويل  �لأ �لعام  بالطرح  يق�سد 

لالكتتاب  وىل  �لأ للمرة  �مل�سدرة  �ملالية  �أور�ق��ه��ا 

�لعام من قبل �جلمهور.

ما املق�ش�د بالت�ش�يت عن بعد؟

ت�سويت �جلمعيات  بعد يف  �مل�ساركة عن  هو 

خالل  من  �لتقنية  و�سائل  طريق  عن  �لعمومية 

�سوق  هيئة  من  لها  �ملرخ�ض  �لو�ساطة  �سركات 

�ملال.

وما ه� الطرح اخلا�س؟

�لطرح �خلا�ض هو طرح �ل�سركة �أور�قها �ملالية 

من  معينة  لفئة  �أو  م�ساهميها  قبل  من  لالكتتاب 

�مل�ستثمرين.
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األسواق الخليجية 

ور�ق �ملالية  �سو�ق �خلليجية متو�فقة ومتقاربة يف �أد�ءها منذ بد�ية �ل�سهر، ماعد� موؤ�سر �سوق دبي لالأ كانت موؤ�سر�ت �لأ

ور�ق �ملالية و�للذ�ن بد�آ �ل�سهر بانخفا�ض حاد �إل �أن م�سارهما �رتفع ب�سكل طفيف ثم ��ستقر ب�سكل  وموؤ�سر �سوق �أبو ظبي لالأ

خرى فقد بد�أت �ل�سهر مب�سار �أفقي تقريبا، ثم بد�أت �لنخفا�ض  �سو�ق �ملالية �لأ �سبوع �لثاين. بالن�سبة موؤ�سر�ت �لأ �أفقي يف �لأ

ب�سكل طفيف، وتتخذ بعدها م�سار� �أفقيا مع بع�ض �لرتفاعات �لطفيفة حتى نهاية �ل�سهر. وقد كان �أف�سل �ملوؤ�سر�ت �أد�ء موؤ�سر 

ور�ق  قل �أد�ء فقد كانت موؤ�سر �سوق دبي لالأ ور�ق �ملالية، �أما �ملوؤ�سر�ت �لأ ور�ق �ملالية يليه �سوق �لبحرين لالأ �سوق �لكويت لالأ

ور�ق �ملالية. �ملالية يليه بعد ذلك موؤ�سر �سوق �أبو ظبي ويليه موؤ�سر �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول(، يليه �سوق قطر لالأ
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األسواق العالمية 

تفوق �أد�ء �أ�سو�ق �ملال �لعاملية على �أ�سو�ق �خلليج ب�سكل عام، فقد كان �أد�ء موؤ�سر NIKKEI 225 �إيجابي و�تخذ م�سار� �ساعد� 

خرى فقد �سارت مب�سار �ساعد طفيف لتغلق جميعها على �رتفاع. وقد  منذ بد�ية �ل�سهر، �أما موؤ�سر�ت �أ�سو�ق �ملال �لعاملية �لأ

كان �أف�سل �ملوؤ�سر�ت �أد�ء ل�سهر دي�سمر موؤ�سر NIKKEI 225 يليه موؤ�سر CAC 40 ثم موؤ�سر DAX �أما �أقل �ملوؤ�سر�ت �أد�ء 

.FTSE 100 ثم موؤ�سر Dow Jones فقد كان موؤ�سر �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية يليه موؤ�سر
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يام معدودة ليعود بعد  وىل من �سهر دي�سمر، ثم �نخف�ض لأ يام �لأ �لطاقة: بد�أت تد�ولت �لعقود �مل�ستقبلية للنفط ب�سكل �إيجابي يف �لأ

ذلك مل�ساره �ل�ساعد، وينتهي �ل�سهر بارتفاع كبري.

�إيجابية، ورغم ذلك فقد كان م�سارها �ل�ساعد طو�ل  �أد�ئها يف نهاية �ل�سهر  بالن�سبة للعقود �مل�ستقبلية للغاز، فقد كانت حم�سلة 

�ل�سهر يف و�سع متذبذب.

�حلبوب: تفاوت �أد�ء �لعقود �مل�ستقبلية للحبوب من �سلعة �إىل �أخرى، فقد �سارت �أ�سعار �لعقود �مل�ستقبلية للذرة ب�سكل �إيجابي منذ 

بد�ية �ل�سهر، �إل �أنه مر ببع�ض فرت�ت �لت�سحيح �لطفيفة، وقد �أغلقت مرتفعة مقارنة مع بد�ية �ل�سهر.

رز، فقد �تخذت م�سار� �ساعد� يف بد�ية �ل�سهر، �إل �أنها حولت م�سارها �ل�ساعد �إىل �لهبوط يف نهاية  بالن�سبة للعقود �مل�ستقبلية لالأ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansف�ل ال�ش�يا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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�سبوع �لثاين من �لتد�ولت، وت�سري ب�سكل �سلبي حتى نهاية �ل�سهر لتغلق منخف�سة مقارنة ببد�ية �ل�سهر. �لأ

�أما بالن�سبة للعقود �مل�ستقبلية للقمح فقد �تخذت م�ساًر� �ساعًد� ومتذبذب ب�سكل حاد وقد �أغلقت على �رتفاع كبري مقارنة ببد�ية 

�ل�سهر.

ناأتي �إىل �لعقود �مل�ستقبلية لفول �ل�سويا، حيث كان �أد�وؤه �سلبيا منذ بد�ية �ل�سهر باتخاذه م�سار� هابًطا حاًد�، �إل �أن �خل�سائر �لتي 

خري من �سهر دي�سمر. �سبوع �لأ مني بها منذ بد�ية �ل�سهر قد عو�ض جزء كبري منها يف �لأ

ول من �سهر دي�سمر، �إل �أنه �سرعان ما غري م�ساره �ل�ساعد  �سبوع �لأ �ملعادن �لثمينة: ��ستمر م�سار �لذهب �ل�ساعد منذ خالل �لأ

�إىل �لهبوط، ويغلق منخف�سا مقارنة ببد�ية �ل�سهر.

�أما �لعقود �مل�ستقبلية للف�سة فقد تذبذبت �أ�سعارها ب�سكل حاد خالل �سهر دي�سمر، �إل �أنها �أغلقت على �نخفا�ض طفيف مقارنة 

ببد�ية �ل�سهر.
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اأداء �شركات ال��شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( �شن�ي 2009م 

الرتيبالن�شبةال�شفقاتالرتيبالن�شبةكمية التداولتالرتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة ال��شاطة

4%19,046,31412.41%120,266,769,30017.88%436,043,488,127.9517.25�جلزيرة كابيتال

2%211,794,41916.18%217,033,174,64215.02%365,264,046,957.3014.45�سركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

هلي كابيتال 1%312,055,14316.53%314,020,589,50012.37%313,488,391,421.3012.40 �لأ

6%45,886,6248.07%413,343,870,99111.77%292,450,189,456.4511.57 �ساب لالور�ق �ملالية

3%59,959,04213.66%511,843,668,71910.45%277,018,018,119.0010.96�سامبا كابيتال

5%67,570,78810.38%610,753,401,6539.49%247,360,543,998.059.78فرن�سي تد�ول  

�ستثمار 8%74,728,8306.49%78,281,218,5997.30%175,679,861,861.156.95�لعربي لالإ

7%85,689,9237.80%85,797,855,0115.11%140,911,730,032.705.57�لريا�ض �ملالية

�ستثمار كابيتال 9%91,707,2022.34%93,575,943,2003.15%80,031,221,669.903.17 �لإ

10%101,375,5411.89%102,774,408,1662.45%61,784,589,550.652.44�ل�سعودي �لهولندي �ملالية

�ستثمار 11%111,285,8021.76%112,103,734,6921.86%43,945,753,905.651.74�سركة �لبالد لالإ

12%12558,0400.77%12895,502,3830.79%24,035,013,083.000.95 فالكم للخدمات �ملالية

13%13378,1800.52%13782,624,5670.69%15,893,683,122.550.63 �أ�سول �ملالية

14%14149,7160.21%14367,940,8120.32%10,160,552,784.700.40هريمي�ض �ل�سعودية

16%16126,2660.17%15293,692,5720.26%9,369,458,362.750.37   كريديت �سوي�ض �لعربية �ل�سعودية 

15%15131,5770.18%16365,806,1760.32%9,096,788,528.100.36جدوى لال�ستثمار 

17%17100,3980.14%17156,053,4740.14%4,465,207,994.200.18 رنا لال�ستثمار

19%1972,1550.01%18135,582,2980.12%3,670,817,522.950.15 بايونريز �ل�سعودية

18%1881,1680.11%19140,011,4910.12%3,404,943,889.550.13�لوىل جوجيت للو�ساطة �ملالية

20%2043,6480.06%2088,480,7870.08%3,222,846,824.700.13�سعاع كابيتال

ور�ق �ملالية 21%2136,1270.05%2172,599,8930.06%3,222,136,880.400.13دويت�سه لالأ

26%2514,5550.02%2228,860,9430.03%1,119,822,080.850.04مورغان �ستانلي �ل�سعودية 

و�سط لال�ستثمار �ملايل 24%2315,7670.02%2337,637,1970.03%1,021,657,316.700.04�سركة �ل�سرق �لأ

�ستثمار مار�ت خلدمات �لإ 22%2218,8420.03%2451,991,2240.05%1,019,553,104.600.04�لإ

27%2413,5090.02%2531,435,5170.03%881,548,652.550.03�ملال �سكيوريتيز 
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25%2814,9100.02%2620,411,5960.02%709,193,796.050.03�سركة وثيقة �ملالية

�ستثمار  28%279,8840.01%2722,267,7500.02%649,388,172.950.03جمموعة �لنفيعي لالإ

23%2616,7370.02%2826,414,9130.02%582,949,740.100.02 جمموعة �لتوفيق �ملالية

29%307,9460.01%2912,538,2390.01%354,913,972.050.01  �أرباح �ملالية

30%297,6680.01%3015,307,7750.01%318,691,358.150.01  وطن لال�ستثمار 

31%316,6130.01%3110,365,1300.01%317,872,403.400.01عودة �لعربية �ل�سعودية

32%323,8590.01%329,051,2300.01%224,813,109.150.01بيت �ل�ستثمار �لعاملي )�ل�سعودية(

33%343,6390.01%333,288,2360.00%133,678,266.800.01 و�ساطة كابيتال

عمال �لور�ق �ملالية 34%332,5370.00%344,925,7330.00%83,445,079.850.00 �ل�سركة �لعربية لأ

ور�ق �ملالية 35%351,9200.00%353,188,5040.00%70,307,617.500.00�سركة �مل�ستثمر لالأ

36%377230.00%36233,3260.00%8,400,909.450.00جمموعة �لدخيل �ملالية جمموعة

37%366400.00%37288,1510.00%7,063,770.450.00 بي �م جي �ملالية 

%72,916,652100.00%113,371,134,390100.00%2,528,022,583,443.60100.00�ملجموع

نرنت( �شن�ي 2009م  اأداء �شركات ال��شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق الأ

 الرتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة ال��شاطة
الن�شبة عن 

طريق النرنت
الرتيب الن�شبةكمية التداولت

الن�شبة عن طريق 

النرنت
الرتيبالن�شبةال�شفقات

 الن�شبة عن طريق 

النرنت

%382.77%7,488,05414.55%180.64%16,340,502,29823.20%182.08%357,828,762,634.4022.48�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %176.58%9,231,79617.94%270.13%9,832,984,32013.96%272.15%226,192,912,890.3514.21�لأ

%289.59%8,922,66417.34%382.36%9,754,126,10813.85%381.35%225,358,131,764.3014.16 �سامبا كابيتال

%586.47%6,546,79312.73%481.93%8,810,486,74112.51%481.46%201,500,431,941.6512.66 فرن�سي تد�ول 

�سركة �لر�جحي للخدمات 

املالية

179,386,886,516.9511.27%549.11%8,123,696,24411.54%547.69%7,293,90814.18%461.84%

%751.68%3,042,2495.91%640.04%5,343,463,0147.59%642.87%125,359,326,096.057.88�ساب لالور�ق �ملالية

�ستثمار %852.60%2,487,5164.84%746.93%3,886,651,9755.52%747.57%83,563,028,042.105.25 �لعربي لالإ

%654.49%3,100,6376.03%849.37%2,862,641,9604.07%848.70%68,629,999,978.004.31�لريا�ض �ملالية

اأداء �شركات ال��شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( �شن�ي 2009م 

الرتيبالن�شبةال�شفقاتالرتيبالن�شبةكمية التداولتالرتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة ال��شاطة
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�ستثمار  %971.84%923,6821.80%960.20%1,266,362,9441.80%958.95%25,905,956,835.051.63  �سركة �لبالد لالإ

%1047.36%651,4811.27%1040.25%1,116,814,4981.59%1041.79%25,820,399,070.701.62�ل�سعودي �لهولندي �ملالية  

�ستثمار كابيتال  %1136.47%622,5361.21%1128.86%1,032,155,0961.47%1128.99%23,203,657,175.251.46 �لإ

%1289.48%4993170.97%1286.42%773,862,6601.10%1286.47%20,783,220,786.101.31 فالكم للخدمات �ملالية

%1397.23%367,6950.71%1397.03%759,358,0711.08%1397.02%15,420,147,255.550.97 �أ�سول �ملالية

�لوىل جوجيت للو�ساطة 

املالية

3,305,820,309.800.21%1497.09%136,447,1820.19%1597.45%782970.15%1496.46%

%1563.13%633840.12%1663.32%98,813,5770.14%1563.85%2,851,035,075.900.18 رنا لال�ستثمار 

%1635.97%473230.09%1439.08%142,949,9820.20%1628.14%2,559,664,758.700.16 جدوى لال�ستثمار 

%1725.29%182510.04%1732.62%44,226,8950.06%1735.75%1,312,274,286.650.08 بايونريز �ل�سعودية

%1885.48%143070.03%1886.44%22,831,9020.03%1883.81%488,581,956.200.03  جمموعة �لتوفيق �ملالية

  جمموعة �لنفيعي 

�ستثمار لالإ

486,222,637.600.03%1974.87%15,219,9290.02%1968.35%72210.01%2173.06%

%1967.26%100280.02%2070.37%14,364,2000.02%2068.49%485,696,106.100.03�سركة وثيقة �ملالية

و�سط  �سركة �ل�سرق �لأ

لال�ستثمار �ملايل

353,165,456.400.02%2134.57%12,146,1650.02%2132.27%42510.01%2526.96%

%2020.25%88390.02%2310.36%9,165,1760.01%2210.65%343,221,860.800.02�سعاع كابيتال

كريديت �سوي�ض �لعربية 

�ل�سعودية 

191,165,860.000.01%232.04%9,602,8110.01%223.27%4,5830.01%243.63%

%2268.34%52400.01%2435.68%5,462,2740.01%2450.51%160,971,879.850.01وطن لال�ستثمار

%233.17%4,7470.01%250.82%3,030,2380.00%250.88%89,140,695.950.01هريمي�ض �ل�سعودية 

%277.80%10540.00%267.77%2,442,4430.00%269.55%84,210,754.600.01�ملال �سكيوريتيز

عمال  �ل�سركة �لعربية لأ

�لور�ق �ملالية

37,334,111.050.00%2744.74%1,418,9900.00%2728.81%12570.00%2649.55%

%2875.38%5450.00%2863.30%147,6850.00%2853.68%4,509,603.450.00جمموعة �لدخيل �ملالية

%291.82%1450.00%290.10%12,2890.00%290.13%468,154.100.00�أرباح �ملالية 

1,591,706,344,493.6070,421,387,66751,447,800 �ملجموع

نرنت( �شن�ي 2009م  اأداء �شركات ال��شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق الأ

 الرتيبالن�شبة قيمة التداول�شركة ال��شاطة
الن�شبة عن 

طريق النرنت
الرتيب الن�شبةكمية التداولت

الن�شبة عن طريق 

النرنت
الرتيبالن�شبةال�شفقات

 الن�شبة عن طريق 

النرنت
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – ديسمبر  2009

�سهم  لالأ ج��م��ال��ي��ة  �لإ �ل��ق��ي��م��ة   بلغت 

�ملتد�ولة يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية خالل 

مليار   53.16 دي�سمر 2009م   �سهر 

عن   )%31.10( ق��دره  بانخفا�ض  ري��ال، 

 ،2009 �لعام  من  نوفمر  �سهر  ت��د�ولت 

نفذت  مليار ريال،   77.16 كانت  و�لتي 

وق��د  �سفقة.  م��ل��ي��ون    1.52 خ���الل  م��ن 

ريال  مليار   47.93 فر�د  �لأ مبيعات  بلغت 

عمليات  جميع  من   )%90.1( بن�سبة  �أي 

بلغت  فقد  �ل�����س��ر�ء  عمليات  �أم��ا  �ل�سوق 

46.7 مليار ريال �أي بن�سبة )87.8%( من 

جميع عمليات �ل�سوق.بينما بلغت مبيعات 

ريال  مليار   1.332 �ل�سعودية  �ل�سركات 

�أي ما ت�سكل ن�سبته )2.5%( �أما عمليات 

�ل�سر�ء فقد بلغت 2.78 مليار ريال �أي ما 

لل�سناديق  بالن�سبة  �أما   .)%5.2( ن�سبته 

مبيعاتها   �إجمايل  بلغ  فقد  �ل�ستثمارية 

1.058  مليار ريال �أي ما ن�سبته )%2.0( 

  999.2 بلغت    فقد  �ل�سر�ء  عمليات  �أما 

مليون ريال �أي ما ت�سكل ن�سبته )1.9%( يف 

حني بلغت مبيعات �مل�ستثمرين �خلليجيني 

 )%2.4( بن�سبة  �أي  ري��ال  مليار   1.295

مليار   1.265 بلغت  فقد  للم�سرتيات  �أما 

بلغت  وق��د   )%2.4( ن�سبته  م��ا  �أي  ري��ال 

�ملقيمني    �ل��ع��رب  �مل�ستثمرين  م��ب��ي��ع��ات 

)�لغري خليجيني( 868.9 مليون ريال �أي 

بلغت  حني  يف   )%1.6( ن�سبته  ت�سكل  ما 

م�سرتياتهم  905.5 مليون ريال �أي بن�سبة 

�ملقيمني  جانب  �لأ مبيعات  �أم��ا   )%1.7(

ن�سبته  م��ا  �أي  مليون   118.3 بلغت  فقد 

 107.6 م�سرتياتهم  بلغت  وقد   )%0.2(

مليون �أي ما ن�سبته )0.2%( �أما مبيعات 

جانب عر �تفاقيات �ملبادلة فقد بلغت  �لأ

 )%1.1( ن�سبته  ما  �أي  ري��ال  مليون   564

مليون   407.6 بلغت  فقد  �مل�سرتيات  �أم��ا 

ريال وهو ما ت�سكل ن�سبته)%0.8(.

 اأح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ون�ع امل�شتثمر ل�شهر دي�شمرب 2009  

�شهم املتداولة  الن�شبة   الن�شبة  قيمة الأ
 عدد عمليات البيع 

وال�شراء 
 ت�شنيف اجلن�شية  ن�ع امل�شتثمر  ن�ع العملية  الكمية  الن�شبة 

90.1% 47,927,954,146.55 93.6% 1,422,017 91.5% 2,026,624,406  بيع 

 فرد 

 �ل�سعوديني 

87.8% 46,699,669,167.00 91.0% 1,382,060 87.6% 1,941,569,386  �سر�ء 

2.5% 1,332,124,174.65 1.5% 23,305 2.3% 51,586,854  بيع 

 �سركة 

5.2% 2,780,315,587.85 3.3% 49,721 6.7% 148,382,036  �سر�ء 

2.0% 1,058,325,685.15 0.9% 13,096 1.6% 36,445,491  بيع 

 �سندوق ��ستثماري 

1.9% 999,206,181.10 0.9% 14,151 1.5% 32,366,845  �سر�ء 

2.4% 1,295,157,503.85 1.0% 15,674 2.0% 44,030,220  بيع 

 �خلليجيني 

2.4% 1,264,835,686.55 1.2% 18,771 1.9% 42,988,944  �سر�ء 

1.6% 868,857,193.80 2.6% 39,488 1.6% 34,899,437  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

1.7% 905,508,782.05 3.2% 48,092 1.6% 35,917,011  �سر�ء 

0.2% 118,312,323.95 0.3% 4,722 0.2% 5,101,475  بيع 

جانب �ملقيمني    )غري �لعرب و�خلليجيني( �لأ

0.2% 107,644,629.40 0.4% 5,537 0.2% 4,061,376  �سر�ء 

1.1% 564,044,204.00 0.018% 270 0.7% 16,613,536  بيع 

جانب     )عر �تفاقيات �ملبادلة(�لأ

0.8% 407,595,198.00 0.016% 240 0.5% 10,015,821  �سر�ء 

100% 53,164,775,231.95 100% 1,518,572 100% 2,215,301,419 �إجماليات �لبيع

100% 53,164,775,231.95 100% 1,518,572 100% 2,215,301,419 �إجماليات �ل�سر�ء
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القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 1,264 مليار ريال و 36,46 
مليون صفقة  تم تنفيذها خالل العام 2009 م

�لعام  �ملوؤ�سر  �أغلق  م   2009 عام  نهاية  يف 

م�ستوى  عند  )تد�ول(  �ل�سعودية  �ملالية  لل�سوق 

6،121.76 نقطة مقارنة مع 4،802.99 نقطة 

كما يف نه�اية ع�ام 2008 م مرتفعًا 1،318.77 

نقطة )27.46%(. وقد حقق �ملوؤ�سر �أعلى نقطة 

�إغالق خالل �لعام يف يوم 24 �أكتوبر حيث �أغلق 

عند م�ستوى 6،568.47 نقطة. 

�سهم �مل�سدرة يف  بلغت �لقيمة �ل�سوقية لالأ

�أي  1،195.51 مليار ريال  2009 م  نهاية عام 

وذلك  �أمريكي  دولر  مليار   318.80 يعادل  ما 

بارتفاع بلغت ن�س�بته 29.31% مقارنة مع نهاية 

�لعام �ل�سابق.

�ملتد�ولة  �سهم  لالأ جمالية  �لإ �لقيمة  بلغت 

مليار   1،264.01 ن�حو  م   2009 ع��ام  خ��الل 

ريال �أي ما يعادل 337.07 مليار دولر �أمريكي 

1،962.95 مليار ريال ).45523 مليار  مقابل 

بلغت  بانخفا�ض  �ل�سابق  للعام  �أمريكي(  دولر 

ن�سبته %35.61.

�سهم �ملتد�ولة خالل عام  - وبلغ �إجمايل عدد �لأ

2009 م 57.34 مليار �س�هم مقابل 60.82 

�ل�سابق  �لعام  خالل  تد�ولها  مت  �سهم  مليار 

بانخفا�ض بلغت ن�سبته %5.73.

�ملنفذة خالل  �ل�سفقات  �إجمايل عدد  �أما 

�سفقة  مليون   36.46 بلغت  فقد  م   2009 عام 

مقابل 52.14 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل 

�لعام �ل�سابق بانخفا�ض بلغت ن�سبته %30.07.

�ملتد�ولة  �سهم  �لأ وكميات  �سعار  �لأ بيانات   -

�ل��ت��اري��خ��ي��ة م��ع��دل��ة جل��م��ي��ع �إج�������ر�ء�ت 

�ل�سركات.

 ، 2009 م  �لتد�ول خالل عام  �أيام  بلغ عدد   -

250 يومًا مقابل 251 يومًا خالل 2008 م.

�سه�م �ملتد�ولة  بلغ �ملتو�سط �ليومي لقيمة �لأ

خالل عام 2009 م نحو 5،056.05 مليون ريال 

يومي  ريال كمتو�سط  7،820.50 مليون  مقابل 

للعام �ل�سابق بن�سبة �نخفا�ض بلغت %35.35.

�سهم �ملتد�ولة  وبلغ �ملتو�سط �ليومي لعدد �لأ

 229.35 نحو  م   2009 ع��ام  خ��الل  )معدلة( 

�سهم  ملي�ون   242.31 مقابل  �سهم  مليون 

بن�سبة  �ل�سابق  �ل��ع��ام  خ��الل  يومي  كمتو�سط 

�نخفا�ض بلغت 5.35 %.

�أما �ملتو�سط �ليومي لعدد �ل�سفقات �ملنفذة 

�ألف   145.83 نحو  بلغ  فقد   2009 عام  خالل 

كمتو�سط  �سفقة  �ألف   207.71 مقابل  �س�فقة 

يومي خالل �لعام �ل�سابق بن�سبة �نخفا�ض بلغت 

.%29.79

نشاط الشركات
خالل  �ل�سركات  لن�ساط  وبالن�سبة 

عام 2009 م فقد ت�سدرت �سركة �سابك 

بلغ  �إذ  �ملنفذة  �ل�سفقات  عدد  حيث  من 

تالها  �سفقة،  مليون   1.64 نحو  عددها 

مليون   1.39 بنحو  من�����اء  �لإ م�����س��رف 

 0.89 بنحو  م��ع��ادن  �سركة  ث��م  �سفقة 

مليون �سفقة. 

�ملرتبة  يف  من����اء  �لإ م�����س��رف  وج���اء 

�ملتد�ولة  �سهم  �لأ ع��دد  حيث  من  وىل  �لأ

مليار   7.63 بنحو  م   2009 ع��ام   خ��الل 

�سهم، �إعمار يف �ملرتبة �لثانية بنحو 3.19 

مليار �سهم، ويف �ملرتبة �لثالثة �سركة زين 

�ل�سعودية بنحو3.00 مليار �سهم.

�ملتد�ولة  �سهم  �لأ قيمة  حيث  من  �أما 

�سركة  فت�سدرت  م   2009 ع��ام  خ��الل 

�سابك مبا قيمته 143.16 مليار ريال، ثم 

م�سرف �لإمناء بنحو 95.77 مليار ريال 

�لثالثة  �ملرتبة  يف  معادن  �سركة  وج��اءت 

بنحو 38.74 مليار ريال.

خالل عام 2009، كان قطاع �ل�سناعات 

�لبرتوكيماوية �أن�سط �لقطاعات من حيث 

���س��ه��م �مل��ت��د�ول��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد  ع���دد �لأ

�سهم �ملتد�ولة للقطاع نحو 10.98 مليار  �لأ

�سهم متثل ما ن�سبته 19.15% من �إجمايل 

يليه  �لعام،  خالل  �ملتد�ولة  �سهم  �لأ عدد 

بنحو  �ملالية  و�خلدمات  �مل�سارف  قطاع 

�إجمايل  من   %15.52 �سهم  مليار   8.90

وحل  �لعام،  خالل  �ملتد�ولة  �سهم  �لأ عدد 

ثالثا قطاع �لتاأمني بنحو 5.58 مليار �سهم 

�سهم  �لأ ع��دد  �إج��م��ايل  من   %9.74 متثل 

�ملتد�ولة خالل عام 2009 م.  

�ملتد�ولة  �سهم  �لأ قيمة  حيث  من  �أما 

ق��ط��اع  ك����ان  ف��ق��د   ،2009 ع����ام  خ����الل 

�ل�����س��ن��اع��ات �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة �أن�����س��ط 

���س��ه��م  �لأ قيمة  بلغت  ح��ي��ث  �ل��ق��ط��اع��ات 

مليار   299.90 نحو  للقطاع  �مل��ت��د�ول��ة 

�إجمايل  م��ن   %23.73 ن�سبة  متثل  ري��ال 

�ل��ع��ام،  �مل��ت��د�ول��ة خ���الل  ���س��ه��م  �لأ قيمة 

 201.11 بنحو  �لتاأمني  قطاع  ثانيًا  وحل 

قيمة  �إج��م��ايل  من   %15.91 ري��ال  مليار 

�سهم �ملتد�ولة خالل �لعام، وجاء قطاع  �لأ

�ملرتبة  يف  �ملالية  و�خل��دم��ات  �مل�سارف 

�لثالثة بنحو 149.42 مليار ريال %11.82 

�ملتد�ولة خالل  �سهم  �لأ قيمة  �إجمايل  من 

عام 2009 م.  

فيما  �لقطاعات  لن�ساط  وبالن�سبة 

عام  خالل  �ملنفذة  �ل�سفقات  بعدد  يتعلق 

�أن�سط  �لتاأمني  قطاع  كان  فقد   ، م   2009

�ملنفذة  �ل�سفقات  بلغت  حيث  �لقطاعات 

�سفقة  مليون   8.58 نحو  �لقطاع  ل��ه��ذ� 

عدد  �إج��م��ايل  م��ن   %23.55 ن�سبة  متثل 

�ل�سفقات �ملنفذة خالل �لعام، وحل ثانيًا 

بنحو  �لبرتوكيماوية  �ل�سناعات  قطاع 

5.93 مليون �سفقة 16.28% من �إجمايل 

عدد �ل�سفقات �ملنفذة خالل �لعام، وجاء 

يف  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �لزر�عة  قطاع 

�سفقة  مليون   3.47 بنحو  �لثالثة  �ملرتبة 

�ل�سفقات  ع���دد  �إج���م���ايل  م��ن   %9.51

�ملنفذة خالل عام 2009 م. 

النشاط القطاعي
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ملخص االكتتابات األولية – 2009 م
عام  خالل  �لعام  لالكتتاب  �أ�سهمها  من  جزء  �سركة   11 طرحت 

�سركات(،   7( �لتاأمني  قطاع  بني  �ل�سركات  ه��ذه  وتوزع�ت  م،   2009

�لتجزئة،  �لبرتوكيماوية،  �ل�سناعات  قطاعات  من  لكل  و�حدة  و�سركة 

�لت�سالت وتقنية �ملعلومات وقطاع �لت�سييد و�لبناء.   

وبلغت متح�سالت �لكتتاب خالل �لعام 2009 م 3.882 مليار ريال 

ولية.  حيث مت طرح 338.70 مليون �سهم جلميع �سركات �لكتتابات �لأ

ولية(  �لأ )�كتتابات  �ل�سركات  هذه  من   9 �إدر�ج  مت  تاريخه  حتى 

عدد  �إجمايل  لي�سل  )ت���د�ول(،  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  يف  للتد�ول 

�ل�سركات �ملدرجة بال�سوق �إىل 135 �سركة.

مت  �لتي  لل�سركات  �ل�سوقية  �لقيمة  بلغت  م   2009 ع��ام  وبنهاية   

طرحها و�إدر�جها خالل �لعام 16.50 مليار ريال �أي ما ن�سبته %1.38 

من �إجمايل �لقيمة �ل�سوقية.

2009/03/21م  �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  يف  مت   ·
لالت�سالت  عذيب  �إحتاد  �سركة  �إدر�ج 

مق�سم  ريال  مليون   1،000 مقد�ره  بر�أ�سمال 

�إىل 100 مليون �سهم حيث مت طرح 30 مليون 

�سهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 10 ريالت 

لل�سهم �لو�حد.

م   2009/06/20 �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  يف  مت   ·
�لتامني  و�إعادة  للتاأمني  وقاية  �سركة  �إدر�ج 

ريال  مليون   200 بر�أ�سمال مقد�ره  �لتكافلي 

 8 20 مليون �سهم حيث مت طرح  �إىل  مق�سم 

مليون �سهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 10 

ريالت لل�سهم �لو�حد.

2009/07/13م  �ملو�فق  �لثنني  يوم  مت يف   ·
�لتعاوين  للتامني  �لر�جحي  �سركة  �إدر�ج 

مق�سم  ريال  مليون   200 مقد�ره  �سمال  بر�أ

6 مليون  20 مليون �سهم حيث مت طرح  �إىل 

 10 بقيمة  وذلك  �لعام  لالكتتاب  �سهم 

�لو�حد. لل�سهم  ريالت 

2009/07/27م  مت يف يوم �لثنني �ملو�فق   ·
�لتعاوين  للتامني  �إك�سا  �سركة  �إدر�ج 

مق�سم  ريال  مليون   200 مقد�ره  �سمال  بر�أ

8 مليون  20 مليون �سهم حيث مت طرح  �إىل 

 10 بقيمة  وذلك  �لعام  لالكتتاب  �سهم 

�لو�حد. لل�سهم  ريالت 

ربعاء �ملو�فق 2009/07/29م  مت يف يوم �لأ  ·
�إدر�ج �سركة �ي�ض �لعربية للتامني �لتعاوين 

مق�سم  ريال  مليون   100 مقد�ره  �سمال  بر�أ

4 مليون  10 مليون �سهم حيث مت طرح  �إىل 

 10 بقيمة  وذلك  �لعام  لالكتتاب  �سهم 

�لو�حد. لل�سهم  ريالت 

مت يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2009/08/04م   ·
�ل�سلب  نابيب  لأ �ل�سعودية  �ل�سركة  �إدر�ج 

مق�سم  ريال  مليون   510 مقد�ره  �سمال  بر�أ

 16 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   51 �إىل 

بقيمة  وذلك  �لعام  لالكتتاب  �سهم  مليون 

�لو�حد. لل�سهم  رياًل   25

2009/08/08م  �ملو�فق  �ل�سبت  يوم  مت يف   ·
للبرتوكيماويات  �لوطنية  �ل�سركة  �إدر�ج 

مليار   4.8 مقد�ره  �سمال  بر�أ )برتوكيم( 

حيث  �سهم  مليون   480 �إىل  مق�سم  ريال 

�لعام  لالكتتاب  �سهم  مليون   240 طرح  مت 

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 بقيمة  وذلك 

ربعاء �ملو�فق 2009/09/02م  مت يف يوم �لأ  ·
�لطبية  للخدمات  �ملو��ساة  �سركة  �إدر�ج 

مق�سم  ريال  مليون   250 مقد�ره  �سمال  بر�أ

 7.5 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   25 �إىل 

بقيمة  وذلك  �لعام  لالكتتاب  �سهم  مليون 

�لو�حد. لل�سهم  ريال   44

مت يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2009/12/08م   ·
�لتعاوين  للتاأمني  �لعاملية  �سركة  �إدر�ج 

مق�سم  ريال  مليون   200 مقد�ره  �سمال  بر�أ

6 مليون  20 مليون �سهم حيث مت طرح  �إىل 

��سمية  بقيمة  وذلك  �لعام  لالكتتاب  �سهم 

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 قدرها 

الشركات الجديدة المدرجة - 2009

ان�شمت �شركات ال��شاطة املالية التالية 

كاأع�شاء عاملني يف ال�ش�ق املالية ال�شع�دية 

خدمات  لتقدمي  وذلك  تداول  نظام  على 

ال��شاطة املالية: 

�لعاملي  �ل�ستثمار  بيت  �سركة  �ن�سمت   ·
�ل�سوق  يف  عامل  كع�سو  �ل�سعودية    -

�ملالية �ل�سعودية )تد�ول( لتقدمي خدمات 

�لو�ساطة �ملالية، بتاريخ 2009/01/27 م. 

كع�سو  كابيتال  و�ساطة  �سركة  �ن�سمت   ·
عامل يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( 

بتاريخ  �ملالية،  �لو�ساطة  خدمات  لتقدمي 

2009/02/07 م. 

�ن�سمت جمموعة بى �م جى �ملالية كع�سو   ·
عامل يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( 

بتاريخ  �ملالية،  �لو�ساطة  خدمات  لتقدمي 

2009/02/17 م. 

يف  عامل  كع�سو  �ملالية  �أرباح  �سركة  �ن�سمت   ·
�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( لتقدمي خدمات 

�لو�ساطة �ملالية، بتاريخ 2009/03/22 م. 

�ل�سعودية  �ستانلي  مورغان  �سركة  �ن�سمت   ·

�ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  يف  عامل  كع�سو 

)تد�ول( لتقدمي خدمات �لو�ساطة �ملالية، 

بتاريخ 2009/04/07 م.

�ستثمار  لالإ �لنفيعي  جمموعة  �ن�سمت   ·
�ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  يف  عامل  كع�سو 

)تد�ول( لتقدمي خدمات �لو�ساطة �ملالية، 

بتاريخ 2009/07/25 م.

ال��شاطة  �شركات  عدد  ي�شل  وبذلك 

العاملة يف ال�ش�ق املالية ال�شع�دية على نظام 

تداول35 �شركة .

األعضاء الجدد )الوسطاء( - 2009
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  �شركة احتاد عذيب لالت�شالت

�سهم. مليون   100 �إىل  مق�سم  ريال  مليار  �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون   30 �لكتتاب:   �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  رياًل   10 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/02/02 �إىل  م   2009/01/24 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

إك�شا للتاأمني التعاوين �شركة ا

�سهم. مليون   20 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   200 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %40 متثل  �سهم  مليون   8 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
2009/04/18 م �إىل 2009/04/27 م. من  �لكتتاب:  فرتة   ·

�شركة اأي�س العربية للتاأمني التعاوين

�سهم. مليون   10 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   100 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %40 متثل  �سهم  مليون   4 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
�إىل 2009/04/27 م. م   2009/04/18 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

�شركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي

�سهم. مليون   20 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   200 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %40 متثل  �سهم  مليون   8 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
2009/04/27 م. �إىل  م   2009/04/18 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

�شركة الراجحي للتاأمني التعاوين

�سهم. مليون   20 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   200 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون   6 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
فرتة �لكتتاب: من 2009/04/18 م �إىل 2009/04/27 م.

نابيب ال�شلب ال�شركة ال�شع�دية لأ

�سهم. مليون   51 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   510 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %31.4 متثل  �سهم  مليون   16 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريال   25 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/07/03 �إىل  م   2009/06/27 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

ال�شركة ال�طنية للبروكيماويات

�سهم. مليون   480 �إىل  مق�سم  ريال  مليار   4.8 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %50 متثل  �سهم  مليون   240 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/07/24 �إىل  م   2009/07/18 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

�شركة امل�ا�شاة للخدمات الطبية

�سهم. مليون   25 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   250 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون    7.5 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريال   44 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/08/21 �إىل  م   2009/08/15 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

�شركة بروج للتامني التعاوين

�سهم. مليون   13 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   130 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�أ�سهم  من   %40 متثل  �سهم  مليون    5.2 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�ل�سركة. 

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/10/09 �إىل  م   2009/10/03 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

�شركة العاملية للتاأمني التعاوين  

�سهم. مليون   20 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   200 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون   6 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/10/09 �إىل  م   2009/10/03 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

ال�شركة اخلليجية العامة للتامني التعاوني

�سهم. مليون   20 �إىل  مق�سم  ريال  مليون   200 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   ·
�ل�سركة.  �أ�سهم  من   %40 متثل  �سهم  مليون   8 �لكتتاب:  �أ�سهم   ·

�لو�حد. لل�سهم  ريالت   10 �لطرح:  �سعر   ·
م.  2009/10/09 �إىل  م   2009/10/03 من  �لكتتاب:  فرتة   ·

االكتتابات األولية 2009

موؤ�سر  �إىل  لالت�سالت  عذيب  �إحتاد  �سركة  �سهم  �إ�سافة  مت   ·
�ملو�فق  ربعاء  �لأ ليوم   �ل�سهم  �إقفال  �سعر  ح�سب  )تد�ول(  �ل�سوق 

2009/07/01 م. 

وذلك  �ل�سوق  موؤ�سر�ت  �إىل  �لتالية  �ل�سركات  �أ�سهم  �إ�سافة  مت   ·
ربعاء �ملو�فق 2009/09/30 م : �سهم ليوم �لأ ح�سب �سعر �إقفال �لأ

نابيب �ل�سلب. 1- �ل�سركة �ل�سعودية لأ

2- �ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات.

3- �سركة وقاية للتاأمني و �إعادة �لتاأمني �لتكافلي.

4- �سركة �لر�جحي للتاأمني �لتعاوين.

5- �سركة �أي�ض �لعربية للتاأمني �لتعاوين.

6- �سركة �إك�سا للتاأمني �لتعاوين.

موؤ�سر  �إىل  �لطبية  للخدمات  �ملو��ساة  �سركة  �سهم  �إ�سافة  مت   ·
�ملو�فق  ربعاء  �لأ ليوم   �ل�سهم  �إقفال  �سعر  ح�سب  )تد�ول(  �ل�سوق 

2009/12/30 م.

حذف اأ�شهم من م�ؤ�شرات تداول

�سركة  �أ�سهم  من  على100%   �ملر�عي  �سركة  ل�ستحو�ذ  �سارة  بالإ

هادكو  �سركة  �أ�سهم  حذف  مت  )هادكو(،  �لزر�عية  للتنمية  حائل 

�لعام  تد�ول  وموؤ�سر  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �لزر�عة  قطاع  موؤ�سر  من 

�سهم �حلرة �ملتاحة للتد�ول ل�سركة �ملر�عي بعد  وحتديث �ملوؤ�سرين بالأ

�ل�ستحو�ذ وذلك �بتد�ء من يوم �ل�سبت 2009/10/17 م.

إضافة شركات جديدة لمؤشر تداول 2009
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 انضمام تداول 
إلى اتحاد البورصات 

العالمية
�لعاملية  �لبور�سات  لحتاد  �لعامة  �جلمعية  �أقرت 

يوم  ڤانكوڤر  مبدينة  �نعقد  �لذي  �ل�سنوي  �جتماعها  يف 

�ملالية  �ل�سوق  �سركة  �ن�سمام  م   2009/10/06 �لثالثاء 

تد�ول  ��ستيفاء  بعد  وذلك  لالحتاد  )تد�ول(  �ل�سعودية 

كافة �إجر�ء�ت ومعايري �لن�سمام للع�سوية.

�سهم  مبنح  وذلك  ر�أ�سماله  )�ساب(  �لريطاين  �ل�سعودي  �لبنك  رفع   ·
مليون   750 �مل�سدرة  �أ�سهمه  عدد  لي�سبح  �أ�سهم،  �أربعة  لكل  جماين 

�سه�����م وذلك بتاريخ 2009/03/10 م.

رفع �لبنك �ل�سعودي �لهولندي ر�أ�سماله وذلك مبنح �سهم جماين لكل   ·
�سه�����م  مليون   330.75 �مل�سدرة  �أ�سهمه  عدد  لي�سبح  �أ�سهم،  �أربعة 

وذلك بتاريخ 2009/03/24 م.

مبنح  وذلك  ر�أ�سمالها  �لت�سالت  و  للطاقة  �لبابطني  �سركة  رفعت   ·
 40.5 �مل�سدرة  �أ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهمني،  لكل  جماين  �سهم 

مليون �سه�����م وذلك بتاريخ 2009/03/31 م.

�سهم  مبنح  وذلك  ر�أ�سمالها  �ملعجل  حممد  جمموعة  �سركة  رفعت   ·
مليون   125 �مل�سدرة  �أ�سهمها  عدد  لي�سبح  �أ�سهم  �أربعة  لكل  جماين 

�سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/05/26 م.

لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  ر�أ�سمالها  للت�سويق  جرير  �سركة  رفعت   ·
وذلك  �سه�����م،  مليون   40 �مل�سدرة  �أ�سهمها  لي�سبح عدد  �أ�سهم  ثالثة 

بتاريخ 2009/06/03 م.

وذلك  ر�أ�سمالها  �لعقاري  للتطوير  ركان  �لأ د�ر  �سركة  �سركة  رفعت   ·
مبنح �سهم جماين لكل �سهمني لي�سبح عدد �أ�سهمها �مل�سدرة 1،080 

مليون �سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/07/07 م.

مليون   24 وذلك عن طريق طرح  ر�أ�سمالها  تكافل  �ساب  �سركة  رفعت   ·
 ’ �لو�حد  لل�سهم  ريال   12.5 ب�سعر  �أولوية”  “حقوق  جديدً�  �سهمًا 

بتاريخ  وذلك  �سه�����م  مليون   34 �مل�سدرة  �أ�سهمها  عدد  لي�سبح 

2009/08/08 م.

�آي( ر�أ�سمالها  �سا�سية )بى �سى  �لأ رفعت �سركة �ل�سناعات �لكيمائية   ·
�أ�سهمها  عدد  لي�سبح  �أ�سهم  �أربعة  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك 

�مل�سدرة 27.5 مليون �سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/08/18 م.

طريق  عن  وذلك  ر�أ�سمالها  للبرتوكيماويات  �ل�سحر�ء  �سركة  رفعت   ·
10 ريالت  �أولوية” ب�سعر  “حقوق  105.03 مليون �سهمًا جديدً�  طرح 

لل�سهم �لو�حد )قيمة ��سمية( لي�سبح عدد �أ�سهمها �مل�سدرة 292.53 

مليون �سه�����م وذلك بتاريخ 2009/08/22 م.

و�حد  �سهم  مبنح  وذلك  ر�أ�سمالها  �لق�سيم   �أ�سمنت  �سركة  رفعت   ·
مليون   90 �مل�سدرة  �أ�سهمها  عدد  لي�سبح  قائم  �سهم  لكل  جماين 

�سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/11/16 م.

�سهم  مبنح  وذلك  ر�أ�سمالها  �لتعليم  و  للتدريب  �خلليج  �سركة  رفعت   ·
جماين لكل �سهمني لي�سبح عدد �أ�سهمها �مل�سدرة 15 مليون �سه�����م، 

وذلك بتاريخ 2009/04/04 م.

�سهمني جمانيني  وذلك مبنح  ر�أ�سماله  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  رفع   ·
 723،214،300 �مل�سدرة  �أ�سهمه  عدد  لي�سبح  �أ�سهم  �سبعة  لكل 

�سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/04/06 م.

ر�أ�سمالها  �ملعادن  )معدنية(  و�سبك  للت�سنيع  �لوطنية  �ل�سركة  رفعت   ·
�أ�سهمها  عدد  لي�سبح  �أ�سهم  �أربعة  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك 

�مل�سدرة 25،556،445 �سه�����م، وذلك بتاريخ 2009/04/26 م.

�لطبية   و�مل�ستلزمات  �لدو�ئية  لل�سناعات  �ل�سعودية  �ل�سركة  رفعت   ·
ر�أ�سمالها وذلك عن طريق طرح 18.438 مليون �سهمًا جديدً� »حقوق 

�مل�سدرة  �أ�سهمها  عدد  لي�سبح  �لو�حد  لل�سهم  رياًل   16 ب�سعر  �أولوية« 

78.438 مليون �سهم وذلك بتاريخ 2009/12/26 م.

مبنح  وذلك  ر�أ�سمالها  و�لتغليف  �لتعبئة  مو�د  ت�سنيع  �سركة  رفعت   ·
�سهم جماين لكل 1.4864 �سهم قائمة لي�سبح عدد �أ�سهمها �مل�سدرة 

11.50 مليون �سه�����م وذلك بتاريخ 2009/12/28 م.

إدراج إلغاء ا ا�شتح�اذ وا

ربعاء  �لأ يوم  يف  �ملر�عي  ل�سركة  �لعادية  غري  �لعامة  �جلمعية  و�فقت 

للتنمية  حائل  �سركة  �أ�سهم  من   %100 ��ستحو�ذ  على  م   2009/10/07

�لزر�عية )هادكو(. كما و�فقت �جلمعية �لعامة �لغري عادية ل�سركة حائل 

من  �ملقدم  �لعر�ض  على  م   2009/10/15 �خلمي�ض  يوم  �لزر�عية  للتنمية 

�أ�سهم �سركة حائل للتنمية �لزر�عية  �إدر�ج  �إلغاء  �سركة �ملر�عي وبذلك مت 

�ل�سبت  يوم  من  �بتد�ء  )تد�ول(  �ل�سعودية  �ملالية  �ل�سوق  يف  )هادكو( 

2009/10/17 م، ويف نف�ض �لتاريخ مت زيادة ر�أ�سمال �سركة �ملر�عي باإ�سد�ر 

6 مليون �سهمًا جديدً� ل�سالح م�ساهمي �سركة حائل )�سهم لكل 5 �أ�سهم( 

�سهم �مل�سدرة ل�سركة �ملر�عي 115 مليون �سهم. وبذلك ي�سبح عدد �لأ

إجراءات الشركات 2009

إعادة تداول أسهم شركة مجموعة 
أنعام الدولية القابضة إلى نظام 

التداول اآللي المستمر
رقم )5- 28-  �ملالية  �ل�سوق  قر�ر جمل�ض هيئة  بناء على 

2009( بتاريخ 2009/10/25 م، مت �إعادة تد�ول �أ�سهم �سركة 

يل �مل�ستمر  جمموعة �أنعام �لدولية �لقاب�سة �إىل نظام �لتد�ول �لآ

وفقًا لنظام �ل�سوق �ملالية ولو�ئحه �لتنفيذية، وذلك �بتد�ء من 

ربعاء 2009/10/28 م. يوم �لأ
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Valueالقيمه بالع�شرة اآلف )0،000( Valume (00)الكميه باملئات Transactionsnال�شفقات
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�شهم ح�شب القطاعات - 2009م تداول الأ

�شهم ح�شب القطاعات - 2009 م تداول الأ

جماىل الن�شبة اىل الإ �شهم املتداولة )ريال( قيمه الأ جماىل الن�شبه اىل الإ �شهم املتداولة جماىل الأ الن�شبه اىل الإ ال�شفقات املنفذة القطاعات

%11.82 149,422,722,595.27 %15.52 8,899,373,125 %6.56 2,390,587 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية

%23.73 299,898,802,918.75 %19.15 10,980,861,075 %16.28 5,934,437 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية

%0.99 12,499,843,565.25 %0.50 286,707,314 %0.96 348,648 �سمنت �لأ

%4.37 55,273,906,479.40 %3.78 2,166,251,997 %6.10 2,225,151 �لتجزئة

%0.65  8,219,914,948.05 %1.19 680,066,246 %0.54 197,192 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

%7.45 94,172,353,253.65 %6.56 3,761,068,306 %9.51 3,468,632 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية

%5.92 74,876,259,347.20 %8.26 4,736,037,685 %5.08 1,852,364 ت�سالت وتقنية �ملعلومات �لإ

%15.91 201,111,914,360.25 %9.74 5,583,402,498 %23.55 8,584,512 التاأمني

%4.47 56,558,743,210.45 %7.48 4,286,439,038 %5.84 2,129,750 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد

%7.90 99,908,870,972.15 %8.29 4,753,704,804 %8.13 2,962,994 �ل�ستثمار �ل�سناعي

%6.83 86,291,765,605.00 %5.24 3,002,880,487 %7.67 2,796,187 �لت�سييد و�لبناء

%5.23 66,086,081,711.30 %9.12 5,232,002,001 %4.54 1,655,990 �لتطوير �لعقاري

%2.40 30,307,659,273.40 %3.37 1,930,189,256 %2.47 900,705 �لنقل

%0.90 11,393,180,221.85 %0.79 454,775,943 %1.05 381,941 �لعالم و�لن�سر

%1.42 17,989,273,259.85 %1.02 584,500,004 %1.73 629,236 �لفنادق و�ل�سياحة

%100.00 1,264,011,291,721.82 %100.00 57,338,259,779 %100.00 36,458,326 �لإجمايل

مقارنة معل�مات التداول )2009 م / 2008 م(

ن�شبة التغري عام 2008 عام 2009 الربع الرابع 2009 الربع الثالث 2009 الربع الثاين 2009 ول 2009 الربع الأ معل�مات التداول

%30.07- 52,135,929 36,458,326 6,222,856 7,608,660 12,591,652 10,035,158 عدد �ل�سفقات �ملنفذه

%5.73- 60,820,986,118 57,338,259,779 9,998,695,245 8,840,735,115 21,644,400,714 16,854,428,705 �سهم �ملتد�ولة    عدد �لأ

%35.61- 1,962,945.58 1,264,011.29 244,255.61 239,705.07 475,362.40 304,688.21 �سهم �ملتد�ولة )مليون ريال( قيمة �لأ

- 251 250 60 61 65 64   عدد �أيام �لتد�ول    

%29.79- 207,713 145,833 103,714 124,732 193,718 156,799 �ملتو�سط �ليومي لعدد �ل�سفقات �ملنفذه

%5.35- 242,314,686 229,353,039 166,644,921 144,930,084 332,990,780 263,350,449 �سهم �ملتد�ولة  �ملتو�سط �ليومي لالأ

%35.35- 7,820.50 5,056.05 4,070.93 3,929.59 7,313.27 4,760.75 �سهم �ملتد�ولة )مليون ريال( �ملتو�سط �ليومي لقيمة �لأ

%29.31 924.53 1,195.51 1,195.51 1,230.48 1,074.34 884.19 �سهم �مل�سدره )مليار ريال(   �لقيمه �ل�سوقيه لالأ

%27.46 4,802.99 6,121.76 6,121.76 6,322.04 5,596.46 4,703.75  �ملوؤ�سر �لعام  )نقطة( 
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كر ن�شاطا -  2009 م ال�شركات اخلم�س الأ

من حيث عدد ال�شفقات

ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�ش�ق ن�شبة ال�شركة من القطاع عدد ال�شفقات  ال�شركة 

%4.51 %27.70 1,643,863 �سابك

%3.82 %58.24 1,392,338 �لإمناء

%2.44 %30.05 890,452 معادن

%2.31 %45.37 840,382 زين �ل�سعودية

%2.08 %45.73 757,292 �إعمار 

�شهم املتداولة من حيث عدد الأ

ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع �سهم �ملتد�ولة �ل�سركة  �لأ

%13.30 %85.71 7,627,809,362 �لإمناء

%5.57 %61.06 3,194,607,789 �إعمار

%5.24 %63.44 3,004,633,210 زين �ل�سعودية

%4.77 %57.58 2,737,158,759 معادن

%4.26 %22.24 2,442,613,541 �سابك

�شهم املتداولة من حيث قيمة الأ

ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع �سهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ �ل�سركة

%11.33 %47.73 143,155,694,268.70 �سابك

%7.58 %64.09 95,767,082,570.87 �لإمناء

%3.07 %38.78 38,743,499,750.65 معادن

%2.76 %11.65 34,925,427,208.30 كيان �ل�سعودية

%2.71 %45.67 34,193,939,765.55 زين �ل�سعودية

إرتفاعا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق 2009 م مع 2008 م( كر ا ال�شركات الأ

ن�شبة التغري 2008م 2009م ال�شركة

%545.00 10.00 64.50 �لر�جحي للتامني*

%450.00 10.00 55.00 �ي�ض*

%397.00 10.00 49.70 وقاية للتكافل*

%342.15 12.10 53.50 �ل�سقر للتامني

%250.00 10.00 35.00 �لعاملية للتاأمني*

* �درجت خالل �لعام 2009م )�سعر �لكتتاب 10 ريال(

كر اإنخفا�شا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق 2009 م مع 2008 م( ال�شركات الأ

ن�شبة التغري 2008 م 2009 م ال�شركة

%32.06- 44.60 30.30 �نابيب

%32.01- 35.30 24.00 جمموعة �ملعجل

%27.27- 74.25 54.00 �سناعة �لورق

%25.36- 28.00 20.90 �لبالد

-20.32% 43.30 34.50 �لبابطني
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�شهم املتداولة 2009م �شهم جميع ال�شركات والأ م�ؤ�شر تداول لأ

باملالبني
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�شهم جميع ال�شركات 2009م م�ؤ�شر تداول لأ
نقطة
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�شهم جميع ال�شركات الربع الرابع 2009م نقطةم�ؤ�شر تداول لأ
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�شهم جميع ال�شركات دي�شمرب 2009م م�ؤ�شر تداول لأ
نقطة
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ولية( خالل العام 2009 م        الطروحات اجلديدة )الكتتابات الأ

دراجالقطاع �ل�سركات الرقم كتتابتاريخ الإ �شهم امل�شدرةراأ�س املال )ريال(تاريخ الإ كتتابالأ اأ�شهم الإ
متح�شالت 

كتتاب )ريال( الإ

�شعر 

الطرح

�شعر 

غالق الإ

القيمه ال�ش�قيه 

)ريال(

جمايل  الن�شبة لإ

القيمة ال�ش�قية

برتوكيم1

�ل�سناعات 

�لبرتوكيماوية 

08/08/200918/07/20094,800,000,000480,000,000240,000,0002,400,000,00010.0015.557,464,000,000%0.62

0.13%02/09/200915/08/2009250,000,00025,000,0007,500,000330,000,00044.0061.251,531,250,000التجزئة             �ملو��ساة2

عذيب لالت�سالت3

ت�سالت وتقنية  �لإ

�ملعلومات 

21/03/200924/01/20091,000,000,000100,000,00030,000,000300,000,00010.0016.151,615,000,000%0.14

0.08%20/06/200918/04/2009200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.0049.70994,000,000التاأمني وقاية للتكافل4

0.11%13/07/200918/04/2009200,000,00020,000,0006,000,00060,000,00010.0064.501,290,000,000التاأمني �لر�جحي للتاأمني5

0.05%29/07/200918/04/2009100,000,00010,000,0004,000,00040,000,00010.0055.00550,000,000التاأمني �ي�ض6

0.05%27/07/200918/04/2009200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.0030.70614,000,000التاأمني �ك�سا - �لتعاونية7

0.06%08/12/200903/10/2009200,000,00020,000,0006,000,00060,000,00010.0035.00700,000,000التاأمني �لعاملية8

03/10/2009130,000,00013,000,0005,200,00052,000,00010.00مل ُتدرج حتى تاريخهالتاأمني بروج للتاأمني9
مل ُتدرج حتى 

تاريخه

مل ُتدرج حتى تاريخه

مل ُتدرج حتى 

تاريخه

03/10/2009200,000,00020,000,0008,000,00080,000,00010.00مل ُتدرج حتى تاريخهالتاأمني �خلليجية �لعامة10
مل ُتدرج حتى 

تاريخه

مل ُتدرج حتى تاريخه

مل ُتدرج حتى 

تاريخه

نابيب �ل�سعودية11 0.15%04/08/200927/06/2009510,000,00051,000,00016,000,000400,000,00025.0034.101,739,100,000�لت�سييد و�لبناء       �لأ

1.38%16,497,350,000--7,790,000,000779,000,000338,700,0003,882,000,000---�أجمايل
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�شهم ال�شن�ي  2000- 2009 م تداول الأ

ن�شبة التغري % عدد ال�شفقات املنفذة ن�شبة التغري % �شهم املتداولة *عدد الأ ن�شبة التغري % �شهم املتداولة )ريال( قيمة الأ ال�شن�ات

498,135 554,913,443 65,292,885,455.00 2000

%21.46 605,035 %24.67 691,828,307 %28.04 83,601,314,148.00 2001

%70.84 1,033,669 - 10,867,071,879 %60.03 133,787,078,591.00 2002

%264.08 3,763,403 %208.28 33,500,588,506 %345.87 596,510,039,348.50 2003

%253.92 13,319,523 %83.12 61,344,634,211 %197.37 1,773,859,050,285.50 2004

%249.92 46,607,951 %16.52 71,481,574,898 %133.32 4,138,695,670,040.50 2005

%106.18 96,095,920 %2.92 73,570,386,398 %27.14 5,261,851,347,215.25 2006

%31.67- 65,665,500 %14.52- 62,885,198,485 %51.39- 2,557,712,529,502.75 2007

%20.60- 52,135,929 %3.28- 60,820,986,118 %23.25- 1,962,945,580,483.05 2008

%30.07- 36,458,326 %5.73- 57,338,259,779 %35.61- 1,264,011,291,721.80 2009

�شهم ال�شن�ي 2000 - 2009م باملالبنيتداول الأ

800

600

700

300

400

500

200

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

100

القيمة بالع�شرة اآلف ريال )0.000(الكمية باملئاتال�شفقات

اأداء م�ؤ�شرات القطاعات - 2009

ن�شبة التغري  2008 م 2009 م م�ؤ�شرات القطاعات

%15.29 13,595.73 15,674.21 �مل�سارف و�خلدمات �ملالية

%70.20 3,170.95 5,396.80 �ل�سناعات �لبرتوكيماوية

%28.17 3,055.25 3,915.93 �سمنت �لأ

%17.54 3,733.01 4,387.73 �لتجزئة

%23.29 3,415.18 4,210.69 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

%29.79 3,860.53 5,010.55 �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية

%8.80 1,646.50 1,791.41 ت�سالت وتقنية �ملعلومات �لإ

%77.12 609.62 1,079.75 التاأمني

%19.01 2,052.66 2,442.94 �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد

%43.10 3,289.77 4,707.70 �ل�ستثمار �ل�سناعي

%4.34- 3,920.35 3,750.28 �لت�سييد و�لبناء

%1.51 3,214.26 3,262.89 �لتطوير �لعقاري

%15.17 2,950.05 3,397.55 �لنقل

%6.17 1,783.79 1,893.91 �لعالم و�لن�سر

%47.96 3,986.84 5,898.88 �لفنادق و�ل�سياحة
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�شهم - مقارنة �شهرية )2009 م - 2008 م(  تداول الأ

ن�شبة التغري%

عدد ال�شفقات املنفذة ن�شبة 

التغري%

�شهم املتداولة عدد الأ ن�شبة 

التغري%

�شهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

ال�شه�ر

2008 2009 2008 2009 2008 2009

%44.55- 6,298,675 3,492,363 %24.91- 8,530,893,144 6,405,564,817 %65.06- 329,438,853,650.75 115,120,819,572.30 يناير 

%32.04- 4,941,087 3,357,788 %1.26- 5,560,134,872 5,490,065,895 %52.89- 216,870,331,076.00 102,161,932,272.20 فر�ير 

%29.53- 4,519,779 3,185,007 %13.30 4,376,600,506 4,958,797,993 %45.02- 158,973,667,166.50 87,405,463,088.50 مار�ض

%11.96- 4,300,836 3,786,640 %18.68 5,541,502,947 6,576,396,953 %34.70- 201,652,230,630.00 131,670,768,749.28 �بريل

%9.87 4,391,372 4,824,754 %122.66 3,899,215,269 8,681,832,164 %24.15 156,584,257,669.25 194,405,835,678.71 مايو

%41.44- 6,797,291 3,980,258 %3.21- 6,597,942,334 6,386,171,597 %33.16- 223,349,137,894.50 149,285,792,929.15 يونيو

%43.62- 5,553,102 3,130,740 %10.16- 4,155,050,500 3,732,712,142 %38.53- 163,304,302,695.00 100,390,649,372.90 يوليو

%24.70- 3,621,089 2,726,768 %3.15- 2,968,364,519 2,874,774,722 %25.04- 106,226,702,868.50 79,626,655,217.75 �أغ�سط�ض

%33.36- 2,627,637 1,751,152 %16.68- 2,680,403,689 2,233,248,251 %25.58- 80,203,698,126.95 59,687,763,422.35 �سبتمر

%9.53- 3,057,245 2,765,858 %7.55- 5,108,190,589 4,722,449,191 %5.22- 120,208,046,970.25 113,932,369,082.50 �أكتوبر

%46.15- 3,599,572 1,938,426 %56.09- 6,960,410,690 3,056,517,915 %40.52- 129,713,041,775.60 77,158,467,103.85 نوفمر

%37.46- 2,428,244 1,518,572 %50.03- 4,442,277,059 2,219,728,139 %30.43- 76,421,309,959.75 53,164,775,231.95 دي�سمر

%30.07- 52,135,929 36,458,326 %5.73- 60,820,986,118 57,338,259,779 %35.61- 1,962,945,580,483.05 1,264,011,291,721.44 �ل�سنوي

باملالبني

3000
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500

القيمة ال�ش�قية 2000 - 2009م )مليار ريال(

�سهم جميع �ل�سركات  2000 - 2009 م �سهم �مل�سدرة وموؤ�سر تد�ول لأ  �لقيمة �ل�سوقية لالأ

ن�سبة �لتغري �ملوؤ�سر �لعام ن�سبة �لتغري% �لقيمة �ل�سوقيه )مليار ريال( �لعام

- 2,258.29 - 254.46 2000

%7.61 2,430.11 %7.89 274.53 2001

%3.62 2,518.08 %2.26 280.73 2002

%76.23 4,437.58 %110.14 589.93 2003

%84.93 8,206.23 %94.70 1,148.60 2004

%103.66 16,712.64 %112.28 2,438.20 2005

%52.53- 7,933.29 %49.72- 1,225.86 2006

%39.14 11,038.66 %58.77 1,946.35 2007

%56.49- 4,802.99 %52.50- 924.53 2008

%27.46 6,121.76 %29.31 1,195.51 2009
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امل�ؤ�شرات املالية الرئي�شية -  2009/12/30م                                

غالقال�شركة القيمه الدفريه�شعر الإ
ال�شعر/القيمه 

الدفريه
ال�شعر للعائدالعائد على ال�شهم

�شهم امل�شدره  الأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ش�قيه 

)ملي�ن(

حق�ق امل�شاهمني 

)ملي�ن(
�شايف الدخل )ملي�ن(

26.9018.011.491.7715.241,500.00040,350.0027,148.082,647.59�لريا�ض

19.1515.891.210.6728.51300.0005,745.004,765.59201.47�جلزيرة

18.0017.191.051.2014.99450.0008,100.007,734.89540.46��ستثمار

30.0018.311.642.5211.89330.7509,922.506,057.30834.27�ل�سعودي �لهولندي

40.7021.741.873.7610.83723.21429,434.8215,720.692,716.66�ل�سعودي �لفرن�سي

43.4017.492.483.5512.22750.00032,550.0013,118.142,663.21�س�اب

42.4021.461.983.8610.99650.00027,560.0013,946.832,508.25�لعربي �لوطني

50.5024.122.095.069.99900.00045,450.0021,710.254,551.02�سامبا

71.2518.183.924.4815.901,500.000106,875.0027,271.306,721.51�لر�جحي

20.9011.021.900.08264.47300.0006,270.003,305.7023.71�لبالد

12.7010.401.220.1966.161,500.00019,050.0015,599.75287.92�لإمناء

17.562.122.6613.988,903.964331,307.32156,378.5123,696.07-�إجمايل قطاع �مل�سارف و�خلدمات �ملالية

15.4011.651.320.2171.76120.6001,857.241,405.3225.88كيمانول

-480.0007,464.004,778.40--15.559.951.56برتوكيم

82.5034.552.391.6051.683,000.000247,500.00103,659.594,789.08�سابك

121.0026.704.538.0215.09250.00030,250.006,675.722,004.90�سافكو

28.1016.271.730.8533.25460.68512,945.247,496.42389.32�لت�سنيع

58.07-69.2001,186.78516.72  )س(0.84-17.157.472.30�للجني

40.26-128.5201,388.021,585.03  )س(0.31-10.8012.330.88مناء للكيماويات

45.25-450.0009,787.505,356.78  )س(0.10-21.7511.901.83�ملجموعة �ل�سعودية

21.1510.981.930.06379.78292.5306,187.013,212.2516.29�ل�سحر�ء للبرتوكيماويات

29.48-562.50018,787.505,675.03  )س(0.05-33.4010.093.31ين�ساب

23.8514.531.640.3666.77333.3337,950.004,844.85119.07�سبكيم �لعاملية

24.9011.632.140.158158.08141.3753,520.241,643.5522.27�ملتقدمة

24.84-1,500.00027,300.0015,477.61  )س(0.02-18.2010.321.76كيان �ل�سعودية

2,012.12-876.00031,098.008,154.56  )س(2.30-35.509.313.81برتو ر�بغ

19.682.390.6042.118,664.743407,221.52170,481.825,156.79-�إجمايل قطاع �ل�سناعات �لبرتوكيماوية

43.5029.481.483.7911.4780.0003,480.002,358.38303.31�ل�سمنت �لعربية

47.4021.522.203.7212.75135.0006,399.002,904.87501.75��سمنت �ليمامة

57.5028.742.005.6310.21102.0005,865.002,931.30574.50��سمنت �ل�سعوديه

69.5018.393.785.6712.2690.0006,255.001,654.74510.29��سمنت �لق�سيم

67.0016.304.115.2112.86140.0009,380.002,282.51729.42��سمنت �جلنوبيه

48.5022.232.184.969.78105.0005,092.502,334.33520.72��سمنت ينبع

49.8023.102.164.3711.4186.0004,282.801,986.76375.44��سمنت �ل�سرقية

19.3511.921.621.2215.8290.0001,741.501,072.53110.06��سمنت تبوك

�سمنت 21.172.424.3811.72828.00042,495.8017,525.423,625.49-�إجمايل قطاع �لأ

50.7514.513.503.1616.0422.5001,141.88326.3871.19��سو�ق ع �لعثيم

61.2519.153.203.8815.7725.0001,531.25478.8297.07�ملو��ساة

13.4010.231.310.6321.1645.000603.00460.3128.50خدمات �ل�سيار�ت

13.24-10.000428.0072.67  )س(1.32-42.807.275.89ثمار

14.8012.491.180.12122.7850.000740.00624.486.03جمموعة فتيحي

133.7517.187.788.7715.2640.0005,350.00687.37350.69جرير

37.8013.162.872.5015.0125.000945.00329.0962.59�لدري�ض

36.9014.632.523.1111.8570.0002,583.001,024.21218.04 �حلكري 

40.9013.513.032.7614.8315.000613.50202.6641.38�خلليج للتدريب

13.903.312.8515.43302.50013,935.624,205.99862.24-�إجمايل قطاع �لتجزئة

23.4012.811.831.3617.1875.0001,755.00960.86102.18�لغاز و�لت�سنيع

11.2511.920.940.3037.854,166.59446,874.1849,678.981,238.58كهرباء �ل�سعودية

11.940.960.3236.274,241.59448,629.1850,639.841,340.76-�إجمايل قطاع �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

30.2013.392.260.4468.92500.00015,100.006,695.84219.10جمموعة �سافول

19.958.862.250.2969.7120.000399.00177.295.72�لغذ�ئية
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42.2017.482.411.5627.1032.5001,371.50568.0550.60 �سدافكو

165.0036.044.589.2817.78115.00018,975.004,144.571,067.06املراعي

1.54-10.900654.00118.36  )س(0.14-60.0010.865.53اأنعام القاب�ضة

31.7015.901.991.4921.3028.571905.71454.3942.52حلواين اإخوان

13.90-60.0002,022.001,003.86  )س(0.23-33.7016.732.01نادك

5.97-50.000515.00400.75  )س(0.12-10.308.011.29الق�ضيم الزراعيه

26.7018.761.420.6541.3520.000534.00375.1612.92تبوك الزراعيه

�ضماك 22.37-20.0001,050.00147.95  )س(1.12-52.507.407.01الأ

10.40-7.500284.2586.59  )س(1.39-37.9011.553.28ال�ضرقية للتنمية

36.1025.711.403.1411.5120.000722.00514.2662.75اجلوف الزراعيه

-5.000348.7556.49--69.7511.2986.17 بي�ضة الزراعيه 

2.34-50.000672.50654.87  )س(0.05-13.4513.011.03جازان للتنمية

16.392.831.4926.02939.47143,553.7115,398.431,404.18-اإجمايل قطاع الزراعة وال�ضناعات الغذائية

44.1020.312.174.529.752,000.00088,200.0040,626.279,046.16الت�ضالت

43.4015.992.713.9111.09700.00030,380.0011,191.262,739.88احتاد ات�ضالت

3,255.68-1,400.00014,210.009,280.07  )س(2.33-10.156.631.53زين ال�ضعودية 

-100.0001,615.001,000.00--16.1510.001.62عذيب لالت�ضالت

14.792.162.0310.064,200.000134,405.0062,097.598,530.35-اإجمايل قطاع الت�ضالت وتقنية املعلومات

71.7526.092.753.2022.3950.0003,587.501,304.70160.23التعاونية

18.71-30.000789.00249.96  )س(0.62-26.308.333.16مالذ للتاأمني

24.5010.902.250.9525.8680.0001,960.00872.3575.79ميدغلف للتاأمني

13.70-10.000795.0053.70  )س(1.37-79.505.3714.81األيانز اإ�س اإف

22.20-10.000525.0074.07  )س(2.22-52.507.417.09�ضالمة

11.63-20.000536.00166.32  )س(0.58-26.808.323.22ولء للتاأمني

27.4010.142.700.18155.0220.000548.00202.743.54الدرع العربي

12.15-34.0001,142.40333.01  )س(0.36-33.609.793.43�ضاب تكافل

18.49-20.000546.00160.52  )س(0.92-27.308.033.40�ضند

7.56-10.000700.0082.51  )س(0.76-70.008.258.48�سايكو

18.64-10.000525.0062.87  )س(1.86-52.506.298.35ال�ضعودية الهندية

0.68-22.000629.20190.61  )س(0.03-28.608.663.30اإحتاد اخلليج

هلي للتكافل 7.78-10.000990.0079.78  )س(0.78-99.007.9812.41الأ

هلية 23.22-10.000757.5061.81  )س(2.32-75.756.1812.25الأ

27.28-10.000540.0050.98  )س(2.73-54.005.0110.59اأ�ضيج

12.78-20.000558.00160.01  )س(0.64-27.908.003.49التاأمني العربية

24.059.812.450.04659.2725.000601.25245.220.91الحتاد التجاري

53.5010.075.310.041500.7020.0001,070.00201.370.71ال�ضقر للتاأمني

0.91-20.000660.00188.27  )س(0.05-33.009.413.51املتحدة للتاأمني

11.6510.111.150.06198.72100.0001,165.001,011.255.86اإعادة

25.3010.412.431.1322.4940.0001,012.00416.5645.00بوبا العربية

-20.000994.00200.00--49.7010.004.97وقاية للتكافل

-20.0001,290.00200.00--64.5010.006.45الراجحي للتاأمني

-10.000550.00100.00--55.0010.005.50اي�س

-20.000614.00200.00--30.7010.003.07اك�ضا - التعاونية

-20.000700.00200.00--35.0010.003.50العاملية

10.693.360.1534.05661.00023,784.857,068.6096.30-اإجمايل قطاع التاأمني

49.8026.801.860.08652.5915.000747.00402.071.14 امل�ضايف 

14.0017.790.790.7119.6543.200604.80768.3630.78املتطورة

14.01-49.000529.20426.37  )س(0.29-10.808.701.24الح�ضاء للتنميه

26.39-68.0001,009.80728.02  )س(0.39-14.8510.711.39�ضي�ضكو

163.06-126.3891,921.112,427.56  )س(1.29-15.2019.210.79ع�ضري

5.53-15.000270.00102.75  )س(0.37-18.006.852.63الباحة

امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2009/12/30 م                                

غالقال�سركة القيمه الدفرتيه�سعر الإ
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
ال�سعر للعائدالعائد على ال�سهم

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل )مليون(



ملخص السوق

وي
سن

ال

PBالعدد 39 يناير 642010 العدد 39 يناير 2010

  �ل�سركات �لتي مل ُتعلن �سايف �لدخل، و�ل�سركات �خلا�سرة )�آخر �أربعة �أرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة �ل�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

خر �أربعة �أرباع )تنتهي يف �لربع �لثالث 2009 م(. �ض :�ملوؤ�سر �سالب لن �ل�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات �ملالية لآ

30,729.16-6,300.00029,610.0022,283.26  )س(4.88-4.703.541.33�ململكة

30,906.23-4.6742.346,616.58934,691.9127,138.40-4.101.28-�إجمايل قطاع �سركات �ل�ستثمار �ملتعدد

30.2012.272.462.0015.0727.500830.50337.4455.09بى �سى �آى

17.3017.570.980.1990.22925.00016,002.5016,248.53177.37معادن

35.3020.621.712.4114.6574.1182,616.351,528.28178.57�أ�سرت� �ل�سناعية

30.1027.881.081.7117.6478.4382,360.972,186.65133.81�لدو�ئية

30.5017.761.721.6618.4025.000762.50443.9741.44زجاج

41.7010.603.931.5227.4511.500479.55121.9317.47فيبكو

16.77-25.556646.58339.25  )س(0.66-25.3013.271.91معدنية

41.4021.071.974.708.8263.2402,618.141,332.37296.94�لكيميائيه �ل�سعوديه

54.0016.103.352.9518.2830.0001,620.00483.0988.63�سناعة �لورق

41.4016.542.501.9321.4381.2503,363.751,343.73156.97�لعبد�للطيف

10.13-10.800392.04105.60  )س(0.94-36.309.783.71�ل�سادر�ت

18.091.300.8326.741,352.40231,692.8824,470.851,119.40-�إجمايل قطاع �ل�ستثمار �ل�سناعي

24.0014.651.640.8428.69125.0003,000.001,831.50104.56جمموعة �ملعجل

نابيب �ل�سعودية 34.1017.291.971.9217.7451.0001,739.10881.8498.02�لأ

112.2532.313.477.3615.2525.0002,806.25807.64184.02�خلزف

38.3017.082.243.1112.3031.6671,212.83540.7198.59�جلب�ض

24.5016.921.451.3118.7476.0001,862.001,286.1599.38�لكابالت

9.157.281.260.07126.8640.000366.00291.212.89�سدق

23.0513.951.651.5714.67115.5002,662.281,610.88181.43�ميانتيت

30.3023.371.301.0927.8531.500954.45736.2034.28�أنابيب

55.7525.112.224.1413.4745.0002,508.751,130.06186.18�لز�مل لل�سناعة

34.5013.762.512.7912.3840.5001,397.25557.41112.85�لبابطني

41.2013.363.082.3617.4315.000618.00200.4135.46�لفخارية

35.2013.142.680.8043.9140.0001,408.00525.4532.07م�سك

حمر 61.2522.612.714.8412.6430.0001,837.50678.42145.34�لبحر �لأ

61.2516.632.021.9717.01666.16722,372.4111,077.891,315.04�إجمايل قطاع �لت�سييد و�لبناء

25.8025.331.020.8928.87120.0003,096.003,039.95107.24�لعقارية

16.8018.810.890.5331.46150.0002,520.002,821.8880.10طيبة لال�ستثمار

26.9023.841.131.2122.20164.8164,433.563,929.56199.73 مكة لالن�ساء 

12.0013.980.860.8813.68100.0001,200.001,398.1587.74�لتعمري

289.49-850.0008,160.007,951.56  )س(0.34-9.609.351.03�إعمار

50.27-671.40012,655.896,639.91  )س(0.07-18.859.891.91جبل عمر

ركان 14.0512.401.131.947.251,080.00015,174.0013,395.432,092.12د�ر �لأ

12.491.210.7110.293,136.21647,239.4539,176.442,227.17-�إجمايل قطاع �لتطوير �لعقاري

17.7515.661.131.2713.94315.0005,591.254,932.66401.18�لنقل �لبحري

8.2010.780.760.4020.49125.0001,025.001,347.3250.02�لنقل �جلماعي

21.859.482.300.3562.5418.000393.30170.686.29مربد

60.2521.072.864.5113.3718.3001,102.58385.6082.45بدجت �ل�سعودية

14.351.191.1315.02476.3008,112.126,836.27539.94-�إجمايل قطاع �لنقل

عالن 24.8515.131.641.5316.2015.000372.75226.8923.02تهامة لالإ

بحاث و �لت�سويق 28.0015.661.790.9728.9980.0002,240.001,252.5977.26�لأ

16.5012.411.331.3911.8860.000990.00744.7583.35طباعة وتغليف

14.351.621.1819.62155.0003,602.752,224.24183.63-�إجمايل قطاع �لعالم و�لن�سر

30.6023.421.315.725.3569.0062,111.591,615.97394.63�لفنادق

1.58-10.150350.1872.27  )س(0.16-34.507.124.85�سم�ض

21.331.464.975.3579.1562،461.761،688.24393.05-اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

14.472.010.4817.7941،223.1021،195،506.29596،408.5219،584.19-اجمايل ال�ش�ق

امل�ؤ�شرات املالية الرئي�شية - 2009/12/30 م                                

غالقال�شركة القيمه الدفريه�شعر الإ
ال�شعر/القيمه 

الدفريه
ال�شعر للعائدالعائد على ال�شهم

�شهم امل�شدره  الأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ش�قيه 

)ملي�ن(

حق�ق امل�شاهمني 

)ملي�ن(
�شايف الدخل )ملي�ن(




