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ثقافة االلتزام

مقال

نظمة �ملقررة مع �لتطبيق على �أر�س �لو�قع،  تكتمل �سورة �ملنجز �القت�سادي عندما تتكامل �الأ

�لتطبيق،  على  مهم  قر�ر  �أو  جديد،  بنظام  �ملعنيني  جميع  يتعاون  عندما  �أجمل  �ل�سورة  وت�سبح 

و�إر�ساء ثقافة �اللتز�م ليجني �جلميع ثمرة و�حدة هي �الزدهار.

�ل�سعودي،  �القت�سادي  �لعمل  م�سرية  يف  �لنوعية  �لنقالت  من  �ل�سركات  حوكمة  نظام  يعترب 

ا د�ئم  نن�سد قطاًعا خا�سً �ستاأتي كوننا  و�أخرى  �سبقت  �لبع�س نقطة مف�سلية بني مر�حل  وير�ه 

عمال دومنا ��سرت�ساد  �ال�ستقر�ر و�لتفوق، وهما �أمر�ن ال ميكن �أن يتاأتيا بامل�سي قدًما يف عامل �الأ

بقو�نني و��سحة حتفß حقوق �أ�سحاب �ل�سركات قبل حقوق �مل�ساهمني فيها.

�إيجاد بيئة ��ستثمارية  �إىل  �لنا�س يب�سر باخلري، و�إذ� كنا نرمي  �إن تز�يد �لوعي لدى عامة 

�آمنة تتميز بال�سفافية �ملطلقة، فاإن فهم و��ستيعاب �أهد�ف نظام مثل حوكمة �ل�سركات يجب �أن 

يكون ديدن كل قيادة عليا يف �أي �سركة م�ساهمة، بل يف �أي �سركة من �أي نوع، خا�سة �أن معظم 

بينها  ومن  �سكال  �الأ وهذه   ، ��ستقر�ًر�  �لقانونية   �سكال  �الأ �أكرث   �إىل   تتجه  �لعائلية  �ل�سركات 

�ل�سركة �مل�ساهمة �ملقفلة �أو �لعامة حتتاج �إىل �أنظمة �سارمة وو��سحة.

�إمياًنا  للمو�سوع،  عديدة  زو�يا  �إىل  تتطرق  خمتلفة  نظر  بوجهات  �ل�سركات  حوكمة  نناق�س 

باأهمية �مل�سروع �لذي قطعنا فيه �سوًطا ال باأ�س به، حيث يطمح �جلميع �إىل �ملزيد.

�إن �لبيئة �القت�سادية �ملناف�سة تنعك�س �أرقامها على �ملجتمع، وعلى مقدر�ته، وحتى ي�ستمتع 

يعرف  �أن  هم  و�الأ بها،  �مللتزمني  �أول  يكون  �أن  نظمة �جليدة يجب عليه  �الأ مز�يا  ببع�س  �ملجتمع 

حقوقه �لتي يجب عليه متابعتها كم�ستثمر وم�ساهم حتى يكون �سريًكا حقيقًيا يف �لبناء �ملوؤ�س�سي 

رباح �ملالية. كما هو �سريك يف �الأ
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حوكمة  عن  مو�ضوًعا  »ت���داول«  يف  2009م  العام  ه��ذا  مطلع  ناق�ضنا 

ال�ضركات تناول اأهميتها واأهدافها ومبادئها وكيفية جناحها، ويف هذا العدد 

نتناول احلوكمة مرة اأخرى لكن من زاوية خمتلفة حيث نناق�ش التطوير الذي 

اأدخلته اململكة على هذا النظام وماذا ا�ضتفاد االقت�ضاد ال�ضعودي وال�ضركات 

ن، ومدى جتاوب ال�ضركات مع تلك اال�ضافات وتطبيقها  من اإقراره حتى االآ

ودور  وامل�ضتثمرين،  امل�ضاهمني  على  العائدة  والفوائد  مرافقها،  مرحلًيا يف 

خرى. هيئة �ضوق املال واجلهات االأ
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بتحقيقه  زمات  االأ مواجهة  على  قادر  اأنه  ال�ضعودي جمدًدا  االقت�ضاد  اأثبت 

ل�ضندوق  تقرير  وفق  املعاك�ضة  العاملية  التاأثريات  رغم  2008م  عام  اأداء  اأف�ضل 

مناخ  تهيئة  نحو  واثقة  بخطى  مت�ضي  اململكة  اأن  خالله  من  اأك��د  ال��دويل  النقد 

اقت�ضادي اأف�ضل يف الفرتة القادمة.
14
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رؤي�ت�ن�ا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

رس�ال�ت�ن�ا:
المتخصص  لإلعالم  شركة  أول  نحن 
السعودية  العربية  المملكة  ــي  ف
الريادة عربيًا من خالل  نسعى لتحقيق 
ومنتجات  متكاملة  حــلــول  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 ٦٧١٥٦ الرياض ٦٥٥١١
هاتف :  ٤١٩٧٣٣٣ فاكس: ٤١٩٢٦٤٠

www.rawnaa.com

يف العدد املا�ضي من »تداول« تناولنا كيفية بدء ا�ضتثمار اآمن بعد التقاعد 

خرى بعيدة  نية منه وكذلك االأ هداف االآ والتخطيط الذي ال بد اأن ي�ضبقه واالأ

املدى اإىل جانب عدة ن�ضائح لكيفية اال�ضتثمار.. اليوم نوا�ضل �ضرح خطوات 

اأخرى تعني املتقاعدين على ا�ضتثمار مدخراتهم ب�ضكل جيد و�ضحيح.

42

التقلبات  اأمام  وثباته  متانته  ال�ضعودي  االقت�ضاد  يثبت  اآخر  بعد  يوًما 

ول �ضادر عن �ضندوق  العاملية وذلك عر تقريرين نن�ضرهما يف هذا العدد االأ

والتقريران  ال�ضعودي،  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  عن  والثاين  ال��دويل   النقد 

ومبا  القادمة  ي��ام  االأ مب�ضتقبل  للتفاوؤل  قوية  موؤ�ضرات  طياتهما  يف  يحمالن 

ينعك�ش على ازدياد اال�ضتثمارات املحلية وحت�ضن م�ضتوى املعي�ضة ككل.

منظور  من  العاملية  زم��ة  االأ عن  للحديث  م�ضاحة  ثمة  ا  اأي�ضً العدد  يف 

اال�ضتفادة منها وكيفية جناح ال�ضني يف اإدارتها حل�ضاب م�ضلحتها وخروجها 

كرث  منها باأقل اخل�ضائر، اإىل جانب احلديث عن الذهب باعتباره العن�ضر االأ

اأمًنا يف اال�ضتثمار على �ضعيد دول التعاون اخلليجي ب�ضكل خا�ش.

حوكمة ال�ضركات تعود مرة اأخرى اإىل �ضاحة املناق�ضة بعد التطوير الذي 

اإىل حد  ي�ضمن  الذي  االقت�ضادي اجليد  النظام  على هذا  اململكة  اأدخلته  

زمة املالية  ن يف االأ زمات الكرى مثلما هو احلادث االآ كبري عدم التعر�ش لالأ

العاملية.

موالهم بعد اخللود اإىل الراحة يحتاج اإىل  كيفية ا�ضتثمار املتقاعدين الأ

املتقاعدون  يتفادى  حتى  الر�ضمية  الن�ضائح  من  وعدد  التخطيط  من  نوع 

ا حتقيقه. كثرًيا من امل�ضاكل.. وهو ما يحاول هذا العدد اأي�ضً

و.. كل عام واأنتم دائًما بخري يف معية »تداول«.
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تحـديد فترة حـظر تعامالت أعضـاء مجالس 
اإلدارات وكبـار التنفيذيين

اأعلنت هيئة ال�ضوق املالية اأن فرتات 

دارات  حظر تعامالت اأع�ضاء جمال�ش االإ

يف  ورد  م��ا  على  بناء  التنفيذيني  وك��ب��ار 

دراج  املادة) 33( من قواعد الت�ضجيل واالإ

تي:  هي كاالآ

املالية  فرتتها  تنتهي  التي  ال�ضركات   -1

2009/09/30م تبداأ فرتة  ولية يف  االأ

2009/09/08م  ت��اري��خ  م��ن  احلظر 

بالنتائج  اإع��الن  ن�ضر  بتاريخ  وتنتهي 

ولية لل�ضركة.  املالية االأ

الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�ضركات   -2

فرتتها  وت��ن��ت��ه��ي  امل��ال��ي��ة  �ضنتها  يف 

1430/09/29ه������  يف  ول��ي��ة  االأ املالية 

امل��واف��ق  ال��ق��رى(  اأم  ت��ق��ومي  )ح�ضب 

احلظر  ف��رتة  ت��ب��داأ  2009/09/19م 

املوافق  1430/09/11ه������  تاريخ  من 

ن�ضر  بتاريخ  وتنتهي  2009/09/01م 

ولية لل�ضركة.  اإعالن بالنتائج املالية االأ

3- ال�ضركات التي تتبع التاريخ الهجري 

فرتتها  وت��ن��ت��ه��ي  امل��ال��ي��ة  �ضنتها  يف 

1430/10/30ه�����  يف  ول��ي��ة  االأ املالية 

امل��واف��ق  ال��ق��رى(  اأم  ت��ق��ومي  )ح�ضب 

احلظر  ف��رتة  تبداأ  2009/10/19م 

املوافق  1430/10/17ه�����  تاريخ  من 

ب��ت��اري��خ  وت��ن��ت��ه��ي  2009/10/06م 

ولية  االأ املالية  بالنتائج  اإع��الن  ن�ضر 

لل�ضركة.

»ستاندرد آند بورز« توقع اتفاقية تطوير المؤشرات مع »تداول«
اتفاقية  بورز  اآند  �ضتاندرد  �ضركة  وقعت 

ال�ضوق  �ضركة  م��ع  املالية  امل��وؤ���ض��رات  تطوير 

هذه  ومب��وج��ب  )ت����داول(،  ال�ضعودية  املالية 

�ضتاندرد  ل�ضركة  امل��واف��ق��ة  مت��ت  االتفاقية 

مالية  موؤ�ضرات  بتطوير  تقوم  ب��اأن  ب��ورز  اآن��د 

خا�ضة بها تتكون من معلومات ال�ضوق املالية 

بتقدميها  »ت�����داول«  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�����ض��ع��ودي��ة 

ع�ضاء ال�ضوق ومزودي املعلومات وال�ضركات  الأ

خرى.  املتخ�ض�ضة االأ

وع����ر امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����»ت����داول« 

�ضركة  بقيام  �ضعادته  عن  ال�ضويلمي  عبداهلل 

االتفاقية،  بورز من خالل هذه  اآند  �ضتاندرد 

معلومات  على  مبنية  مالية  موؤ�ضرات  بتطوير 

اأن هذه  اإىل  م�ضرًيا  ال�ضعودية،  املالية  ال�ضوق 

اآن��د  �ضتاندرد  منها  ت�ضتفيد  التي  اخل��دم��ة 

�ضمن  ت��ن��درج  االتفاقية  ه��ذه  مبوجب  ب��ورز 

ع�ضاء ال�ضوق  اخلدمات التي تقدمها تداول الأ

املتخ�ض�ضة  وال�ضركات  املعلومات  وم��زودي 

ال�ضوق  معلومات  م��ن  لال�ضتفادة  خ����رى  االأ

اأهميتها  وت���رز  م��ال��ي��ة،  م��وؤ���ض��رات  لتطوير 

ال�ضوق  ب��ه  مت��ر  ال��ذي  التطور  ت��واك��ب  باأنها 

وال��ذي  ال��راه��ن  الوقت  يف  ال�ضعودية  املالية 

 �ضي�ضهد يف امل�ضتقبل تطوير منتجات جديدة. 

التنفيذي  املدير  �ضاكتكو  روب��رت  اأك��د  وفيما 

عن  للموؤ�ضرات  ب��ورز  اآن��د  �ضتاندرد  ل�ضركة 

وكافة  اململكة  يف  لعمالئها  ال�ضركة  ال��ت��زام 

اأنحاء العامل بتزويدهم مبوؤ�ضرات �ضاملة واآنية 

�ضواق العاملية، عر عن �ضروره  تغطي كافة االأ

بالتو�ضل لهذه االتفاقية مع »تداول« التي تعد 

و�ضط  االأ ال�ضرق  منطقة  يف  مالية  �ضوق  اأكر 

مع  االتفاقية  اأن   يعني  ما  اإفريقيا،  و�ضمال 

املتنامي  ال�ضركة  التزام  تاأكيد  تعيد  »تداول« 

جتاه هذه املنطقة الهامة من العامل.
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»تداول« تزيد القدرة 
االستيعابية ألنظمتها

اأكملت �ضركة ال�ضوق املالية ال�ضعودية »تداول« تطبيق جمموعة 

زيادة  �ضاأنها  من  والت�ضوية  التداول  اأنظمة  على  التح�ضينات  من 

وقد  العمليات.   تنفيذ  و�ضرعة  نظمة  االأ لهذه  اال�ضتيعابية  القدرة 

ال�ضبت  يوم  من  اعتباًرا  التح�ضينات  بهذه  العمل  وب��دء  تطبيق  مت 

1430/8/24ه� )2009/8/15م(، وياأتي ذلك يف اإطار �ضعي تداول 

وكذلك  امل�ضتثمرين  تطلعات  يخدم  مبا  اأنظمتها  لتطوير  امل�ضتمر 

توفري بيئة ا�ضتثمارية مالئمة.

أصدرته لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

قرار نهائي بإدانة رئيس مجلس إدارة »بيشة الزراعية«
منازعات  يف  الف�ضل  جلنة  اأ���ض��درت 

املوافق  1430/6/9ه�  بتاريخ  املالية  وراق  االأ

النفاذ  وواجب  نهائًيا  ق��راًرا  2009/6/2م، 

بتاريخ 1430/8/26ه� املوافق 2009/8/17، 

ال�ضوق  هيئة  من  املقامة  الدعوى  يف  وذل��ك 

املالية �ضد املخالف جنم الدين اأحمد جنم 

الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه اإىل اإدانة 

بي�ضة  �ضركة  �ضهم  على  ب��ال��ت��داول  امل��ذك��ور 

داخلية  معلومة  على  بناًء  الزراعية  للتنمية 

اإدارة  ملجل�ش  رئا�ضته  بحكم  عليها  ح�ضل 

اخلم�ضني  امل���ادة  ب��ذل��ك  خم��ال��ًف��ا  ال�ضركة، 

والفقرة  املالية،  ال�ضوق  نظام  من  فقرة)اأ( 

�ضلوكيات  الئ��ح��ة  م��ن   )6( امل���ادة  م��ن  )اأ( 

ال�ضوق، واإيقاع العقوبات التالية عليه:  

-ال�ضجن مدة ثالثة اأ�ضهر. 

حققها  التي  املكا�ضب  بدفع  -اإل��زام��ه 

الهيئة،  ح�ضاب  اإىل  املخالفة  ه��ذه  نتيجة 

األًفا  وخم�ضني  اثنني   )52.690( والبالغة 

و�ضتمائة وت�ضعني ريااًل. 

مقدارها  عليه  مالية  غ��رام��ة  فر�ش   -

)100،000( مائة األف ريال. 

-منعه من العمل يف ال�ضركات التي تتداول 

اأ�ضهمها يف ال�ضوق ملدة خم�ش �ضنوات. 

ال�ضوق املالية حر�ضها  توؤكد هيئة  وبهذا 

ولوائحه  املالية  ال�ضوق  نظام  تطبيق  على 

التنفيذية، وحماية املتعاملني من املمار�ضات 

غري امل�ضروعة.

 سحب ترخيص شركة 
»المحفظة للوساطة والخدمات المالية«

اأ����ض���در جم��ل�����ش ال��ه��ي��ئ��ة ق�����راره رق���م 15-

املوافق  1430/8/25ه�����  ح��د  االأ ي��وم   2009-23

2009/8/16 م ب�ضحب الرتخي�ش املمنوح ل�ضركة 

بناًء  وذلك  املالية،  واخلدمات  للو�ضاطة  املحفظة 

على نظام ال�ضوق املالية ال�ضادر باملر�ض�وم امللكي 

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

�ضخا�ش املرخ�ش لهم ال�ضادرة عن جمل�ش  الئحة االأ

هي�ئة ال�ض�وق املالية بالقرار رقم )2005-83-1( 

وتاريخ 1426/5/21ه� املوافق 2005/6/28م. 

و�ضبق اأن رخ�ضت هيئة ال�ضوق املالية ل�ضركة 

مبمار�ضة  املالية  واخل��دم��ات  للو�ضاطة  املحفظة 

دارة،  واالإ بالتغطية،  كمتعهد  التعامل  ن�ضاط 

اأعمال  يف  واحلفظ  امل�ضورة،  وتقدمي  والرتتيب، 

رقم  املجل�ش  قرار  مبوجب  وذلك  املالية،  وراق  االأ

املوافق  1428/1/12ه����  وتاريخ   )2007-7-4(

3-12-2009 وتاريخ  2007/1/31م، وقرار رقم 

وت�ضمن   2009/4/13 املوافق  1430/4/17ه����� 

با�ضتيفاء  ال�ضركة  اإل���زام  امل��ذك��ور  املجل�ش  ق��رار 

ممار�ضة  ل��ب��دء  ال��الزم��ة  واملتطلبات  ال�����ض��روط 

بالتمديد  الهيئة  موافقة  من  وبالرغم  اأعمالها، 

-11( رقم  املجل�ش  قرار  مبوجب  ملرتني  لل�ضركة 

امل��واف��ق  1429/6/5ه��������  وت���اري���خ   )2008-21

2008/6/9م وقرار املجل�ش رقم )2009-12-3( 

2009/4/13م  املوافق  1430/4/19ه����  وتاريخ 

ولكن ال�ضركة مل ت�ضتوف تلك ال�ضروط واملتطلبات 

الوقت  يف  املالية  وراق  االأ اأعمال  مزاولة  تبداأ  ومل 

املمنوح لها.

تعديل قائمة األعمال لشركة 
رسملة لالستثمار السعودية

ح����د  اأ�����ض����در جم��ل�����ش ه��ي��ئ��ة ال�������ض���وق امل���ال���ي���ة ي����وم االأ

1430/08/25ه� املوافق 2009/8/16م موافقته على  تعديل 

عمال لدى �ضركة ر�ضملة لال�ضتثمار ال�ضعودية لت�ضمل  قائمة االأ

دارة،  واالإ بالتغطية،  والتعهد  ووكيل،  اأ�ضيل  ب�ضفة  التعامل 

وراق املالية. والرتتيب، وتقدمي امل�ضورة، واحلفظ يف االأ
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ات
رك

ش
ال

خالد عبد الرحمن رئيًسا إلدارة 
الوساطة المالية في الخليج العربي

عبد  خالد  بتعيني  ق��راًرا   »جلوبل«  العاملي  اال�ضتثمار  بيت  اأ�ضدر  

دارة الو�ضاطة املالية يف منطقة اخلليج العربي.  الرحمن خالد رئي�ًضا الإ

الهادفة  ا�ضرتاتيجيته  اإن هذه اخلطوة �ضمن  اال�ضتثمار  بيت  وقال 

اإىل تطوير منوذج اأعماله من خالل الرتكيز على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 

لعمالئه. 

جللوبل  التنفيذي  الرئي�ش  ال�ضميط،  عبداهلل  بدر  قال  جانبه  من 

وال��ذي  جلوبل  عمل  لفريق  خالد  ال�ضيد  بان�ضمام  نرحب  اأن  »ي�ضرنا 

يعك�ش  ال�ضركة. حيث  يف  املالية  الو�ضاطة  تطوير خدمات  �ضي�ضاهم يف 

املالية يف  الو�ضاطة  �ضناعة  بارز يف  دور  لعب  اهتمامنا يف  تعيني خالد 

2008 من خالل تاأ�ضي�ش  املنطقة والتي كنا قد بداأناها يف بداية العام 

يف  املالية  �ضواق  االأ اأهم  يف  املالية  للو�ضاطة  �ضركات  على  واال�ضتحواذ 

و�ضط و�ضمال اإفريقيا. منطقة ال�ضرق االأ

عقود توريد كابالت لـ »مسك« بحوالي 95 مليون ريال
ال�ضرق  �ضركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ���ض��رح 

و�ضط للكابالت املتخ�ض�ضة )م�ضك( املهند�ش  االأ

عبدالعزيز النملة عن توقيع عقود توريد كابالت 

خالل هذا ال�ضهر بقيمة اإجمالية بحدود 95 مليون 

ريال �ضعودي، حيث اأبرمت ال�ضركة  عقدي توريد 

كابالت مل�ضروعني مع �ضركة �ضوناطراك اجلزائرية 

بقيمة 20 مليون ريال �ضعودي ومن املتوقع ارتفاع 

�ضعودي.  ري��ال  مليون   40 اإىل  العقود  هذه   قيمة 

اإحدى  فوجيكورا  م�ضك  �ضركة  ح�ضلت  وداخليا 

قبل  من   %56 بن�ضبة  واململوكة  التابعة  ال�ضركات 

�ضركة م�ضك على عقد لتوريد كابالت ذات جهد 

الرحمن  نورة بنت عبد  مرية  االأ متو�ضط جلامعة 

املتوقع  ومن  ري��ال،  مليون   40 وبقيمة  بالريا�ش 

ري��ال. مليون   60 اإىل  لي�ضل  العقد  ه��ذا   زي��ادة 

 15 بقيمة  قطر  بدولة  عقد  اإب���رام  مت  وخليجيا 

مل�ضروع  يطالية  االإ �ضايبيم  �ضركة  مع  ريال  مليون 

مارات مت كذلك توقيع عقد بقيمة  قافكو، ويف االإ

20 مليون ريال مع �ضركة جي اإ�ش الكورية مل�ضروع 

ك��اب��الت �ضناعية  ل��ت��وري��د  دي���زل وذل���ك  ج��ري��ن 

متخ�ض�ضة.
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» بترورابغ « تضخ 320 ألف برميل بنزين 
في السوق المحلي

ق�����ال�����ت �����ض����رك����ة راب���������غ ل���ل���ت���ك���ري���ر 

�ضخت  اإنها  »ب��رتوراب��غ«  والبرتوكيماويات 

يعادل  ما  املحلي  اال�ضتهالك  ل�ضوق  موؤخرا 

بنوعيه  ال��ب��ن��زي��ن  م��ن  ب��رم��ي��ل  األ����ف   320

برميل  األف   340 و   ،95 91 و ممتاز  ممتاز 

الديزل عر مينائها يف حمافظة  من منتج 

»اأرام��ك��و  ل���  التابعة  التوزيع  ملحطات  راب��غ 

ال�ضعودية« لتجد طريقها للم�ضتهلك النهائي 

يف اململكة.

�ضابق  وق��ت  يف  اأعلنت  ال�ضركة  وكانت 

م��ن��ت��ج اجل���ازول���ني  م���ن  ك��م��ي��ة  اأول  ���ض��ح��ن 

اأوكتان  و95  اأوك��ت��ان   91 املمتاز«  »البنزين 

بحجم 320 األف برميل.

األ��ف   200 م��ن  ال�ضحنة  ه��ذه  وت��ت��ك��ون 

برميل من البنزين املمتاز 91 اأوكتان، و120 

95 اأوكتان،  األف برميل من البنزين املمتاز 

ال�ضفينة  منت  على  الكمية  ه��ذه  �ضحن  ومت 

لتلبية  جازان  اإىل  املتوجهة  �ضتار«  »الن�ضل 

الطلب على هذا املنتج يف ال�ضوق املحلية.

نتاجية ال�ضنوية ل�ضركة  وتقدر الطاقة االإ

مليون   2.438 ب�  املنتجني  لهذين  برتورابغ 

سابتكو تجدد أسطولها بـ  )75( حافلة بقيمة )94( مليون ريال
يف   - �ضابتكو  اجلماعي  للنقل  ال�ضعودية  ال�ضركة  وق��ع��ت  

اأحد  مع  اتفاقية    - �ضطول حافالتها  الأ تطويرها وحتديثها  اإطار 

البنوك الوطنية لتمويل �ضراء عدد )75( حافلة مر�ضيد�ش موديل 

2010م بقيمة اإجمالية قدرها )94( مليون ريال ت�ضدد على مدى 

توريد  �ضفقة  من  خ��رية  االأ و  الرابعة  الدفعة  متثل  �ضنوات  ثالث 

الدفعات  ذاتًيا  مولت  اأن  لل�ضركة  �ضبق  مر�ضيد�ش  )300(حافلة 

وىل لعدد )225( حافلة وبقيمة اإجمالية قدرها )273(  الثالثة االأ

مليون ريال. 

4.782 مليون طن من  طن من البنزين، و 

الديزل، اإذ بداأت معامل التكرير يف ال�ضركة 

باإنتاج البنزين بنوعيه بعد تطويرها كجزء 

من اأعمال امل�ضروع املت�ضمن تطوير م�ضفاة 

 400 التكريرية  طاقتها  تبلغ  التي  النفط 

اإن��ت��اج  معامل  واإن�����ض��اء  يومًيا  برميل  األ���ف 

التك�ضري  وح���دة  وت��ق��وم  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، 

يف  العالية  وليفينات  لالأ امل�ضاعد  باملعامل 

جممع �ضركة برتورابغ باإنتاج هذين املنتجني 

بطاقة ا�ضتيعابية ت�ضل

مما  ال��ي��وم،  يف  ب��رم��ي��ل  األ���ف   92 اإىل 

على  نوعها  من  الوحدات  اأكر  من  يجعلها 

وىل على م�ضتوى ال�ضرق  امل�ضتوى العاملي واالأ

و�ضط. االأ
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ية
عرب

توصيات بزيادة العائدات غير النفطية عبر الرسوم 
الجمركية في العراق

اأو����ض���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي ت��ت��وىل م��راج��ع��ة 

بو�ضع   2010 لعام  العراق  ميزانية  مقرتحات 

متو�ضط  �ضعر  اأ���ض��ا���ش  على  ن��ف��اق  االإ خطط 

ومتو�ضط  دوالًرا   60 يبلغ  ال��ن��ف��ط  ل��رم��ي��ل 

برميل  مليون   2.15 يبلغ  اخل��ام  ل�ضادرات 

يومًيا.

وت�ضتند امليزانية االحتادية املعتمدة لعام 

دوالًرا   50 يبلغ  اأ�ضعار  متو�ضط  على   2009

مليار   58.6 االإجمالية  قيمتها  وتبلغ  للرميل 

دوالر. 

وخ��ف�����ض��ت امل��ي��زان��ي��ة ث���الث م���رات بعد 

امل�ضجلة  ذروت��ه��ا  من  النفط  اأ�ضعار  ان��ح��دار 

العام املا�ضي قرب 150 دوالًرا للرميل.

واف��ق جمل�ش  2009م   املا�ضي  يوليو  ويف 

الوزراء على ميزانية تكميلية ال تقل عن ثالثة 

النفط.  اأ�ضعار  حت�ضن  بف�ضل  دوالر  مليارات 

وياأتي اأكرث من 95 يف املئة من دخل احلكومة 

من النفط.

ورفع العراق �ضادرات النفط يف يوليو اإىل 

2.037 مليون برميل يومًيا وهو اأعلى م�ضتوى 

لها منذ عام 2003 م.

احتياطيات  اأك��ر  ثالث  ال��ع��راق  وميلك 

من  عقوًدا  لكن  العامل،  يف  اخلام  من  موؤكدة 

حالت  اال�ضتثمار  و�ضعف  والعقوبات  احلرب 

نتاج وال�ضادرات بدرجة كبرية. دون تعزيز االإ

وقال علي الدباغ املتحدث با�ضم احلكومة 

اأو�ضت  املالية  وزي��ر  يراأ�ضها  التي  اللجنة  اإن 

امل�ضروفات  بتجميد  احلكومية  ال�����وزارات 

القطاع  برواتب  اخلا�ضة  تلك  مثل  الت�ضغيلية 

م�ضرًيا  2009م،  م�ضتوى  نف�ش  عند  ال��ع��ام 

تخ�ضي�ش  يتم  االقرتاحات  مبوجب  اأن��ه  اإىل 

مليزانيات  اإ�ضافية  وف���ورات  اأو  ع��ائ��دات  اأي 

اال�ضتثمار التابعة للوزارات.

ال��ع��ائ��دات  ب��زي��ادة  اللجنة  اأو���ض��ت  كما 

اجلمركية  الر�ضوم  طريق  عن  النفطية  غري 

احلكومة  برنامج  تكلفة  وخف�ش  وال�ضرائب 

امل��واد  ح�ض�ش  ل��ت��وزي��ع  ال�ضخم  االحت��ادي��ة 

الغذائية عن طريق ق�ضر احل�ض�ش املجانية 

على املحتاجني.

صندوق النقد الدولي يعزز مصر بـ  1.1 مليار دوالر
وىل من قراره ب�ضخ 250  قرر �ضندوق النقد الدويل البدء باملرحلة االأ

مليار دوالر لتعزيز ال�ضيولة الدولية وزيادة قدرة الدول على االقرتا�ش 

زمة املالية العاملية.  من ال�ضندوق، وملواجهة االأ

بالده  اإن  امل�ضري  املالية  وزير  غايل  بطر�ش  يو�ضف  الدكتور  وقال 

جراء باإ�ضافة نحو 1.1 مليار دوالر اإىل اأر�ضدتها  �ضت�ضتفيد من هذا االإ

�ضافة اإىل 98 مليون دوالر  وىل، باالإ يف االحتياطيات الدولية يف املرحلة االأ

عند تنفيذ املرحلة الثانية، مو�ضًحا اأن جمموع ما �ضتح�ضل عليه م�ضر 

وي�ضاف اإىل ر�ضيد احتياطاتها يبلغ ما يعادل 1.2 مليار دوالر تقريًبا، 

وهو ما يفوق التزاماتها ال�ضنوية جتاه نادي باري�ش. 

وقال د.غايل »هناك اجتاهات متباينة يف كيفية ا�ضتخدام ما ميكن 

العامل  اقت�ضادات  منها  �ضت�ضتفيد  التي  )املنحة(،  هذه  عليه  نطلق  اأن 

كافة، حيث �ضتقوم بع�ش الدول باالكتفاء بتنمية اأر�ضدتها يف االحتياطي 

لديها  ال�ضيولة  م�ضتويات  تاأثرت  اأخرى  دواًل  هناك  اأن  الدويل، يف حني 

لديها  ال�ضيولة  حجم  زي��ادة  يف  �ضتبداأ  حيث  العاملية،  زم��ة  ب��االأ كثرًيا 

تلك  عليها  �ضتح�ضل  التي  اخلا�ضة  ال�ضحب  وحدات  حتويل  طريق  عن 

اجلنيه  اأو  اليورو  اأو  ال��دوالر  مثل  الدولية  العمالت  اإح��دى  اإىل  ال��دول 

�ضرتليني«.  االإ

واأ�ضاف: »يف الوقت نف�ضه، هناك توجه �ضائد �ضواء داخل جمموعة 

الع�ضرين اأو اللجنة النقدية واملالية ل�ضندوق النقد الدويل حلث الدول 

زمة العاملية على اأن تقوم باإقرا�ش هذه  التي مل تتاأثر ب�ضكل ملحوظ من االأ

عادة اإقرا�ضها  املبالغ التي �ضتح�ضل عليها اإىل �ضندوق النقد الدويل الإ

ليات املتخ�ض�ضة داخل  مرة اأخرى اإىل الدول التي حتتاجها من خالل االآ

ال�ضندوق كجزء من اإجراءات تعظيم موارده واإ�ضالح هيكله املايل حتى 

ع�ضاء التي حتتاج اإىل تدفقات مالية عاجلة  يتمكن من م�ضاعدة الدول االأ

زمة«.  ملواجهة اآثار االأ

العاملية،  زم��ة  االأ لتجاوز  بالن�ضبة  احلذر  تفاوؤله  عن  غايل  واأع��رب 

حيث ت�ضهد بع�ش املوؤ�ضرات االقت�ضادية بالفعل تطورات اإيجابية مبكرة، 

اإىل  يحتاج  زال  ما  الدويل  املايل  النظام  اإ�ضالح  اأن طريق  اأكد  اأنه  اإال 

اإ�ضالحات متعددة، واأن املنظومة الدولية �ضوف تاأخذ �ضكاًل جديًدا يف 

يعر مراحل  اأن  ا�ضتطاع  امل�ضري  االقت�ضاد  اأن  اإىل  م�ضرًيا   ، امل�ضتقبل 

زمة العاملية نظًرا لنجاح ال�ضيا�ضة املالية يف دعم الن�ضاط  حرجة من االأ

خلق  يف  وكذلك  والعجز،  الدين  حجم  يف  زي��ادة  دون  من  االقت�ضادي 

م�ضداقية قوية يف قدرة م�ضر باخلارج، وكذلك جناح اجلهاز امل�ضريف 

زمة من دون اأثر �ضلبي يذكر. يف جتاوز هذه االأ



11العدد 35 - �سبتمرب 102009 العدد 35 - �سبتمرب 2009 11العدد 35 - �سبتمرب 102009 العدد 35 - �سبتمرب 2009

التصنيف الموحد لألنشطة االقتصادية الخليجية 
يواكب المستجدات العالمية

التعاون  جمل�ش  دول  غرف  احتاد  اأ�ضدر 

ن�ضطة  لالأ املوحد  الت�ضنيف  موؤخًرا  اخلليجي 

مع  متوافًقا  ليكون  اخلليجية  االقت�ضادية 

ن�ضطة االقت�ضادية. الت�ضنيف العاملي لالأ

مني العام الحتاد غرف دول جمل�ش  وقال االأ

اإن  نقي  ح�ضن  عبدالرحيم  اخلليجي  التعاون 

ن�ضطة  لالأ املوحد  للت�ضنيف  االحت��اد  اإ�ضدار 

ع�����ض��اء  االأ ال���غ���رف  �ضيمكن  االق��ت�����ض��ادي��ة 

القطاعات  وكافة  اخلليجيني  وامل�ضتثمرين 

ن�ضطة  باالأ املعنية  الر�ضمية  وغ��ري  الر�ضمية 

االقت�ضادية من االطالع على جممل التفا�ضيل 

ن�ضطة االقت�ضادية يف دول جمل�ش  اخلا�ضة باالأ

التعاون.

ن�ضطة  لالأ املوحد  الت�ضنيف  اأن  واأو�ضح 

ن�ضاط   4300 ال���  قرابة  ت�ضمن  االقت�ضادية 

حيث  ال��ت��ع��اون،  جمل�ش  دول  يف  اق��ت�����ض��ادي 

ن�����ض��ط��ة ق���ط���اع ال���زراع���ة،  ت�����ض��م��ل ه����ذه االأ

ال�ضياحة،  ن�ضاءات،  االإ امل��ق��اوالت،  التعدين، 

اخل��دم��ات،  ال��ت��دري��ب،  ال�ضناعة،  التعليم، 

والتجزئة،  اجلملة  جت��ارة  وال��غ��از،  الكهرباء 

ن�ضطة  االأ م��ن  وغ��ريه��ا  واالت�����ض��االت  النقل 

االقت�ضادية يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي، 

جاء  ن�ضطة  االأ ه��ذه  ت�ضنيف  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

21 باًبا رئي�ًضا ت�ضكل  من خالل تق�ضيمها اإىل 

بواب ما جممله 99 ق�ضًما حتتوي على  هذه االأ

االقت�ضادية  ن�ضطة  االأ ع��ن  التفا�ضيل  كافة 

ن�ضطة  لالأ ال��ع��امل��ي  الت�ضنيف  معايري  وف��ق 

االقت�ضادية.

وحر�ش احتاد غرف دول جمل�ش التعاون 

الن�ضخة  ه��ذه  اإط��الق��ه  خ��الل  م��ن  اخلليجي 

االقت�ضادية  ن�ضطة  لالأ املوحد  الت�ضنيف  من 

امل�ضتجدات  مواكبة  نحو  ق��دًم��ا  ال�ضري  على 

االقت�ضادية  ن�ضطة  االأ دعم  جمال  يف  العاملية 

من خالل ت�ضنيفات دولية معتمدة يف الدول 

املتقدمة التي تعتمد معايري عاملية يف ت�ضنيف 

على  جاهًدا  عمل  كما  االقت�ضادية،  اأن�ضطتها 

الت�ضنيف،  ه��ذا  من  وىل  االأ الطبعة  اإ���ض��دار 

ن�ضطة  والتي حتتوي على قرابة ال� 95% من االأ

االقت�ضادية يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

املوحد  الت�ضنيف  اإ���ض��دار  اأن  نقي  وب��ني 

من  ان��ط��الًق��ا  ت��ي  ي��اأ االقت�ضادية  ن�ضطة  لالأ

االقت�ضادي  داء  االأ بتطوير  االحت��اد  توجهات 

عمال مبا ين�ضجم مع ا�ضرتاتيجية  وتعزيز بيئة االأ

االحتاد الرامية اإىل تعزيز ال�ضراكة وتوثيقها 

مع القطاعني العام واخلا�ش.

موحد  ت�ضنيف  اإطالق  اأهمية  اإىل  واأ�ضار 

ن�ضطة االقت�ضادية حتت �ضقف  يجمع كافة االأ

واحد يف ظل جناح نهج التنويع االقت�ضادي يف 

دول جمل�ش التعاون بهدف م�ضاندة امل�ضتثمرين 

وال��ب��اح��ث��ني وم��ت��خ��ذي ال��ق��رار ال��راغ��ب��ني يف 

حول  االقت�ضادية  الت�ضنيفات  على  احل�ضول 

ن�ضطة االقت�ضادية يف دول جمل�ش  االأ خمتلف 

التعاون بكل �ضهولة وي�ضر.

»شعاع« تصدر 515  مليون سهم لصالح مجموعة دبي المصرفية
التي  كابيتال  �ضعاع  �ضركة   اأعلنت 

�ضت�ضدر  اإن��ه��ا  لها  م��ق��ًرا  دب��ي  م��ن  تتخذ 

دبي  جمموعة  ل�ضالح  �ضهم  مليون    515

لت�ضوية  التفاق  تطبيًقا  وذل��ك  امل�ضرفية 

نزاع طويل ب�ضاأن �ضندات.

�ضوق  من  طلبت  اإنها  ال�ضركة  وقالت 

�ضهم  م��ل��ي��ون   515 اإ����ض���دار  امل���ايل  دب���ي 

اأكرث  اأي  امل�ضرفية  دبي  ل�ضالح جمموعة 

متفًقا  كان  الذي  �ضهم  االأ حجم  مثلي  من 

اأكر  املجموعة  ولت�ضبح   2007 يف  عليه 

م�ضاهم يف �ضعاع.

امل�ضرفية  دب���ي  جم��م��وع��ة  اأن  ك��م��ا 

1.5 مليار درهم  �ضتحول �ضندات قيمتها 

مليون   515 اإىل  دوالر(  ماليني   408.5(

�ضهم مبا يرفع راأ�ضمال �ضعاع اإىل 1.065 

مليار درهم.

امللكية  ح��ق��وق  »تبقى  �ضعاع  وق��ال��ت 

 2.16 )عند(  التحويل  بعد  حالها  على 

مليار درهم اإماراتي وفقا للبيانات املالية 

 »2009 ع��ام  من  الثاين  الربع  يف  املعلنة 

على  الر�ضمية  املوافقة  نالت  اأنها  م�ضيفة 

ال�ضفقة.

حتويل  �ضعاع  ب��ق��رار  ال��ن��زاع  ويتعلق 

�ضندات قيمتها 1.5 مليار درهم اأ�ضدرتها 

ل�ضالح جمموعة دبي امل�ضرفية يف 2007 

املجموعة  رف�ضته  م��ا  وه��و  اأ���ض��ه��م،  اإىل 

اال�ضتثمار  قيمة  ا�ضرتداد  تريد  اإنها  قائلة 

الرئي�ضي.

دبي  �ضورة  من  ينال  اأن  النزاع  وكاد 

كمركز مايل، كما ت�ضبب يف تراجع اأ�ضهم 

�ضعاع واأوقد �ضرارة خف�ش يف ت�ضنيفاتها 

االئتمانية تخوفا من معركة ق�ضائية طويلة 

مد وغري م�ضمونة العواقب. االأ
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٦7٪  من أرباب العمل بألمانيا متفائلون بالتحسن االقتصادي
اأع���ل���ن م��ع��ه��د ب��ح��وث االق��ت�����ض��اد 

مل�����اين وم���ق���ره م��دي��ن��ة م��ي��ون��ي��خ اأن  االأ

احلركة االقت�ضادية بتح�ضن مطرد واأن 

حت�ضًنا  �ضهد  املا�ضي  اأغ�ضط�ش  �ضهر 

نقاط  ارتفعت  اإذ  ملحوًظا  اقت�ضادًيا 

نهاية  خ��الل   84 م��ن  القومي  ن��ت��اج  االإ

�ضهر يوليو اإىل 96 نقطة.

واأو�ضح رئي�ش املعهد هان�ش فرينري 

اأملانيا  االقت�ضادية يف  احلركة  اأن  �ضني 

العربي  اخلليج  منطقة  دول  وبع�ش 

اإ�ضافة اإىل دول اأوروبية تنتهج »اليورو« 

مريحة واأن ن�ضبة و�ضلت اإىل 67 يف املائة 

جمموعات  واأ�ضحاب  العمل  اأرباب  من 

اأع��رب��وا  ا�ضتطالعهم  مت  اق��ت�����ض��ادي��ة 

االقت�ضادية  للحركة  ارتياحهم  ع��ن 

بينما  انتعا�ضها  با�ضتمرار  وتفاوؤلهم 

م اإىل 30 يف املائة. 
و�ضلت ن�ضبة الت�ضاوؤ

وتوقع �ضني ا�ضتمرار حت�ضن احلركة 

�ضابيع  االأ خ��الل  وال�ضيما  االقت�ضادية 

خرية من عام 2009 احلايل. االأ

على �ضعيد اآخر اأ�ضار تقرير اأوردته 

ح�����ض��ائ��ي��ات  ال���دائ���رة االحت���ادي���ة ل��الإ

االقت�ضادية  زم���ت���ني  االأ اأن  مل��ان��ي��ة   االأ

واملالية اللتني اجتاحتا اأملانيا منذ بداية 

انتهاج  اإىل  اأدت���ا   2008 ع��ام  اأك��ت��وب��ر 

وبلغ  تق�ضف  �ضيا�ضة  ملانية  االأ احلكومة 

ملانية  جمموع ما ا�ضتطاعت احلكومة االأ

العامة  اخلزينة  م�ضاريف  من  توفريه 

ي��ورو  م��ل��ي��ون  و300  م��ل��ي��ار   17 ح���وايل 

وىل من هذا العام  خالل ال� 6 اأ�ضهر االأ

2009م. 

احل��ك��وم��ة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ض���ح 

 7 ح���وايل  بتخفي�ش  ق��ام��ت  مل��ان��ي��ة  االأ

م���ل���ي���ارات ي����ورو م���ن ن��ف��ق��ات��ه��ا خ��الل 

النفقات  ه���ذه  واأن  امل���ذك���ورة  ال��ف��رتة 

���ض��م��ل��ت دوائ�����ر احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة 

وال��ت��اأم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة اإ���ض��اف��ة 

من  مل��ان��ي��ة  االأ احل��ك��وم��ة  تخفي�ش  اإىل 

 . ملانية  االأ الواليات  لبع�ش  م�ضاعداتها 

مليار   17 اأن  ملانية  االأ الدائرة  واأعلنت 

م�����ض��اري��ف  م���ن  ي����ورو  م��ل��ي��ون  و300 

خالل  من  ج��اءت  احلكومية  التق�ضف 

ال�ضرائب  بتخفي�ش  احلكومة  م�ضاهمة 

 %26 اإىل  ت�����ض��ل  ب��ن�����ض��ب��ة  ج��ن��ب��ي��ة  االأ

اإ�ضافة  خ���رى  االأ ال�ضرائب  وخف�ضها 

اإىل تقلي�ش خطط عمرانية كانت تريد 

القيام بها يف الداخل ويف مناطق اأخرى 

من العامل.

األزمة تغلق ٨4 بنًكا في أمريكا
زمة  يف موؤ�ضر قوي على التاأثر امل�ضريف باالأ

اإغ��الق  مريكية  االأ ال�ضلطات  اأعلنت  العاملية 

ثالثة بنوك يف مرييالند وميني�ضوتا وكاليفورنيا 

لي�ضل عدد البنوك التي اأغلقت منذ بداية العام 

الفيدرالية  للموؤ�ض�ضة  وفًقا  بنًكا   84 اإىل   2009

ل�ضمان الودائع التي �ضتدفع ماليني الدوالرات 

فال�ضات.  يف هذه االإ

�ضرتيت  )م��ني  بنك  اأغ��ل��ق  ميني�ضوتا  ويف 

ثمانية  ميلك  الذي  ليك(  فوري�ضت  اأوف  بانك 

�ضتيل  قبل  من  عليه  اال�ضتحواذ  و�ضيتم  فروع، 

ووتر بي�ضد �ضنرتال بنك ، والذي �ضيدفع ق�ضطا 

تبلغ قيمته 0.1 يف املائة ملوؤ�ض�ضة �ضمان الودائع 

دوالر،  مليون   434 البالغة  البنك  ودائ��ع  عن 

كما �ضي�ضتحوذ على اأ�ضول البنك البالغة 459 

مليون دوالر. 

ك��م��ا اأغ���ل���ق ب��ن��ك )اأف��ي��ن��ي��ت��ي ب��ن��ك اأوف 

فروع   10 ميلك  الذي  كاليفورنيا  يف  فينتورا( 

بنك(  وي�ضترين  )با�ضيفيك  عليه  وا�ضتحوذ 

مليون   922 البالغة  الودائع  ب�ضراء  قام  حيث 

�ضول البالغة مليار دوالر.  دوالر، واالأ

موؤ�ض�ضة  الثالثة  البنوك  اإغ��الق  و�ضيكلف 

دوالر،  م��ل��ي��ون   446 ح���وايل  ال���ودائ���ع  ���ض��م��ان 

اإىل  املنهارة  الثالثة  البنوك  عمالء  و�ضيتحول 

عمالء يف املوؤ�ض�ضات التي ا�ضتحوذت عليها دون 

خ�ضارة اأي �ضيء من ودائعهم. 

م��ري��ك��ي��ة الثالثة  ال��ب��ن��وك االأ اإغ���الق  وم��ع 

ن هذا العام  ي�ضبح عدد البنوك املغلقة حتى االآ

العام  يف  اأغلقت  التي  البنوك  اأ�ضعاف  ثالثة 

اأعلنت  التي  البنوك  اأعلى عدد من  2008 وهو 

اإفال�ضها منذ 1992 وبلغت 181 بنًكا. 

ية
لم

عا
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االتحاد الدولي للنقل الجوي:

حركة النقل تتعافى
اأعلن االحتاد الدويل للنقل اجلوي »اياتا«  اأن حركة النقل اجلوي للب�ضائع وامل�ضافرين تراجعت 11.3 و2.9 باملئة على الرتتيب 

يف يوليو عنها قبل عام لكن معدل الرتاجع ال�ضنوي جاء اأقل قيا�ًضا اإىل يونيو.

كما اأن املوؤ�ضرين ارتفعا اأكرث من ثالثة باملئة مقارنة مع ال�ضهر ال�ضابق ح�ضبما ذكر االحتاد يف اأحدث قراءة �ضهرية حلركة 

النقل اجلوي عر احلدود وهو موؤ�ضر مهم ل�ضالمة التجارة العاملية.

وقال االحتاد اإن البيانات قد تكون متقلبة لكن هذا يوؤكد عالمات �ضابقة على بدء حت�ضن يف الطلب على النقل اجلوي واإن كانت 

هناك اأ�ضباب وجيهة لتوقع اأن يكون م�ضار التعايف بعد ذلك متقلًبا واأكرث �ضعًفا من التعايف الذي اأعقب دورات ركود �ضابقة.

معايير موحدة لعقود المرابحة من البنك 
المركزي الماليزي

معامالت  اإج���راء  تكلفة  تقليل  بهدف 

�ضفقات  اإب���رام  وت�ضجيع  اإ�ضالمية  مالية 

املاليزي  املركزي  البنك  اأعلن  احلدود  عر 

بنظام  ال��ت��م��وي��ل  لهيكل  م��وح��دة  م��ع��اي��ري 

ل��ت��ع��زي��ز من��و قطاع  امل��راب��ح��ة يف حم��اول��ة 

�ضالمي. التمويل االإ

بعد  امل��رك��زي  البنك  توجيهات  ت��ي  وت��اأ

خ���رية  االأ ون����ة  االآ يف  بذلتها  مماثلة  ج��ه��ود 

واملراجعة  املحا�ضبة  وهيئة  اإ�ضالمية  بنوك 

ومقرها  �ضالمية  االإ العاملية  للموؤ�ض�ضات 

اإن  البحرين، وقال البنك املركزي املاليزي 

التمويل بنظام املرابحة »�ضت�ضهم  توجيهات 

وتطبيق  ت��ف�����ض��ري  يف  ال��ت��ن��اغ��م  ت��ع��زي��ز  يف 

االجتهادات الفقهية«.

على  املاليزي  امل��رك��زي  قواعد  وتطبق 

اأك��ر  بها  ت��وج��د  ال��ت��ي  ماليزيا  يف  البنوك 

يف  )ال�ضكوك(  �ضالمية  االإ لل�ضندات  �ضوق 

العامل ويعمل البنك اأي�ضا على اإعداد قواعد 

امل�ضاربة  مثل  اأخرى  اإ�ضالمية  ب�ضاأن هياكل 

نظام  ويف  ج����ارة،  واالإ والوديعة  وامل�ضاركة 

من  ���ض��ول  االأ اأح��د  البنك  ي�ضرتي  املرابحة 

طرف ثالث ويبيعه للعميل باإ�ضافة ربح.

ومب��وج��ب ت��وج��ي��ه��ات ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

على  امل��راب��ح��ة  بنظام  البيع  �ضعر  ي�ضتند 

اإليها  م�ضافا  �ضل  االأ ل�ضراء  املعلنة  التكلفة 

ال�ضعر يجب حتديدها قبل  ن�ضبة معينة من 

�ضول  االأ تكون  اأن  ينبغي  كما  العقد،  اإجناز 

اأ�ضواًل قائمة بالفعل مما يجعل  حمل العقد 

لتلك  �ضاحلة  غ��ري  ن�����ض��اء  االإ قيد  ���ض��ول  االأ

املعاملة.
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أسواق

االقتصاد السعودي 
تجاوز األزمة 

العالمية بنجاح

صندوق النقد الدولي:
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ت��واج��ه  امل��م��ل��ك��ة  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال 

باأ�ضا�ضيات  احلالية  العاملية  املالية  زمة  االأ

اقت�ضادية اأقوى مما كانت عليه يف فرتات 

عملت  فقد  ال�ضابقة.  االقت�ضادي  الهبوط 

على  خرية  االأ ال�ضنوات  يف  اململكة  حكومة 

وتقوية  الكلي  االقت�ضادي  مركزها  تعزيز 

هيكلية  اإ�ضالحات  وتنفيذ  املايل  قطاعها 

لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع اخلا�ش. 

مركزها  تعزيز  يف  اململكة  جهود  متر  ومل 

حيث  ملحوظ،  غ��ري  م���روًرا  االقت�ضادي 

على  وىل   االأ امل��رت��ب��ة  باحتاللها  ت��وج��ت 

�ضنوات  رب���ع  الأ العربية  ال��ب��ل��دان  م�ضتوى 

على  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  وامل��رت��ب��ة  متتالية 

تقرير  م��ن  ع��دد  اآخ��ر  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى 

 Doing(»ع����م����ال ن�����ض��ط��ة االأ »مم��ار���ض��ة اأ

Business( الذي ي�ضدره البنك الدويل.

�آلية عمل:

اتفاقية  م��ن  ال��راب��ع��ة  امل����ادة  ت��ن�����ش 

تاأ�ضي�ش �ضندوق النقد الدويل على اإجراء 

ع�ضاء  االأ البلدان  م��ع  ثنائية  مناق�ضات 

ويقوم  �ضنوي.  اأ�ضا�ش  على  العادة  يف  تتم 

البلد  بزيارة  ال�ضندوق  خراء  من  فريق 

االقت�ضادية  امل��ع��ل��وم��ات  وج��م��ع  امل��ع��ن��ي، 

مع  مناق�ضات  واإج���راء  ال��الزم��ة،  واملالية 

امل�����ض��وؤول��ني ال��ر���ض��م��ي��ني ح���ول ال��ت��ط��ورات 

اخلراء  ويعد  االقت�ضادية.  وال�ضيا�ضات 

تقريًرا  ال�ضندوق  مقر  اإىل  ال��ع��ودة  بعد 

التنفيذي  املجل�ش  ملناق�ضات  اأ�ضا�ضا  ي�ضكل 

يف هذا اخل�ضو�ش. ويف نهاية املناق�ضات، 

ب�ضفته  ال�����ض��ن��دوق،  ع���ام  م��دي��ر  ي��ق��دم 

راء  الآ ا  ملخ�ضً التنفيذي،  للمجل�ش  رئي�ًضا 

املديرين التنفيذيني ثم ير�ضل هذا امللخ�ش 

الن�ضف  يف  العاملية  زم����ة  االأ وت��داع��ي��ات 

النقد  موؤ�ض�ضة  فعل  رد  وجاء  منه.  الثاين 

العربي ال�ضعودي حا�ضًما بتخفي�ش م�ضتوى 

لزامي وخف�ش �ضعر الفائدة  االحتياطي االإ

وتوفري  النقدية   ال�ضيا�ضة  اأدوات  على 

الودائع.  على  �ضمانات  وتقدمي  ال�ضيولة 

الرابع من  الربع  تباطوؤ االئتمان يف  ورغم 

مبعناها  النقود  يف  منو  حدث  فقد  العام، 

اخلا�ش  للقطاع  املقدم  واالئتمان  الوا�ضع 

مبقدار18%و27% على الرتتيب.

وا���ض��ت��ط��اع اجل��ه��از امل�����ض��ريف جت��اوز 

ي����زال حم��ت��ف��ًظ��ا  وال  ال��ع��امل��ي��ة.  زم������ة  االأ

مع  املرتفعة  ور�ضملته  ربحيته  مب�ضتويات 

احلفاظ على ن�ضبة منخف�ضةمن القرو�ش 

�ضجلت  ���ض��ه��م  االأ �ضوق  اأن  غ��ري  امل��ت��ع��رثة. 

خري من عام  هبوًطا قدره 46% يف الربع االأ

2008، مما اأفقدها ن�ضف قيمتها.

ب�ضكل  اإي��ج��اب��ي��ة  ف������اق  االآ ت����زال  وال 

اإجمايل  منو  ي��زداد  اأن  املتوقع  فمن  عام. 

املقيا�ش  وهو  النفطي-  املحلي غري  الناجت 

ال��داع��م  االق��ت�����ض��ادي  للن�ضاط  املنا�ضب 

البلدان  يف  اجل��دي��دة  التوظيف  لفر�ش 

يف   %3.3 مب���ق���دار  ل��ل��ن��ف��ط-  امل�����ض��درة 

املالية  �ضيا�ضة  موقف  يدعمه   2009 عام 

نتاج  العامة التو�ضعي. غري اأن انخفا�ش االإ

قدره  انكما�ًضا  يحدث  اأن  ميكن  النفطي 

1% تقريًبا يف اإجمايل الناجت املحلي الكلي 

املتوقع  وم��ن   .1999 ع��ام  منذ  م��رة  ول  الأ

نحو  اإىل  ال��ت�����ض��خ��م  م��ع��دل  ي��رتاج��ع  اأن 

4.5%، مع حتقيق فائ�ش يف املالية العامة 

مب�ضتويات  كان  واإن  اخلارجي،  واحل�ضاب 

نتيجة  ال�ضابقة  الفوائ�ش  من  بكثري  اأق��ل 

�ضيا�ضة  وموقف  النفطية  يرادات  االإ هبوط 

املالية العامة التو�ضعي. وتتعر�ش التوقعات 

التي  املعاك�ضة  املخاطر  لبع�ش  احلالية 

ت��رت��ب��ط مب����دى ���ض��رع��ة وع���م���ق ال��ت��ع��ايف 

املالية  �ضواق  االأ العاملي وعودة  االقت�ضادي 

اأو�ضاعها الطبيعية. اإىل  العاملية 

�لتنفيذي �ملجل�س  تقييم 

امل��دي��ري��ن  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ����ض���ار  واأ

اأكدوا  الدويل  النقد  ل�ضندوق  التنفيذيني 

الراهنة  العاملية  زمة  االأ تواجه  اململكة  اأن 

اإىل �ضلطات البلد املعني.

االقت�ضاد  حقق  اخللفية،  هذه  وعلى 

عام  يف  اأخ��رى  م��رة  قوًيا  اأداء  ال�ضعودي 

املعاك�ضة.  العاملية  التاأثريات  رغم   2008

فقد �ضجل اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 

ال��ت��و���ض��ع  م���ن  ب��دع��م   %4.4 ق����دره  من����ًوا 

غري  القطاع  يف  وا�ضع  نطاق  على  امل�ضتمر 

النفط.  اإنتاج  وزي��ادة   )%4.3( النفطي 

ول من  وبعد ت�ضارع الت�ضخم يف الن�ضف االأ

العام )11.1%يف يوليو على اأ�ضا�ش �ضنوي 

اإبريل2009  تراجع من جديد يف  مقارن( 

�ضنوي مقارن  اأ�ضا�ش  5.2% على  بلغ  حتى 

اأ�ضعار  وانخفا�ش  الطلب  ب�ضعف  ثًرا  متاأ

الواردات.

واأ�ضهم ارتفاع اأ�ضعار النفط يف حتقيق 

ويف  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  يف  قيا�ضية  ف��وائ�����ش 

 2008 احل�ضاب اجلاري اخلارجي يف عام 

املالية  �ضيا�ضة  م��وق��ف  م��ن  ال��رغ��م  على 

وقد  ال���واردات.  وطفرة  التو�ضعي  العامة 

ا�ضتخدم جزء من فائ�ش املالية العامة يف 

مبقدار  تراجع  الذي  املحلي  الدين  �ضداد 

خم�ش نقاط مئوية لي�ضل اإىل نحو %13.5 

من اإجمايل الناجت املحلي. وا�ضتمر ارتفاع 

جنبي  االأ اال�ضتثمار  الداخلة من  التدفقات 

دوالر  م��ل��ي��ار   23 م�����ض��ت��وى  ع��ن��د  امل��ب��ا���ض��ر 

زمة  اأمريكي تقريًبا بالرغم من ظروف االأ

جنبية  االأ ���ض��ول  االأ �ضايف  وارتفع  العاملية 

اإىل  ال�ضعودي  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  لدى 

من   %93( اأمريكي  دوالر  مليار   438.5

اإجمايل الناجت املحلي(.

لتزايد  النقدية  ال�ضيا�ضة  وت�ضدت 

ول من عام 2008  الت�ضخم يف الن�ضف االأ

�أثبت �القت�ساد �ل�سعودي جمدًد� �أنه قادر على مو�جهة 

�لتاأثري�ت  رغم  2008م  عام  �أد�ء  �أف�سل  بتحقيقه  زمات  �الأ

�أكد  �لدويل  �لنقد  ل�سندوق  تقرير  وفق  �ملعاك�سة  �لعاملية 

من خالله �أن �ململكة مت�سي بخطى و�ثقة نحو تهيئة مناخ 

�قت�سادي �أف�سل يف �لفرتة �لقادمة.
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اأدائها  �ضجل  يعك�ش  مما  ق��وة،  موقع  من 

االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  جمال  يف  القوي 

الهيكلية  ���ض��الح��ات  واالإ الر�ضيدة  الكلية 

التي عززت قدرة االقت�ضاد على ال�ضمود 

ن���ه من  يف م��واج��ه��ة ال�����ض��دم��ات. ورغ���م اأ

اإجمايل  انكما�ش طفيف يف  املتوقع حدوث 

 2009 عام  خالل  احلقيقي  املحلي  الناجت 

فال  النفط،  على  الطلب  بانخفا�ش  ثًرا  تاأ

يزال القطاع غري النفطي يتو�ضع بقوة كما 

امل�ضتمر.  تراجعه  الت�ضخم  معدل  يوا�ضل 

اأهم  باأن  راأيهم  عن  املديرون  اأع��رب  وقد 

التحديات التي تواجه اقت�ضاد اململكة على 

ا�ضتقرار  الق�ضري هي احلفاظ على  املدى 

الركود  تاأثري  وتخفيف حدة  املايل  القطاع 

العاملي على ال�ضوق املحلية.

املتخذة  بالتدابري  امل��دي��رون  ورح���ب 

ل��ت��ع��زي��ز ال�����ض��ي��ول��ة امل�����ض��رف��ي��ة وحت��ق��ي��ق 

اال�ضتقرار يف �ضوق املعامالت بني البنوك. 

اأطر  لتقوية  املبذولة  اجلهود  على  واأثنوا 

ذلك  يف  مبا  املاليني،  والرقابة  التنظيم 

نظم  لتح�ضني  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري 

بقية  وتنفيذ  البنوك،  يف  املخاطر  اإدارة 

»برنامج  اإل��ي��ه��ا  خل�ش  ال��ت��ي  التو�ضيات 

اإط���ار  وت��ق��ي��ي��م  امل�����ايل«،  ال��ق��ط��اع  تقييم 

رهاب«.  موال ومتويل االإ »مكافحة غ�ضل االأ

وق����د ���ض��اع��دت ه����ذه ال���ت���داب���ري اجل��ه��از 

امل�����ض��ريف ع��ل��ى االح��ت��ف��اظ مب�����ض��ت��وي��ات 

ذل��ك،  وم��ع  املرتفعة.  ور�ضملته  ربحيته 

حث املديرون احلكومة على توخي اليقظة 

نا�ضئة  خم��اط��ر  اأي  ر���ض��د  يف  امل�ضتمرة 

اأهمية  على  و�ضددوا  ملواجهتها.  والتحرك 

ق��درة  لقيا�ش  دوري���ة  اخ��ت��ب��ارات  اإج����راء 

ال�ضغوط،  حتمل  على  امل�ضريف  النظام 

طار  االإ حتديث  على  احلكومة  �ضجعوا  كما 

املعتمد يف ت�ضوية اأو�ضاع املوؤ�ض�ضات املالية 

التقدم  من  مزيد  وحتقيق  املالية،  وغ��ري 

قطاع  يف  ف�ضاح  واالإ ال�ضفافية  تعزيز  يف 

املوؤ�ض�ضية  ل��ي��ات  االآ ومراجعة  ال�ضركات، 

للرقابة عر احلدود وعر القطاعات.

 وراأى املديرون اأن ربط �ضعر ال�ضرف 

ا�ضمية  رك��ي��زة  ت���اح  اأ م��ري��ك��ي  االأ ب��ال��دوالر 

حتقيق  يف  اأ�ضهم  كما  وم�ضتقرة  موثوقة 

���ض��اروا  واأ الكلي.  االقت�ضادي  اال�ضتقرار 

اإىل راأي خراء ال�ضندوق من اأن االنخفا�ش 

اأمر  هو  ال�ضعودي  الريال  قيمة  يف  املرجح 

املتو�ضط.  املدى  ينتهي يف  اأن  يتوقع  موؤقت 

وحث بع�ش املديرين احلكومة على النظر 

بني  النقدي  االحتاد  يعتمد  اأن  اإمكانية  يف 

اأكرث  نظاًما  التعاون اخلليجي  دول جمل�ش 

بالت�ضاور  وذل��ك  ال�ضرف،  ل�ضعر  مرونة 

و�ضجع  االحتاد.  يف  خرين  االآ ع�ضاء  االأ مع 

نحو  قدًما  امل�ضي  على  احلكومة  املديرون 

حتديد  خالل  من  النقدي  االحت��اد  اإقامة 

احلوكمة  وهيكل  الت�ضغيلية  امل�ضوؤوليات 

على  ف�ضاًل  املرتقب،  املركزي  البنك  يف 

الكلية،  االقت�ضادية  ح�ضاءات  االإ مواءمة 

وو�ضع نظام مدفوعات يت�ضم بالكفاءة.

ال�ضيا�ضة  على  احلالية  للقيود  ونظًرا 

ال�����ض��رف  ���ض��ع��ر  ل��رب��ط  نتيجة  ال��ن��ق��دي��ة 
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اململكة العربية ال�صع�دية: م�ؤ�صرات اقت�صادية خمتارة 2008-2005

20052006200720082009توقعات

)التغري %(

�ضعار نتاج و االأ االإ

-5.63.23.34.40.9اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي

-0.54.810.3-6.20.8اإجمايل الناجت املحلي النفطي احلقيقي

5.25.14.74.33.3اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي احلقيقي

مريكية( 316357384469377اإجمايل الناجت املحلي اال�ضمي)مبليارات الدوالرات االأ

0.62.34.19.94.5موؤ�ضر اأ�ضعار امل�ضتهلكني

)% من اإجمايل الناجت املحلي(

متغريات امليزانية واملتغريات املالية

48.050.844.762.640.6اإيرادات احلكومة املركزية

42.745.339.155.935.0منها: اإيرادات نفطية

29.629.832.429.640.2نفقات احلكومة املركزية

18.421.012.333.00.4ر�ضيد املالية العامة)العجز -(

ويل غري النفطي -63.6-58.3-55.8-48.2-46.2الر�ضيد االأ

11.619.319.617.68.5التغري يف النقود مبعناها الوا�ضع )%(

3.85.04.83.11.1اأ�ضعار الفائدة )%(1/

مريكية( )مبليارات الدوالرات االأ

القطاع اخلارجي

180.8211.3233.5313.9188.0ال�ضادرات

161.8188.5205.6281.4159.1منها: نفط ومنتجات مكررة

-89.5-101.6-82.7-63.9-54.6الواردات

90.199.193.5134.214.1احل�ضاب اجلاري

28.527.824.328.63.7احل�ضاب اجلاري )% من اإجمايل الناجت املحلي (

جنبية لدى موؤ�ض�ضة النقد ال�ضعودي �ضول االأ 150.5221.4301.3438.5475.1�ضايف االأ

جنبية لدى موؤ�ض�ضة النقد ال�ضعودي �ضول االأ 15.718.120.131.632.4�ضايف االأ

...2.3-2.8-1.6-2.7سعر الصرف الفعلي الحقيقي )التغير٪(

امل�ضادر: بيانات مقدمة من احلكومة ال�ضعودية، وتقديرات وتوقعات خراء �ضندوق النقد الدويل. 1/ الودائع 

بالريال ال�ضعودي لثالثة اأ�ضهر. متو�ضط الفرتة يف25يونيو2009.

امل��دي��رون  راأى  م��ري��ك��ي،  االأ ب��ال��دوالر 

ه��ي  ال���ع���ام���ة  امل���ال���ي���ة  ���ض��ي��ا���ض��ة  اأن 

اال�ضتقرار  لتحقيق  اأ�ضا�ضية  و�ضيلة 

االق���ت�������ض���ادي ال��ك��ل��ي وال���ن���م���و غري 

النفطي. واأثنوا على التحرك احلا�ضم 

خالل  من  احلكومة  به  ب��ادرت  ال��ذي 

الركود  ث��ر  اأ لتخفيف  العامة  املالية 

االقت�ضادي.  الن�ضاط  على  العاملي 

 - التن�ضيطية  ال��دف��ع��ة  ك��ان��ت  ف��ق��د 

جمموعة  م�ضتوى  على  ك���ر  االأ وه��ي 

ال��ع�����ض��ري��ن م���ن ح��ي��ث ن�����ض��ب��ت��ه��ا اإىل 

ب�ضكل  تركز   - املحلي  الناجت  اإجمايل 

الراأ�ضمايل ت�ضهم  نفاق  االإ مالئم على 

النمو املحلي وتعايف  تنويع م�ضادر  يف 

نف�ضه،  الوقت  ويف  العاملي.  االقت�ضاد 

املرونة  توخي  �ضرورة  امل��دي��رون  اأك��د 

يف اإدارة �ضيا�ضة املالية العامة لتاأمني 

ا���ض��ت��م��راري��ة اأو���ض��اع��ه��ا ع��ل��ى امل��دى 

ن���ف���اق متى  امل��ت��و���ض��ط، م��ع ت��ع��دي��ل االإ

التعايف را�ضًخا. اأ�ضبح 

واأ�ضاد املديرون باحلكومة لدورها 

اأ�ضواق  ا�ضتقرار  حتقيق  يف  القيادي 

موا�ضلة  ط��ري��ق  ع��ن  العاملية  النفط 

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ال��ت��و���ض��ع يف ال��ط��اق��ة 

���ض��ع��ار  ن��ت��اج��ي��ة رغ���م ان��خ��ف��ا���ش اأ االإ

النفط و�ضجعوا احلكومة على موا�ضلة 

املدى  يف  الطلب  باأو�ضاع  اال�ضرت�ضاد 

ات��خ��اذ  ع��ن��د  ال��ط��وي��ل  اإىل  امل��ت��و���ض��ط 

نتاجية. قرارات التو�ضع يف الطاقة االإ

احلكومة  ج��ه��ود  امل��دي��رون  ي���د  واأ

يف  الثاين  اجليل  اإ�ضالحات  لتنفيذ 

املايل،  التعليم  وقطاع  الق�ضاء  قطاع 

لتنمية  اأف�����ض��ل  م��ن��اخ  ت��ه��ي��ئ��ة  ب��غ��ي��ة 

جراءات  باالإ ورحبوا  اخلا�ش.  القطاع 

التجاري،  النظام  لتحرير  امل�ضتمرة 

باإقامة  احلكومة  ال��ت��زام  م��ع  مت�ضًيا 

اأ�ضاد  وقد  ومنفتح.  حر  جتاري  نظام 

تقدمه  ملا  اململكة  بحكومة  امل��دي��رون 

من م�ضاعدات �ضخية للبلدان النامية، 

للمبادرة  الفعال  دعمها  ذلك  يف  مبا 

املثقلة  ال��ف��ق��رية  ب��ال��ب��ل��دان  امل��ع��ن��ي��ة 

يف  واإ�ضهاماتها  )هيبيك(،  بالديون 

مبادرة »الطاقة للفقراء«.
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أسواق

تعزيز النمو االقتصادي .. وخلق البيئة 
المناسبة لتوطين االستثمارات المحلية

التقرير السنوي الخامس واألربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي

�سهدت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي موؤخًر� عدة تغري�ت �إيجابية ت�سب يف �سالح �لعمل �القت�سادي باململكة بد�أت 

بتويل �لدكتور مد �جلا�سر مهام افß �ملوؤ�س�سة �أو�ئل �لعام �حلايل 2009م، و�سكل �لتعيني وقتها موؤ�سًر� على �لرغبة 

�جلادة يف تفعيل دور �ملوؤ�س�سة، وبخا�سة فيما يتعلق باأهمية ��ستخد�مات �ل�سيا�سيات �لنقدية �ملنا�سبة، و�لدفع باجتاه 

تاأدية دور �أكرث ديناميكية باعتبار ما يتمتع به د. �جلا�سر من �سخ�سية ‡يزة و�إمكانات علمية ومهنية وقيادية عالية، 

�سريك يف  �أنه  كما  �ملوؤ�س�سة،  ومن�سبه يف  �لدويل،  �لنقد  �ململكة يف �سندوق  منها: ‡ثل  ر�سمية عدة  منا�سب   qو�أنه توىل

جناز�ت �لتي حققتها �ملوؤ�س�سة، �إذ �إنه �سمن �لقياد�ت �لرئي�سية فيها. �الإ

ثم جاء تعيني �لدكتور عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز �حلميدي نائًبا ملحافß موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي منذ �أيام  

ليوؤكد مو��سلة �جلهود �لتي تبذلها �ململكة ملو�جهة حتديات �ملرحلة �ملالية و�مل�سرفية.

مريكية  �الأ �ملتحدة  �لواليات  يف  �أوريغون  جامعة  من  �القت�ساد  تخ�س�س  يف  �لدكتور�ه  درجة  �حلميدي  د.  ويحمل 

خالل عام 1991 قبل �أن يعود �إىل �ململكة ليعمل �أ�ستاًذ� م�ساعًد� يف ق�سم �القت�ساد بجامعة �مللك �سعود، ثم �نتقل للعمل 

د�ري و�لتدريبي و�لبحثي، ثم �ختري  بحاث و�ملعلومات يف �ملعهد �مل�سريف حيث مار�س �لعمل �الإ كمدير للتدريب ومركز �الأ

 ßح�ساء مبوؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، �نتقل بعدها لي�سبح وكيل �ملحاف بحاث �القت�سادية و�الإ د�رة �الأ مديًر� عاًما الإ

لل�سوؤون �لفنية باملوؤ�س�سة. 

ربعون للموؤ�س�سة خالل �ل�سطور �لقادمة جناح �ل�سيا�سة �لنقدية �لتي �تبعتها  ويك�سف �لتقرير �ل�سنوي �خلام�س و�الأ

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي يف حتقيق �ال�ستقر�ر يف �لقطاع �ملايل، ومو�جهة �لتحديات �القت�سادية.
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ربعون ملوؤ�ض�ضة  اأكد التقرير ال�ضنوي اخلام�ش واالأ

النقد العربي ال�ضعودي متانة االقت�ضاد ال�ضعودي 

2008م  عام  خالل  التنموية  م�ضريته  وموا�ضلته 

وبا�ضتمرار  النفط،  اأ�ضعار  يف  بارتفاع  مدعوًما 

الدولة  تبنتها  التي  والهيكلية  االإ�ضالحية  اجلهود 

وال�ضاملة  امل�ضتدامة  االقت�ضادية  التنمية  لدعم 

جلميع املجاالت االقت�ضادية واالجتماعية، وتعزيز 

وا�ضتمرار  املحلي،  االقت�ضاد  يف  الثقة  م�ضتوى 

حت�ضني بيئة اال�ضتثمار. 

منو  اإىل  التقرير  يف  ولية  االأ البيانات  وت�ضري 

4.5 يف  بن�ضبة  االإجمايل احلقيقي  املحلي  الناجت 

بلغ  2008م مقارنة مبتو�ضط منو  املئة خالل عام 

5.0 يف املئة للفرتة )2003-2007م(. 

وحقق القطاع غري النفطي معدل منو حقيقي 

مقارنة  2008م،  ع��ام  خ��الل  امل��ئ��ة  يف   4.3 بلغ 

-2003( للفرتة  املئة  يف   4.6 بلغ  منو  مبتو�ضط 

2007م(. 

كذلك �ضجل القطاع اخلا�ش يف عام 2008م 

معدل منو حقيقي بلغ 4.7 يف املئة، مقارنة مبتو�ضط 

منو بلغ 5.3 يف املئة للفرتة )2003-2007م(.

فيما منا القطاع احلكومي مبعدل منو حقيقي 

بلغ 3.5 يف املئة خالل عام 2008م، مقارنة مبتو�ضط 

منو بلغ 3.2 يف املئة للفرتة )2003-2007م(.

منو �لناجت �ملحلي

الناجت  منو  اإىل  ول��ي��ة  االأ البيانات  ت�ضري  كما 

املحلي االإجمايل اال�ضمي خالل عام 2008م بن�ضبة 

22.3 يف املئة، مقارنة مبتو�ضط منو بلغ 15.5 يف 

املئة للفرتة )2003 – 2007م(. 

وحقق القطاع غري النفطي معدل منو ا�ضمي بلغ 

6.8 يف املئة خالل عام 2008م، مقارنة مبتو�ضط 

منو بلغ 8.0 يف املئة للفرتة )2003 – 2007م(. 

كذلك �ضجل القطاع اخلا�ش معدل منو ا�ضمي 

مقارنة  2008م،  ع��ام  خ��الل  امل��ئ��ة  يف   8.7 بلغ 

 2003( للفرتة  املئة  يف   7.2 بلغ  من��و  مبتو�ضط 

– 2007م(.
فيما منا القطاع احلكومي مبعدل منو ا�ضمي بلغ 

3.6 يف املئة خالل عام 2008م، مقارنة مبتو�ضط 

منو بلغ 9.6 يف املئة للفرتة )2003 – 2007م(.

�ضعار ِخالل عام 2008م،  وارتفعت م�ضتويات االأ

حيث �ضّجل متو�ضط الرقم القيا�ضي العام لتكلفة 

ارتفاًعا   )100=1999( ال�ضكان  جلميع  املعي�ضة 

ن�ضبته 9.9 يف املئة.

لتكلفة  ال��ع��ام  القيا�ضي  ال��رق��م  �ضجل  بينما 

ارتفاًعا   )100=1999( ال�ضكان  جلميع  املعي�ضة 

ب�ضهر  املنتهية  ال�ضنة  خالل  املئة  يف   4.2 ن�ضبته 

يوليو 2009م، مقارنًة بن�ضبة بلغت 11.1 يف املئة 

لل�ضنة املنتهية ب�ضهر يوليو 2008م.

144 يف  ِمْن ِخالل نظام �ضريع بن�ضبة  املدفوعات 

املئة.

املحلية،  �ضهم  االأ �ضوق  تطورات  �ضعيد  على 

فقد مت طرح 13 �ضركة جديدة خالل عام 2008م، 

2008م  العام  خالل  االكتتاب  متح�ضالت  وبلغت 

2.6 مليار  36.4 مليار ريال حيث مت طرح  مبلغ 

�ضهم جلميع االكتتابات. 

العام  املوؤ�ضر  انخف�ش  2008م،  عام  وخ��الل 

�ضهم بن�ضبة 56.5 يف املئة. وخالل ال�ضنة  �ْضعار االأ الأ

املنتهية ب�ضهر يوليو 2009م، انخف�ش املوؤ�ضر العام 

�ضهم بن�ضبة 33.9 يف املئة.  �ْضعار االأ الأ

�ضهم امل�ضدرة  وانخف�ضت القيمة ال�ضوقية لالأ

خالل عام 2008م بن�ضبة 52.5 يف املئة، وخالل 

انخف�ضت  2009م،  يوليو  ب�ضهر  املنتهية  ال�ضنة 

�ضهم امل�ضدرة بن�ضبة 34.4 يف  القيمة ال�ضوقية لالأ

املئة.

يف  اال�ضتثمارية  ال�ضناديق  اأ�ضول  انخف�ضت 

وبن�ضبة  ري��ال  مليار   74.8 نحو  اإىل  2008م  عام 

�ضول يف  االأ اإجمايل  عن  املئة  28.8 يف  انخفا�ش 

عام  م��ن  ول  االأ الن�ضف  وخ��الل  ال�ضابق،  ال��ع��ام 

2008م  عام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة  2009م 

اال�ضتثمارية  ال�ضناديق  اأ�ضول  اإجمايل  انخف�ش 

بن�ضبة بلغت 19.4 يف املئة لي�ضل اإىل 88.6 مليار 

ريال.

وت���راج���ع ع���دد امل�����ض��رتك��ني يف ال�����ض��ن��ادي��ق 

اال�ضتثمارية بن�ضبة 12 يف املئة ليبلغ نحو 375 األف 

2009م  عام  من  ول  االأ الن�ضف  وخالل  م�ضرتك، 

مقارنة بالفرتة املماثلة من عام 2008م انخف�ش 

نحو  ليبلغ  املئة  يف   6.8 بن�ضبة  امل�ضرتكني  ع��دد 

369.2 األف م�ضرتك.

تعزيز �لنمو �القت�سادي

وعلى �ضعيد التطورات التنظيمية والهيكلية، 

لتهيئة  الهادفة  امل�ضتمرة  اململكة جهودها  وا�ضلت 

االقت�ضادي  النمو  لتعزيز  املنا�ضبة  ال��ظ��روف 

وخلق  املتاحة  امل���وارد  من  الق�ضوى  واال�ضتفادة 

البيئة املنا�ضبة لتوطني اال�ضتثمارات املحلية وجذب 

جنبية. وا�ضتمرت جهود اململكة يف  اال�ضتثمارات االأ

تبني عدٍد من اخلطوات التطويرية التي بداأتها يف 

ال�ضنوات املا�ضية يف جمال اإعادة هيكلة االقت�ضاد 

ال�ضعودي مبا يتنا�ضب مع متطلبات املرحلة الراهنة 

ويهيئ الظروف املالئمة للمرحلة املقبلة، حيث مت 

خالل عام 2008م اإن�ضاء هيئة اخلطوط احلديدية 

التجاري  الغ�ش  مكافحة  نظام  على  املوافقة  ومت 

�ضندوق  واإن�ضاء  امل�ضتهلك  وتنظيم جمعية حماية 

اجلمعيات  نظام  على  واملوافقة  ال�ضحي،  الوقف 

ثار،  التعاونية، وتنظيم الهيئة العامة لل�ضياحة واالآ

ونظام مكافحة الغ�ش التجاري.

جمموعة  ارتفعت  2009م،  يوليو  �ضهر  )يف 

وجمموعة  املئة،  يف   18.5 بن�ضبة  وتوابعه  ال�ضكن 

طعمة بن�ضبة 15.7 يف املئة(. االأ

�ضعار اجلملة  و�ضجل متو�ضط الرقم القيا�ضي الأ

)1988=100( خالل عام 2008م ارتفاًعا ن�ضبته 

ي��رادات احلكومية  االإ املئة، فيما ارتفعت  9.2 يف 

الفعلية بنحو 71.3 يف املئة خالل عام 2008م لتبلغ 

حوايل 1101 مليار ريال.

بنحو  الفعلية  احلكومية  امل�ضروفات  وزادت 

11.5 يف املئة لتبلغ 520.1 مليار ريال.

وبذلك �ضجلت امليزانية العامة يف عام 2008م 

ا مقداره 580.9 مليار ريال ُمقارنة بفائ�ش  فائ�ضً

بلغ 176.6 مليار ريال خالل العام ال�ضابق.

وتراجعت ن�ضبة الدين العام اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل اال�ضمي من 18.5 يف املئة عام 2007م 

اإىل 13.4 يف املئة عام 2008م.

بالن�ضبة للقطاع اخلارجي، فقد �ضجل احِل�ضاب 

ا مقداره 502.7 مليار ريال يف عام  اجلاري فائ�ضً

2008م مقارنًة بفائ�ش مقداره 350.0 مليار ريال 

املئة  يف   43.6 ن�ضبته  بارتفاع  ال�ضابق،  العام  يف 

)152.7 مليار ريال(.

و�ضكل فائ�ش احل�ضاب اجلاري يف عام 2008م 

املحلي  الناجت  املئة من حجم  28.8 يف  ن�ضبته  ما 

االإجمايل اال�ضمي.

تز�يد �ل�سر�فات 

والت�ضويات  املدفوعات  اأنظمة  �ضعيد  وعلى 

ال�ضرف  اأجهزة  عدد  2008م،ارت��ف��ع  عام  خالل 

ل�ي )ATMs( العاملة يف اململكة بن�ضبة 17.9 يف  االآ

املئة لي�ضل اإىل 8893 جهاًزا. ويف ال�ضنة املنتهية 

ل�ي  ب�ضهر يوليو 2009م بلغ عدد اأجهزة ال�ضرف االآ

حيث  جهاًزا   9644 اململكة  يف  العاملة   )ATMs(
ارتفع بن�ضبة 14.7 يف املئة.

امل�ضدرة  يل  االآ ال�ضحب  بطاقات  ع��دد  وزاد 

لت�ضل  املئة  يف   11.4 بن�ضبة  2008م  عام  خالل 

حجم  وارت��ف��ع  بطاقة،  مليون   12.4 ح��وايل  اإىل 

يل  ال�ضحوبات الّنقدية بوا�ضطة مكائن ال�ضرف االآ

جهزة الطرفية  بن�ضبة 22.8 يف املئة، وزاد عدد االأ

ال�ضنة  ويف  املئة.  يف   17.5 بن�ضبة  البيع  لنقاط 

بطاقات  ع��دد  زاد  2009م  يوليو  ب�ضهر  املنتهية 

 13.2 اإىل حوايل  لت�ضل  امل�ضدرة  يل  االآ ال�ضحب 

مليون بطاقة بن�ضبة منو بلغت 11.8 يف املئة، وزاد 

جهزة الطرفية لنقاط البيع بن�ضبة 11 يف  عدد االأ

املئة.

كما ارت��ف��ع اإج��م��ايل امل��دف��وع��ات خ��الل عام 

يف   6.5 بن�ضبة  �ضريع  نظام  ِخ��الل  ِم��ْن  2008م 

ويف  ري��ال.  مليار   35.9 ح��وايل  اإىل  لي�ضل  املئة، 

ال�ضنة املنتهية ب�ضهر يوليو 2009م ارتفع اإجمايل 
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الذهب .. المالذ اآلمن 
لتعويض الخسائر

ية
يج

خل

أسواق

زمة  زمة �لعاملية عدة �أ�سياء مل تكن ذ�ت بال يف �ل�سابق لكنها مع �الأ �أظهرت �الأ

�سارت فارقة بني �ملك�سب و�خل�سارة، ومن ذلك �سحة ما �عتاده �لب�سطاء من �لنا�س، 

مور،  �إذ� �ساقت عليهم �الأ لهم  �لذهب ليكون عوًنا  و�لن�ساء من �حلر�س على �دخار 

ومل يخيب �لذهب �أملهم �إذ �سار مثل �لعقار مير�س وال ميوت وباتت قفز�ت موؤ�سره 

زمة  خر داللة كربى على �أهميته يف �سوق �ال�ستثمار خا�سة مع تاأثري �الأ من حني الآ

خرى �ملتنوعة يف �أ�سو�ق �خلليج. على �لدوالر و�ال�ستثمار�ت �الأ

الذهب .. المالذ اآلمن 
لتعويض الخسائر
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مر ومن ذلك  دول خليجية لال�ضتفادة من االأ

موؤخًرا  املتعددة  لل�ضلع  دب��ي  مركز  اإط��الق 

ورقة مالية قابلة للتداول وتتما�ضى مع اأحكام 

�ضالمية وم�ضمونة بالذهب لتكون  ال�ضريعة االإ

وىل من نوعها.  االأ

وتظهر  بيانات املركز اأن حجم واردات 

اإىل   %13 ارتفع  الذهبية  ال�ضبائك  من  دبي 

 ،2009 م��ن  ول  االأ الن�ضف  يف  ط��ن   300

واأعيد ت�ضدير بع�ش هذه الواردات، وجاءت 

الزيادة يف الواردات نتيجة طلب امل�ضتثمرين 

الذين ي�ضرتون ال�ضبائك والعمالت الذهبية 

مع  ال�ضبائك  واردات  وزادت  امل�ضابك.  من 

انخفا�ش مبيعات التجزئة بنحو الثلث.

يف  املاليني  املحللني  من  كثري  وي��راه��ن 

باعتبارها  دبي  مدينة  على  اخلليج  منطقة 

مر�ضحة مع اإن�ضاء بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع 

لتجارة  رئي�ضًيا  دول��ًي��ا  م��رك��ًزا  ت�ضبح  لكي 

�ضفر، حيث ت�ضتفيد دبي من كونها  املعدن االأ

بني  التوقيت  حيث  من  مالئمة  نافذة  متثل 

اآ�ضيا واأوروبا، كما اأن بور�ضة الذهب  قارتي 

التي  العامل  يف  الوحيدة  البور�ضة  �ضتكون 

حد،  تتيح القيام بتداوالت يومي ال�ضبت واالأ

وهو ما يرجح ازدياد عدد امل�ضتثمرين الذين 

بف�ضل  بور�ضتها  اإىل  دب��ي  جتذبهم  �ضوف 

التي  املزايا  ومن  نرتنت.  االإ �ضبكة  خدمات 

�ضوف تتمتع بها دبي اأنها لن حت�ضر اأعمالها 

واملفتوحة  جلة  االآ اخليارات  عقود  يف جتارة 

مثلما هي حال طوكيو ونيويورك، بل �ضتدعم 

مركزها من خالل االجتار احليوي بالذهب 

الفعلي. 

معدالت  ارتفاع  تفاوؤاًل  الو�ضع  يزيد  وما 

عام  خ��الل  البور�ضة  حققتها  التي  النمو 

حجم  يف  كبرًيا  منًوا  �ضجلت  حيث  2008م  

وال��ع��م��الت  الثمينة  امل��ع��ادن  ع��ق��ود  ت����داول 

مع  مقارنة   2008 يف   %26 مبقدار  والطاقة 

1.14 مليون  بلغ  تداول  2007 بحجم  العام 

عقد بقيمة 57.5 مليار دوالر. وبلغ متو�ضط 

حجم التداول اليومي اأكرث من 4.500 عقد 

 2007 عام  مع  مقارنة   %28 قدرها  بزيادة 

تداول  2005، مت  اإطالقها يف عام  م، ومنذ 

اأكرث من 2.6 مليون عقد بقيمة تتجاوز 107 

مليارات دوالر بنهاية عام 2008م.

تثبت درا�ضات اقت�ضادية عدة اأن موؤ�ضر 

ارتفاع الذهب �ضيرتاوح طوال العام اجلاري 

االرتفاع،  ويعزى هذا  و%10،   7 2009م بني 

ع��دة  اإىل  اال���ض��ت��ق��رار،  عليه  يغلب  ال���ذي 

عوامل، ميكن اخت�ضارها بعبارة تعدد اأوجه 

زمة االقت�ضادية واملالية العاملية احلالية،  االأ

يف  فراد  لالأ ا�ضتثمارية  فر�ضة  يعد  ما  وهو 

الثانية  املرتبة  يف  ياأتون  الذين  اخلليج  دول 

بعد  العاملي  ال�ضعيد  للذهب على  كم�ضرتين 

الهند.

كما ي�ضكل الذهب العام اجلاري 2009م 

جني  ين�ضدون  الذين  للم�ضتثمرين  اإغ���راًء 

�ضهم  مكا�ضب تعو�ضهم عن خ�ضائر اأ�ضواق االأ

الذهب  متكن  خ��رى  االأ ال�ضلع  خ��الف  فعلى 

وق��ات  االأ ه��ذه  خ��الل  بقيمته  االحتفاظ  من 

على  العائدات  كانت  كما  الع�ضرية  املالية 

اال�ضتثمارات اإيجابية.

ودفع علو  جنم الذهب يف �ضوق االقت�ضاد 

ي�ضفه  ن  الأ »جلوبل«  العاملي  اال�ضتثمار  بيت 

باأنه »معدن من ال�ضماء« ففي ال�ضنوات ال�ضت 

الذهب  على  العاملي  الطلب  زاد  املا�ضية، 

 1.4 ن�ضبته  بلغت  مركب  �ضنوي  منو  مبعدل 

يف املئة خالل الفرتة ما بني 2003 و2008م 

فيما تقل�ش العر�ش مبعدل منو �ضنوي مركب 

بلغت ن�ضبته 2.4 يف املئة. كما ازداد الطلب 

باإجمايل  و���ض��ط  االأ ال�ضرق  يف  الذهب  على 

383 طًنا يف نهاية عام 2008 مقارنة بحوايل 

يف  الطلب  وب��ل��غ   .2007 ع��ام  يف  ط��ًن��ا   348

و�ضط ن�ضبة 11% من العامل  منطقة ال�ضرق االأ

للعام  الذهب  اأ�ضعار  ارتفاع  يف�ضر  ما  وهذا 

متو�ضط  ارتفع  حيث  ال��ت��وايل،  على  الثامن 

عام  خ��الل   %  25.4 بن�ضبة  ال��ذه��ب  �ضعر 

الذهب  اأ���ض��ع��ار  متو�ضط  ظ��ل  فيما   ،2008

 2008 دوالًرا يف عام   871.65 م�ضتوى  عند 

.2007 ع���ام  يف  دوالر   695.4 ب���   م��ق��ارن��ة 

العاملي  الذهب  اأكد جمل�ش  ومب��وؤازرة جلوبل 

خ�ضم  يف  م��الًذا  اأ�ضبح  النفي�ش  املعدن  اأن 

الذهب  مبيعات  واأن  العاملية،  املالية  زم��ة  االأ

يف ال�ضعودية ارتفعت بن�ضبة 18 % اإىل 40.9 

مارات  طن، كما ارتفعت مبيعات الذهب يف االإ

العربية بن�ضبة 22 % اإىل 32.7 طن.

لتتحرك  القوي  الدافع  ذلك  كان  ورمبا 
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»الرئي�س ال�صيني قلق من من� اقت�صاد بالده ب�صكل اأ�صرع من الالزم« . . الكلمات ال�صابقة  رغم ما 

عجاب والقلق يف اآن واحد جمرد تعبري خمتزل للق�ة االقت�صادية التي بلغتها  فيها من ده�صة مقرونة باالإ

زمة العاملية، فيما زادت من ق�تها يف تهديدها لدول عدة  ال�صني وجعلتها تتفادى كثرًيا من تاأثريات االأ

مريكية، وير�صد التقرير التايل كيفية جناح ال�صني يف التعامل الذكي  يف مقدمتها ال�اليات املتحدة االأ

زمة وا�صتثمارها ل�صاحله. مع االأ

كيف نجحت الصين في إدارة األزمة 
العالمية لصالحها؟
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الدويل  النقد  �ضندوق  يرفع  اأن  العاملية  زمة  االأ ا�ضتداد  مع  الفًتا  كان 

لت�ضل  مئوية  بنقطة   2009 لعام  ال�ضني  يف  النمو  معدالت  ب�ضاأن  توقعاته 

اإىل %7.5.

ح�ضائيات  وتظهر البيانات الر�ضمية ال�ضادرة عن م�ضلحة الدولة لالإ

بالعا�ضمة بكني اأن االقت�ضاد ال�ضيني �ضهد تو�ضًعا بن�ضبة 7.9 % على اأ�ضا�ش 

املحلى  الناجت  اإجماىل  وارتفع  احلايل،  العام  من  الثاين  الربع  يف  �ضنوي 

 13.99 اإىل  لي�ضل  املا�ضي  العام  يف  الفرتة  بنف�ش  مقارنة   %7.1 بن�ضبة 

من  ول  االأ الن�ضف  خالل  اأمريكي(  دوالر  تريليون   2.06( يوان  تريليون 

نهاية  ب�ضبب  ال�ضناعي  نتاج  االإ انتعا�ش  وحدث   ، 2009م  احل��ايل،  العام 

قامت  التي  املخزون  تقليل  عملية 

بها امل�ضانع املحلية، ولي�ش انتعا�ش 

الطلب املحلى بالكامل.

وب��ع��د من��و االق��ت�����ض��اد ب��اأك��رث 

�ضعت  �ضنوات،  من 9% ملدة خم�ش 

ال�ضني لتتحول من االعتماد ب�ضكل 

واال�ضتثمار  ال�ضادرات  على  كبري 

نفاق املحلى، بعدما اأ�ضعفت  اإىل االإ

على  الطلب  العاملية  املالية  زمة  االأ

الب�ضائع ال�ضينية.

وع���ل���ى ال�����ض��ع��ي��د امل�����ض��ريف 

من  االق���رتا����ش  م��ع��دالت  حققت 

البنوك اأرقاًما قيا�ضية بلغت 7.37 

الن�ضف  خ��الل  ي���وان  تريليونات 

حيث  احل����ايل،  ال��ع��ام  م��ن  ول  االأ

�ضيا�ضة  اإىل  احل��ك��وم��ة  اجت��ه��ت 

نقدية مي�ضرة ن�ضبًيا لتدعيم انتعا�ش 

االقت�ضاد.

كما ارتفع حجم عر�ش النقود 

2(، الذي يغطى جميع النقود  )م 

امل�ضرفية،  وال���ودائ���ع  امل��ت��داول��ة 

يف   28.46 بلغ  قيا�ضيا  ارت��ف��اع��ا 

بنهاية  �ضنوي  اأ�ضا�ش  على  املائة 

اأث���ار  مم��ا  2009م،  ي��ون��ي��و  �ضهر 

النقود  ع��ر���ش  اأن  م��ن  خم���اوف 

حل��دوث  الطريق  �ضيمهد  ال��وف��ري 

ت�ضخم.

�ضهم ال�ضينية، مدفوعة بوفرة ال�ضيولة، باأكرث من %70  كما ارتفعت االأ

مقارنة ببداية العام احلايل، م�ضجلة اأف�ضل اأداء يف العامل.

زمة  �إد�رة �الأ

زمة  االأ مع  التعامل  يف  ال�ضيني  االقت�ضاد  جناح  عدة  تقارير  وتثبت 

اأن  اإىل  اأخ��رى  تقارير  ت�ضري  فيما  اخل�ضائر  باأقل  منها  واخل��روج  العاملية 

ع�ضرات  االقت�ضادي  منوها  دفع  يف  جيًدا  زم��ة  االأ من  ا�ضتفادت  ال�ضني 

مام. اخلطوات اإىل االأ

�ضهر  بنهاية  تقريرا  اأوردت  مريكية  االأ تاميز  الفاين�ضيال  �ضحيفة 

زمة العاملية بقوة،  اأغ�ضط�ش 2009م اأ�ضارت فيه اإىل تعافى ال�ضني من االأ

حيث اأظهرت اأرقام الربع الثاين منو الناجت االإجمايل املحلي ال�ضيني بنحو 

.%7.9

زمة حدث بفعل انهيار  واأو�ضح التقرير اأن ت�ضرر ال�ضني القوي من االأ

�ضادراتها فجاأة، ففي 2007 بلغت ن�ضبة منو ال�ضادرات ال�ضينية %25.7، 

نوفمر  ويف  املحلي.  جمايل  االإ الناجت  من   %36 ت�ضكل  ال�ضادرات  وكانت 

2.2% وتراجعت با�ضتمرار منذ ذلك احلني.  2008 انكم�ضت ال�ضادرات 

العام  الفرتة  بنف�ش  26.4% مقارنة  ال�ضادرات  تراجعت   2009 مايو  ويف 

املا�ضي. وقاد تراجع ال�ضادرات اإىل تقلي�ش منو الناجت االإجمايل املحلي 

بن�ضبة %3.  

ومت���ث���ل���ت امل�����ض��ك��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة 

لالقت�ضاد ال�ضيني يف عدم النجاح 

ففي  الهيكلية،  تعديالته  يف  التام 

ول من عام 2009 زادت  الن�ضف االأ

7300 مليار  ائتمانات البنوك بنحو 

يوان عن امل�ضتهدف الر�ضمي لل�ضنة 

كبريًا  االئتمان  منو  وك��ان  بكاملها، 

ب�ضكل غري متوقع وانطبق ذلك اأي�ضًا 

زاد  ال��ذي  العام  امل��ايل  امل��ورد  على 

الناجت  اإىل  بالن�ضبة  قيا�ضي  ب�ضكل 

فا�ضت  لذلك  ونتيجة  ج��م��ايل،  االإ

�ضيولة �ضوق املال يف البنوك.

ال�ضني من  تعان  ذل��ك مل  وم��ع 

نق�ش ال�ضيولة واأزمة ائتمان، ويعتر 

امل�ضاعف النقدي ال�ضيني م�ضتقًرا 

معظم  عك�ش  وعلى  كبري،  حد  اإىل 

�ضيولة  اإىل  ال�ضني  تفتقر  ال  ال��دول 

اإىل  ال�ضيولة  فائ�ش  اأدى  بل  نقدية، 

�ضول. ن�ضوء فقاعات االأ

زم���ة  االأ اأن  التقرير  اأك���د  كما 

ال��راه��ن��ة م��ن��ح��ت ال�����ض��ني جم���ااًل 

هياكلها  لتعديل  فقط  لي�ش  �ضانًحا 

�ضالحات موؤ�ض�ضاتية. ا الإ ولكن اأي�ضً

ال��ب��ن��وك  جن���ح���ت  ذل�����ك  اإىل 

زمة االئتمانية  ال�ضينية يف جتنب االأ

الغربية  نظرياتها  تواجهها  ال��ت��ي 

ودفعتها اإىل حافة االنهيار، ويرجع ال�ضبب يف ذلك اإىل �ضغر حجم النظام 

اأو  �ضهم،  االأ �ضوق  اإىل  ال�ضينية  ال�ضركات  جلوء  وعدم  ال�ضني،  يف  املايل 

�ضواق املالية الإجناز معامالتها اليومية،  وراق التجارية التي ت�ضدرها االأ االأ

ب�ضكل  يعني  ما  وهو  العملة،  من  احتياطاتها  على  ذلك  من  ب��داًل  وتعتمد 

قرا�ش لل�ضركات، اأو فيما بني البنوك  عام اأن احتماالت تراجع عمليات االإ

باعتباره  الداخلي،  الطلب  �ضمود  ا  اأي�ضً يعني  كما  �ضعيفة،  تبقى  نف�ضها، 

ل�ضالح  العاملية  زم��ة  االأ تداعيات  اأم��ام  االقت�ضادي،  النمو  دعائم  اأح��د 

االقت�ضاد الوطني.
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قال  الت�ضدير  تباطوؤ  اآث��ار  معاجلة  يف  ال�ضني  بنجاح  يتعلق  وفيما 

االقت�ضادية  نعا�ش  االإ �ضيا�ضة  ال�ضينية  احلكومة  تطبيق  اإن  التقرير 

اأ�ضهم  يف رفع اال�ضتهالك  416 مليار يورو  التي بلغت قيمتها  ال�ضخمة 

الرتاجع  ت�ضببت يف  التي  اخل�ضائر  على  الذي غطى  مر  االأ وهو  املحلي، 

زمة االقت�ضادية العاملية.  الكبري لل�ضادرات ال�ضينية منذ بداية االأ

بحاث الريطاين )G I L(   اأن احلكومة  ويثبت تقرير ثان ملركز االأ

ال�ضينية ا�ضتغلت دور قطاع اخلدمات وال�ضناعات القائمة على العمالة 

العام  غري  والقطاع  احلجم  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  الكثيفة 

اإىل  اأخرى هدفت  اإىل جانب م�ضاريع  للعمل،  لالقت�ضاد يف خلق فر�ش 

زمة  باالأ العامل  فيه  ان�ضغل  ال��ذي  الوقت  يف  املواطنني  معي�ضة  حت�ضني 

االقت�ضادية والك�ضاد.

خطة �ال�ستحو�ذ

حدوث  لوحظ  2009م  فراير  �ضهر  من  ب��دًءا  اأنه  التقرير  ويو�ضح 

اأ�ضهم  �ضراء  يف  تركز  ال�ضينية،  وال�ضركات  للموؤ�ض�ضات  متزايد  ن�ضاط 

وفنزويال  وال��رازي��ل  واإي��ران  رو�ضيا  يف  عمالقة  اقت�ضادية  موؤ�ض�ضات 

من  ا�ضرتاتيجية  خطة  وجود  على  دلياًل  هذا  وكان  وفرن�ضا،  واأ�ضرتاليا 

وموؤ�ض�ضات  مقدرات  على  اال�ضتحواذ  ق�ضدها  ال�ضيني  الراأ�ضمال  قبل 

اقت�ضادية حيوية، وخا�ضة تلك التي ت�ضتغل يف قطاع املعادن واملقدرات 

زمة  الطبيعية التي تنه�ش عليها احلياة، وذلك بثمن خمف�ش ب�ضبب االأ

قرا�ش. املالية العاملية واإحجام البنوك عن االإ

لومونيوم   ويف 12 فراير 2009م  وقعت موؤ�ض�ضة �ضينالكو، عمالق االأ

مليار   19.5 مببلغ  اتفاقية  تانتو  ريو  �ضرتالية  االأ املجموعة  مع  ال�ضيني 

نا�ضيونال  ت�ضاينا  وقعت  ال�ضهر  نف�ش  من  و18   17 ويف  اأمريكي،  دوالر 

برتوليوم مع رو�ضيا وفنزويال اتفاقيتني تقر�ش مبوجبهما لرو�ضيا مبلغ 25 

مليار دوالر، ولفنزويال مبلغ 4 مليارات دوالر مقابل مد ال�ضني بالبرتول 

على مدى زمني طويل ، ويف 19 فراير وقع بنك التنمية ال�ضيني اتفاقية 

مع �ضركة النفط الفنزويلية برتوبا�ش مببلغ 10 مليارات دوالر.

حدث هذا بجانب التفكري اجلدي  لالنطالق نحو اال�ضتحواذ على 

قطاع �ضناعة ال�ضيارات الذي يعاين اليوم من كارثة مالية واقت�ضادية 

مر الذي يجعله فري�ضة �ضهلة للراأ�ضمال  مل ي�ضهد لها مثياًل من قبل، االأ

م�ضاك باأهم مقدرات االقت�ضاد العاملي. ال�ضيني املندفع نحو االإ

ووفًقا لتلك اخلطة يكون االقت�ضاد ال�ضيني قد ا�ضتفاد فعلًيا وعلى 

زمة و�ضمن لنف�ضه حترًكا اأكر بعد تعايف االقت�ضاد  املدى البعيد من االأ

العاملي عما قريب.

وتوثيق  ن�ضج  باإعادة  ال�ضني  قيام  ا  اأي�ضً اال�ضتفادة  مظاهر  ومن 

عالقاتها االقت�ضادية الدولية، متهيًدا لتمتني عالقاتها ال�ضيا�ضية، حيث 

قدمت م�ضاعدات مالية مهمة ملجموعة من الدول كما قام وزير االقت�ضاد 

ملانيا و�ضوي�ضرا واإ�ضبانيا وبريطانيا  ال�ضيني �ضني دميينغ بزيارات عمل الأ

اأ�ضفرت عن توقيع عقود اقت�ضادية بلغت 10 مليارات دوالر.

متانة �القت�ساد

اآثاره  انعك�ضت  العاملية  زمة  االأ التعامل مع  ال�ضابق يف  جناح ال�ضني 

ب�ضكل وا�ضح على التقرير الف�ضلي للبنك الدويل عن االقت�ضاد ال�ضيني 
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يف  معرو�ضة  وه��ي  عقاربها  ال�ضاعات  �ضانعو  ي�ضع 

اأي  و2   10 رق��م��ي  على  عنها  ع���الن  االإ عند  اأو  امل��ح��الت، 

ا�ضم  اأن  ال�ضبب  اإن  وقيل  دقائق«،  وع�ضر  »ع�ضرة  وقت  على 

نها عالمة  املاركة يكون وا�ضًحا والفًتا بني العقربني، وقيل الأ

االبت�ضامة التي ت�ضيع التفاوؤل فت�ضاعد على ال�ضراء.

ويثبتون  بتفاوؤل،  يتعاملون  ال�ضاعات  وبائعي  �ضانعي  اإن 

احلديث  ومنا�ضبة  ما،  حد  اإىل  ظريف  ت�ضويقي  مبداأ  على 

عنهم لي�ش تاأخر العرب يف املواعيد، فهذه اإ�ضكالية اأ�ضبحت 

باإرها�ضات  التفاوؤل  هو  اإمنا  حلها،  ي�ضعب  اجتماعية  �ضمة 

التعايف االقت�ضادي العاملي، ومعها فرحة اأكيدة باأن اقت�ضادنا 

على  التوازن  ت�ضميته  ميكن  ما  زم��ة  االأ خالل  حقق  ال�ضعودي 

حداث، وعلى م�ضتوى تغطيتها االإعالمية التي توؤثر  م�ضتوى االأ

بع�ش  تعر�ش  ق�ضايا  مع  التعاطي  م�ضتوى  على  وحتى  كثرًيا، 

تاأثرت  اأ�ضخا�ش  اأو  ل�ضركات  املالية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضارف 

زمة العاملية. اأعمالهم باالأ

ال �ضك اأن االقت�ضاد ال�ضعودي جزء من منظومة االقت�ضاد 

وترابط  املرتابطة،  التقنية  نظمة  واالأ �ضواق  االأ وعوملة  العاملي، 

عمال ال�ضعودي خارجًيا وداخلًيا جتعل  امل�ضالح، وتو�ضع قطاع االأ

الر�ضمي،  التعامل  يف  الفرق  لكن  حا�ضل،  حت�ضيل  تاأثره  من 

حداث، واخل�ضائر، فالهدوء لي�ش  وتعامل املوؤ�ض�ضات املالية مع االأ

ح�ضا�ش  االإ يكون هو قمة  ح�ضا�ش، رمبا  االإ يعني عدم  بال�ضرورة 

التدبري  وبالتايل  التفكري،  من  حجمها  يعطيها  حيث  بامل�ضكلة 

قل اإيالًما. واتخاذ القرارات االأ

�ضواق والدول،  زمة العاملية اآثاًرا عميقة يف بع�ش االأ �ضترتك االأ

على  لي�ش  كثرية  ��ا  درو���ضً اهلل  ب���اإذن  تغادرنا  وه��ي  �ضترتك  كما 

ا  م�ضتوى االئتمان امل�ضريف والتعامالت املالية فح�ضب، لكن اأي�ضً

على م�ضتوى بناء قدرات االمت�ضا�ش، وقدرات التحكم يف بع�ش 

هم جتيري بع�ضها اإىل �ضالح عام يفيد النا�ش  حداث، واالأ تاأثريات االأ

يف م�ضتقبل اأيامهم.

»عشرة« و»عشر«

محمد اليامي
كاتب اقت�ضادي

منار

اإن  البنك  فيه  وق��ال  2009/8/30م  بتاريخ  ن�ضر  وال��ذي 

رغم  ن�ضبًيا  �ضريع  منو  على  �ضيحافظ  ال�ضيني  االقت�ضاد 

لن�ضبة  توقعه  خف�ش  ورغم  العاملية  املالية  زم��ة  االأ تاأثريات 

اإىل  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  ال�ضيني  االق��ت�����ض��ادي  النمو 

..%6.7

ال�ضينية  امل�ضرفية  ال�ضناعة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ضار 

االقت�ضاد  لدى  واأن  العاملية  املالية  باال�ضطرابات  تتاأثر  مل 

ال�ضيني ف�ضاء وا�ضًعا التخاذ اإجراءات قوية حلفز منوه.

الكلي  لالقت�ضاد  �ضا�ضي  االأ الوجه  اأن  التقرير  وراأى 

اإط��ار  يف  ن�ضبيا  المعة  نقطة  ال�ضني  واأن  را�ضخ  ال�ضيني 

املنتجات  حت��ول  اأن  ك��م��ا    العاملي،  االقت�ضاد  يف  ال��رك��ود 

ال�ضينية من الت�ضدير اإىل البيع يف ال�ضوق املحلية �ضياأتى 

و�ضع  اإىل  �ضافة  باالإ االقت�ضادي  النمو  حلفز  فعالة  بنتائج 

كرث يف امل�ضتقبل. اأ�ضا�ش ثابت للنمو امل�ضتدام االأ

لتحفيز  ال�ضني  حكومة  �ضيا�ضة  اأن  التقرير  واأو���ض��ح 

اال�ضتثمار ت�ضاعد االقت�ضاد ال�ضيني يف حتقيق هدفه لفرتة 

ب�ضورة  الرتكيز  ال�ضني  حكومة  على  اقرتح  لكنه  ق�ضرية 

على  اأك��ر  ب�ضورة  والرتكيز  امل��دى  ق�ضري  النمو  على  اأق��ل 

عادة توازن  الق�ضايا طويلة املدى وو�ضع النقطة الرئي�ضية الإ

�ضالح وجودة النمو. االقت�ضاد ودفع جدول االإ

�ضالح  االإ اأهمية  على  التقرير  يف  ال��دويل  البنك  وركز 

النظام  يف  الهياكل  �ضالح  م��ن  امل��زي��د  اأن  م�ضيفا  امل��ايل 

املايل، �ضيزيد جذب اال�ضتثمارات اإزاء املوؤ�ض�ضات متو�ضطة 

الزراعة،  وقطاعات  اخلدمات  و�ضناعة  احلجم  و�ضغرية 

االقت�ضاد  ان���زالق  مواجهة  على  ال�ضني  ي�ضاعد  و���ض��وف 

وحتويل منط النمو االقت�ضادي اإىل منط اأكرث توازنا .

قليمي �أ�سا�س �ال�ستقر�ر �الإ

جناح  اإىل  اأ���ض��ار  ال��ذي  الوحيد  ال��دويل  البنك  ولي�ش 

زمة، حيث �ضبق  االقت�ضاد ال�ضيني يف تقليل خ�ضائره من االأ

االقت�ضادية  بال�ضيا�ضات  اأ�ضاد  اأن  الدويل  النقد  ل�ضندوق 

العاملية يف  املالية  زمة  االأ ال�ضني يف مواجهة  تنتهجها  التي 

يوليو املا�ضي 2009م.

�ضادة يف تقرير اأ�ضدره جمل�ش اإدارة �ضندوق  وجاءت االإ

ال�ضينية  ال�ضيا�ضات  اأهمية  خالله  من  اأكد  ال��دويل  النقد 

قليمي. االقت�ضادية باعتبارها اأ�ضا�ش اال�ضتقرار االإ

تتيح  التي  املواتية  الظروف  من  الكثري  وج��ود  ظل  ويف 

لل�ضني احلفاظ على منو م�ضتدام و�ضريع مثل توافر العمالة 

ووجود  ال�ضوق  وات�ضاع  اال�ضتثمار  على  والطلب  املال  وراأ���ش 

ال�ضينيون  ي��اأم��ل   تناف�ضية،  وق��درة  ن�ضاًطا  اأك��رث  �ضركات 

الوطني  لالقت�ضاد  وال�ضريع  املطرد  النمو  على  احلفاظ 

�ضملت  التي  الهائلة  التحفيزية  ج���راءات  االإ هذه  على  بناء 

ا�ضتثمارات حكومية �ضخمة واإ�ضالًحا �ضريبًيا واإعادة الهيكلة 

وتعزيز  االجتماعية  والرفاهية  العلمي  واالبتكار  ال�ضناعية 

التوظيف التي تطلبت �ضخ ما يقارب 580 مليار دوالر.
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خالل  �سالمي  �الإ �لفقه  جممع  فقهاء  �أ�سدر  عديدة  م�ساور�ت  وبعد  �لعام  هذ�  من  �سابق  وقت  يف 

�سهم و�لوحد�ت �ال�ستثمارية،  مار�ت �لعربية �ملتحدة قر�رً� حول وقف �الأ �جتماع لهم يف �ل�سارقة باالإ

�سالمي مبا فيهم �ل�سركات و�حلكومات ب�سرورة �الهتمام  ودعا �الجتماع �لنا�س يف كل �أنحاء �لعامل �الإ

بتطبيق هذه �لفكرة �لقدمية – �جلديدة ، و�لعمل على تكييف �لقو�نني ال�ستيعاب »�لفكرة«. 

�إحد�ث مزيد من  وقاف يف  �الأ �لنوع من  م�ساهمة هذ�  �إمكانية  �لكثريين  لدى  هذه �خلطوة عززت 

مو�ل �ملتدفقة  �سو�ق �ملالية نحو �ال�ستقر�ر، و�ل�سبب »ثبات« �الأ يجابية ودفع �الأ �لنتائج �القت�سادية �الإ

�سل �أ�سواًل ثابتة وم�ستقرة ير�د منها �ال�ستفادة يف  �سهم، �إ�سافة �إىل كونها يف �الأ من هذ� �لنوع من �الأ

نو�ح وقفية لي�ست ذ�ت �سبغة ربحية. 

المجهر

محاربة البطالة والفقر .. 
والحفاظ على استقرار 

األسواق المالية

وقف األسهم والوحدات االستثمارية

كتب - معاوية كنة
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املوؤبد  فيها  يندرج  مطلقة  الوقف  يف  ال��واردة 

واملنافع  ع��ي��ان  واالأ وامل�ضاع،  واملفرز  وامل��وؤق��ت، 

نه من قبيل الترع  والنقود، والعقار واملنقول، الأ

وهو مو�ضع ومرغب فيه، واأنه يجوز وقف اأ�ضهم 

وال�ضكوك،  �ضرًعا،  متلكها  املباح  ال�ضركات 

واحل���ق���وق امل��ع��ن��وي��ة، وامل���ن���اف���ع، وال���وح���دات 

نها اأموال معترة �ضرًعا.  اال�ضتثمارية، الأ

ال��ق��رار ع���دًدا من  اأخ��ر ي�ضرد  ويف حم��ور 

���ض��ه��م  ح���ك���ام ال��ت��ي ت��رتت��ب ع��ل��ى وق���ف االأ االأ

من  عام  ب�ضكل  واملنافع  واحلقوق  وال�ضكوك 

اأهمها: 

بقاوؤها  الوقفية  �ضهم  االأ يف  ���ض��ل  االأ ) اأ( 

ولي�ش  الوقف،  اأغرا�ش  وا�ضتعمال عوائدها يف 

للناظر  فلي�ش  املالية،  ال�ضوق  يف  بها  املتاجرة 

ب�ضرط  اأو  راجحة  مل�ضلحة  اإال  فيها  الت�ضرف 

ال�ضرعية  ح��ك��ام  ل��الأ تخ�ضع  ف��ه��ي  ال���واق���ف، 

املعروفة لال�ضتبدال. 

قيمة  �ضددت  اأو  ال�ضركة  �ضفيت  لو  ) ب( 

اأخرى  اأ�ضول  بها  ي�ضتبدل  اأن  ال�ضكوك، يجوز 

ب�ضرط  اأخ���رى  و�ضكوك  اأ�ضهم  اأو  ك��ع��ق��ارات 

الواقف اأو بامل�ضلحة الراجحة للوقف. 

) ج( اإذا كان الوقف موؤقًتا باإرادة الواقف 

ُي�ضفى ح�ضب �ضرطه. 

املوقوف  النقدي  امل��ال  ا�ضُتثمر  اإذا  ) د( 

ف��اإن  غ��ريه��ا،  اأو  �ضكوك  اأو  اأ���ض��ه��ٍم  ���ض��راء  يف 

بعينها  وقًفا  تكون  ال  وال�ضكوك  �ضهم  االأ تلك 

ذلك،  على  الواقف  ين�ش  مل  ما  النقد،  مكان 

مل�ضلحة  فائدة  كرث  االأ لال�ضتثمار  بيعها  ويجوز 

الوقف، ويكون اأ�ضل املبلغ النقدي هو املوقوف 

�ش.  املحبَّ

) ه�( يجوز وقف املنافع واخلدمات والنقود 

نحو خدمات امل�ضت�ضفيات واجلامعات واملعاهد 

ومنافع  والكهرباء،  الهاتف  وخدمات  العلمية 

الدور واجل�ضور والطرق. 

حم��ددة  مل��دة  املنفعة  وق��ف  ي��وؤث��ر  ال  ) و( 

كل  ل��ه  اإذ  مبلكه،  ال��ع��ني  م��ال��ك  ت�ضرف  على 

الت�ضرفات املباحة �ضريطة املحافظة على حق 

الوقف يف املنفعة. 

) ز( ينق�ضي وقف احلقوق املعنوية بانتهاء 

جل القانوين املقرر لها.  االأ

للوقف  تكون  اأن  بالتوقيت  يق�ضد  ) ح( 

مدة ينتهي بانق�ضائها، ويجوز التوقيت باإرادة 

الواقف يف كل اأنواع املوقوفات. 

اأو  م�ضبوهة  اأم���وااًل  ح��از  ملن  ميكن  ) ط( 

ته  ذمَّ ي��رئ  اأن  اأ�ضحابها،  يعرف  ال  مة  حمرَّ

الرِّ  اأوج��ه  على  بوقفها  خبثها  من  ويتخلَّ�ش 

قر�ءة يف �لتفا�سيل 

�ضالمي  االإ الفقه  جممع  قرار  اإىل  بالعودة 

ن�ضتطيع  وال�ضكوك  �ضهم  االأ بوقف  اخل��ا���ش 

قراءة املزيد حول الفكرة: 

اأو�ضع  من  الوقف  اأن  بداية  ال��ق��رار  يوؤكد 

وهو  االجتهاد،  على  تقوم  التي  الفقه  اأب���واب 

ت�ضرف معقول املعنى مرتبط مبقا�ضد ال�ضرع، 

مبتغاه حتقيق م�ضالح الوقف للواقف واملوقوف 

عليهم. 

وال�ضكوك  �ضهم  االأ وقف  ف�ضل  يوؤكد  كما 

ال�ضناديق  واملنافع ووحدات  املعنوية  واحلقوق 

جملة  ال�ضياق  ه��ذا  يف  وي��ذك��ر  اال�ضتثمارية، 

ال�ضرعية  الن�ضو�ش  اأن  اأهمها:  التفا�ضيل  من 

نحو  من  التعبُّد،  به  يق�ضد  ما  غري  يف  العامة 

بناء امل�ضاجد اأو طباعة امل�ضاحف، مع مراعاة 

حرمة متلك اأ�ضهم البنوك التقليدية )الربوية( 

و�ضركات التاأمني التقليدية. 

) ي( يجوز ملن حاز اأموااًل لها عائد حمرم 

اأن يقف راأ�ضماله منها، والعائد يكون اأر�ضاًدا له 

نَّ م�ضرف هذه العوائد  وقاف اخلريية؛ الأ حكم االأ

الرِّ  ووج��وه  وامل�ضاكني  الفقراء  اإىل  م���وال  واالأ

�ضحابها،  الأ رّدها  من  التمكن  عند عدم  العامة 

وعلى متويل الوقف اأن يعمل باأ�ضرع وقت على اأن 

ولو  م��وال ما هو حالل �ضرًعا،  االأ ي�ضتبدل بهذه 

خالف بذلك �ضرط الواقف، اإذ ال عرة ب�ضرط 

الواقف اإذا تعار�ش مع ن�ش ال�ضارع. 

فقهاء  دع���ا  ال���ق���رارات  ه���ذه  ن��ه��اي��ة  ويف 

يف  الت�ضريعية  واملجال�ش  احلكومات  املجمع 

ونظم  قوانني  تعديل  اإىل  �ضالمية،  االإ البلدان 

وقاف فيها مبا يتفق مع قرارات جممع الفقه  االأ

�ضالمي الدويل.  االإ

يف  واجلامعات  التعليم  وزارات  دعوا  كما 

مقررات  تخ�ضي�ش  اإىل  �ضالمية،  االإ البلدان 

علمية  درا�ضة  الوقف  بدرا�ضة  تعنى  درا�ضية، 

مو�ضوعية، كما يو�ضي املجمع بدرا�ضة مو�ضوع 

و�ضوابطها،  وتنظيمها  واأُ�ض�ضها  الوقف  اإدارة 

موقعها  يف  دارة  االإ وا�ضتمرار  اختيار  ومعايري 

يف دورات قادمة، واأن تويل هذا املو�ضوع عناية 

وقاف  خا�ضة باعتباره اأ�ضا�ش جناح ونه�ضة االأ

وا�ضتثماراتها.

�سهم تفعيل وقف �الأ

دحيم  اآل  م�ضفر  ي��ق��ول   ط����ار  االإ ه��ذا  يف 

الباحث االقت�ضادي املتخ�ض�ش اأن هناك اأثًرا 

اإيجابًيا كبرًيا �ضيرتتب على هذه اخلطوة التي 

اخلطوة  ه��ذه  �ضهم،  االأ وق��ف  تفعيل  يف  تتمثل 

���ض��ت��ك��ون م��ن اأك����ر ع��وام��ل دع���م وا���ض��ت��ق��رار 

دور  �ضيكون  ال�ضخ�ضي  تقديري  ويف  ال�ضوق، 

�ضهم اأكر من دور �ضانع ال�ضوق، فمن  وقف االأ

ن�ضبته  م��ا  وق��ف  امل��ث��ال-  �ضبيل  على  خ���الل- 

2.5% من اأ�ضهم كل �ضركة مدرجة يف ال�ضوق، 

ملا  دائم  با�ضتثمار  قمنا  قد  �ضنكون  بهذا  فاإننا 

والن�ضبة  املالية  ال�ضوق  قيمة  من   %2.5 ن�ضبة 

متثل مقدار ن�ضبة الزكاة.

ويف ال�ضياق نف�ضه يوؤكد يا�ضر اآل عبدال�ضالم 

�ضالمية اأهمية دور  املتخ�ض�ش يف امل�ضرفية االإ

و»قيادته«  املالية  ال�ضوق  �ضهم يف دعم  االأ وقف 

التذبذب  عن  والبعد  والثبات  اال�ضتقرار  نحو 

احل����اد، وال�����ض��ب��ب يف ذل���ك ب��راأي��ه ي��ع��ود اإىل 

موال وثباتها.  ا�ضتقرار مثل هذه االأ
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اآل  ومع هذا الت�ضجيع الكبري ي�ضدد م�ضفر 

نظمة الكافية لتنظيم  دحيم على �ضرورة �ضن االأ

�ضهم  االأ وقف  يكون  »حتى  ويقول  الوقف،  هذا 

زيادة  ناحية  من  اأي  الناحيتني،  من  اإيجابًيا 

ا�ضتمرار  املالية، و�ضمان  ال�ضوق  اال�ضتقرار يف 

اللوائح  و���ض��ع  يجب  نف�ضه،  ال��وق��ف  اإنتاجية 

نظمة املتعلقة بهذا  املنا�ضبة عند ا�ضت�ضدار االأ

الواقفون  الوقف وذلك حتى يطمئن  النوع من 

�ضهم من حيث املبداأ، وللتاأثري  من فعالية وقف االأ

وقاف على  يجابي املحتمل لهذا النوع من االأ االإ

اآل  »ومي�ضي  ككل،  واالقت�ضاد  املالية  ال�ضوق 

دحيم م�ضتعر�ضًا النقاط التي يجب اأن تناق�ش 

اأبرزها  الت�ضاوؤالت  من  الكثري  عن  جتيب  حتى 

املمثلة  واجلهة  املوقوفة؟  �ضهم  االأ متثيل  كيفية 

خ�ضارة  حالة  يف   التعامل  و�ضكل  �ضهم؟  لالأ

ال�ضركة اأو ت�ضفيتها اأو انتهائها؟ طرق حتديد 

ال�ضركات التي يحق لها الوقف يف ال�ضوق؟ ثم 

املعايري امل�ضتخدمة يف حتديد هذه ال�ضركات؟ 

النا�ضئة  رب��اح  االأ واأخ��رًيا كيفية مراقبة �ضرف 

هذه  على  ج��اب��ة  »وب��االإ امل��وق��وف��ة،  �ضهم  االأ م��ن 

النتائج  على  �ضنح�ضل  ف��اإن��ن��ا  ال��ت�����ض��اوؤالت، 

�ضهم على االقت�ضاد املحلي  املاأمولة من وقف االأ

من  �ضهم  االأ �ضوق  على  يجابي  االإ والتاأثري  ككل 

ن��اح��ي��ة اال���ض��ت��ق��رار واحل���د م��ن ال��ت��ذب��ذب يف 

اأخرى  مرة  املجتمع  ثقة  عودة  وكذلك  ال�ضوق، 

يف ال�ضوق املالية بعد اأن اأ�ضيبت ب�ضربات قوية 

عوام القليلة املا�ضية. خالل االأ

�أدو�ر �أخرى 

ومع هذا يرى البع�ش �ضرورة بحث امل�ضاألة 

املو�ضوع،  ح�ضا�ضية  اإىل  بالنظر  وذلك  بروية، 

خا�ضة  ج���ًدا،  عالية  ���ض��ه��م  االأ يف  فاملخاطرة 

م�ضاألة  وه��ي  وق��اف،  ب��االأ يتعلق  املو�ضوع  واأن 

عاملنا  يف  وخا�ضة  باالهتمام  وج��دي��رة  هامة 

�ضالمي. االإ

املايل  املحلل  ي�ضدد  اأخرى  ناحية  لكن من 

االجتماعية  الوظيفة  على  ظهري  ب��ن  عثمان 

ويقول  وق���اف،  االأ توؤديها  اأن  املمكن  من  التي 

طار: »يبدو الوقف �ضرورًيا يف بع�ش  يف هذا االإ

حوال والظروف التي متر  املجتمعات وبع�ش االأ

مم، ويف حال اأمتنا فمما ال �ضك فيه اأن  بها االأ

للوقف الدور الكبري يف تنمية املجتمع خا�ضة اأنه 

يغطي احتياجات الفقراء واأماكن الر والعبادة 

اأهداف  اإىل  ذلك  يتعدى  بل  مثاًل،   كامل�ضاجد 

�ضاملة  خ��ريي��ة  واأغ��را���ش  وا���ض��ع��ة  اجتماعية 

واأ�ضحاب  الطبية  وامل�ضحات  العلم  دور  مثل 

احلاجات اخلا�ضة.

عبدال�ضالم  اآل  يا�ضر  حوله  يتفق  ما  وهو 

وقاف  والذي �ضدد على اأهمية هذا النوع من االأ

ُيلتفت  مل  والتي  احلديثة  الو�ضائل  من  كونها 

اإىل  بحاجة  وه��ي  ن،  االآ حتى  اأهميتها  اإىل 

الوقت  يف  هميتها  الأ نظًرا  التو�ضيح  من  املزيد 

هذه  مثل  »اإن  قائاًل  ي�ضيف  حيث  املعا�ضر«، 

واملواطن،  الوطن  دعم  �ضاأنها  من  اخلطوات 

موال املوقوفة والتي ت�ضرف  خا�ضة اأن هذه االأ

يف اإن�ضاء ال�ضركات امل�ضاهمة من �ضاأنها تعزيز 

واخلدمات  امل�ضاريع  من  املزيد  ودعم  التنمية 

بالتايل يف  وامل�ضاهمة  الوظيفية  الفر�ش  وخلق 

البطالة  مقدمتها  ويف  امل�ضاكل  من  الكثري  حل 

والفقر.

جتارب ناجحة  

طبقتها  اأن  �ضبق  املنظور  ب�ضكلها  وامل�ضاألة 

بع�ش الدول واجلهات على اأر�ش الواقع، ولعل 

اأو�ضح التجارب يف هذا املجال ما نفذته وزارة 

اإن�ضائها يف عام  بداية  مع  ال�ضودانية  وق��اف  االأ

من  الفكرة  تطبيق  يف  ب���داأت  حيث  1989م، 

اأتاحت  والتي  الوقفية  �ضهم  االأ برنامج  خالل 
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ريم أسعد
حما�ضرة يف التمويل بكلية دار احلكمة

اأقوى  وروب��ي  االأ االحت��اد  جلعل  عمل  خطة  مبثابة  ل�ضبونة«  »ا�ضرتاتيجية  تعتر 

اقت�ضاد معريف يف العامل قادر على )1( النمو االقت�ضادي  )2( وخلق الوظائف )3( 

واالندماج املجتمعي )4( وحماية البيئة وذلك بحلول عام 2010. 

ع��دد من  ه���داف ج��ه��وًدا جبارة يف ظل  االأ ه��ذه  واح��د من  يتطلب كل  �ضك  بال 

املتغريات والتحديات التي تواجه دول املنطقة مثل ازدياد عدد دول االحتاد واأعداد 

املهاجرين لدول االحتاد الكرى من ال�ضرعيني اأو غري ال�ضرعيني.

خبار برتدي امل�ضتوى  كنت اأراجع يف ذهني اإمكانية جناح االتفاقية عندما جاءت االأ

ال�ضرقية  اأوروب��ا  من  للمهاجرين  وجهة  موؤخًرا  اأ�ضبحت  والتي  جنيف  مبدينة  مني  االأ

خبار واملحللني باأن من اأهم التحديات التي  واإفريقيا واآ�ضيا، وال يخفى على متابعي االأ

بداأت منذ  والتي  الثالث  العامل  وروب��ي هي هجرة مواطني دول  االأ تواجه دول االحتاد 

عدة عقود، فزائر فرن�ضا يجد تغرًيا ملحوًظا يف دميوغرافية املدن وكذا زائر اإيطاليا 

واأملانيا حتى اأنني كنت اأقراأ عن هجرة مواطني الهند اإىل اأي�ضلندا تلك الدويلة يف اأق�ضى 

وروبي والتي تبعد ب�ضع مئات كيلومرتات عن القطب ال�ضمايل. اأما بريطانيا،  ال�ضمال االأ

بي�ش عليها يف ظل التفوق ال�ضكاين  فاإين اأ�ضبحت غري متاأكدة من �ضيطرة اجلن�ش االأ

�ضيوي بها. االآ

ثم جاء التقرير الذي بثه موقع »يو تيوب« عن التغري الدميوغرايف يف اأوروبا ب�ضبب املد 

و�ضط منذ عدة اأيام - وزاره اأكرث  �ضالمي اإليها - والذي كتبت عنه �ضحيفة ال�ضرق االأ االإ

من ع�ضرة ماليني م�ضاهد، وقد ن�ش التقرير اأن اأوروبا كما نعرفها نحن –ثقافًيا وعرقًيا- 

�ضوف تختفي خالل ثالثة عقود من الزمن و�ضيكون معظم �ضكانها من امل�ضلمني.

فراط يف التفاوؤل لي�ش  دالء براأي مف�ضل يف هذه امل�ضاألة اأو االإ و�ضوف اأحتفظ عن االإ

نني اأ�ضك يف جدوى انت�ضاره بهذه ال�ضرعة وبنوعية الكثري  �ضالم بل الأ نني �ضد انت�ضار االإ الأ

من امل�ضلمني التي ابتلي بها العامل من م�ضلحني واإرهابيني اإىل قرا�ضنة وحمرتيف جرمية.

يعني  وماذا  ب�ضيطة؟  عقود  خالل  عرفناها  كما  وروبية  االأ الثقافة  �ضتختفي  حًقا  هل 

مر  االأ لذلك  ولكن  وهلة  ول  الأ ال�ضاأن  نقلل من هذا  العرب؟ رمبا  اإلينا نحن  بالن�ضبة  ذلك 

بال �ضك عدة نتائج ينبغي على املحللني العرب وامل�ضلمني التعمق يف درا�ضتها قبل اإق�ضائها 

جانًبا كاأمر غري جدير باالهتمام.

 ولنا وقفة اأخرى يف مرة قادمة اإن �ضاء اهلل مع اأخل�ش التهاين للقراء الكرام بحلول 

�ضهر رم�ضان املبارك.

ريم أسعد

هل نحن المتفائلون أم هم الطموحون؟

زوايا

جمال  يف  امل�ضاهمة  املانحني  ل�ضغار 

يكتتب  وقفية  اأ�ضهم  باإ�ضدار  الوقف 

ح�ضة  الم���ت���الك  ال���واق���ف���ون  ف��ي��ه��ا 

ثم  معني،  م�ضروع  يف  منهم  موقوفة 

م،  االأ الوقفية  ال�ضركة  الهيئة  اأن�ضاأت 

براأ�ضمال  قاب�ضة  وقفية  �ضركة  وهي 

�ضوداين  مليارات جنيه  ثالثة  مقداره 

واأعقبت  �ضعودي(،  ريال  مليارات   6(

ذل���ك ب��اإن�����ض��اء ع���دد م��ن ال��ع��ق��ارات 

خمتلفة  اأن��ح��اء  يف  احلديثة  الوقفية 

ب��رام��ج  م��ع  لت�ضبح  ال�����ض��ودان،  م��ن 

تدار  كبرية  ا�ضتثمارية  من�ضاأة  اأخرى 

على اأ�ضا�ش اقت�ضادي لتنمية وتطوير 

وقاف ال�ضودانية. وا�ضتثمار اأموال االأ

يا�ضر  ي��ذك��ر  نف�ضه  ط����ار  االإ ويف 

�ضركة  وب��ف��خ��ر جت��رب��ة  ع��ب��دال�����ض��الم 

جبل  و�ضركة  والتعمري  ن�ضاء  لالإ مكة 

ªcا   – وهما  املكرمة،  مكة  يف  عمر 

به كونها حولت  يقول - مثال يحتذى 

م����اك����ن اخل���رب���ة ح��ول  امل��ن��اط��ق واالأ

وذل��ك  حديثة،  جتمعات  اإىل  احل��رم 

على  بنيت  التي  وق���اف  االأ خ��الل  م��ن 

�ضركة  حت��ت  ��م��ت  و���ضُ اأ���ض��ه��م  �ضكل 

عوائد  توزع  للعيان  وا�ضحة  م�ضاهمة 

مالية ب�ضكل منتظم، ويف الوقت نف�ضه 

وقاف بعد دجمها يف  طورت مناطق االأ

وقفية،  اأ�ضهم  اإىل  وحتويلها  ال�ضركة 

مبا  واملرافق  اخلدمات  فيها  وو�ضعت 

يتالءم مع راحة احلجاج واملعتمرين، 

والتي تليق بهذا البلد الطاهر الذي هو 

قبلة امل�ضلمني والذي ي�ضتقبل امل�ضلمني 

من جميع اأنحاء العامل. 

اآل  ي���ق���ول  ن��ف�����ض��ه  االجت������اه  ويف 

فوائد  بال�ضك  »ه��ن��اك  عبدال�ضالم 

يف  ت��ت��م��ث��ل  ال���واق���ف  يجنيها  ك��ب��رية 

عوائد  وبقاء  ا�ضتمرار  من  ا�ضتفادته 

����ض���ه���م امل�����ض��م��ون��ة ال��ب��ق��اء  ه����ذه االأ

للوقف  اأم���وااًل  كونها  واال�ضتمرارية 

معروفة  �ضركات  يف  كاأ�ضهم  تو�ضع 

باإذن  يحميها  داء  واالأ دارة  االإ بح�ضن 

اإه��م��ال��ه،  اأو  ال��وق��ف  �ضياع  م��ن  اهلل 

والنمو خا�ضة  لها اال�ضتمرار  وي�ضمن 

عليها  يكون  امل�ضاهمة  ال�ضركات  اأن 

من  العديد  فهناك  م�ضاعفة،  رقابة 

اجلهات الرقابية كاجلمعية العمومية، 

دارة وغريها«. وجمل�ش االإ

اتفاقية لشبونة ..
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اإللزام الكامل.. 
الطريق الوحيد 

الشفافية نحو 

قضية العدد

»ت��د�ول«  يف  2009م  �لعام  ه��ذ�  مطلع  ناق�سنا 

�أهميتها  تناول  �ل�سركات  حوكمة  عن  مو�سوًعا 

و�أهد�فها ومبادئها وكيفية جناحها، ويف هذ� �لعدد 

نتناول �حلوكمة مرة �أخرى لكن من ز�وية خمتلفة 

على  �ململكة  �أدخلته  �لذي  �لتطوير  نناق�س  حيث 

�ل�سعودي  �القت�ساد  ��ستفاد  وم��اذ�  �لنظام  ه��ذ� 

جتاوب  وم��دى  ن،  �الآ حتى  �إق��ر�ره  من  و�ل�سركات 

مرحلًيا  وتطبيقها  �ال�سافات  تلك  مع  �ل�سركات 

�مل�ساهمني  على  �لعائدة  و�ل��ف��و�ئ��د  مر�فقها،  يف 

و�جلهات  �مل��ال  �سوق  هيئة  ودور  و�مل�ستثمرين، 

خرى. �الأ

اإللزام الكامل.. 
الطريق الوحيد 

الشفافية نحو 

حوكمة الشركات



31العدد 35 - �سبتمرب 302009 العدد 35 - �سبتمرب 2009 31العدد 35 - �سبتمرب 302009 العدد 35 - �سبتمرب 2009



قضية العدد

مة
وك

لح
ا

33العدد 35 - �سبتمرب 322009 العدد 35 - �سبتمرب 2009 33العدد 35 - �سبتمرب 322009 العدد 35 - �سبتمرب 2009

�أ�سا�سيات عمل �حلوكمة 

ع��دة  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ات  ح��وك��م��ة  تعتمد 

�ضهم  عوامل ت�ضمل احرتام حقوق حاملي االأ

وامل�ضاواة بينهم وحتقيق العدالة واإ�ضراكهم 

املعلومات  وت��وف��ري  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف 

���ض��ه��م  االأ ح��ام��ل��ي  ل��ك��ل  وا���ض��ح��ة  ب�ضفافية 

وحتديد م�ضوؤولية وواجبات وحقوق اأع�ضاء 

دارة. جمل�ش االإ

من  التاأكد  اإىل  العوامل  ه��ذه  وتهدف 

�ضليمة  بطريقة  تدار  امل�ضاهمة  ال�ضركة  اأن 

وامل�ضاءلة،  واملتابعة  للمراقبة  تخ�ضع  واأنها 

�ض�ش  االأ جمملها  يف  العوامل  ه��ذه  وت�ضكل 

يف  امل�ضاهمة  ال�ضركات  اإدارة  حتكم  التي 

اإطار االقت�ضاد احلر وتعمل �ضمن املحاور 

الثقة  ومنها  املال  �ضوق  حتكم  التي  العامة 

باملعلومات املالية امل�ضرح بها من ال�ضركات 

وا�ضتقاللية  ال�ضوق،  يف  املدرجة  امل�ضاهمة 

مراجعي احل�ضابات وعدم تاأثرهم مبوؤثرات 

�ضافة لدور اجلهات الر�ضمية  خارجية، باالإ

التي تراقب �ضوق املال، وهي هنا يف اململكة 

هيئة ال�ضوق املالية ال�ضعودية. 

�لتطوير 

ال�ضعودية  امل��ال  �ضوق  هيئة  اأ���ض��درت 

الئحة حوكمة ال�ضركات يف اململكة العربية 

اجلريدة  يف  الالئحة  ون�ضرت  ال�ضعودية 

على  2006م  نوفمر   24 بتاريخ  الر�ضمية 

جلميع  ا�ضرت�ضادية  الالئحة  ه��ذه  تعد  اأن 

مل  ما  املالية  ال�ضوق  يف  املدرجة  ال�ضركات 

ين�ش نظام اأو الئحة اأخرى اأو قرار جمل�ش 

اإلزامية بع�ش ما ورد فيها من  الهيئة على 

من  )ب(  الفقرة  ن�ضت  ما  ح�ضب  اأحكام 

هذه  حكم  من  ا�ضتثنت  اأنها  اإال  التمهيد، 

ف�ضاح  باالإ ال�ضركة  التزام  وج��وب  الفقرة 

تطبيقه  مت  عما  دارة  االإ جمل�ش  تقرير  يف 

حكام التي مل  اأحكام هذه الالئحة واالأ من 

تطبق واأ�ضباب ذلك.

ون�ضت يف التمهيد على اأن هذه الالئحة 

دارة  الإ املنظمة  وامل��ع��اي��ري  ال��ق��واع��د  تبني 

ه����ي ق����وان����ني وت��ع��ل��ي��م��ات 

ظهارها  الإ ال�ضركات  بها  تلتزم 

يف  وو�ضوح  �ضفافية  اأكرث  ب�ضكل 

النواحي املالية والهيكلية ويزيد 

من م�ضداقيتها يف اأ�ضواق املال، 

اأكرث  اأداء  اإىل  احلوكمة  وتهدف 

يجعلها  مبا  لل�ضركات  �ضفافية 

من  تريد  ما  ح�ضد  على  ق��ادرة 

متويل من اأ�ضواق املال.

ماذا تعني 
الحوكمة؟

ال�ضركات امل�ضاهمة املدرجة يف ال�ضوق من 

ممار�ضات  باأف�ضل  االل��ت��زام  �ضمان  اأج��ل 

احلوكمة التي تكفل حماية حقوق امل�ضاهمني 

وحقوق اأ�ضحاب امل�ضالح.

ال�ضركات  ونظًرا حلداثة فكرة حوكمة 

الكاملة  الفر�ضة  العامة  لل�ضركات  تتح  مل 

يف  ال�ضركات(  )حوكمة  م��ب��ادئ  لتاأ�ضيل 

امل�ضاهمة  فال�ضركات  ال�ضعودي  االقت�ضاد 

امللتزمة باأ�ض�ش ومبادئ )حوكمة ال�ضركات( 

ما زالت قليلة ن�ضبًيا، وقد تكون يف مقدمتها 

ن�ضبة  ال��دول��ة  متتلك  التي  ال�ضركات  تلك 

مثل  الكرى  ال�ضركات  اأو  راأ�ضمالها  من 

جتاوبت  التي  التجارية  والبنوك  )�ضابك( 

ب�ضكل معقول. 
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الشركات  ت��ج��اوب  ال��ع��م��ران: 
«جيد» حتى اآلن وننتظر المزيد

�لفو�ئد 

اأدخلته  ال���ذي  التطوير  ف��وائ��د  تتمثل 

اململكة يف نظام حوكمة ال�ضركات فيما يتعلق 

بامل�ضاهمني وامل�ضتثمرين يف توفري احلماية 

وت�ضهيل   ال�ضركات  ه��ذه  يف  للم�ضاهمني 

ممار�ضة حقوقهم، واملعاملة املت�ضاوية فيما 

ف�ضاح ال�ضليم يف  بينهم، و�ضمان القيام باالإ

الوقت املنا�ضب عن كافة املو�ضوعات املهمة 

املتعلقة بال�ضركة، مبا يف ذلك املركز املايل، 

التوجيه  و�ضمان  امللكية،   وحقوق  داء،  واالأ

والرقابة  لل�ضركة،  اال�ضرتاتيجي  ر�ضاد  واالإ

ال�ضركة  اإدارة  على  دارة  االإ ملجل�ش  الفعالة 

دارة عن م�ضوؤوليته اأمام  وحما�ضبة جمل�ش االإ

ال�ضركة وامل�ضاهمني، وقد بني الباب الثاين 

من الئحة حوكمة ال�ضركات احلقوق العامة 

احلقوق  جميع  تثبيت  ومنها  للم�ضاهمني، 

يف  احل��ق  خا�ش  وب��وج��ه  بال�ضهم  املت�ضلة 

رباح التي يتقرر  احل�ضول على ن�ضيب من االأ

ن�ضيب  على  احل�ضول  يف  واحل��ق  توزيعها 

من موجودات ال�ضركة عند الت�ضفية، وحق 

ح�ضور جمعيات امل�ضاهمني، واال�ضرتاك يف 

وحق  قراراتها،  على  والت�ضويت  مداوالتها 

اأعمال  �ضهم، وحق مراقبة  الت�ضرف يف االأ

على  امل�ضوؤولية  دعوى  ورفع  دارة  االإ جمل�ش 

وطلب  اال�ضتف�ضار  وح��ق  املجل�ش،  اأع�ضاء 

ال�ضركة وال  معلومات مبا ال ي�ضر مب�ضالح 

ولوائحه  املالية  ال�ضوق  نظام  مع  يتعار�ش 

امل�ضاهمني  ممار�ضة  وت�ضهيل  التنفيذية 

حل��ق��وق��ه��م وح�����ض��ول��ه��م ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 

مُتكن  التي  املعلومات  جميع  توفري  ووجوب 

على  حقوقهم  مم��ار���ض��ة  م��ن  امل�ضاهمني 

ودقيقة،  واف��ي��ة  تكون  بحيث  وج��ه،  اأك��م��ل 

ويف  منتظمة  بطريقة  وحت��ّدث  تقّدم  واأن 

التمييز بني  املواعيد املحددة، وعدم جواز 

املعلومات،  بتوفري  يتعلق  فيما  امل�ضاهمني 

حيث  وال�ضفافية  ف�����ض��اح  االإ األ��زم��ت  كما 

�ضيا�ضات  ت�ضع  اأن  ال�ضركات  على  اأوجبت 

�ضرافية  االإ واأنظمته  واإج��راءات��ه  ف�ضاح  االإ

ب�ضكل مكتوب وفًقا للنظام.

رفع م�ستوى �ل�سفافية

ال���ع���م���ران ع�ضو  ف��ه��د  ي��ق��ول حم��م��د 

اإن  ل���»ت��داول«  ال�ضعودية  االقت�ضاد  جمعية 

هذه  ممار�ضات  ويف  ال�ضنوية  التقارير  يف 

ال�ضركات، اإال اأنه ا�ضتدرك اأن هناك تفاوًتا 

اإىل  متعاونة  �ضركات  بني  ما  التجاوب  يف 

حد كبري و�ضركات متجاوبة على ا�ضتحياء، 

على حد تعبريه وبالتايل فاإنه بعد مرور نحو 

الوقت  اأ�ضبح  الالئحة،  اإعالن  على  عامني 

كافًيا ومنا�ضًبا لتحويلها كاملة اإىل اإلزامية 

التطبيق على ال�ضركات املدرجة بهدف رفع 

التقليل  اإىل جانب  لديها  ف�ضاح  االإ م�ضتوى 

من املخاطر املرتتبة على عدم العمل بهذه 

الالئحة.

واأ����ض���اف ع�����ض��و ج��م��ع��ي��ة االق��ت�����ض��اد 

تتعلق  مهمة  نقطة  هناك  »اأن  ال�ضعودية 

تطوير  ب�ضرورة  تتمثل  املالية  ال�ضوق  بهيئة 

التي  امل��ت��غ��ريات  اإن  ح��ي��ث  ال��الئ��ح��ة  ه���ذه 

كثرية  اأ�ضبحت  ط���راف  االأ جميع  واج��ه��ت 

لكي  تف�ضيلًيا  اإط��اًرا  والتنمية«  االقت�ضادي  التعاون  »منظمة  و�ضعت 

ت�ضتويف ال�ضركات �ضروط احلوكمة ومن اأهمها: توفري احلماية للم�ضاهمني 

مت�ضاوية  ومعاملة  حقوقهم.  ممار�ضة  لهم  ي�ضهل  واأن  ال�ضركات،  هذه  يف 

لكافة  الفر�ضة  واإتاحة  اأجانب،  اأو  وطنيني  كانوا  �ضواء  امل�ضاهمني،  لكافة 

و�ضمان  حقوقهم،  انتهاك  عن  فعال  تعوي�ش  على  للح�ضول  امل�ضاهمني 

ال�ضليم يف الوقت املنا�ضب عن كافة املو�ضوعات املهمة  ف�ضاح  القيام باالإ

امللكية،  وحقوق  داء،  واالأ امل��ايل،  املركز  ذلك  يف  مبا  بال�ضركة،  املتعلقة 

ر�ضاد اال�ضرتاتيجي لل�ضركة، والرقابة الفعالة ملجل�ش  و�ضمان التوجيه واالإ

دارة عن م�ضوؤوليته اأمام  دارة على اإدارة ال�ضركة، وحما�ضبة جمل�ش االإ االإ

ال�ضركة وامل�ضاهمني.

شروط الخضوع للحوكمة

رفع  يف  �ضاهمت  ال�ضركات  حوكمة  الئحة 

امل�ضوؤوليات  وحت��دي��د  ال�ضفافية  م�ضتوى 

ما  وه��و  �ضركة  ك��ل  داخ���ل  وال�ضالحيات 

م�ضرًيا  كبري،  ب�ضكل  املخاطرة  من  خف�ش 

ن  همية  الكبرية االآ اإىل اأن اخلطوة ذات االأ

هي الكيفية التي �ضيتم بها اإلزام ال�ضركات 

ال  نها  الأ الالئحة  بهذه  ال�ضوق  يف  املدرجة 

ت���زال ا���ض��رت���ض��ادي��ة، يف ح��ني ق��ام��ت هيئة 

الالئحة  بنود  بع�ش  بتحويل  املالية  ال�ضوق 

اأن  نف�ضه  الوقت  يف  معتًرا  لزامية،  االإ اإىل 

حتويل  ينتظرون  يزالون  ال  ال�ضوق  مراقبي 

لزامية حتى يتم حتقيق  باقي البنود اإىل االإ

ال��ق�����ض��وى م��ن ه���ذه الالئحة   اال���ض��ت��ف��ادة 

اخلا�ضة بحوكمة ال�ضركات.

ال�ضركات  جتاوب  اأن  العمران  ويعتقد 

ن، م�ضت�ضهًدا بظهور ذلك جلًيا  جيد حتى االآ
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الشاهري:  يمكن تطبيق الحوكمة على أي شركة مدرجة 
أو غير مدرجة

ي�ضتوجب  ما  وه��و  املا�ضية،  الفرتة  خ��الل 

احلالية  الالئحة  بنود  يف  النظر  اإع���ادة 

وتطويرها واإ�ضافة بنود جديدة ت�ضتدعيها 

مبفهوم  الرقي  بهدف  احلالية  ال��ظ��روف 

ه���داف  االأ اإىل  و���ض��واًل  ال�ضركات  حوكمة 

املن�ضودة«.

 حماية �مل�ساهمني و�مل�ستثمرين 

ويرى امل�ضت�ضار القانوين ماجد اأخ�ضر 

حماية  يوفر  ال�ضركات  حوكمة  نظام  اأن 

من  فيه  ملا  لهم  و�ضماًنا  اأواًل  للم�ضاهمني 

ف�ضاح عن املركز  بنود تدعم ال�ضفافية واالإ

توا�ضل  ف��ر���ض��ة  واإت���اح���ة  لل�ضركة  امل���ايل 

دارة  عن  امل�ضاهمني مع اأع�ضاء جمل�ش االإ

واق��رتاح��ات  ا�ضتف�ضارات  توجيه  ط��ري��ق 

ع�����ض��اء م��ن خ���الل ح�ضور  ل��الأ م��ب��ا���ض��رة 

وامل�ضاركة  للم�ضاهمني  العامة  اجلمعيات 

فيها والت�ضويت على قراراتها وال تقت�ضر 

حقوق  على  احل��ف��اظ  يف  ال��ن��ظ��ام  اأه��م��ي��ة 

امل�ضاهمني فقط بل متتد لت�ضمل على اأدوار 

ال�ضركة  يف  خرى  االأ طراف  االأ وم�ضوؤوليات 

دوًرا  ي��وؤدي  اأنه  كما  ومتعاملني،  اإدارة  من 

مهًما يف جذب املزيد من امل�ضتثمرين �ضواء 

من الداخل اأو من اخلارج.

جميع  اأخ�ضر  ماجد  امل�ضت�ضار  ودع��ا 

الغرف التجارية ال�ضناعية يف اململكة اإىل 

التعاون مع هيئة �ضوق املال يف اإقامة دورات 

ال�ضركة  ط��راف يف  االأ وور���ش عمل جلميع 

���ض��واء  ك��ان��وا م��وظ��ف��ني، اأو م��دي��ري��ن، اأو 

م�ضاهمني، اأو اأع�ضاء جمل�ش اإدارة لتنمية 

تطبيق  يف  منهم  كل  ل��دور  الثقايف  الوعي 

احلوكمة 

 رقابة و�سفافية

م���ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل 

ال�ضعودية  ���ض��ه��م  االأ ب�����ض��وق  املتخ�ض�ش 

حوكمة  م�ضطلح  اإن  ال�ضاهري  عبدالعزيز 

ال�����ض��رك��ات م��ن امل�����ض��ط��ل��ح��ات احل��دي��ث��ة 

التنظيمية  ط��ر  االأ من  جمموعة  تعني  التي 

تنظم  التي  واملالية  والقانونية  داري���ة  واالإ

واأ�ضحاب  وامل���الك  دارة  االإ ب��ني  العالقة 

الهيكل  ا  اأي�ضً ويت�ضمن  خ��رى،  االأ امل�ضالح 

الذي يتم من خالله و�ضع اأهداف ال�ضركة 

هداف  االأ تلك  حتقيق  م�ضارات  حتديد  مع 

داء. ونظم الرقابة على االأ

اإىل  ت�ضعى  احل��وك��م��ة  اأن��ظ��م��ة  اأن  كما 

حتقيق اأهداف منها: حت�ضني اأداء ال�ضركات 

نظمة التي ت�ضاهم  رباح، وو�ضع االأ وتعظيم االأ

املقبولة  غري  والت�ضرفات  الغ�ش  تقليل  يف 

اأنظمة  و�ضع  جانب  اإىل  واإدارًي�����ا،  م��ادًي��ا 

واأع�ضاء، وو�ضع  اإدارة  ال�ضركة  رقابية على 

اأنظمة تتعلق ب�ضري العمل داخل ال�ضركة.

اإىل  ال�����ض��رك��ات  حوكمة  ت�ضعى  ��ا  اأي�����ضً

حتقيق ال�ضفافية املن�ضودة التي يتطلع اإليها 

عالقة  له  من  وجميع  وامل�ضاهم  امل�ضتثمر 

املخاطر  تقليل  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  بال�ضركة 

داء وحت�ضني القيادة حتت اأنظمة  وحتفيز االأ

عليها،  االط��الع  اجلميع  ي�ضتطيع  مك�ضوفة 

ال�ضركات ال تقت�ضر  اأن حوكمة  اإىل  م�ضرًيا 

ميكن  بل  للتداول  املدرجة  ال�ضركات  على 

تطبيقها على اأي �ضركة �ضواء كانت خا�ضة 

يف  مدرجة  غري  اأو  مدرجة  اأو  م�ضرتكة  اأو 

وراق املالية. �ضوق االأ

بناء �قت�ساد قوي

ف�ضل  واالقت�ضادي  املايل  املحلل  ويرى 

البوعينني اأن تطبيق نظام حوكمة ال�ضركات 

هداف التي  ما زال يف بداياته ومل يحقق االأ

و�ضع من اأجلها وهو واإن جنح يف اإنفاذ بع�ش 

مثل  االأ التطبيق  ي�ضل حد  اأنه مل  اإال  مواده 

بعد.

الحماية  ي��وف��ر  ال��ش��رك��ات  حوكمة  ن��ظ��ام  أخ��ض��ر: 
للمساهمين
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ب��ني نظام  ف��رًق��ا  ه��ن��اك  اأن  واأ���ض��اف 

النظام  تطبيق  وثقافة  ال�ضركات  حوكمة 

قطاعي  يف  �ضائدة  تكون  اأن  يفرت�ش  التي 

بينهما  الف�ضل  ميكن  وال  ع��م��ال  واالأ امل��ال 

ال��ك��ف��اءة يف  اإىل  ال��و���ض��ول  اأردن����ا  م��ا  اإذا 

التطبيق وحتويل النظام اإىل ثقافة تت�ضربها 

وي�ضتوعبها  امل�ضتثمرون  ويطلبها  ال�ضركات 

املجتمع.

احلوكمة  ن��ظ��ام  اأن  البوعينني  وت��اب��ع 

وال�ضفافية  ال��رق��اب��ة  حتقيق  اإىل  ي��ه��دف 

وال��ع��دال��ة وح��ف��ظ احل��ق��وق وال��ف�����ض��ل يف 

داء  االأ ���ض��الم��ة  يحقق  مب��ا  ال�����ض��الح��ي��ات 

النزاهة،  معايري  وحتقيق  العمل  وك��ف��اءة 

مو�ضًحا اأن ذلك كله يعتر من اأهم عوامل 

بناء االقت�ضاد للدولة.

وال��ق��وان��ني  ن��ظ��م��ة  االأ اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

وروبية  واحرتام تطبيقها هو ما قاد الدول االأ

االق��ت�����ض��ادي  للتطور  وال��ي��اب��ان  واأم���ريك���ا 

وجوب  على  م�ضدًدا  العامل،  على  والهيمنة 

بجميع  ملزًما  نظاًما  احلوكمة  نظام  جعل 

نظمة والقوانني املدنية  مواده واأن يدعم باالأ

والتجارية الكفيلة ب�ضمان تطور االقت�ضاد 

وبناء الوطن.

تسارع خطوات الشفافية في عمان
اأو����ض���ح���ت درا����ض���ة مل���رك���ز ع��م��ان 

ت�ضارع خطوات  االقت�ضادي  اال�ضت�ضاري 

مكت�ضباتها  على  احلفاظ  نحو  ال�ضلطنة 

يف مو�ضوع احلوكمة وذلك بعد جناحها 

للهيئة  التنظيمي  الهيكل  ت��ع��دي��ل  يف 

العامة ل�ضوق املال واإن�ضاء دائرة جديدة 

حلاكمية ال�ضركات تتبع املديرية العامة 

نفاذ واحلوكمة. لل�ضوؤون القانونية واالإ

بهدف  كرى  جهوًدا  الهيئة  وتبذل 

ال�ضلطنة  يف  امل��ال  �ضوق  وتنمية  تطوير 

تناف�ضية  وق���درة  ك��ف��اءة  اأك���رث  لي�ضبح 

املحلية  امل����دخ����رات  وت��وج��ي��ه  جل����ذب 

الهيئة  وت��ب��ذل  لال�ضتثمار،  جنبية  واالأ

ه��ذه  حتقيق  اأج���ل  م��ن  حثيثة  ج��ه��وًدا 

هداف.  االأ

�ضابق على  وح�ضلت عمان يف وقت 

ف�ضل اأداء يف  ول خليجيًا واالأ امل�ضتوى االأ

التي حتكم  نظمة  واالأ الت�ضريعات  جمال 

�ضركات امل�ضاهمة العامة.

وح�ضلت على ثالث نقاط من اأ�ضل 

اأع��ده  ال���ذي  التقرير  يف  ن��ق��اط  خم�ش 

ومعهد  للتمويل  ال��دويل  املعهد  من  كل 

يف  امل��ايل  دب��ي  ملركز  التابع  احلاكمية 

نهاية �ضبتمر من العام املا�ضي.

واأو�ضحت الدرا�ضة اأن الهيئة العامة 

يف  ال��ت��درج  م��ب��داأ  انتهجت  امل��ال  ل�ضوق 

ال�ضلطنة،  يف  احلوكمة  قواعد  تطبيق 

فقد عملت منذ اإن�ضائها يف عام 1998م 

تنظيم  لقواعد  التدريجي  البناء  على 

انتهى  حتى  امل�ضاهمة  �ضركات  واإدارة 

هذا البناء باإ�ضدار ميثاق تنظيم واإدارة 

الن�ضف  يف  العامة  امل�ضاهمة  �ضركات 

ب�ضكل  وتطبيقه  2002م  عام  من  ول  االأ

كلي يف عام 2003م.

ت��ي ت��ل��ك اجل��ه��ود ب��ع��د اأن اأك��د  وت��اأ

عدم  اأن  م��ن  ماليون  وحمللون  خ��راء 

ملتابعة  الهيئة  يف  خمت�ضة  دائ��رة  وجود 

حاكمية  ميثاق  بتح�ضني  املتعلقة  م��ور  االأ

احلني  بني  اأحكامه  وجتديد  ال�ضركات 

ي��رتاج��ع  اأن  عليه  ي��رتت��ب  ق��د  خ�����ر  واالآ

عليه  ح�ضلت  ال���ذي  التقييم  م�ضتوى 

ال�ضلطنة مبرور الزمن.

التطبيق  إلى  نصل  لم  البوعينين: 
األمثل بعد!
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بروفايل

البنك العربي الوطني

أداء متوازن بمعايير مهنية 
رفيعة المستوى
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خدماته  تقدمي  يف  �لوطني  �لعربي  �لبنك  مي�سي  ري��ال  مليون   6500 يبلغ  مال  بر�أ�س 

و�حد�  لي�سبح  1979م  عام  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  تاأ�س�س  بعدما  لعمالئه،  �مل�سرفية 

و�سط، و�ساهم ذلك بالطبع يف �لرفع من جودة �خلدمات  من �أكرب 10 بنوك يف �ل�سرق �الأ

فر�د و�ل�سركات عرب  �سالمية لالأ �لتي يقدمها وت�سمل: �خلدمات �مل�سرفية �لتجارية و�الإ

فروعه مبا�سرة، �إىل جانب خدمات �مل�سورة �ملالية و�ال�ستثمار و�إد�رة �لرثو�ت و�ل�سناديق 

و�لعمالت  �ملالية  ور�ق  ب��االأ و�لعاملية  �ملحلية  و�ملتاجرة  و�لتد�ول  و�لو�ساطة  �مل�سرتكة 

جنبية وخدمات �خلزينة و �ال�ستثمار. �الأ

زمة العاملية وتاأثرياتها املختلفة  ورغم االأ

بلغت  اأرب��اح  البنك عن حتقيق �ضايف  اأعلن 

ول من عام  1.441 مليون ريال للن�ضف االأ

2009 بزيادة قدرها 1.1% عن نف�ش الفرتة 

مليون   1.424 والبالغة  ال�ضابق  العام  من 

ريال. 

�ضتة  خالل  العمليات  ربح  اإجمايل  وبلغ 

 2.225 مقابل  ري��ال  مليون   2.369 اأ�ضهر 

مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق 

وب��ل��غ �ضايف   .%6.5 ق���دره  ب��ارت��ف��اع  وذل���ك 

اأ�ضهر  �ضتة  خ��الل  اخلا�ضة  العموالت  رب��ح 

مليون   1.730 مقابل  ريال  1.806 ماليني 

ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق وذلك 

بارتفاع قدره %4.4. 

ك��م��ا ب��ل��غ ���ض��ايف ال��رب��ح خ���الل ال��رب��ع 

مليون   752 مقابل  ريال  مليون   746 الثاين 

ال�ضابق وذلك  العام  املماثل من  للربع  ريال 

ربح  �ضايف  ومقابل   %0.8 قدره  بانخفا�ش 

للربع ال�ضابق 695 مليون ريال وذلك بارتفاع 

قدره %7.3.

وبلغت املوجودات كما يف 30 يونيو 2009 

 110.3 مقابل  ري��ال  مليار   115.1 مبلغ 

العام  م��ن  املماثلة  للفرتة  ري���ال  م��ل��ي��ارات 

وبلغت   ،%4.3 قدره  بارتفاع  وذلك  ال�ضابق 

اال�ضتثمارات 27.6 مليار ريال مقابل 22.3 

مليار ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق 

وذلك بارتفاع قدره 23.7%، وبلغت حمفظة 

مقابل  ريال  مليار   71.2 وال�ضلف  القرو�ش 

العام  املماثلة من  للفرتة  ريال  مليار   69.9

وبلغت   ،%1.8 قدره  بارتفاع  وذلك  ال�ضابق 

مقابل  ري��ال  مليار   85.2 العمالء  ودائ���ع 

العام  املماثلة من  للفرتة  ريال  مليار   84.9

ال�ضابق وذلك بارتفاع قدره %0.4. .

�لتقييم �ملايل 

العربي  البنك  اأرب��اح  زي��ادة  واملالحظ 

اإىل   2008 ع��ام  خ��الل  ال�ضافية  الوطني 

مليار   2.46 من  ري��ال،  مليار   2.49 نحو 

اإال  هام�ضية،  زيادة  اأنها  ورغم   ،2007 عام 

االقت�ضادية  و�ضاع  االأ ظل  يف  اإيجابية  اأنها 

الراهنة. 

حققها  التي  يجابية  االإ النتائج  وتوؤكد 

املوجودات  منو  خا�ضة   ،2008 العام  البنك 

�ضواق  االأ تقلبات  ظل  يف  ال�ضنوية،  رب��اح  واالأ

العاملية، على قوة ومتانة االقت�ضاد ال�ضعودي 

البنك  اإدارة  اأخ���رى  جهة  وم��ن  جهة،  م��ن 

خم�ض�ضات  بتجنيب  قامت  والتي  اجليدة، 

قيمة  يف  االن��خ��ف��ا���ش  مل��ق��اب��ل��ة  اإ���ض��اف��ي��ة 

اال�ضتثمارات املحلية والدولية، وملواجهة اأي 

خماطر قد يواجهها البنك. 

ك��م��ا ح��ق��ق ال��ب��ن��ك خ���الل ع���ام 2007 

ريال  مليون   2.461 بلغت  �ضافية  اأرب��اًح��ا 

عن    %1.7 مقداره   طفيف  ب��ان��خ��ف��ا���ش 

العام 2006، ومنو حمفظة القرو�ش بن�ضبة 

23%  لت�ضل اإىل 61.1 مليار ريال، وارتفاع 

ودائع العمالء بن�ضبة 19% اإىل 73.7 مليار 

 10.5 اإىل  امل�ضاهمني  وارتفاع حقوق  ريال، 

مليارات ريال خالل العام 2007. ويف نف�ش 

للت�ضنيف  فيت�ش  وكالة  رفعت  ا  اأي�ضً العام 

التقييم   درجة   Fitch Ratings   االئتماين

مما   )+A( اإىل   )-A( من    للبنك  املمنوحة 

مبركز  ومتتعه  للبنك   املتميز  داء  االأ يوؤكد 

مايل متني واإدارة خماطر حمافظة. 

البنك  عمد  التطويرية،  و�ضمن خططه 

العربي الوطني اإىل ت�ضخري التقنية احلديثة 

خلدمة عمالئه بكافة قطاعاتهم مع التزام 

وفر  اإذ  امل�ضتوى،  رفيعة  مهنية  قوي مبعايري 

خلدماته  اإلكرتونية  واإي�ضال  توزيع  قنوات 

ومنتجاته، مكنته من االقرتاب من عمالئه 

اأجهزة  من  متقدمة  �ضبكة  عر  وذلك  اأكرث 

اأنحاء  كافة  يف  منت�ضرة  يل،  االآ ال�ضراف 

ع�ضرية  م�ضرفية  خدمات  لتقدمي  اململكة، 

العربي  هاتف  وخدمة  ال�ضاعة،  م��دار  على 

معامالته  ك��اف��ة  اإجن���از  للعميل  تتيح  ال��ت��ي 

امل�ضرفية على بعد مكاملة هاتفية يف اأي وقت 

نرتنت  ومن اأي مكان، ف�ضاًل عن خدمات االإ

التي حقق البنك العربي فيها ق�ضب ال�ضبق 

ال�ضعودية  ال�ضوق  البنوك يف طرحها يف  بني 

تتيح  اخل��دم��ات  وه��ذه   ،2000 العام  مطلع 

اإ�ضافة  ت��ام،  باأمان  ح�ضاباته  اإدارة  للعميل 

العميل  التي متكن  العربي  اإىل خدمة جوال 

من خا�ضية الر�ضائل الق�ضرية وبث جمموعة 

كبرية من البيانات امل�ضرفية جلوال العميل 

ح�ضابه  بيانات  اآخر  على  الطالعه  مبا�ضرة 

لدى البنك يف اأي وقت ومن اأي مكان. 

ن�ضاين ي�ضاهم العربي  وعلى امل�ضتوى االإ

ال��وط��ن��ي ب��ن�����ض��ي��ب واف����ر م���ن اخل��دم��ات 

املجتمعية وموؤخًرا ح�ضل البنك على جائزة 

ن�ضانية  االإ للخدمة  املعوقني  طفال  االأ جمعية 

احلايل  العام  للموؤ�ض�ضات  اخل��ريي  للعمل 

2009م ، وذلك لتبنيه برنامج )افعل خرًيا( 

مبوجبه  ي��ق��دم  وال���ذي  اجلمعية،  ل�ضالح 

منذ  اجلمعية  حل�ضاب  �ضنوًيا  ترعا  البنك 

عام 1993م.
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أزمة الحديد 
في المملكة وهمية 

ودافعها الخوف

وجوه

أزمة الحديد 
في المملكة وهمية 

ودافعها الخوف
خالد الزومان من الرياض 
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�ملنتدب  و�لع�سو  �لرئي�س  نائب  �لربيعة  ريا�س  �ملهند�س  �أو�سح 

زمة  نابيب �ل�سلب يف حو�ر مع »تد�ول« �أن �الأ لل�سركة �ل�سعودية الأ

�لتي متر بها �سناعة �حلديد يف �ململكة لي�ست �أزمة حقيقية و�سببها 

�لوهم �أو �خلوف، كون �حلاجة للم�ساكن يف �ململكة كبرية وما يتبعها 

موجودة  و�ل�سيولة  �لبناء،  ومو�د  �سمنت  و�الأ للحديد  �حلاجة  من 

لية �ملنا�سبة  ولكنها ال ت�سل �إىل من يحتاجها ب�سبب عدم وجود �الآ

ن، كما �أن �حللول موجودة لكن حتتاج �إىل ت�سريع. حتى �الآ

من  �ل�سعودية«  نابيب  »�الأ �سركة  ح�سة   �أن  �لربيعة  وك�سف 

�ل�سوق �ل�سعودي ت�سل �إىل 32% من �ل�سوق، م�سرًي� يف �لوقت نف�سه 

بلغت  و2008  و2007   2006 ع��و�م  �الأ يف  �لت�سدير  ن�سبة  �أن  �إىل 

ن�سبتها 23% و20% و16% على �لتو�يل، و�ل�سبب يف �نخفا�س مبيعات 

ولوية  �الأ �إعطاء  يف  و�لرغبة  �ملحلية  �ملبيعات  زيادة  هو  �لت�سدير 

للطلب �ملحلي.. وفيما يلي ن�س �حلو�ر.

تبعد  المساكن  حاجة 
وه���م أزم���ة ال��ح��دي��د في 

السعودية.

انخفاض مبيعات التصدير 
سببه زيادة المبيعات.

هل لديكم اإح�صائيات عن حجم �ص�ق �صناعة 

انابيب ال�صلب يف اململكة؟ 

 نعم، لدينا درا�ضة متكاملة عن ال�ضوق قامت بها 

ا�ضت�ضارية  اأتكنز )ATKINS( وهي �ضركة  �ضركة 

متعددة اجلن�ضية، وقد قدرت حجم الطلب يف �ضوق 

من  ط��ن   1.700،000 ب��ح��وايل  واخلليج  اململكة 

نابيب التي تنتجها ال�ضركة  نابيب، وهذه ت�ضمل االأ االأ

ا التي خارج نطاق اإنتاجها. واأي�ضً

ن���اب���ي���ب يف  ك���م ت��ب��ل��غ ح�����ص��ت��ك��م م���ن ���ص���ق االأ

ال�صع�دية؟ 

ح�ضب درا�ضة �ضركة اأتكنز )ATKINS( تبلغ 

نابيب ال�ضعودية« 32% من ال�ضوق  ح�ضة  �ضركة »االأ

نابيب التي تنتجها ال�ضركة وتتميز بها  يف نطاق االأ

من ناحية اجلودة والنوعية. 

نابيب التي تنتج�نها؟  ما اأن�اع االأ

والغاز  البرتول  اأنابيب  ال�ضركة يف  تتخ�ض�ش 

نابيب ال�ضوداء واملجلفنة  بار واالأ واأنابيب تبطني االآ

�ضوار وال�ضقاالت واأعمدة  امل�ضتخدمة يف م�ضانع االأ

الكهربائية  والتمديدات  امل��رور  واإ�ضارات  ن��ارة  االإ

وال�ضالمة  ط��ف��اء  االإ واأن��ظ��م��ة  املحمية  وال��ب��ي��وت 

نابيب  والهياكل املعدنية، كما تقوم ال�ضركة بثني االأ

ال�ضخمة باحلرارة حتى 48 بو�ضة. 

ال�صن�ي ومبيعاتكم  إنتاجكم  ا يبلغ حجم  كم 

واأرباحكم حالًيا؟ 

طنا   159.183  2008 ع��ام  يف  اإنتاجنا  بلغ 

وبلغت املبيعات 817 مليون ريال وحققنا بحمد اهلل 

اأرباًحا مببلغ 132 مليون ريال مت توزيع 70 مليونا 

منها اأرباًحا على امل�ضاهمني احلاليني بواقع ريالني 

العاملي  االقت�ضادي  للو�ضع  نظًرا  ولكن  لل�ضهم. 

ثم  و2010   2009 عامي  ا يف  انخفا�ضً نتوقع  فاإننا 

العودة اإىل املعدالت ال�ضابقة بحلول عام 2011.

إن��ت��اج  ا م��ا ن�صبة ال��ت�����ص��دي��ر م��ق��ارن��ة ب��ح��ج��م 

نابيب ال�صع�دية؟  االأ

عوام 2006 و2007  بلغت ن�ضبة الت�ضدير يف االأ

ال��ت��وايل  على  و%16  و%20   %23 ن�ضبة  و2008 

وال�ضبب يف انخفا�ش مبيعات الت�ضدير هو زيادة 

ولوية للطلب  املبيعات املحلية والرغبة يف اإعطاء االأ

املحلي. 

ما ن�صبة ال�صع�دة لديكم؟ 

حيث    %46 ال�ضركة  يف  ال�ضعودة  ن�ضبة  تبلغ 

يبلغ عدد ال�ضعوديني 207 �ضعوديني من اأ�ضل 447 

اإن  حيث  ال�ضركة،  يف  الكرى  اجلن�ضية  وي�ضكلون 

بن�ضبة  الفلبينيون  العمال  هم  لهم  ن�ضبة  اأق��رب 

ال�ضركة  اأق�ضام  جميع  على  يتوزعون  وهم   .%33

دارية  وقد عمل بع�ضهم ما يزيد عن 25  الفنية واالإ

�ضنة من اخلدمة املتوا�ضلة يف ال�ضركة ومن �ضمن 

احلوافز التي تقدمها ال�ضركة ملوظفيها ال�ضعوديني 

داء ال�ضهري والقرو�ش  وغري ال�ضعوديني مكافاآت االأ

و���ض��راء  امل�ضاكن  وب��ن��اء  را���ض��ي  ل��الأ ف��وائ��د  ب���دون 

تقوم  كما  الطارئة  والقرو�ش  وال��زواج  ال�ضيارات 

ال�ضركة بتدريب املوظفني داخل اململكة وخارجها 

�ضاعد  ما  وهو  املتخ�ض�ضة  جهزة  واالأ الت  االآ على 

وبالتايل  نتاج  االإ وجودة  امل�ضنع  اإنتاجية  رفع  على 

زاد يف اأرباح ال�ضركة. 

ن��اب��ي��ب  االأ �صناعة  ل��ت��ط���ر  تقييمكم  ه���  م��ا 

اأنها  تقديركم  ال�صع�دية؟ وهل يف  احلديدية يف 

تناف�س العاملية؟ 

للموا�ضفات  اأرام��ك��و  �ضركة  ملتطلبات  نظًرا 

العالية فقد قامت امل�ضانع ال�ضعودية برتكيب اآالت 

من  كثري  يف  موجودة  غري  حديثة  قيا�ش  واأجهزة 

امل�ضانع العاملية، وتدريب الفنيني عليها مما �ضاعد 

ال�ضعودية  نابيب احلديدية يف  االأ �ضناعة  يف متيز 

عن غريها واأ�ضبحت تناف�ش عاملًيا.

ما هي م�صادركم للح�ص�ل على امل�اد اخلام 

نابيب ال�صلب؟  إنتاج االأ التي ت�صتخدم�نها يف ا

اأهم م�ضدر للمواد اخلام امل�ضتخدمة يف اإنتاج 

نابيب ال�ضلب هو م�ضنع حديد يف اجلبيل يليه  االأ

ملانية.  �ضركة »ب�و�ض�كو« الكورية ثم »ت�ي��ض�ن« االأ

إنتاجكم؟  إليها ا ما هي الدول التي ي�صل ا

العربية  اإىل جميع دول اخلليج  اإنتاجنا  و�ضل 

واليمن   واإي����ران  م��ري��ك��ي��ة  االأ املتحدة  وال��والي��ات 

وال�ضودان وم�ضر ولبنان و�ضوريا والعراق وباك�ضتان 

واإندوني�ضيا وغريها.      

اأو  إن�����ص��اء م�صانع ج��دي��دة  ا ت��ف��ك��رون يف  ه��ل 

تط�ير م�صانعكم احلالية؟

م�ضنع  ه��و  ن  االآ ل��دي��ن��ا  م�����ض��روع  اأه���م  ن��ع��م 

نابيب  االأ امل�ضتخدمة يف خطوط  الكبرية  نابيب  لالأ

نابيب العمالقة امل�ضتخدمة  اإىل قطر 62 بو�ضة واالأ

200 بو�ضة وذلك  اإىل قطر  يف املن�ضات البحرية 

املجال. كما  اأملانية متخ�ض�ضة يف هذا  �ضركة  مع 

ن على تطوير م�ضنعنا الثاين ليمكنه  اأننا نعمل االآ

يف  امل�ضتخدمة  بو�ضة   20 لغاية  نابيب  االأ ت�ضنيع 

نابيب وتبطني اآبار البرتول.  خطوط االأ
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من  إنتاجكم  ا تطلب  التي  اجلهات  هي  ما   •
نابيب ال�صع�دية؟ االأ

ال�ضعودية  اأرامكو  �ضركة  هم  عمالئنا  اأه��م 

وحتلية املياه و�ضركات البرتول والبرتوكيماويات 

وامل�ضنعون  وامل���زارع���ون  وامل��ق��اول��ون  خ����رى  االأ

وال��ب��ي��وت املحمية  ن�����ارة  االإ واأع���م���دة  ���ض��وار  ل��الأ

وال�ضقاالت واإ�ضارات املرور وغريها. 

إنتاجكم  ا يغطي  طلبيات  حجم  لديكم  هل   •
ح�����رى م����ا ح��ج��م  ب�����االأ اأو  ل���ف���رة ط����ي���ل���ة؟ 

تعاقداتكم احلالية؟

 يبلغ حجم تعاقداتنا احلالية حوايل 45 األف 

طن مرتي. 

املناق�ضات  من  ع��دد  يف  ن�ضارك  اأننا  كما 

نتائج  اهلل  �ضاء  اإن  ونتوقع  وال�ضودان  م�ضر  يف 

جيدة. 

إن�صاء م�صانع  ا ال�صع�دية  نابيب  االأ تن�ي  • هل 
خارج اململكة؟

لذلك  خطط  توجد  ال  احلا�ضر  ال��وق��ت  يف 

ولكن قد يكون ذلك جمدًيا يف امل�ضتقبل. 

التي  العاملية  القيا�صية  امل�ا�صفات  هي  ما   •

نابيب ال�صع�دية يف م�صانعها؟  تعتمدها االأ

 تعتمد ال�ضركة عدًدا من املوا�ضفات العاملية 

البرتول  معهد  موا�ضفات  واأهمها  اإنتاجها  يف 

يف  امل�ضتخدمة  ن��اب��ي��ب  ل��الأ  )API( م��ري��ك��ي  االأ

اعتماد  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال��غ��از.  ال��ب��رتول  خ��ط��وط 

 )85-BS1387( ال��ري��ط��ان��ي��ة  امل��وا���ض��ف��ات 

املعهد  وموا�ضفات   )ASTM A53( مريكية  واالأ

ال�ضلبة  املجلفنة  نابيب  لالأ مريكي  االأ الوطني 

)ANSI C80( وغريها من املوا�ضفات العاملية. 

جدير بالذكر اأن ال�ضركة من ال�ضركات املعدودة 

يف العامل احلا�ضلة على �ضهادة �ضل العاملية. 

زم��ة  ب��االأ ال�����ص��ع���دي��ة  ن��اب��ي��ب  االأ ت��اأث��رت  • ه��ل 
ب��ال��ع��امل منذ  ال��ت��ي تع�صف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ال��ي��ة 

العام املا�صي؟  

عاًما  ع�ضرين  منذ  ال�ضركة  اأن  اهلل   نحمد 

مكان  االإ قدر  االقرتا�ش  حتا�ضي  �ضيا�ضة  اتبعت 

�ضندوق  وقرو�ش  الذاتية  امل��وارد  على  واالعتماد 

التنمية ال�ضناعية ال�ضعودي يف تو�ضعاتها وتطورها 

هذه  فائدتها  ال�ضيا�ضة  هذه  واأثبتت  التدريجي. 

حيث  عاملًيا  اقت�ضادًيا  ا  تباطوؤً ت�ضهد  التي  يام  االأ

مبيعاتها  يف  وا�ضتمرت  ال�ضركة  اأعمال  تتاأثر  مل 

رباح على امل�ضاهمني واملكافاآت والقرو�ش  وتوزيع االأ

والتطويرات  التو�ضعات  يف  وا�ضتمرت  ملوظفيها 

الثانية  ال�ضناعية  باملدينة  الثالثة  م�ضانعها  يف 

بالدمام من مواردها الذاتية. 

الكبري  الثاين  امل�ضنع  بناء  وحتى عندما مت 

ال�ضركة  م���وارد  م��ن  ذل��ك  ك��ان  الت�ضعينيات  يف 

الذاتية وقر�ش �ضندوق التنمية، ومت ترتيب قر�ش 

 Profit Participation( رب���اح  االأ يف  م�ضارك 

نوعه  م��ن  ول  االأ ك���ان  رمب���ا   )Loan – PPL
هذا  ت�ضديد  ومت  حملية.  بنوك  اأربعة  مب�ضاركة 

نتاج، ومت االنتهاء من  القر�ش يف اأول �ضنة من االإ

ت�ضديد جميع قرو�ش �ضندوق التنمية ال�ضناعي 

يف عام 2008م. ويف هذا العام 2009 كنا نتوقع 

ول  االأ الربع  نتائج  ولكن  رب���اح  االأ يف  ا  انخفا�ضً

بن�ضبة  رب���اح  االأ يف  ارتفاًعا  اهلل  بحمد  اأظهرت 

ول لعام 2008م على الرغم من  10% عن الربع االأ

ب�ضبب  18% وذلك  بن�ضبة  انخف�ضت  املبيعات  اأن 

انخفا�ش تكلفة املواد اخلام واملخ�ض�ضات التي 

زمة. عملتها ال�ضركة ب�ضبب هذه االأ
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يف �لعدد �ملا�سي من »تد�ول« تناولنا كيفية 

و�لتخطيط  �لتقاعد  بعد  �آم��ن  ��ستثمار  بدء 

نية منه  ه��د�ف �الآ �أن ي�سبقه و�الأ �لذي ال بد 

�إىل جانب عدة  خرى بعيدة �ملدى  وكذلك �الأ

ن�سائح لكيفية �ال�ستثمار.. �ليوم نو��سل �سرح 

خطو�ت �أخرى تعني �ملتقاعدين على ��ستثمار 

مدخر�تهم ب�سكل جيد و�سحيح.

المحفظة

كيف يواجه 
المتقاعدون 
مخاطر 
االستثمار؟
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بالتناق�ش  يبداأ  ن�ضيًطا، وبعد ذلك  تكون 

من  العك�ش  وعلى  العمر.  يف  تقدمك  مع 

اأن��ك  ق��د جت��د  العمر،  ت��ق��دم  فمع  ذل���ك، 

بحاجة اإىل  كثري من امل�ضاعدة يف حياتك 

اليومية، اأو رمبا تتزايد نفقاتك ال�ضحية، 

هذه االحتياجات �ضتزيد من مبلغ الدخل 

�ضوف  ال���ذي  اال�ضتثمار  م��ن  املتح�ضل 

حتتاج اإليه.

وامل�ضكلة تكمن يف عدم وجود طريقة 

حمددة ملعرفة طبيعة االحتياجات املالية 

امل�ضتقبلية. ومع ذلك، فهناك قاعدة تقول 

املتاح  اال�ضتثماري  الدخل  زاد  كلما  اإن��ه 

مان حول م�ضتقبلك. لك، اأح�ض�ضت باالأ

قدرتك  لتعزيز  تخطط  اأن  مبجرد 

هي  اال�ضتثمارات  تكون  �ضوف  امل��ال��ي��ة،  

ولورثتك  لك  الرثوة  لبناء  هم  االأ الطريق 

القيمة  حتديد  ال�ضهولة  ومن  بعدك.  من 

اال�ضتثمارية  دوات  االأ ح���دى  الإ ال�ضوقية 

متلكها.  ال��ت��ي  ال�����رثوة  ق��ي��م��ة  وحت���دي���د 

�ضهم  االأ ملكية  حتويل  ال�ضهل  من  كذلك 

�ضهم امل�ضرتكة للورثة. ولكن  و�ضناديق االأ

اأخرى  اأنواع  اإىل  بالن�ضبة  الو�ضع خمتلف 

من امللكية.

�سهم �لفردية و�سناديق  �الأ

�ال�ستثمار

هناك كثري من االختالفات املهمة بني 

يف  اال�ضتثمار  و�ضناديق  الفردية  �ضهم  االأ

�ضهم، على الرغم من اأن كال النوعني  االأ

�ضهم،  االأ يندرج حتت خانة اال�ضتثمار يف 

دوات اال�ضتثمارية التي ت�ضلح  ويعد من االأ

وت��وؤم��ن  ال��ت��ق��اع��د،  �ضن  ه��م يف  م��ن  لكل 

اأي  يف  ميكن  ال  ذلك،  جمزًيا.ومع  عائًدا 

اأو  يقيًنا  املال  راأ���ش  على  احلفاظ  منهما 

رباح ب�ضكل دائم بيد اأنه  �ضمان اأن تدر االأ

تنوًعا  اأكرث  ميكنك احل�ضول على عوائد 

اال�ضتثمار؛  �ضناديق   يف  ا�ضتثمرت  اإن 

الكثري  جمع  على  ق��ادرة  ال�ضناديق  ن  الأ

و�ضراء  موال من عدة م�ضتثمرين،  االأ من 

دوات اال�ضتثمارية  �ضهم اأو غريها من االأ االأ

هذه  م��ن  ول��ك��ل  امل��ح��اف��ظ.  يف  وتعميمها 

يحدد  معني  ا�ضتثماري  هدف  ال�ضناديق 

اإن  ح���ال،  ك��ل  وع��ل��ى  اال�ضتثمار.  طبيعة 

اأردت اال�ضتثمار للح�ضول على دخل جار، 

منا�ضًبا  خياًرا  ال�ضندوق  يكون  اأن  ميكن 

لهدفك. وعلى العك�ش، ميكنك احل�ضول 

�ضهم الفردية،  على دخل ا�ضتثماري من االأ

�ضهم التي توفر ذلك النوع  ل�ضراء تلك االأ

من الدخل.

هناك فرق اآخر يجب التنبه له، وهو 

�ضهم تتطلب  اأن �ضناديق اال�ضتثمار يف االأ

قيمة  من  عادة  تطرح  �ضنوية  ر�ضوم  دفع 

ه��ذه  وتختلف  ب���ك.  اخل��ا���ش  احل�����ض��اب 

فبع�ضها  اآخ��ر،  اإىل  �ضندوق  من  الر�ضوم 

ت�ضمى  �ضنوية  ر�ضوم  با�ضتقطاع  يكتفي 

ي�ضتقطع  خ��ر  االآ وبع�ضها  اإداري���ة  ر�ضوًما 

واح��دة  م��رة  ت�ضتقطع  ا���ض��رتاك  ر���ض��وم 

�ضافة   باالإ ال�ضندوق  دخولك  عند  فقط 

ال�ضنوية. وباملقارنة  دارية  اإىل الر�ضوم االإ

�ضهم  االأ ام��ت��الك  على  ر���ض��وم  توجد  ف��ال 

تفر�ش  التي  ول��ي��ة  االأ الر�ضوم  با�ضتثناء 

�ضهم فقط. عادة على �ضراء وبيع االأ

�ملبلغ �لو�جب ��ستثماره

من الطرق املنا�ضبة واملتبعة حل�ضاب 

�ضهم  املبلغ الواجب ا�ضتثماره يف قطاع االأ

ط���رح ع��م��رك م������ن)100( وب��ع��د ذل��ك 

�ضهم. فمثاًل:  ا�ضتثمار الفرق يف قطاع االأ

فعليك  العمر،  م��ن  ال�ضتني  يف  كنت  اإن 

قطاع  40% من حمفظتك يف  ت�ضتثمر  اأن 

�ضهم، وذلك وفًقا للمعادلة التالية: االأ

بال�ضنني=  احلايل  عمرك   -)100(

يف  ا�ضتثمارها  ال��واج��ب  املحفظة  ن�ضبة 

�ضهم. قطاع االأ

بحياة  تتمتع  اأن  ق���ررت  اإذا  ول��ك��ن، 

خالل  التطلعات  بع�ش  وحتقق  ع�ضرية 

اأكر  ن�ضبة  ت�ضتثمر  اأن  فعليك  تقاعدك، 

ال�ضنوات  يف  وخا�ضة  �ضهم،  االأ قطاع  يف 

مر نف�ضه  املبكرة من اإحالتك للتقاعد. واالأ

تعي�ش  كاف  دخل  لديك  كان  اإذا  ينطبق 

ثروتك  بناء  يف  اال�ضتمرار  وت��ري��د  عليه 

من  ال��دخ��ل  ه��ذا  ميكنك  حيث  اخلا�ضة 

ا�ضتثمار ن�ضبة اأكر من ثروتك.

اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال��ط��رق  اأن�ضب  وم��ن 

اأن ت�ضع خطة ملدة  تتبعها يف هذا املجال 

خم�ش �ضنوات تقيم خاللها جناحك فيما 

لال�ضتثمار خالل  مال  مت تخ�ضي�ضه من 

تلك امل��دة. ف��اإن وج��دت اأن��ك بحاجة اإىل 

دخل يدعم اإنفاقك ميكن اأن ت�ضرع عملية 

�ضول التي لديك من ا�ضتثمارات  حتويل االأ

مدرة  ا�ضتثمارات  اإىل  للنمو  خم�ض�ضة 

للدخل. ولكن، اإن وجدت اأنك ال تنفق كل 

على  بقاء  االإ ميكنك  ذلك،  فعند  دخلك، 

باأي  القيام  دون  اال�ضتثمارية  ح�ضاباتك 

ي�ضد  احل��ايل  ال��دخ��ل  اأن  طاملا  تغيريات 

احتياجاتك ومتطلباتك املالية.

كيف تغري �ملعدالت؟

تغيريات  اأح��دث��ت  ق��د  تكون  اأن  بعد 

ملحفظتك  املخ�ض�ضة  م���وال  االأ ن�ضبة  يف 

اال���ض��ت��ث��م��اري��ة م���ع اق���رتاب���ك م���ن �ضن 

يف  ت�ضتمر  اأن  احلكمة  فمن  ال��ت��ق��اع��د، 

يف  تقدمك  م��ع  ال��ت��غ��ي��ريات  تلك  اإج����راء 

حتتاج  الذي  الدخل  مبلغ  فمثاًل،  العمر. 

اإليه من ا�ضتثماراتك ميكن اأن يكون اأعلى 

يف ال�ضنوات الباكرة من تقاعدك عندما 
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ويلجاأ بع�ش امل�ضتثمرين اإىل اجلمع بني 

�ضناديق  ووح��دات  الفردية  �ضهم  االأ �ضراء 

�ضهم لال�ضتفادة من ميزات  اال�ضتثمار يف االأ

كال النوعني. فمثاًل، يقوم هوؤالء امل�ضتثمرون 

ل�ضركات  عائدة  فردية  اأ�ضهم  عدة  ب�ضراء 

لتقوم  ا�ضتثمارية  �ضناديق  ووحدات  كبرية 

با�ضتثمارها يف �ضركات �ضغرية، اأو يف قطاع 

معني من القطاعات االقت�ضادية.

خماطر �ال�ستثمار

ال ي��وج��د ه��ن��اك ا���ض��ت��ث��م��ار خ���ال من 

املحيطة  العوامل  عن  معزول  اأو  املخاطر 

به، كاأداء ال�ضركات واالجتاهات التي حتكم 

امل�ضتوى  على  �ضواء  عام،  ب�ضكل  االقت�ضاد 

العاملي. ولذلك ي�ضاعد فهم تلك  اأو  املحلي 

ا�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  على  العوامل 

وعندما  اال�ضتثمارات،  حماية  على  ق��ادرة 

من  بالعديد  تواجه  �ضوف  متقاعًدا،  تكون 

ن��ك  الأ ���ض��اف��ي��ة،  االإ اال�ضتثمارية  امل��خ��اط��ر 

تغطي  دخل  على  احل�ضول  بهدف  ت�ضتثمر 

الرثوة.  بناء  ولي�ش  اليومية  احتياجاتك  به 

وال��ت��غ��ريات ال��ت��ي ت��ط��راأ ع��ل��ى ق��ي��م��ة تلك 

اال�ضتثمارات ميكن اأن يكون لها اأثر كبري يف 

املعي�ضة  م�ضتوى  على  احلفاظ  على  قدرتك 

الذي اعتدته.

خ�سارة ر�أ�س �ملال

خالل التقاعد، فاإن خ�ضارة راأ�ش املال، 

اأو جزء من املبلغ امل�ضتثمر، ميكن اأن تكون له 

اآثار بعيدة املدى على املحفظة اال�ضتثمارية. 

مبعدل  امل�ضتثمر  مالك  راأ�ش  زاد  اإن  فمثاًل 

متو�ضط ي�ضل اإىل)10%( �ضنوًيا، فيمكنك 

اإجمايل  م��ن  ب����ني)%5-4(  م��ا  ت�ضحب  اأن 

نف�ش  وتبقي يف  راأ���ش مالك كل عام،  قيمة 

اإن  امل���ال، ولكن  راأ����ش  م��ق��دار  ال��وق��ت على 

خاطئة،  ا�ضتثمارية  ق���رارات  اأي��ة  ات��خ��ذت 

على  املطلوب  العائد  حمفظتك  تدر  مل  اأو 

م�ضطًرا  تكون  ف�ضوف  �ضنوات  ع��دة  م��دى 

اإىل ا�ضتعمال جزء من راأ�ش املال امل�ضتثمر 

وتواجه  اال�ضتثمارية  احتياجاتك  لتغطية 

با�ضتثمارات   القيام  يف  ال�ضعوبات  بع�ش 

جديدة لتعوي�ش راأ�ش املال املنفق، وخا�ضة 

اأنك مل تعد حتظى بنف�ش الدخل الذي كنت 

تناق�ش  مع  وكذلك  عملك.  اأي��ام  تتقا�ضاه 

يتناق�ش  �ضوف  العائد  ف��اإن  مالك،  راأ���ش 

املبلغ  �ضحب  يف  ا�ضتمررت  ف���اإذا  ��ا.  اأي�����ضً

�ضهر،  كل  امل�ضتثمر  مالك  راأ���ش  من  نف�ضه 

ف�ضوف تق�ضي على الر�ضيد املتبقي من راأ�ش 

مالك. وهذا يعني اأنك �ضوف تفل�ش يف وقت 

اأداء  يكن  مل  واإن  تتوقعه.  كنت  مما  اأبكر 

ت�ضطر  ف�ضوف  مثل،  االأ بال�ضكل  حمفظتك 

اإىل الهبوط مب�ضتوى معي�ضتك اأو البحث عن 

و�ضائل بديلة لتعزيز دخلك.  
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ت�ضم هذه ال� نحن اأع��اله يف العنوان 

نحو اأربعة ماليني متعامل يف ال�ضوق املالية 

من  املائة  يف   17 نحو  ُي�ضكل  مبا  املحلية، 

اأ�ضفنا  واإذا  اململكة،  يف  ال�ضكان  اإجمايل 

اإىل هذا الرقم من قد يعولونهم ف�ضتجد اأن 

هذا املجتمع املرتبط بال�ضوق �ضي�ضل رقمه 

ما  اأي  ن�ضمة،  مليون   21.7 من  اأك��رث  اإىل 

اأما  ميثل 86 يف املائة من اإجمايل ال�ضكان، 

كرث �ضهرة  موؤ�ضر ال�ضوق املالية فهو الرقم االأ

ومتابعة يف وقتنا الراهن، والذي يقي�ش التغري 

�ضهم املتاحة للتداول يف  يف م�ضتويات اأ�ضعار االأ

ال�ضوق. 

ن ناأتي اإىل حدود االإجابة على �ضوؤالنا  االآ

خر.. نحن اأم املوؤ�ضر؟(،  اأعاله )من يوؤثر يف االآ

واأو�ضح  اأ�ضهل  االإجابة  اأن  للبع�ش  ي��رتاءى  قد 

اأن يفرد لها البع�ش مّنا مقااًل، كون قيمة  من 

العر�ش  ق��وى  خ��الل  من  تتحدد  العام  املوؤ�ضر 

والطلب ال�ضائدة يف ال�ضوق، والتي يقف وراءها 

ربعة ماليني  النا�ضطون من ح�ضود املتعاملني االأ

اأعاله، اإن �ضراء اأو بيًعا، وبهذا تتحدد قيمته كما 

اأن هذه  اأوؤك��د هنا  ت��داول،  هو معلن على موقع 

هي االإجابة باخت�ضار �ضديد، ولكن هل هذه كل 

الق�ضة؟ اأم اأن وراءها ما يجب اأن نتناوله ببع�ش 

النقا�ش واجلدل؟  براأيي اأن هناك ما يجب التوقف 

عنده بالكثري من التاأمل واملراجعة املتاأنيني. قد ال 

ل�ضرد مقدمٍة مذهلة حول هذه  هنا  املجال  يت�ضع 

العالقة اجلدلية بني ال� نحن وموؤ�ضر ال�ضوق، بدًءا 

من يوم اأن كان عدد املتعاملني يف ال�ضوق ال يتجاوز 

50 األف متعامل،  فما بالك اليوم وعددهم يناهز 

ربعة ماليني متعامل؟  غري اأن ما يعنيني هنا هو  االأ

العالقة  اأحد اجلوانب اخلفية يف  اإىل  االنتباه  لفت 

بيننا من جهة ومن جهة اأخرى هذا الرقم ال�ضحري 

القوي التاأثري!

ب�ضاحب  ال�ضوق(  و�ضف)موؤ�ضر  تعمدت  لقد 

االإجابة  عنه  اأف�ضحت  ما  عك�ش  على  القوي  التاأثري 

املتفق عليها اأعاله! ملاذا؟ اإذا اأمعنت �ضيدي القارئ 

بنظرك يف جمريات ما يتم يومًيا يف ال�ضوق املحلية، 

ف�ضتجد اأنك اأمام احلقائق التالية، والتي �ضنكت�ضف 

بعدها اأننا )نحن( قد جعلنا العربة اأمام احل�ضان وال 

�ضوانا، فما تلك احلقائق يا ترى؟

اأغلبية  ل��دى  اال�ضتثمارية  اخلطة  غياب   )1(

املتعاملني، جعلتهم يت�ضرفون يف ال�ضوق )�ضراء،بيًعا( 

يقوم  اجلميع  راأي��ت  �ضعد  اإذا  املوؤ�ضر!  اجت��اه  ح�ضب 

بال�ضراء، واإذا تراجع راأيت اجلميع يبيع.

ما  ظ��ل  ويف  التالية؛  احلقيقة  اإىل  ننتقل   )2(

بامل�ضوؤولية  باإرادته  اأخ��لَّ  معظمهم  اأن  نكت�ضف  �ضبق 

امللقاة على عاتقه جتاه اأمواله، اإذ ال يوجد لديه - يف 

ي  هذا ال�ضياق- ما يثبت اأنه قام بالدرا�ضة اأو التق�ضّ

حول ال�ضركة التي ا�ضرتى �ضهمها اأو باعه؛ ولو حتقق 

اقتناء  بجدوى  اأك��ر  قناعة  لديه  �ضبح  الأ فعاًل  ذلك 

ذلك ال�ضهم اأو التخّلي عنه، بغ�ش النظر عن فاجعة 

وىل التي جعلت قراره خا�ضًعا لعوامل ال  احلقيقة االأ

متت لو�ضع ال�ضركة امل�ضتهدفة ومركزها املايل ب�ضلة.

اأحد  قلب  ق��دم يف  للثقة موطئ  لن جتد   )3(  

بعدما تقدم، واأعني هنا الثقة يف اأ�ضا�ضيات االقت�ضاد 

وال�ضركات ذات العوائد.

كانت  اإذا  هنا؛  الرابعة  احلقيقة  تت�ضاءل   )4(

احلقائق ال�ضابقة هي امل�ضيطرة على اأغلب املتعاملني 

موؤ�ضر  اجتاه  يحدد  ترى  يا  فمن  قراراتهم،  ثم  ومن 

ال�ضوق؟! يف راأيي اأنها )الع�ضوائية، اأو الفو�ضى( التي 

املذكورة  الثالث  احلقائق  لتفاعل  كنتيجة  ت�ضّكلت 

مًعا  ن�ضتعيد  اأن  األي�ش من املفرت�ش  وبعدئذ،  اأع��اله. 

امل�ضوؤولية،  وحتّمل  التقييم،  وعقالنية  النظر،  �ضداد 

املعادلة  وفق هذه  املوؤ�ضر  يوؤثر يف  لنكن )نحن( من 

التي  الع�ضوائية  �ضورته  يف  ه��و  كما  ال  ال��ر���ض��ي��دة، 

ا�ضتعر�ضنا جزًءا من حقائقها اأعاله.

نحن أم مؤشر السوق..
من يؤثر في اآلخر؟!

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير ال�ضناديق اال�ضتثمارية 

�ضركة الراجحي للخدمات املالية

معامل بيتا و�لتغري

العواقب  فداحة  اإىل  نظًرا 

اخل�ضائر  يخلفها  اأن  التي ميكن 

على املحفظة اال�ضتثمارية خالل 

عليك  يتوجب  ف��اإن��ه  ال��ت��ق��اع��د، 

التي  اال�ضتثمارات  عن  االبتعاد 

تنطوي على خطورة كبرية، حتى 

ومنو  جٍم��ز  عائد  ذات  ب��دت  اإن 

عٍال.

لقيا�ش  الوحيدة  الو�ضيلة  اإن 

ينطوي  التي  املخاطر  م�ضتوى 

عليها ا�ضتثمار من اال�ضتثمارات 

ال��ذي  التغري  على  التعرف  ه��ي 

امل��ب��ل��غ  ع��ل��ى  ي���ط���راأ  اأن  مي��ك��ن 

الق�ضري.  امل��دى  على  امل�ضتثمر 

يعني  ال�ضريع  التغري  فاإن  وهنا، 

م�����ض��ت��وى ع��ال��ًي��ا م���ن امل��خ��اط��ر 

املالية.

مي���ك���ن ال��ت��ع��ب��ري اأح���ي���اًن���ا 

اأو  ال�ضهم  �ضعر  يف  التغري  ع��ن 

ع��ائ��ده مب��ع��ام��ل)ب��ي��ت��ا(، ال��ذي 

ا�ضتثمار  عائد  يف  التغري  يقي�ش 

م��ن اال���ض��ت��ث��م��ارات خ��الل فرتة 

الذي  التغري  اإىل  مقا�ًضا  معينة 

التي  ال�ضوق،  جممل  على  يطراأ 

يكون لها قيمة  بيتا تبلغ )واحد 

�ضحيح( فاإذا كان تذبذب �ضعر 

اإجمايل  يف  التغري  يفوق  ال�ضهم 

بيتا يف هذه  فاإن  ال�ضوق،  اأ�ضعار 

احل��ال��ة ���ض��وف ت��ك��ون اأك���ر من 

اأكرث  ال�ضعر  ك��ان  اإن  اأم��ا   .)1(

هذه  يف  بيتا-  ف��اإن  ا���ض��ت��ق��راًرا، 

م��ن )1(.  اأق��ل  تكون  احل��ال��ة - 

وعلى ذلك، فاإن ال�ضهم الذي له 

معامل بيتا يبلغ)1.8( هو اأكرث 

الذي  ال�ضهم  من  وتذبذًبا  تغرًيا 

له معامل بيتا يبلغ )0.05(.

على  احل�����ض��ول  ومي��ك��ن��ك 

قيمة بيتا باالطالع على التقارير 

حول  تن�ضر  ال��ت��ي  االقت�ضادية 

يف  املخت�ضني  �ضوؤال  اأو  �ضهم  االأ

هذا ال�ضاأن.
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يهدف باب ثقافة ��ستثمارية لزيادة وعي �لقارÇ حول �أ�سا�سيات �ل�سوق عرب تقدمي �سرح مب�سط ويف 

�إذ�  �سهم عن معرفتها  �الأ ب�سوق  �أو مهتم  ي متد�ول  �لتي الغنى الأ �سا�سية  �الأ للم�سطلحات  �سهلة  لغة 

�أر�د �ال�ستثمار يف �ل�سوق، و�ملعرفة وحدها عزيزي �لقارÇ هي �لتي متكنك من �حلكم على �أد�ء �سركة 

�لقر�ر  �ساحب  �أنت  جتعلك  �لتي  هي  ا  �أي�سً و�ملعرفة  ال،  �أم  فيها  لال�ستثمار  منا�سبة  كانت  �إذ�  وما  ما 

�ال�ستثماري و�أن التن�ساق خلف �ل�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تد�ول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة  �ملتد�ولني  لدى  �ملالية  �لثقافة  ون�سر  لزيادة  (تد�ول)  �ملالية  �ل�سوق  و�سركة  �ملالية  �ل�سوق 

�ملفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çلقار� عزيزي  لك  نقدم  �لعدد  هذ�  ويف  لديهم.  �ال�ستثماري  �لوعي 

و�مل�سطلحات �ملالية يف �سكل مب�سط.

مغرية،  اأ�ضعاره  تبدو  �ضهم  يف  اال�ضتثمار 

املحفظة  مدير  يقوم  �ضعار  االأ ترتفع  وعندما 

رباح. بالبيع لتحقيق االأ

 VALUE
INVESTING

�ضركة لال�ضتثمار يف راأ�ش املال املغامر يف 

�ضركات جديدة اأو �ضركات نامية.

 VARIABLE
««CARDS

الفائدة املتغرية: وهي حا�ضل جمع الفائدة 

الرئي�ضية ون�ضبة اأخرى يحددها البنك.

وال�ضندات  �ضهم  االأ ع��دد  ال��ت��داول:  حجم 

اأو  كاليوم  معينة  زمنية  فرتة  خالل  املتداولة 

�ضبوع. االأ

VOLUME
هو جمرد نوع اآخر من املحا�ضبة املبتكرة، 

ميكن اأن يتم تعديل البيانات املالية من جهات 

ت�ضخم  اإىل  بها  م���ر  االأ �ضينتهي  ولكن  ع��دة، 

الربحية  زيادة  النفقات،  اإخفاء  اأو  ي��رادات  االإ

من خالل املحا�ضبة عادة ما تكت�ضفها ال�ضركة، 

رب���اح  االأ تختفي  عندما  م���ر  االأ ه��ذا  وي��ح��دث 

ال�ضابقة مثل ال�ضحر، ومن هنا جاء ا�ضمها.

 VOODOO
ACCOUNTING

تذبذب ال�ضعر: وهو االرتفاع اأو االنخفا�ش 

االنخفا�ش يف  اأو  االرتفاع  ن�ضبة  اأو  �ضعر  يف 

�ضعر �ضهم يف مدة زمنية معينة.

VOLATILTY

 YENTURE
 CAPITAL
COMPANY

م�ضتثمر )فرد اأو �ضركة( يقوم ب�ضراءال�ضهم 

للبيع  ويعر�ضها  امل�ضدر.  من  املالية  الورقة  اأو 

حتت وثيقة ت�ضجيل فعالة.

 VOLUNTARY
UNDERWRITER VOTNG

TRUST
�ضنوات  ي��ت��ج��اوز10  ال  ع��م��ره  ���ض��ن��دوق 

بالعادة تاأ�ض�ش لل�ضيطرة على حقوق الت�ضويت 

يف موؤ�ض�ضة اأو �ضركة.
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اأو  �ضهادة  ���ض��راء:  ح��ق  �ضهادة  اأو  �ضند 

وراق  االأ ب�ضراء  احل��ق  حلاملها  تتيح  وثيقة 

املالية ل�ضركة امل�ضدرة باأ�ضعار حمددة �ضمن 

الفرتة الزمنية املعينة.

WARRANT

وبيع  تدوير  عملية  الرقابية:  الناحية  من 

�ضهم و�ضرائها مرات متعددة دون اأي تغيري  االأ

يف امللكية)اإجراء غري قانوين(.

WASH SALE1

�ضدار العا�ضر( امل�ضدر: دليل امل�ضطلحات اال�ضتثمارية )هيئة  ال�ضوق املالية االإ

وي�ضري عادة لبور�ضة نيويورك والعاملني 

اأو حائط،  لوجود جدار  و�ضمي كذلك  فيها، 

���ض��ي��د يف ال���ق���رن ال�����ض��اب��ع ع�����ض��ر م���ن قبل 

حينها  ي�ضمى  ك��ان  م��ا  حلماية  الهولنديني 

اأم�ضرتدام اجلديدة.

 WALL
STREET

ي�ضممها،  امل��ال��ي��ة:  وراق  االأ م��ن  قائمة 

يف  للتحقيق  البور�ضة،  اأو  الو�ضيط  وي�ضعها 

وراق. جتاوزات قانونية تتعلق بتلك االأ

 WATCH
LIST

�ضهم دون  عملية اإ�ضدار اإ�ضافية من االأ

تفتيت  اأو  تفكيك  ت�ضمى  امل��ال  راأ���ش  زي��ادة 

�ضهم. االأ

 WATERED
STOCK

اأي �ضهم ال يجذب امل�ضتثمرين اإليه.

WALLFLOWER

من  خم��ف�����ض��ة  خم���اط���ر  ذات  اأ����ض���ه���م 

اإيرادات عالية،  ال�ضركات املعروفة التي تدفع 

الهابطة  ���ض��واق  االأ يف  غالًبا  اختيارها  ويتم 

قادرة  تكون  اأن  يجب  ال�ضركات  هذه  مثل  ن  الأ

وق��ات  االأ خ��الل  مكا�ضبها  على  احلفاظ  على 

الع�ضيبة وهو اأمر �ضائع يف هذه الفرتة.

WIDOW-
 AND-ORPHAN

STOCK

بحيث  تالعب  عملية  �ضريبية،  غرا�ش  الأ

نف�ش  �ضراء  ثم  ومن  بخ�ضارة  �ضفقة  بيع  يتم 

با�ضتخدام  والنية  ي�ضابهه،  م��ا  اأو  ���ض��دار  االإ

رباح الراأ�ضمالية،  طفاء االأ اخل�ضارة املحققة الإ

اأو الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة يف ذلك العام.

 WASH
SALE2

مقارنة  الباعة  من  اأك��ر  عدد  فيه  �ضوق 

�ضعار. بامل�ضرتين، ما يخلق اجتاًها تنازلًيا لالأ

WEAK STOCK

 الرتجيح: عملية حتديد قيمة ال�ضهم باملقارنة 

مع القيمة ال�ضوقية لل�ضوق.

WEIGHTING

ا�ضطالح يطلق على الفرد اأو ال�ضركة التي 

حتول دون عملية اال�ضتيالء، غري الودية على 

�ضركة ما وذلك باال�ضتحواذ عليها.

 WHITE 

KNIGHT

الت�ضوية، يف مكاتب الو�ضيط.

 WINDOW
SETLEMENT
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ن��اب��ي��ب  اأود احل�����ص���ل ع��ل��ى  ب��ي��ان��ات ���ص��رك��ة االأ

ال�صع�دية حيث اأين مل اأجدها يف التقارير الي�مية 

من تاريï  15/ 08/ 2009م.

وكذلك  املنح  اأ�صهم  ا�صتالم  يتم  كيف 

رباح؟ االأ

ميكن  بحيث  ت���داول  نظام  طريق  ع��ن 

اإج��راءات  اأن��واع  بجميع  القيام  طريقه  عن 

املنحة وجتزئة  اأ�ضهم  توزيع  مثل  ال�ضركات 

عدد  ف��زي��ادة  النقدية.  رب����اح  واالأ �ضهم  االأ

�ضهم الناجتة عن اإجراء يف ال�ضركة يظهر  االأ

ال  بحيث  امل�ضاهمني،  ح�ضابات  يف  مبا�ضرة 

ي�ضطر امل�ضتثمر اإىل اأن ينتظر حتى ي�ضتلم 

ال�ضيك،  ا�ضتالم  انتظار  من  وبداًل  �ضهادته 

مبا�ضرة  النقدية  رب��اح  االأ اإيداع  ميكن  فاإنه 

يف احل�ضاب البنكي اخلا�ش بامل�ضتثمر.

ون�ستمر يف �لتو��سل يف هذ� �لعدد مع �أ�سئلتكم و��ستف�سار�تكم ومقرتحاتكم �لتي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف �ملزيد من تفاعلكم مع هذ� �لباب �لذي �أ�سميناه (ج�سور) فهو منكم و�إليكم و�أنتم وره �الأ

�سهم ميكنكم �الت�سال بخدمة �لعمالء يف مركز  رباح و�سهاد�ت �الأ ولال�ستف�سار عن �ملحافß �ال�ستثمارية و�الأ

�اليد�ع ل�سركة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية تد�ول هاتف 012189090

مييل: للتو��سل مع هذ� �لباب يرجى �إر�سال �مل�ساركة على �الإ

magazine@tadawul.com.sa 

�صهم؟ ما هي �صرو• ومتطلبات نقل ملكية االأ

ملقر  ال�ضرعي  الوكيل  اأو  وامل�ضرتي  البائع  1-   ح�ضور 

ال�ضوق املالية ال�ضعودية.

2-  اأ�ضل ال�ضهادة.

3-  �ضورة الهوية الوطنية لكل من البائع وامل�ضرتي.

4-  �ضورة �ضيك م�ضريف من امل�ضرتي اإىل البائع بقيمة 

�ضهم  االأ قيمة  حتويل  يثبت  ما  اأو  املباعة،  �ضهم  االأ

املباعة من ح�ضاب امل�ضرتي حل�ضاب البائع.

5-  رقم املحفظة اال�ضتثمارية للم�ضرتي.

كان  حال  ويف  وج��دت  اإن  ال�ضرعية  الوكالة  6-  اأ�ضل 

الوكالة  تن�ش  اأن  فيجب  امل�ضرتي  هو  البائع  وكيل 

�ضهم لنف�ضه. على اأن له احلق يف نقل ملكية االأ

وكمية  ال�ضهم  ا�ضم  على  الوكالة  تن�ش  اأن  –   يجب  اأ

�ضهم املباعة. االأ

ب-   اأن تكون الوكالة �ضارية واأال يكون قد م�ضى على 

الوكالة ال�ضرعية �ضنتان من تاريخ �ضدورها.

مت  ق��د  اأن���ه  ونفيدكم  ر���ض��ال��ي��ة  االإ م��ن  التحقق  مت   -

اإر�ضالها.

يوم  منذ  موجودة  ال�ضركة  بيانات  ب��اأن  نفيدكم 

اإدراجها وحتى تاريخه.

قمت بالت�صجيل يف امل�قع واأفادين باأنه �صيتم 

حتى  لكن  اال���ص��راك  لتفعيل  يل  ر�صالة  إر���ص��ال  ا

ن مل ت�صل اأي ر�صالة.  االآ

اأمر ال�ضوق هو اأمر بدون �ضعر حمدد لتداول �ضهم 

ف�ضل احلايل املتوفر يف ال�ضوق. معني فوًرا وبال�ضعر االأ
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ما هي اأوقات التداول ل�ص�ق ال�صك�ك 

و ال�صندات؟

ال�ضندات  و  ال�ضكوك  ل�ضوق  التداول  اأوقات 

فقط من  واح��دة  فرتة  ربعاء  االأ اإىل  ال�ضبت  من 

 03:00 ال�ضاعة  اإىل  �ضباًحا   11:30  áYال�°ا

ع�ضًرا. 

املالية  ال�����ض��وق  اإج�����ازات  عليها  وت��ن��ط��ب��ق 

ال�ضعودية الر�ضمية. 

بال�ص�ق  العاملة  ال��صاطة  �صركات  ع��دد  ك��م 

ال�صع�دية؟

�ضركة   37 يوجد   2009 يوليو  �ضهر  نهاية  حتى 

ال�ضعودية  املالية  ال�ضوق  يف  حالًيا  تعمل  و�ضاطة 

)تداول(.

جانب من خارج  كيف Áكن للم�صتثمرين االأ

املالية  وراق  االأ ب�ص�ق  �صهم  االأ وبيع  �صراء  اململكة 

ال�صع�دية؟

بالن�ضبة لغري املقيمني يوجد ما ي�ضمى باتفاقية 

التداول يف  اململكة  امل�ضتثمر من خارج  تبادل متكن 

لديكم  الو�ضيط  خالل  من  ال�ضعودي. وتكون  ال�ضوق 

باتفاقية مع و�ضيط داخل اململكة )�ضخ�ش مرخ�ش 

�ضخا�ش املرخ�ش لهم يف اململكة  له( والو�ضطاء اأو االأ

جتد قائمتهم على موقع هيئة ال�ضوق املالية.  

�صهم امل�روثة؟ ما هي متطلبات ق�صمة االأ

رث. 1-   �ضك �ضرعي بح�ضر االإ

2-   �ضورة هوية املتوفى.

3-   �ضور الهويات جلميع الورثة.

4-  اأ�ضل ال�ضهادة.

5-  اأرقام املحافظ اال�ضتثمارية جلميع الورثة.

6-  تق�ضيم �ضادر عن املحكمة ال�ضرعية يحدد 

�ضهم بدون ك�ضور. ن�ضيب كل وارث من االأ

كيف Áكن يل تداول ال�صك�ك وال�صندات؟

ال�ضكوك/ال�ضندات  تداول  للم�ضتثمرين  ميكن 

وذلك  لها،  املرخ�ش  الو�ضاطة  �ضركات  طريق  عن 

امل�ضتخدمة  اال�ضتثمارية  املحافظ  نف�ش  با�ضتخدام 

�ضهم. لتداول االأ

اأرب������اح  ع���ل���ى  احل�������ص����ل  واأود  ب���ح���ث  ل�����دي 

ال�صركات امل�زعة؟

ال�ضركات  اأرب����اح  على  احل�����ض��ول  ب��اإم��ك��ان��ك 

امل��وزع��ة ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع )ت����داول( م��ن خالل 

رباح  ال�ضغط على »قائمة ال�ضركات« ثم اختيار »االأ

املوزعة«.
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األسواق الخليجية 

املوؤ�ضرات  معظم  اتخذت  كما  يوليو،  �ضهر  باإغالق  مقارنة  طفيف  بارتفاع  اخلليجية  املال  اأ�ضواق  موؤ�ضرات  معظم  ب��داأت 

اخلليجية م�ضارا �ضاعدا ا�ضتمر لعدة اأيام ما عدا بع�ش املوؤ�ضرات التي كانت ت�ضري ب�ضكل اأفقي لعدة اأيام لتتبعها بعد ذلك. 

وموؤ�ضر  املالية  وراق  ل��الأ م�ضقط  �ضوق  موؤ�ضر  عدا  ما  باالنخفا�ش،  اخلليجية  املوؤ�ضرات  معظم  بداأت  ال�ضهر  منت�ضف  وبعد 

وراق املالية  وراق املالية، واللذان ا�ضتمرا باالرتفاع حتى نهاية ال�ضهر. كما اأن موؤ�ضرا �ضوق الدوحة ودبي لالأ �ضوق الكويت لالأ

غريا م�ضارهما الهابط اإىل ال�ضعود ليغلقا على ارتفاع اأي�ضا. اأما موؤ�ضرات كل من اأبو ظبي والبحرين وتداول فقد اتخذوا 

م�ضارات �ضبه اأفقية حتى نهاية ال�ضهر، وقد اأغلق موؤ�ضرات اأبو ظبي والبحرين على ارتفاعات طفيفة، اأما موؤ�ضر ال�ضوق املالية 

ال�ضعودية )تداول( فقد اأغلق على انخفا�ش طفيف.

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�ص�اق اخلليجية خالل �صهر اأغ�صط�س عام 2009 م �صهم ال�صع�دية مقارنة باالأ اأداء �ص�ق االأ
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�ضارت معظم موؤ�ضرات اأ�ضواق املال العاملية يف ن�ضق واحد فيما بينها مع تقارب يف ن�ضب االرتفاع واالنخفا�ش، ماعدا 

اأيام من �ضهر اأغ�ضط�ش، ، وموؤ�ضر  موؤ�ضر ال�ضوق املالية ال�ضعودية )تداول( والذي �ضار ب�ضكل اأفقي بعد مرور خم�ضة 

خرى، وقد تفوق موؤ�ضر تداول يف اأدائه االإجمايل منذ بداية  NASDAQ والذي كان اأقل اأداء من املوؤ�ضرات العاملية االأ
خرى يف منت�ضف ال�ضهر، اإال اأنه �ضرعان ما عاود االنخفا�ش مرة اأخرى، وليكون بذلك اأكرث  ال�ضهر على املوؤ�ضرات االأ

خرى. وقد كان اأف�ضل املوؤ�ضرات اأداء موؤ�ضر CAC 40 يليه موؤ�ضر  �ضواق العاملية االأ املوؤ�ضرات �ضلبية مقارنة مبوؤ�ضرات االأ

FTSE 100، اأما اأكرث املوؤ�ضرات انخفا�ضا من حيث الن�ضبة فقد كان موؤ�ضر ال�ضوق املالية ال�ضعودية، يليه بعد ذلك موؤ�ضر 
 .225 NIKKEI

األسواق العالمية 

�ص�اق العاملية خالل �صهر اأغ�صط�س عام 2009 م �صهم ال�صع�دية مقارنة باالأ اأداء �ص�ق االأ
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جلة للنفط، بارتفاع طفيف يف اأول يومني، وبعدها بداأت موجة الهبوط احلاد الذي ا�ضتمر حتى  الطاقة : بداأت تداوالت العقود االآ

�ضعار اإىل  منت�ضف ال�ضهر، فقد وا�ضل ال�ضعر باالنخفا�ش من 73 دوالر حتى و�ضل اإىل 68 دوالر تقريبا، وبعد ذلك ارتفع حتى و�ضلت االأ

م�ضتويات مقاربة من االفتتاح، ثم انخف�ضت مرة اأخرى لتغلق عند م�ضتوى 70 دوالر تقريبا.

وانخف�ش خالل هذه  اأ�ضابيع  لثالث  ا�ضتمر  بهبوط حاد  اأغ�ضط�ش  ل�ضهر  تداوالتها  بداأت  الطبيعي، فقد  للغاز  امل�ضتقبلية  العقود  اأما 

الفرتة من 4.2 دوالر حتى و�ضل اإىل 3 دوالر ثم ارتد ب�ضكل طفيف، اإال اأنه عاود االنخفا�ش مرة اأخرى ليقفل عند م�ضتوى 2.9 دوالر.

احلب�ب: تفاوت اأداء العقود امل�ضتقبلية للحبوب ب�ضكل كبري، فقد بداأ تداول عقود الذرة ب�ضكل �ضلبي منذ بداية ال�ضهر حتى منت�ضفه، 

ونزل ال�ضعر من 355 اإىل 314 خالل تلك الفرتة، ثم عاود االرتفاع ب�ضكل طفيف -مقارنة باالنخفا�ش احلاد- ليغلق عند 326 دوالر.

اأغ�ضط�ش، ثم بداأت بعد ذلك باالنخفا�ش  وىل من �ضهر  يام االأ اإيجابي لالأ رز، فقد بداأت تداوالتها ب�ضكل  العقود امل�ضتقبلية لالأ اأما 

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansف�ل ال�ص�يا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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ارتفاع طفيف مقارنة  لتعو�ش تلك اخل�ضائر وتغلق على  ال�ضهر،  خريين من  اليومني االأ اأنها عو�ضت هذا االنخفا�ش خالل  اإال  احلاد، 

ببداية ال�ضهر.

460 دوالر،  بالن�ضبة للعقود امل�ضتقبلية للقمح، فقد كان اأداوؤها �ضلبيا منذ بداية ال�ضهر، فقد انخف�ضت من �ضعر 541 دوالر حتى 

وت�ضتمر بعد ذلك بالتذبذب لتقفل على �ضعر 471 دوالر.

اأنها اتخذت م�ضارا هابطا بعد ذلك وحتى منت�ضف  اإال  ال�ضهر،  وىل من  يام االأ االأ اإيجابيا يف  اأداوؤها  اأما عقود ال�ضويا فقد  كان 

ال�ضهر، ثم بداأت باالرتداد، لتغلق نهاية ال�ضهر مرتفعة وب�ضعر 1094 دوالر. 

املعادن الثمينة:

كان اأداء العقود  امل�ضتقبلية للذهب والف�ضة �ضلبيا يف معظم اأيام �ضهر اأغ�ضط�ش، حيث بداأ عقود الذهب ال�ضهر بارتفاع طفيف، ولكن 

�ضرعان ما حتول هذا االرتفاع اإىل م�ضار هابط حتى منت�ضف ال�ضهر، ثم يعاود االرتفاع ويعو�ش بع�ش اخل�ضائر. اأما عقود الف�ضة فقد 

�ضهدت تذبذبات حادة طوال ال�ضهر، اإال اأنها اأغلقت مرتفعة مقارنة مع بداية ال�ضهر.

Wheat القمح Rough Rice رز االأ

Silverالف�صةGoldالذهب
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اأداء �صركات ال��صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( اأغ�صط�س 2009م 

الرتيبالن�صبةال�صفقاتالرتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتيبالن�صبة قيمة التداولMember Name�صركة ال��صاطة

AlJazira Capital26,918,604,427.8016.90%1938,642,44116.41%1650,52011.93%4اجلزيرة كابيتال

Al Rajhi Financial Services Co.23,010,625,495.5014.45%2870,585,61815.22%2903,61316.57%2�ضركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال NCB Capital 20,948,280,607.9513.15%3761,060,94213.30%3968,67717.76%1االأ

Sabb Securities Limited18,111,058,359.4511.37%4636,692,44411.13%4407,6757.48%7 �ضاب لالوراق املالية

Samba Capital17,022,808,108.5010.69%5600,366,80310.50%5724,75813.29%3 �ضامبا كابيتال

Fransi Tadawul16,198,571,310.0510.17%6590,173,18810.32%6557,93110.23%5فرن�ضي تداول

ANB Invest10,176,537,879.106.39%7399,928,2706.99%7324,5955.95%8العربي لال�ضتثمار

Riyad Capital 8,635,634,882.705.42%8306,398,3505.36%8476,2168.73%6الريا�ش املالية

�ضتثمار كابيتال AlIstithmar Capital5,169,004,355.303.25%9173,427,9173.03%9118,0352.16%9 االإ

Saudi Hollandi Capital 3,941,381,682.552.47%10130,458,5962.28%1090,5371.66%10ال�ضعودي الهولندي املالية

�ضتثمار AlBilad Investment Co.2,747,122,788.801.73%11107,952,4331.89%1185,8451.57%11�ضركة البالد لالإ

Falcom Financial Group .1,931,696,336.651.21%1259,839,7381.05%1252,7030.97%12 فالكم للخدمات املالية

Osool Capital883,935,577.200.56%1333,991,7440.59%1326,1220.48%13 اأ�ضول املالية

Jadwa Investment684,278,521.700.43%1427,595,8870.48%1411,3290.21%14جدوى لال�ضتثمار

Credit Suisse487,186,011.900.31%1513,568,1620.24%169,8880.18%15 كريديت �ضوي�ش العربية ال�ضعودية

EFG_Hermes ksa455,314,843.400.29%1615,762,1280.28%158,6130.16%16 هريمي�ش ال�ضعودية

وراق املالية  Deutsche Securities390,144,167.600.24%177,332,4090.13%193,6530.07%20 دويت�ضه لالأ

Saudi Pioneers Securities361,887,531.200.23%189,745,9360.17%188,2550.15%17 بايونريز ال�ضعودية

ALOULA GEOJIT BROKERAGE COMP284,678,398.250.18%1910,252,9030.18%177,8840.14%18   االوىل جوجيت للو�ضاطة املالية

SHUAA Capital Saudi Arabia284,460,853.450.18%207,263,6420.13%203,6370.07%21�ضعاع كابيتال 

Rana Investment Co.158,204,895.050.01%214,885,6350.09%214,3450.08%19 رنا لال�ضتثمار 

Watheeqa Capital Company67,728,120.900.04%222,160,6630.04%221,5210.03%22�ضركة وثيقة املالية
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نرنت( اأغ�صط�س 2009م  اأداء �صركات ال��صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االإ

 لرتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة ال��صاطة
الن�صبة عن طريق 

االنرنت
الرتيب الن�صبةكمية التداوالت

الن�صبة عن طريق 

االنرنت
الرتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

االنرنت

%386.35%561,73615.19%183.83%786,909,40521.84%186.20%23,204,248,094.0522.85اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %169.78%675,91018.28%268.35%520,217,57114.44%269.34%14,526,545,256.1514.30االأ

%285.96%622,97816.85%382.27%493,909,95913.71%381.68%13,904,113,451.7513.69 �ضامبا كابيتال

%585.97%479,64612.97%480.85%477,178,08313.24%480.16%12,985,169,792.0012.79 فرن�ضي تداول

%454.11%488,94213.23%547.74%415,635,61011.53%547.30%10,883,776,830.6010.72�ضركة الراجحي للخدمات املالية

و�ضط لال�ضتثمار املايل Middle East Financial Investment Company64,234,007.800.04%231,628,4280.03%269690.02%24�ضركة ال�ضرق االأ

�ضتثمار مارات خلدمات االإ Emirates Investment Services56,924,525.050.04%242,081,7620.04%231,0460.02%23االإ

Arbah Capital55,091,680.450.03%251,365,1910.02%286810.01%29اأرباح املالية

Global Investment House Saudi Arabia44,413,200.800.03%261,740,0180.03%244850.01%31بيت اال�ضتثمار العاملي )ال�ضعودية(

Al Mal Securities Saudi43,436,171.700.03%271,685,7930.03%258170.01%26 املال �ضكيوريتيز  

Audi Saudi Arabia39,247,821.200.02%281,433,9490.03%279150.02%25 عودة العربية ال�ضعودية

Morgan Stanley Saudi Arabia36,651,042.300.02%29977,5900.02%297820.01%27مورغان �ضتانلي ال�ضعودية

Al Tawfeek Financial Group24,434,825.100.02%30963,7600.02%307110.01%28جمموعة التوفيق املالية

Watan Investment and Securities14,731,797.500.01%31390,5660.01%315150.01%30 وطن لال�ضتثمار

Al Wasatah Al Maliah Company2,526,873.000.00%3242,4910.00%33430.00%34  و�ضاطة كابيتال 

BMG Financial Group1,939,243.050.00%3376,9320.00%321400.00%32جمموعة بي ام جي املالية

Aldukheil Financial Group496,197.800.00%3416,0420.00%34520.00%33 جمموعة الدخيل املالية

�ضتثمار AlNefaie Investment Group37,894.750.00%352,8730.00%35280.00%35 جمموعة النفيعي لالإ

159,253,310,435.505,720,491,2445,453,536

اأداء �صركات ال��صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( اأغ�صط�س 2009م 

الرتيبالن�صبةال�صفقاتالرتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتيبالن�صبة قيمة التداولMember Name�صركة ال��صاطة
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%753.31%217,3355.88%640.47%257,654,7017.15%645.10%8,167,864,812.458.04�ضاب لالوراق املالية

%852.79%171,3484.63%754.24%216,918,7816.02%753.62%5,456,354,885.655.37العربي لال�ضتثمار

%650.45%240,2626.50%849.85%152,752,4354.24%851.61%4,456,933,046.004.39الريا�ش املالية

%972.56%62,2901.68%965.42%70,624,4561.96%961.96%1,702,207,346.001.68�ضركة البالد لال�ضتثمار

%1089.10%46,9581.27%1183.40%49,904,9431.38%1083.06%1,604,456,367.501.58فالكم للخدمات املالية 

%1244.46%40,2521.09%1040.67%53,055,4011.47%1139.01%1,537,485,420.951.51ال�ضعودي الهولندي املالية

%1135.44%41,8271.13%1225.82%44,787,4071.24%1227.31%1,411,459,481.101.39اال�ضتثمار كابيتال 

%1398.74%25,7920.70%1398.52%33,489,9760.93%1398.57%871,323,184.850.86 اأ�ضول املالية

%1497.22%7,6650.21%1497.72%10,018,9510.28%1497.61%277,881,324.300.27االوىل جوجيت للو�ضاطة املالية

%1539.91%4,5210.12%1532.42%8,947,7060.25%1527.47%187,938,338.750.19جدوى لال�ضتثمار

%1723.13%1,9090.05%1728.63%2,790,6840.08%1630.80%111,465,927.550.11بايونريز ال�ضعودية  

%1670.08%3,0450.08%1663.39%3,096,8870.09%1761.59%97,432,149.800.10رنا لال�ضتثمار 

%1899.93%1,5200.04%18100.00%2,160,6360.06%18100.00%67,727,238.000.07�ضركة وثيقة املالية

%1937.26%1,3550.04%1921.49%1,561,1490.04%1915.97%45,434,427.550.04�ضعاع كابيتال

%2080.73%5740.02%2084.72%816,5330.02%2081.82%19,992,577.550.02جمموعة التوفيق املالية

%2329.01%2370.01%2123.61%398,0130.01%2132.33%14,044,099.400.01املال �ضكيوريتيز

%2178.45%4040.01%2267.76%264,6570.01%2267.62%9,961,667.500.01 وطن لال�ضتثمار

%224.17%3590.01%231.19%187,8550.01%231.34%6,102,282.750.01هريمي�ش ال�ضعودية

%24100.00%520.00%24100.00%16,0420.00%24100.00%496,197.800.00جمموعة الدخيل املالية

%2560.71%170.00%2514.62%4200.00%2514.30%5420.50.00جمموعة النفيعي لال�ضتثمار

101,550,419,620.503,603,298,2613,696,934

اأداء �صركات ال��صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرنت( اأغ�صط�س 2009م 

 لرتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة ال��صاطة
الن�صبة عن طريق 

االنرنت
الرتيب الن�صبةكمية التداوالت

الن�صبة عن طريق 

االنرنت
الرتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

االنرنت
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر –  أغسطس  2009

�ضهم  لالأ ج��م��ال��ي��ة  االإ ال��ق��ي��م��ة   ب��ل��غ��ت 

خالل  ال�ضعودية  املالية  ال�ضوق  يف  املتداولة 

مليار   79.63 2009م   اأغ�ضط�ش   �ضهر 

عن   )%20،68( ق���دره  بانخفا�ش  ري���ال، 

 ،2009 ال��ع��ام  م��ن  ي��ول��ي��و  �ضهر  ت����داوالت 

نفذت  مليار ريال،   100.39 كانت  والتي 

حيث  ���ض��ف��ق��ة.  م��ل��ي��ون   2.73 خ���الل  م��ن 

ريال  73.76مليار  ف��راد  االأ مبيعات  بلغت 

عمليات  جميع  من   )%92.6( بن�ضبة  اأي 

بلغت  فقد  ال�����ض��راء  عمليات  اأم���ا  ال�����ض��وق 

 )%89.9( بن�ضبة  اأي  ري��ال  71.60مليار 

بلغت  ال�ضوق.بينما  عمليات  جميع  م��ن 

مليار  ال�ضعودية  1.25   ال�ضركات  مبيعات 

اأم��ا   )%1.6( ن�ضبته  ت�ضكل  م��ا  اأي  ري��ال 

ال�ضراء فقد بلغت   ثالثة مليارات  عمليات 

بالن�ضبة  اأما   .)%3.8( ن�ضبيه  ما  اأي  ريال 

اإجمايل  بلغ  فقد  اال�ضتثمارية  لل�ضناديق 

ن�ضبته  ما  اأي  ريال  مليار    1.46 مبيعاتها  

بلغت    فقد  ال�ضراء  عمليات  اأما   )%1.8(

ن�ضبته  ت�ضكل  م��ا  اأي  ري���ال  مليار    1.88

)2.4%( يف حني بلغت مبيعات امل�ضتثمرين 

بن�ضبة  اأي  ري��ال  مليار   1.21 اخلليجيني 

 1.02 )1.5%( اأما للم�ضرتيات فقد بلغت 

وقد   )%1.3( ن�ضبته  م��ا  اأي  ري��ال  مليار 

املقيمني    العرب  امل�ضتثمرين  مبيعات  بلغت 

اأي  ري��ال  مليار    1.35 خليجيني(  )الغري 

بلغت  حني  يف   )%1.7( ن�ضبته  ت�ضكل  ما 

بن�ضبة  اأي  ري��ال  مليار  م�ضرتياتهم1.33 

جانب املقيمني فقد  )1.7%( اأما مبيعات االأ

بلغت189.3 مليون اأي ما ن�ضبته )%0.2( 

وقد بلغت م�ضرتياتهم174.9 مليون اأي ما 

عر  جانب  االأ مبيعات  )0.2%(اأم��ا  ن�ضبته 

407.9 مليون  اتفاقيات املبادلة فقد بلغت 

ريال اأي ما ن�ضبته )0.5%( اأما امل�ضرتيات 

فقد بلغت 622.2 مليون ريال وهو ما ت�ضكل 

ن�ضبته)%0.8(. 

 اح�ضائية التداول ح�ضب ت�ضنيف اجلن�ضية ونوع امل�ضتثمر ل�ضهر اأغ�ضط�ش 2009  

�ضهم املتداولة  الن�ضبة   ت�ضنيف اجلن�ضية  نوع امل�ضتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�ضبة  عدد عمليات البيع وال�ضراء  الن�ضبة  قيمة االأ

92.6% 73,761,483,153.25 95.4% 2,601,794 93.1% 2,663,062,941  بيع 

 فرد 

 ال�ضعوديون 

89.9% 71,596,514,646.00 92.7% 2,528,732 90.4% 2,586,902,012  �ضراء 

1.6% 1,254,770,246.95 0.8% 20,829 1.5% 43,614,886  بيع 

 �ضركة 

3.8% 3,001,551,128.80 2.5% 67,687 3.9% 112,273,426  �ضراء 

1.8% 1,456,013,430.60 0.7% 19,233 1.7% 49,575,633  بيع 

 �ضندوق ا�ضتثماري 

2.4% 1,879,597,884.05 1.2% 31,584 2.1% 59,684,190  �ضراء 

1.5% 1,209,789,231.65 0.7% 18,747 1.6% 45,972,772  بيع 

 اخلليجيون 

1.3% 1,023,404,694.35 0.7% 19,489 1.2% 33,934,135  �ضراء 

1.7% 1,347,308,347.75 2.1% 58,413 1.5% 43,723,117  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمون  

1.7% 1,328,580,464.40 2.6% 69,886 1.5% 43,974,721  �ضراء 

0.2% 189,342,785.55 0.3% 7,626 0.2% 5,977,747  بيع 

جانب املقيمون    )غري العرب واخلليجيني( االأ

0.2% 174,851,112.15 0.3% 8,922 0.2% 5,689,395  �ضراء 

0.5% 407,948,022 0.005% 126 0.3% 8,318,526  بيع 

جانب     )عر اتفاقيات املبادلة(االأ

0.8% 622,155,288 0.017% 468 0.6% 17,787,743  �ضراء 

100% 79,626,655,217.75 100% 2,726,768 100% 2,860,245,622 اإجماليات البيع

100% 79,626,655,217.75 100% 2,726,768 100% 2,860,245,622 اإجماليات ال�ضراء
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“حقوق  �ضهمًا جديدًا  مليون   24 طرح  طريق  عن  وذلك  راأ�ضمالها  تكافل  �ضاب  �ضركة  رفعت   ·
اأولوية” ب�ضعر 12.5 رياال لل�ضهم الواحد ’ لي�ضبح عدد اأ�ضهمها امل�ضدرة 34 مليون �ضه�����م وذلك 

بتاريخ 2009/08/08 م.

�ضا�ضية  )بى �ضى اآي( راأ�ضمالها وذلك مبنح �ضهم جماين لكل  رفعت �ضركة ال�ضناعات الكيمائية االأ  ·
اأربعة اأ�ضهم لي�ضبح عدد اأ�ضهمها امل�ضدرة 27.5 مليون �ضه�����م، وذلك بتاريخ 2009/08/18 م.

105.03 مليون �ضهمًا  رفعت �ضركة ال�ضحراء للبرتوكيماويات راأ�ضمالها وذلك عن طريق طرح   ·
اأ�ضهمها  عدد  لي�ضبح  ا�ضمية(  )قيمة  الواحد  لل�ضهم  رياالت   10 اأولوية” ب�ضعر  “حقوق  جديدًا 

امل�ضدرة 292.53 مليون �ضه�����م وذلك بتاريخ 2009/08/22 م.

إجراءات الشركات 
�صركة امل�ا�صاة للخدمات الطبية

ريال  مليون   250 ال�ضركة:  راأ�ضمال   ·
مق�ضم اإىل 25 مليون �ضهم.

�ضهم  مليون    7.5 االكتتاب:  اأ�ضهم   ·
متثل 30% من اأ�ضهم ال�ضركة. 

الواحد. لل�ضهم  ريال   44 الطرح:  · �ضعر 
2009/08/15 م  من  االكتتاب:  فرتة   ·

اإىل 2009/08/21 م.

االكتتابات األولية

املوؤ�ضر  اأغلق  م   2009 اأغ�ضط�ش  �ضهر  نهاية  يف 

ال�ضعودية )ت��داول( عند م�ضتوى  املالية  لل�ضوق  العام 

5،660.89 نقطة منخف�ضًا 117.25 نقطة )%2.03( 

من  املوؤ�ضر  داء  الأ وبالن�ضبة  ال�ضابق.  بال�ضهر  مقارنة 

بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائدًا ايجابيًا قدره 

.%17.86

وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�ضر خالل ال�ضهر 

 5،887.19 م�ضتوى  عند  م   2009/08/10 ي��وم  يف 

نقطة.

�ضهم امل�ضدرة يف نهاية  بلغت القيمة ال�ضوقية لالأ

�ضهر اأغ�ضط�ش 2009 م 1،097.91 مليار ريال اأي ما 

يعادل 292.78 مليار دوالر اأمريكي، م�ضجلة انخفا�ضًا 

بلغت ن�ض����بته 1.35% عن ال�ضهر ال�ضابق.

ل�ضهر  املتداولة  �ضهم  لالأ االإجمالية  القيمة  بلغت 

يعادل  ما  اأي  ري��ال  مليار   79.63 م   2009 اأغ�ضط�ش 

بلغت  بانخفا�ش  وذلك  اأمريكي  دوالر  مليار   21.23

ن�ض����بته 20.68% عن ال�ضهر ال�ضابق.

�ضهم املتداولة ل�ضهر اأغ�ضط�ش  وبلغ اإجمايل عدد االأ

2009 م 2.87 مليار �ض����هم مقابل 3.72 مليار �ضهم 

بانخفا�ش  وذل��ك  ال�ضابق،  ال�ضهر  خالل  تداولها  مت 

بلغت ن�ض����بته %22.83.

اأما اإجمايل عدد ال�ضفقات املنفذة خالل �ضهر 

اأغ�ضط�ش 2009 م فقد بلغ 2.73 مليون �ضفقة مقاب���ل 

3.13 مليون �ضفقة مت تنفيذها خالل �ضهر يوليو 2009 

م، وذلك بانخفا�ش  بلغت ن�ض����بته %12.90.

بلغ عدد اأيام التداول خالل �ضهر اأغ�ضط�ش 2009،   ·

23 يومًا 

مقابل 21 يومًا خالل �ضهر يوليو 2009 م.

ال�ضركات اجلديدة املدرجة -  اأغ�ضط�ش  2009 م:

م   2009/08/04 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  يف  مت   ·
نابيب ال�ضلب براأ�ضمال  اإدراج ال�ضركة ال�ضعودية الأ

مقداره 510 مليون ريال مق�ضم اإىل 51 مليون �ضهم 

حيث مت طرح 16 مليون �ضهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 25 ريااًل لل�ضهم الواحد.

اإدراج  م   2009/08/08 املوافق  ال�ضبت  يوم  مت يف   ·
)برتوكيم(  للبرتوكيماويات  الوطنية  ال�ضركة 

براأ�ضمال مقداره 4.8 مليار ريال مق�ضم اإىل 480 

مليون �ضهم حيث مت طرح 240 مليون �ضهم لالكتتاب 

العام وذلك بقيمة 10 رياالت لل�ضهم الواحد.

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 79.63 مليار ريال 
و 2.73 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أغسطس 2009 م

�صهم ح�صب القطاعات - اأغ�صط�س 2009 م  تداول االأ

   Sectoral Activities - August 2009

Sector
جماىل الن�صبة اىل االإ �صهم املتداولة قيمه االأ جماىل الن�صبه اىل االإ �صهم املتداولة جماىل االأ الن�صبه اىل االإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR( % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 9.39% 7,474,719,811.75 13.26% 380,559,480 5.37% 146,493 امل�ضارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 36.93% 29,402,878,399.75 35.00% 1,004,835,889 28.94% 789,109 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 0.98% 776,396,294.55 0.48% 13,767,667 0.72% 19,627 �ضمنت االأ

Retail 3.14% 2,501,560,249.15 2.98% 85,419,407 3.53% 96,223 التجزئة

Energy & Utilities 0.53% 420,647,382.90 1.41% 40,611,610 0.33% 8,888 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 4.29% 3,416,011,520.65 4.23% 121,443,951 5.26% 143,431 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 3.86% 3,070,893,444.45 5.60% 160,673,660 3.38% 92,066 ت�ضاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 21.54% 17,147,888,314.60 11.70% 335,828,828 26.78% 730,094 التاأمني

Multi-Investment 2.67% 2,123,317,363.75 5.38% 154,481,505 3.24% 88,223 �ضركات اال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 5.05% 4,018,803,505.05 6.15% 176,457,069 5.25% 143,203 اال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction 6.55% 5,216,541,575.00 5.70% 163,563,667 12.08% 329,358 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development 2.91% 2,317,302,311.30 5.46% 156,833,208 2.63% 71,749 التطوير العقاري

Transport 1.20% 958,886,713.85 1.81% 51,936,371 1.35% 36,696 النقل

Media & Publishing 0.42% 331,715,498.80 0.37% 10,582,727 0.47% 12,910 االعالم والن�ضر

Hotel & Tourism 0.56% 449,092,832.20 0.49% 13,960,961 0.69% 18,698 الفنادق وال�ضياحة

Total 100.00% 79,626,655,217.75 100.00% 2,870,956,000 100.00% 2,726,768 االإجمايل
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مقارنة معل�مات التداول عن �صهر اأغ�صط�س 2009 م مع  �صهر ي�لي� 2009 م

Comparing Trading Information  for August 2009 with July 2009

Trading Information
ن�ضبة التغري July  يوليو August  اأغ�ضط�ش

معلومات التداول

Change % 2009 2009

Transactions -12.90% 3,130,740 2,726,768 عدد ال�ضفقات املنفذة

* Shares Traded -22.83% 3,720,361,083 2,870,956,000 �ضهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded )SR( -20.68% 100,390,649,372.90 79,626,655,217.75 �ضهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 21 23   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -20.48% 149,083 118,555 املتو�ضط اليومي لعدد ال�ضفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -29.54% 177,160,052 124,824,174 �ضهم املتداولة * املتو�ضط اليومي لالأ

Daily Average of Value )SR( -27.58% 4,780,507,113 3,462,028,488 �ضهم املتداولة )ريال( املتو�ضط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization )SR biln( -1.35% 1,112.89 1,097.91 �ضهم امل�ضدرة )مليار ريال( القيمه ال�ضوقيه لالأ

Tadawul All Share Index )TASI( -2.03% 5,778.14 5,660.89 املوؤ�ضر العام  )نقطة(

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اإجراءات ال�ضركات 

مقارنة معل�مات التداول عن �صهر اأغ�صط�س 2009 م مع �صهر اأغ�صط�س 2008 م

Comparing Trading Information for August 2009 with August 2008

Trading Information
ن�ضبة التغري August  اأغ�ضط�ش August  اأغ�ضط�ش

معلومات التداول

Change % 2008 2009

Transactions -24.70% 3,621,089 2,726,768 عدد ال�ضفقات املنفذة

* Shares Traded -2.93% 2,957,466,554 2,870,956,000 �ضهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded )SR( -25.04% 106,226,702,868.50 79,626,655,217.75 �ضهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 22 23   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -27.97% 164,595 118,555 املتو�ضط اليومي لعدد ال�ضفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -7.15% 134,430,298 124,824,174 �ضهم املتداولة * املتو�ضط اليومي لالأ

Daily Average of Value )SR( -28.30% 4,828,486,494 3,462,028,488 �ضهم املتداولة )ريال( املتو�ضط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization )SR biln( -35.23% 1,695.01 1,097.91 �ضهم امل�ضدرة )مليار ريال(   القيمه ال�ضوقيه لالأ

Tadawul All Share Index )TASI( -35.36% 8,757.04 5,660.89  املوؤ�ضر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اإجراءات ال�ضركات

 اأداء م�ؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  ي�لي� - 2009 م اأغ�صط�س - 2009 م

موؤ�ضرات القطاعات

YTD Change % July - 2009 August - 2009

Banks & Financial Services 8.46% -2.97% 15,197.33 14,746.00 امل�ضارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 45.56% 0.84% 4,576.88 4,615.55 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 24.73% 1.36% 3,759.80 3,810.87 �ضمنت االأ

Retail 18.21% 1.13% 4,363.60 4,412.86 التجزئة

Energy & Utilities 5.99% 0.82% 3,590.27 3,619.58 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 15.10% -1.70% 4,520.56 4,443.66 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 5.70% -4.17% 1,816.05 1,740.30 ت�ضاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 55.79% -4.75% 997.10 949.70 التاأمني

Multi-Investment 14.10% -5.37% 2,475.15 2,342.14 �ضركات اال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 26.10% -6.21% 4,423.27 4,148.41 اال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction -0.45% -5.91% 4,147.81 3,902.75 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development 5.59% -3.70% 3,524.33 3,393.89 التطوير العقاري

Transport 11.87% -2.45% 3,382.98 3,300.19 النقل

Media & Publishing 12.41% -5.77% 2,127.92 2,005.20 االعالم والن�ضر

Hotel & Tourism 39.92% -10.89% 6,260.30 5,578.25 الفنادق وال�ضياحة
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�صهم ح�صب القطاعات - اأغ�صط�س 2009م تداول االأ

Sectoral Activities - August 2009

ا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اأغ�صط�س 2009 م مع ي�لي� 2009 م( كرث انخفا�صً ال�صركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of August 2009 with July 2009)

Company
ن�صبة التغري

2009/07/29 2009/08/31 ال�صركة

Change %

ATC -33.76% 157.75 104.50 االهلي للتكافل

ACE -27.21% 76.25 55.50 اي�س

Fitaihi Group -22.73% 22.00 17.00 جمموعة فتيحي

Saudi Export -16.43% 42.00 35.10 ال�ضادرات

Al Baha -15.83% 19.90 16.75 الباحة

كرث ارتفاًعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اأغ�صط�س 2009 م مع ي�لي� 2009 م( ال�صركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of August 2009 with July 2009)

Company
ن�صبة التغري

2009/07/29 2009/08/31 ال�صركة

Change %

Petrochem* 38.00% 10.00 13.80 برتوكيم*

SABB Takaful 30.23% 35.40 46.10 �ضاب تكافل

Sagr Insurance 28.77% 53.00 68.25 ال�ضقر للتاأمني

SAICO 22.79% 68.00 83.50 �ضايكو

SIIG 18.42% 19.00 22.50 املجموعة ال�ضعودية

* Listed during month ) Auguest 2009 ( * ادرجت خالل ال�ضهر ) اغ�ضط�ش 2009 م(
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Pointنقطة �صهم جميع ال�صركات - اأغ�صط�س 2009م Tadawul All Share Index (TASI) - August 2009م�ؤ�صر تداول الأ

كرث ن�صاًطا - اأغ�صط�س 2009 م ال�صركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - August 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اإجمايل ال�ص�ق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة

To Market % To Sector % Transactions

Petrochem 15.71% 54.29% 428,397 برتوكيم

SSP 8.65% 71.61% 235,851 نابيب ال�ضعودية االأ

SABIC 5.55% 19.16% 151,220 �ضابك

ACE 3.18% 11.88% 86,754 اي�س

Alinma 2.97% 55.37% 81,115 االإمناء

كرث ن�صاًطا - اأغ�صط�س 2009 م ال�صركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - August 2009

By number of shares traded  صهم املتداولة� من حيث عدد االأ

Company
ن�صبة ال�صركة من اإجمايل ال�ص�ق ن�صبة ال�صركة من القطاع �صهم املتداولة  االأ

ال�صركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Petrochem 14.94% 42.69% 429,009,704 برتوكيم

Alinma 10.75% 81.10% 308,640,414 االإمناء

SABIC 7.95% 22.72% 228,279,991 �ضابك

MA>ADEN 3.77% 61.39% 108,330,916 معادن

SSP 2.93% 51.39% 84,052,636 نابيب ال�ضعودية االأ

كرث ن�صاًطا - اأغ�صط�س 2009 م ال�صركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - August 2009

By value of shares traded  صهم املتداولة� من حيث قيمة االأ

Company
ن�صبة ال�صركة من اإجمايل ال�ص�ق ن�صبة ال�صركة من القطاع �صهم املتداولة قيمة االأ

ال�صركة

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 20.35% 55.12% 16,206,808,330.00 �ضابك

Petrochem 7.63% 20.67% 6,076,278,025.35 برتوكيم

Alinma 5.05% 53.78% 4,019,645,646.60 االإمناء

SSP 3.50% 53.46% 2,788,597,561.70 نابيب ال�ضعودية االأ

Al Rajhi 3.19% 34.01% 2,542,219,482.25 الراجحي
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   FINANCIAL INDICATORS - 31/08/2009                                            امل�ؤ�صرات املالية الرئي�صية - 31/08/2009 م 

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued 

Shares (mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �صعر االإ القيمة الدفرية
ال�صعر/القيمة 

الدفرية

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ص�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�صاهمني 

)ملي�ن(

�صايف الدخل 

)ملي�ن(

Riyad 23.20 17.85 1.30 1.60 14.50 1,500.000 34,800.00 26,771.39 2,400.76 الريا�س

AlJazira 18.85 15.65 1.20 0.64 29.37 300.000 5,655.00 4,695.80 192.56 اجلزيرة

Saudi Investment 17.25 15.89 1.09 0.90 19.24 450.000 7,762.50 7,149.74 403.50 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 33.90 17.82 1.90 2.99 11.32 330.750 11,212.42 5,892.50 990.09 ال�صع�دي اله�لندي

Saudi Fransi 39.40 20.53 1.92 3.78 10.43 723.214 28,494.64 14,850.96 2,730.90 ال�صع�دي الفرن�صي

SABB 44.00 17.47 2.52 3.74 11.77 750.000 33,000.00 13,101.35 2,803.90 �ص�اب

Arab National 43.60 20.31 2.15 3.85 11.32 650.000 28,340.00 13,203.80 2,502.48 العربي ال�طني

SAMBA 42.80 21.88 1.96 5.05 8.48 900.000 38,520.00 19,687.78 4,543.77 �صامبا

Al Rajhi 67.00 18.23 3.67 4.46 15.04 1,500.000 100,500.00 27,351.39 6,683.65 الراجحي

AL Bilad 19.20 10.96 1.75 0.22 86.68 300.000 5,760.00 3,288.55 66.45 البالد

Alinma 12.50 10.37 1.20 0.24 52.88 1,500.000 18,750.00 15,561.11 354.59 مناء االإ

Total Banks & Financial 
Services Sector - 17.02 2.06 2.66 13.21 8,903.964 312,794.57 151,554.37 23,672.65

اإجمايل قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 15.20 11.61 1.31 0.28 54.97 120.600 1,833.12 1,400.06 33.35 كيمان�ل

Petrochem 13.80 10.00 1.38 - - 480.000 6,624.00 4,800.00 - بروكيم

SABIC 68.50 33.34 2.05 2.79 24.52 3,000.000 205,500.00 100,011.83 8,380.86 �صابك

SAFCO 118.25 29.61 3.99 13.48 8.77 250.000 29,562.50 7,401.78 3,370.40 �صافك�

Industrialization 20.20 15.74 1.28 0.66 30.82 460.685 9,305.83 7,249.45 301.96 الت�صنيع

Alujain 17.90 7.67 2.33 -0.84 )M(  )س( 69.200 1,238.68 530.73 -58.31 اللجني

Nama Chemicals 10.65 12.15 0.88 -0.32 )M(  )س( 128.520 1,368.74 1,561.29 -41.52 مناء للكيماويات

SIIG 22.50 11.60 1.94 -0.47 )M(  )س( 450.000 10,125.00 5,219.95 -213.48 املجم�عة ال�صع�دية

Sahara Petrochemical 16.10 9.58 1.68 -0.15 )M(  )س( 292.530 4,709.73 2,803.29 -44.12 ال�صحراء للبروكيماويات

YANSAB 28.00 10.10 2.77 -0.05 )M(  )س( 562.500 15,750.00 5,682.03 -27.42 ين�صاب

Sipchem 20.55 14.40 1.43 0.60 34.06 333.333 6,850.00 4,801.14 201.13 �صبكيم العاملية

Advanced 23.95 11.98 2.00 1.498 15.99 141.375 3,385.93 1,693.36 211.80 املتقدمة

Saudi Kayan 14.05 10.32 1.36 0.00 6021.43 1,500.000 21,075.00 15,481.33 3.50 كيان ال�صع�دية

Petro Rabigh 32.70 10.27 3.18 -1.51 )M(  )س( 876.000 28,645.20 8,999.21 -1,323.33 برو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 19.35 2.06 1.25 22.20 8,664.743 345,973.73 167,635.45 10,794.82

اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البروكيماوية

Arab Cement 44.30 28.97 1.53 3.78 11.73 80.000 3,544.00 2,317.53 302.26 �صمنت العربية االأ

Yamamah Cement 42.70 21.42 1.99 3.53 12.09 135.000 5,764.50 2,891.83 476.95 اأ�صمنت اليمامة

Saudi Cement 62.00 27.53 2.25 5.84 10.61 102.000 6,324.00 2,808.16 596.09 اأ�صمنت ال�صع�ديه

Qassim Cement 135.00 39.93 3.38 11.00 12.27 45.000 6,075.00 1,796.94 495.01 اأ�صمنت الق�صيم

Southern Cement 61.00 17.80 3.43 5.27 11.57 140.000 8,540.00 2,491.95 738.26 اأ�صمنت اجلن�بية

Yanbu Cement 51.50 21.30 2.42 5.19 9.93 105.000 5,407.50 2,236.70 544.77 اأ�صمنت ينبع

Eastern Cement 44.00 21.67 2.03 3.93 11.21 86.000 3,784.00 1,863.53 337.58 اأ�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 19.40 12.40 1.56 1.21 16.06 90.000 1,746.00 1,115.79 108.73 اأ�صمنت تب�ك

Total Cement Sector - 22.38 2.35 4.60 11.44 783.000 41,185.00 17,522.43 3,599.65 �صمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 46.00 13.39 3.44 2.67 17.20 22.500 1,035.00 301.18 60.18 اأ�ص�اق ع العثيم

SASCO 14.00 9.93 1.41 0.76 18.42 45.000 630.00 446.87 34.21 خدمات ال�صيارات

Thim`ar 36.60 7.42 4.94 -1.47 )M(  )س( 10.000 366.00 74.15 -14.70 ثمار

Fitaihi Group 17.00 12.16 1.40 0.14 119.05 50.000 850.00 608.24 7.14 جمم�عة فتيحي

Jarir 132.75 16.42 8.09 8.71 15.24 40.000 5,310.00 656.73 348.44 جرير

Aldrees 44.30 12.44 3.56 2.33 19.00 25.000 1,107.50 310.96 58.26 الدري�س

AlHokair 34.90 12.81 2.72 2.84 12.28 70.000 2,443.00 896.66 198.96  احلكري 

Alkhaleej Trng 44.80 13.45 3.33 2.45 18.31 15.000 672.00 201.73 36.71 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 12.60 3.55 2.63 16.20 277.500 12,413.50 3,496.52 729.20 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 21.80 12.06 1.81 1.22 17.91 75.000 1,635.00 904.60 91.31 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 9.55 11.51 0.83 0.24 39.46 4,166.594 39,790.97 47,948.30 1,008.38 كهرباء ال�صع�دية

Total Energy & Utilities 
Sector - 11.52 0.85 0.26 37.67 4,241.594 41,425.97 48,852.90 1,099.69

اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 24.90 13.13 1.90 0.20 125.45 500.000 12,450.00 6,563.08 99.24 جمم�عة �صاف�ال

Food 18.00 8.78 2.05 0.58 31.09 20.000 360.00 175.53 11.58 الغذائية

SADAFCO 35.10 16.14 2.18 1.03 34.15 32.500 1,140.75 524.48 33.40  �صدافك�

Almarai 158.00 35.15 4.50 9.15 17.27 109.000 17,222.00 3,831.36 997.31 املراعي
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Anaam Holding 35.00 10.78 3.25 -0.16 )M(  )س( 10.900 381.50 117.45 -1.73 اأنعام القاب�صة

H B 32.80 16.25 2.02 1.50 21.90 28.571 937.14 464.33 42.79 حل�اين اإخ�ان

NADEC 38.60 16.54 2.33 0.18 211.31 60.000 2,316.00 992.53 10.96 نادك

Qassim Agriculture 10.10 8.05 1.25 -0.06 )M(  )س( 50.000 505.00 402.55 -2.84 الق�صيم الزراعيه

Hail Agriculture 29.80 16.88 1.77 1.48 20.20 30.000 894.00 506.49 44.25 حائل الزراعيه

Tabuk Agriculture 24.15 18.80 1.28 0.57 42.74 20.000 483.00 376.05 11.30 تب�ك الزراعيه

Saudi Fisheries 46.10 7.77 5.93 -1.18 )M(  )س( 20.000 922.00 155.38 -23.56 �صماك االأ

Sharqiya Dev Co 48.60 13.95 3.48 -0.93 )M(  )س( 7.500 364.50 104.66 -6.94 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 28.10 24.87 1.13 2.98 9.44 20.000 562.00 497.42 59.52 اجل�ف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه 

Jazan Development 10.40 13.01 0.79 0.16 63.80 50.000 520.00 654.79 8.15 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.01 2.56 1.33 27.97 963.471 39,406.64 15,422.59 1,283.43

اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�صناعات الغذائية

STC 47.10 19.76 2.38 4.83 9.76 2,000.000 94,200.00 39,512.49 9,655.87 االت�صاالت

Etihad Etisalat 37.60 14.83 2.53 3.53 10.65 700.000 26,320.00 10,384.40 2,472.46 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 10.55 7.21 1.46 - - 1,400.000 14,770.00 10,099.80 - زين ال�صع�دية 

Atheeb Telecom 17.00 10.00 1.70 - - 100.000 1,700.00 1,000.00 - عذيب لالت�صاالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 14.52 2.25 2.89 9.94 4,200.000 136,990.00 60,996.69 12,128.33

اإجمايل قطاع االت�صاالت وتقنية 

املعل�مات

Tawuniya 40.50 22.27 1.82 1.36 29.72 50.000 2,025.00 1,113.70 68.14 التعاونية

Malath Insurance 25.30 8.30 3.05 -0.90 )M(  )س( 30.000 759.00 248.95 -27.08 مالذ للتاأمني

MEDGULF 22.45 10.43 2.15 0.54 41.96 80.000 1,796.00 834.63 42.80 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 74.25 5.72 12.97 -1.31 )M(  )س( 10.000 742.50 57.23 -13.09 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 54.00 6.87 7.87 -2.76 )M(  )س( 10.000 540.00 68.65 -27.57 �صالمة

Walaa Insurance 23.70 8.48 2.79 -0.49 )M(  )س( 20.000 474.00 169.63 -9.86 والء للتاأمني

Arabian Shield 23.45 10.02 2.34 0.13 174.35 20.000 469.00 200.35 2.69 الدرع العربي

SABB Takaful 46.10 8.24 5.59 -0.27 )M(  )س( 34.000 1,567.40 280.19 -9.11 �صاب تكافل

SANAD 27.50 8.26 3.33 -0.91 )M(  )س( 20.000 550.00 165.23 -18.26 �صند

SAICO 83.50 8.59 9.72 -0.59 )M(  )س( 10.000 835.00 85.94 -5.93 �صايك�

Saudi Indian 53.25 6.80 7.83 -1.60 )M(  )س( 10.000 532.50 68.00 -15.98 ال�صع�دية الهندية

Gulf Union 22.90 8.74 2.62 0.04 599.76 22.000 503.80 192.33 0.84 اإحتاد اخلليج

ATC 104.50 8.16 12.80 -0.82 )M(  )س( 10.000 1,045.00 81.62 -8.18 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 62.00 7.14 8.68 -1.46 )M(  )س( 10.000 620.00 71.42 -14.60 هلية االأ

ACIG 65.50 5.67 11.56 -2.78 )M(  )س( 10.000 655.00 56.66 -27.76 اأ�صيج

AICC 23.15 8.18 2.83 -0.66 )M(  )س( 20.000 463.00 163.63 -13.29 التاأمني العربية

Trade Union 19.40 9.87 1.97 0.09 215.56 25.000 485.00 246.71 2.25 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 68.25 10.12 6.74 0.18 381.28 20.000 1,365.00 202.45 3.58 ال�صقر للتاأمني

U C A 28.30 9.40 3.01 -0.06 )M(  )س( 20.000 566.00 188.01 -1.29 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.75 10.18 1.06 0.11 101.70 100.000 1,075.00 1,018.47 10.57 اإعادة

Bupa Arabia 16.80 9.58 1.75 -0.18 )M(  )س( 40.000 672.00 383.04 -7.08 ب�با العربية

Weqaya Takaful 32.50 10.00 3.25 - - 20.000 650.00 200.00 - وقاية للتكافل

ARCCI 72.75 10.00 7.28 - - 20.000 1,455.00 200.00 - الراجحي للتاأمني

ACE 55.50 10.00 5.55 - - 10.000 555.00 100.00 - اي�س

AXA - Cooperative 32.30 10.00 3.23 - - 20.000 646.00 200.00 - اك�صا - التعاونية

Total Insurance Sector - 10.29 3.19 -0.11 58.98 641.000 21,046.20 6,596.84 -68.21 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 49.50 22.57 2.19 0.49 101.30 15.000 742.50 338.48 7.33  امل�صايف 

Saudi Advanced 13.15 17.07 0.77 0.58 22.66 43.200 568.08 737.31 25.07 املتط�رة

Al Ahsa for Dev. 10.90 8.45 1.29 -0.29 )M(  )س( 49.000 534.10 413.90 -14.38 االح�صاء للتنميه

SISCO 13.85 10.65 1.30 -0.38 )M(  )س( 68.000 941.80 723.92 -26.14 �صي�صك�

Assir 14.65 19.01 0.77 -2.67 )M(  )س( 126.389 1,851.60 2,402.10 -337.00 ع�صري

Al Baha 16.75 6.77 2.47 -0.41 )M(  )س( 15.000 251.25 101.55 -6.16 الباحة

Kingdom 4.45 3.25 1.37 -4.86 )M(  )س( 6,300.000 28,035.00 20,467.60 -30,607.50 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 3.81 1.31 -4.68 40.45 6,616.589 32,924.33 25,184.86 -30,958.78

اإجمايل قطاع �صركات اال�صتثمار 

املتعدد

BCI 26.60 11.73 2.27 1.86 14.33 27.500 731.50 322.59 51.06 بى �صى اآى
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
)recent 4 Quarters(,  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data 
)2nd Q 2009 as recent(.

ال�ضركات التي مل ُتعلن �ضايف الدخل، وال�ضركات اخلا�ضرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�ضمولة يف 

ح�ضاب ن�ضبة ال�ضعر للعائد للقطاعات ولل�ضوق.

خر اأربعة اأرباع  �ش :املوؤ�ضر �ضالب الن ال�ضركة �ضجلت خ�ضائر وفقًا للبيانات املالية الآ

)تنتهي يف الربع الثاين 2009 م(.

MA`ADEN 14.10 17.51 0.81 0.21 67.90 925.000 13,042.50 16,199.42 192.07 معادن

Astra Indust 33.60 20.00 1.68 2.40 13.98 74.118 2,490.35 1,483.06 178.20 اأ�صرا ال�صناعية

Pharmaceutical 33.90 29.82 1.14 2.23 15.22 60.000 2,034.00 1,789.05 133.61 الدوائية

Glass 31.10 17.24 1.80 2.14 14.52 25.000 777.50 430.92 53.55 زجاج

FIPCO 52.25 17.15 3.05 2.96 17.64 6.875 359.22 117.91 20.36 فيبك�

Maadaniyah 25.60 13.00 1.97 -0.01 )M(  )س( 25.556 654.24 332.26 -2.47 معدنية

Saudi Chemical 33.40 19.41 1.72 3.75 8.91 63.240 2,112.22 1,227.67 237.09 الكيميائيه ال�صع�ديه

SPM 54.75 15.28 3.58 2.68 20.41 30.000 1,642.50 458.42 80.47 �صناعة ال�رق

AlAbdullatif 44.30 15.84 2.80 2.11 20.99 81.250 3,599.37 1,286.66 171.52 العبداللطيف

Saudi Export 35.10 9.77 3.59 -0.01 )M(  )س( 10.800 379.08 105.55 -1.04 ال�صادرات

Total Industrial 
Investment Sector - 17.87 1.17 0.84 23.96 1,329.339 27,822.49 23,753.51 1,114.42

اإجمايل قطاع اال�صتثمار 

ال�صناعي

MMG 26.70 14.54 1.84 2.36 11.33 125.000 3,337.50 1,817.65 294.49 جمم�عة املعجل

SSP 29.00 8.37 3.46 2.18 13.29 51.000 1,479.00 426.96 111.30 نابيب ال�صع�دية االأ

Ceramic 115.00 30.18 3.81 7.24 15.88 25.000 2,875.00 754.40 181.06 اخلزف

Gypsum 41.90 16.28 2.57 3.29 12.73 31.667 1,326.83 515.57 104.24 اجلب�س

Cables 30.30 16.05 1.89 2.26 13.42 76.000 2,302.80 1,219.69 171.54 الكابالت

Saudi Industrial 9.25 6.77 1.37 -0.05 )M(  )س( 40.000 370.00 270.86 -2.14 �صدق

Amiantit 21.30 13.11 1.62 1.79 11.88 115.500 2,460.15 1,514.26 207.15 اميانتيت

Pipes 30.80 23.11 1.33 1.70 18.15 31.500 970.20 728.02 53.44 اأنابيب

Zamil Industrial 58.50 23.91 2.45 4.76 12.30 45.000 2,632.50 1,075.90 214.03 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 36.20 13.02 2.78 2.78 13.03 40.500 1,466.10 527.44 112.55 البابطني

SVCP 39.50 12.65 3.12 2.25 17.52 15.000 592.50 189.73 33.82 الفخارية

MESC 39.40 12.82 3.07 1.01 39.18 40.000 1,576.00 512.60 40.22 م�صك

Red Sea 57.25 21.80 2.63 5.67 10.01 30.000 1,717.50 653.85 170.11 حمر البحر االأ

Total Building & 
Constructuion Sector - 15.32 2.26 2.54 13.42 666.167 23,106.08 10,206.93 1,691.81 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 24.30 25.10 0.97 0.99 24.53 120.000 2,916.00 3,012.38 118.86 العقارية

Taiba 16.55 19.01 0.87 0.63 26.31 150.000 2,482.50 2,851.78 94.34 طيبة لال�صتثمار

Makkah 28.80 22.86 1.26 1.35 21.37 164.816 4,746.71 3,768.23 222.16  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 11.85 13.74 0.86 0.86 13.85 100.000 1,185.00 1,374.18 85.53 التعمري

Emaar E .C 9.65 9.43 1.02 -0.48 )M(  )س( 850.000 8,202.50 8,015.08 -407.75 اإعمار

Jabal Omar 18.35 9.89 1.86 -0.05 )M(  )س( 671.400 12,320.19 6,639.11 -32.74 جبل عمر

Dar Al Arkan 15.65 11.83 1.32 2.03 7.70 1,080.000 16,902.00 12,779.28 2,195.46 ركان دار االأ

Total Real Estate 
development Sector - 12.26 1.27 0.73 10.39 3,136.216 48,754.90 38,440.04 2,275.86 اإجمايل قطاع التط�ير العقاري

Shipping 16.70 15.48 1.08 1.99 8.39 315.000 5,260.50 4,877.28 627.35 النقل البحري

SAPTCO 8.10 10.71 0.76 0.55 14.75 125.000 1,012.50 1,338.25 68.64 النقل اجلماعي

Mubarrad 21.65 9.36 2.31 0.30 72.98 18.000 389.70 168.56 5.34 مربد

Budget Saudi 70.00 19.90 3.52 4.67 14.99 18.300 1,281.00 364.14 85.48 بدجت ال�صع�دية

Total Transport Sector - 14.17 1.18 1.65 10.01 476.300 7,943.70 6,748.23 786.81 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 31.20 16.15 1.93 1.83 17.06 15.000 468.00 242.19 27.44 عالن تهامة لالإ

SRMG 28.70 15.65 1.83 1.37 20.88 80.000 2,296.00 1,251.93 109.97 بحاث و الت�ص�يق االأ

SPPC 16.50 12.12 1.36 1.82 9.06 60.000 990.00 727.14 109.31 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector - 14.33 1.69 1.59 15.22 155.000 3,754.00 2,221.26 246.72 اإجمايل قطاع االعالم والن�صر

Hotels 30.20 23.63 1.28 6.00 5.04 69.006 2,083.98 1,630.58 413.73 الفنادق

Shams 28.10 7.16 3.92 -0.02 )M(  )س( 10.150 285.22 72.70 -0.25 �صم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector - 21.52 1.39 5.22 5.04 79.156 2,369.20 1,703.28 413.48 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 14.11 1.89 0.70 15.16 41,134.040 1,097,910.31 580,335.90 28,809.88 اجمايل ال�ص�ق
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