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حكام اجلزائية التي تطبقها هيئة ال�صوق املالية على خمالفي النظام يف ال�صوق من ال�صركات  العقوبات واالأ

جراءات النظامية ما هي اإال اأداة من اأدوات احلكومة الر�صيدة ممثلة يف الهيئة  فراد، اأو ما اأف�صل ت�صميته باالإ واالأ

�صاعة العدل بني جميع امل�صتثمرين، ولو�صع ال�صركات يف �صف واحد من االلتزام، والرقابة على هذا االلتزام،  الإ

لتكون البيئة اال�صتثمارية بحق جاذبة، ولتكون اآليات العمل يف ال�صوق وا�صحة للجميع دون ا�صتثناء.

من  كثري  منع  ويف  ال�صركات،  حوكمة   Çم��ب��اد تر�صيخ  يف  الف��ت  ب�صكل  اأ�صهمت  ج�����راءات  واالإ العقوبات  ه��ذه 

التجاوزات، ويف عالجها اإن حدثت بحيث ي�صبح ال�صوق مع الوقت قادًرا على طرد كل املخالفني والعابثني الذي 

�صواق  االأ اإن مل يكن جميع  اأو يحاولون االلتفاف على قوانني تعمل بها معظم  النا�ض،  الت�صليل على  ميار�صون 

العاملية الباحثة عن اال�صتقرار والنمو.

فالهيئة  وتطبيقها،  النظم  على  االط��الع  عرب  تفاديها  وم�صتثمرين  �صركات  للجميع  ميكن  العقوبات  هذه 

�صهم،  ر�صادات، لعل اأهمها دليل التزامات كبار امل�صاهمني املتعلقة باإ�صعارات متلك االأ دلة واالإ اأ�صدرت العديد من االأ

امل�صتمرة  االلتزامات  دليل  �صهم،  االأ مبلكية  املتعلقة  التنفيذيني  وكبار  دارة  االإ جمل�ض  اأع�صاء  التزامات  دليل 

اأن  اإىل  اإ�صافة  التداول،  ويل وقبل  االأ الطرح  بعد  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  التزامات  املدرجة، ودليل  لل�صركات 

�صا�صي واأنظمة التداول ومواد والئحة العقوبات مطبوعة يف كتيبات ممتازة، وموجود على موقع الهيئة  نظامها االأ

نرتنت. الر�صمي على االإ

إذا �صفع بتطبيق �صارم ووا�صح يحقق دوًما النمو واال�صتمرارية يف النمو، منو املال باإذن اˆ، ومنو  اإن النظام ا

االلتزام، وبالتاأكيد منو الوعي والثقافة اال�صتثمارية للجميع بحيث يعرف كل متداول وم�صتثمر، وكل �صركة ماله 

وما عليه ب�صكل دقيق ومبا�صر.

نطرح هذا املو�صوع للنقا�ض يف هذا العدد، وهذا العدد يحمل نقلة جديدة اإىل عامل الثقافة االقت�صادية حيث 

جنليزية، لتزداد �صريحة القراء للمجلة، ولنزيد  �صت�صدر بدًءا من هذا العدد جمموعة من ال�صفحات باللغة االإ

رقعة انت�صار اخلرب واملعلومة ال�صادرة من »تداول« اأو اأي من ال�صركات الكربى املدرجة يف ال�صوق.

ننقل لكم  كنا  إذا  وا دوًم��ا،  التميز  التي تبحث عن  املتخ�ص�صة  املجلة  اأخ��رى جديدة نخطوها يف هذه  خطوة 

�صدقاء من الناطقني  خوة واالأ اأن ننقل لالإ قليمي، فاإننا نود  كثرًيا مما يحدث يف ال�صوق واالقت�صاد املحلي واالإ

ا من اأخبارنا، حتى نحقق جزًءا من ر�صالتنا واأهدافنا. جنليزية بع�صً باالإ

عبداللطيف الفريحي
ôيôëàdس ا�«FQ

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

نظام وتواصل
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مجلة شهرية مجانية
تصدر عن شركة السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مدير التحرير
أحمد السيد علي

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

www.rawnaa.com

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير

من  طياته  يف  يحمل  ملا  االقت�صاد،  حماور  جميع  على  منه  اال�صتفادة  يجب  عاملي  اقت�صادي  در�س  مبنزلة  املالية  اليونان  اأزمة  تبدو 

موؤ�صرات هامة على �صعيد التعامل احلذر مع التقلبات العاملية، وما يتعلق بالديون واآلية حتريكها، وا�صتخدامها.

وروبي يف حلها، ما اأدى اإىل تفاقم املخاوف من تاأثريات امل�صكلة على االقت�صاد  زمة منذ بدايتها تاأخر االحتاد االأ ورمبا كان اأبرز ما يف االأ

انت�صار  اأكرب، و�صاهم يف  بعًدا  امل�صكلة  اتخاذ  وروب��ي، من  االأ اليونانية، واالحتاد  االإعالمي بني احلكومة  الرتا�صق  وروب��ي، كما زاد  االأ

تكهنات كان اأغلبها جمرد �صائعات.  

�صفل ومب�صتويات مل ي�صهدها من فرتة،  �صارة اإىل نقطتني اأوالهما اأن اجتاه قيمة اليورو اإىل االأ زمة فيمكن االإ واإذا كان ثمة فوائد من االأ

وروبي على حتقيق منو اأ�صرع مما كان متوقًعا، ومن ثم ا�صتعادة الثقة،  قد ي�صاعد امل�صدرين يف منطقة اليورو،  وكذلك  االقت�صاد االأ

زمة اأعطت �صوًءا اأ�صفر ملجل�س التعاون اخلليجي كي تنتبه دوله العاملة  زمة اليونان، اأما الثانية فهي اأن االأ واخلروج من النفق املظلم الأ

على توحيد عملتها اخلليجية اإىل املخاطر املحتملة من وراء هذا االندماج م�صتقباًل قبل التفكري يف الفوائد، والعمل على التفكري يف 

حلول ملا ميكن اأن ينجم من م�صاكل ب�صببها، بعد التو�صل اإىل اإقرارها.

ف�صل اال�صتفادة منه يف عدم التعر�س له م�صتقباًل. واإذا مل يكن من املمكن درء ال�صرر فاإن من االأ

قيام  على  املرتتبة  يجابية  االإ ثار  االآ دفعت 

االحتاد اجلمركي، وال�صوق اخلليجية امل�صرتكة 

التجارة  وتطور  منو  يف  مطردة  زيادة  اإىل 

لكن  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول  البينية 

من  اخلليجية  البينية  التجارة  ت�صكله  ما  رغم 

فوائد كربى لدول اخلليج ب�صكل عام، اإال اأنها 

منوها  من  حتد  التي  املعوقات  بع�س  ت�صهد 

وتطورها.

اأن  بحاث  االأ اأثبتت  املا�صية  ال�صنوات  مدى  على 

املر�صى  معاجلة  من  الناجتة  الطبية  النفايات 

�صبًبا  والزئبق وغريها قد تكون  الديوك�صني  مثل 

يف اإ�صابة الكثريين باأمرا�س اأخطر من تلك التي 

ا اأن  بحاث اأكدت اأي�صً مت عالجها، اإال اأن تلك االأ

مر امل�صر بال�صحة وباالقت�صاد  االهتمام بهذا االأ

من  لدى  االهتمام  من  حيًزا  الغالب  ياأخذ يف  ال 

يبحثون عن تفريغ تلك النفايات باأية و�صيلة.

ل�صركة  الر�صمي  املتحدث  اأو�صح 

ونائب  »موبايلي«  ات�صاالت  احتاد 

العامة  والعالقات  لالت�صال  الرئي�س 

اأن امل�صتقبل  حمود الغبيني ل�»تداول« 

يف قطاع االت�صاالت للنطاق العري�س 

التحليالت  كل  اأن  املحمول،  ويبدو 

تظهر  بداأت  ال�صاأن  هذا  يف  الواردة 

ب�صكل وا�صح للعيان.
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�صد  املالية  ال�صوق  هيئة  تنتهجها  التي  ال�صيا�صة  اأن  على  حمللون   اتفق 

�صهم ال�صعودية، وقدرتها على التعامل  املخالفني واملتالعبني يف �صوق االأ

مع احلدث ب�صكل مبا�صر عرب بث اخلرب �صريًعا مبا يحقق مطالب اأكرث 

من  العديد  تبني  على  ال�صوق  قدرة  قوة  يدعم  اجتاه  هو  املتداولني، 

يدعم  مبا  واال�صتثماري  املايل  ال�صوق  اأمن  لتحقيق  الداعمة  املبادرات 

جذب اأموال اأكرب خالل الفرتة املقبلة.
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رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

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

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات

الطباعة:

24
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»تداول« تستضيف عمدة لندن
ا���ص��ت�����ص��اف��ت ���ص��رك��ة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة 

ال�صركة  مبقر  م��وؤخ��ًرا  )ت���داول(  ال�صعودية 

الدرمان  اللورد  املعايل  �صاحب  الريا�س  يف 

ت��ي��ك ان�����ص��ت��ي ع��م��دة م��دي��ن��ة ل��ن��دن وال��وف��د 

عدد  اإىل  �صافة  باالإ له،  املرافق  االقت�صادي 

بالريا�س،  الربيطانية  ال�صفارة  اأع�صاء  من 

وكان يف ا�صتقبال الوفد الزائر �صعادة رئي�س 

الدكتور  املالية  ال�صوق  �صركة  اإدارة  جمل�س 

فهد املبارك واملدير التنفيذي ل�صركة تداول 

دارة  �صتاذ عبداهلل ال�صويلمي، واأع�صاء االإ االأ

التنفيذية ل�صركة ال�صوق املالية.

املبارك  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

���ص��رًح��ا  للجميع  وق����دم  ال���درم���ان  ب��ال��ل��ورد 

مف�صاًل عن ال�صوق املالية ال�صعودية وبدايتها 

ذلك  تال  امل�صتقبلية،  وتطلعاتها  وتطوراتها 

بال�صكر  بداأها  ال��ذي  ال��درم��ان  اللورد  كلمة 

اإتاحة  على  املالية  وال�صوق  املبارك،  للدكتور 

الفر�صة للجميع لالطالع والتعرف عن قرب 

امل�صتقبلية،  وتطلعاتها  واأو�صاعه  ال�صوق  عن 

بجد  يعمالن  اجلانبني  اأن  ال��ل��ورد  اأك��د  كما 

امل��ج��االت  تنمية  ع��ل��ى 

املتاحة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

الطرفني يف جميع  بني 

االقت�صادية،  املجاالت 

وزيادة م�صتوى التبادل 

بني  وامل���ايل  التجاري 

البلدين. 

ث��������م  ا����ص���ت���م���ع 

احل�صور اإىل نبذة عن ال�صوق املالية ال�صعودية 

االقت�صادية  اجل��وان��ب  وجميع  وت��ط��ورات��ه��ا 

امل�صتقبلية،  والتطلعات  مال  واالآ بها  املحيطة 

ويف نهاية الزيارة كرر اللورد الدرمان �صكره 

لل�صوق املالية على دعوتها متمنًيا تكرار مثل 

هذه الزيارات والتي اأكد على اأهميتها.

اأع��داد  �صهد �صوق ال�صكوك من��ًوا كبري يف 

حيث  املا�صي،  ال�صهر  خالل  ال�صفقات  وقيمة 

بلغت قيمة ال�صكوك املتداولة يف �صهر فرباير 

 36 على  م��وزع��ة  65.120.000  ريال  2010م،  

اأم����ًرا، وج��اءت   295 ن��ف��ذت م��ن خ��الل  �صفقة 

ي��ت��م حتقيقه منذ  رق���م  ك��اأف�����ص��ل  ال���ت���داوالت 

لكرتونية لل�صكوك  تد�صني من�صة التداول االإ

يف 2009/6/13م.

من�صتها  اأط��ل��ق��ت  ق���د  »ت������داول«  وك���ان���ت 

لكرتونية لتداول ال�صكوك يف 2010/6/13م  االإ

من  يتم  والتي  املنطقة،  يف  ر�صمي  �صوق  ك��اأول 

وال�صراء  البيع  عرو�س  وتنفيذ  مقابلة  خاللها 

والبالغة   ، ال�صوق  يف  املدرجة  ال�صكوك  جلميع 

�صخا�س  االأ جميع  خ��الل  من  اإ���ص��دارات،  �صتة 

املرخ�س لهم يف ال�صوق.

يف  ال�صكوك  وط��رح  اإ���ص��دار  عملية  وتعد 

ال�صوق م�صدًرا هاًما للتمويل وتوفري االحتياجات 

الإجن��از  ال�صوق  يف  امل��درج��ة  لل�صركات  املالية 

يجعلها  ما  امل�صتقبلية،  وتو�صعاتها  م�صاريعها 

رافًدا هاًما من روافد االقت�صاد الوطني .

ال�����ص��ك��وك احل��م��اي��ة ملحافظ  ت��ق��دم  ك��م��ا 

تنويع  على  ال��ق��درة  باإعطائهم  امل�صتثمرين 

ذات  ا�صتثمارية،  ب��اأدوات  باال�صتثمار  املخاطر 

خماطر اأقل وعائد دوري.

نمو ملحوظ في تداوالت الصكوك خالل فبراير 2010م
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السوق

انضمام »بيت مسقط« و»اإلنماء لالستثمار« 
لمؤسسات الوساطة

إلغاء ترخيص 
»جرير المالية«
املالية  ج��ري��ر  ���ص��رك��ة  ت��ق��دم��ت 

الرتخي�س  اإلغاء  بطلب  الهيئة  اإىل 

الهيئة  جم��ل�����س  م���ن  ل��ه��ا  امل��م��ن��وح 

 )2008-29-7( رق����م  ب���ال���ق���رار 

وت���اري���خ 1429/8/24ه��������� امل��واف��ق 

ن�صاطي  ملمار�صة  2008/8/25م 

دارة واحلفظ.  االإ

املالية  ال�صوق  نظام  على  وبناء 

ال�����ص��ادر ب��امل��ر���ص�����وم امل��ل��ك��ي رق��م 

1424/6/2ه������،  وت��اري��خ  )م/30( 

لهم  املرخ�س  ���ص��خ��ا���س  االأ والئ��ح��ة 

ال�ص�وق  هي�ئة  جمل�س  عن  ال�صادرة  

املالية بالقرار رقم )2005-83-1( 

وت���اري���خ 1426/5/21ه��������� امل��واف��ق 

اأ�صدر جمل�س هيئة  2005/6/28م، 

1431/03/14ه����  يف  املالية  ال�صوق 

ق���راره  2010/02/28م  امل���واف���ق 

الرتخي�س  اإل���غ���اء  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 

بناء  املالية  جرير  ل�صركة  املمنوح 

على طلبها.

)أليانز إس إف( تزيد رأس مالها
عبر طرح أسهم حقوق أولوية

للتاأمني  الفرن�صية  ال�صعودية  ال�صركة  تقدمت 

املالية  ال�صوق  هيئة  اإىل  اإف«  إ���ض  ا »اآليانز  التعاوين 

بطلب املوافقة على زيادة راأ�ض مالها من خالل طرح 

اأ�صهم حقوق اأولوية بقيمة 125،000،000 ريال. 

املقيدين  �صهم  االأ مالك  على  الزيادة  وتقت�صر 

غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  ي��وم  ت���داول  نهاية  يف 

وقت  يف  انعقادها  يوم  حتديد  �صيتم  التي  العادية، 

اإدارة ال�صركة. و�صيتم حتديد  الحق من قبل جمل�س 

من  لالكتتاب  املطروحة  �صهم  االأ وعدد  الطرح  �صعر 

اجلمعية  انعقاد  يوم  ت��داول  نهاية  بعد  ال�صركة  قبل 

العامة غري العادية. وبعد درا�صة الطلب من الهيئة يف 

والنوعية  الكمية  واملعايري  النظامية  املتطلبات  �صوء 

املطبقة على جميع ال�صركات التي تتقدم بطلب زيادة 

ق��راًرا  املالي�ة  ال�ص�وق  هيئ�ة  اأ�ص�درت  مالها،  راأ���س 

الفرن�صية  ال�صعودية  ال�صركة  طلب  على  باملوافقة 

اأع��ل��ن��ت ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة » 

املالية قد  وراق  اأن بيت م�صقط لالأ ت��داول« 

الفنية  واملتطلبات  ج���راءات  االإ كافة  اأنهت 

املالية،  ال�صوق  بع�صوية  املتعلقة  والنظامية 

تقدم  التي  العاملة  الو�صاطة  موؤ�ص�صات  اإح��دى  لت�صبح  تخولها  التي 

خدمات الو�صاطة املالية والتعامل ب�صفة اأ�صيل ووكي��ل يف ال�صوق املالية 

�صهم املحلية(. ال�صعودية )البيع وال�صراء لالأ

االإمناء  �صركة  اأن  »ت��داول«  اأعلنت  كما 

ج���راءات  االإ كافة  ا  اأي�صً اأنهت  لال�صتثمار 

املتعلقة  وال��ن��ظ��ام��ي��ة  الفنية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 

بع�صوية ال�صوق املالية التي تخولها لت�صبح 

اإحدى موؤ�ص�صات الو�صاطة العاملة التي تقدم خدمات الو�صاطة املالية، 

)البيع  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف  ووكي��ل  اأ�صيل  ب�صفة  والتعامل 

�صهم املحلية(. وال�صراء لالأ

ن�صرة  تعلن  و�صوف  اأع��اله،  املبني  التعاوين  للتاأمني 

ولوية واإتاحتها للجمهور. اإ�صدار اأ�صهم حقوق االأ

إيقاف طرح أسهم مجموعة الطيار 
للسفر بناء على طلب المجموعة

الطرح  اإيقاف عملية  لل�صفر  الطيار  موافقتها على طلب جمموعة  الهيئة عن  اأعلنت 

وامر من قبل املوؤ�ص�صات املكتتبة،  �صهمها وذلك لعدم اكتمال عملية بناء �صجل االأ العام الأ

�صدار. وفًقا للن�صب املحددة يف ن�صرة االإ
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طرح أسهم ثالث شركات تأمين لالكـتتاب العام
�صركات  ثالث  طرح  على  موافقتها  عن  املالية  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 

تاأمني لالكتتاب العام ح�صب التايل: 

555.000.000 ريال،  1- �صركة �صوليدرتي ال�صعودية للتكافل براأ�س مال 

من   )%40( متثل  العام  لالكتتاب  �صهم   22.200.000 طرح  و�صيتم 

اأ�صهم ال�صركة. 

2- �صركة اأمانة للتاأمني التعاوين براأ�س مال 320.000.000 ريال، و�صيتم 

اأ�صهم  من   )%40( متثل  العام  لالكتتاب  �صهم  ط����رح12.800.000 

ال�صركة.

ريال،   100.000.000 مال  براأ�س  التعاوين  للتاأمني  الوطنية  ال�صركة    -3

من   )%30( متثل  العام  لالكتتاب  �صهم   3.000.000 ط��رح  و�صيتم 

اأ�صهم ال�صركة. وذلك تنفيًذا لقرارات جمل�س الوزراء رقم )83( بتاريخ 

1430/6/8ه��� وقرار رقم  بتاريخ  1430/3/19ه��� وقرار رقم )188( 

)330( بتاريخ 1430/10/16ه�. 

ري��االت  ع�صرة  ب�صعر  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�صركات  جميع  ط��رح  و�صيتم 

لل�صهم الواحد خالل الفرتة من 1431/4/6ه� املوافق 2010/3/22م اإىل 

2010/3/28م بحيث يخ�ص�س لالكتتاب يف كل  املوافق  1431/4/12ه��� 

و�صيتم  بنوك.  ثالثة  عن  عددها  يقل  ال  امل�صتلمة  البنوك  من  عدد  �صركة 

االإعالن عن البنوك امل�صتلمة امل�صاركة لكل �صركة يف وقت الحق. 

 طرح أسهم »مدينة المعرفة االقتصادية«
و»شركة الحسن غازي« لالكتتاب العام

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة ع���ن ط��رح 

متثل  ال��ع��ام  ل��الك��ت��ت��اب  �صهم   102.000.000  

املعرفة  مدينة  �صركة  اأ�صهم  )30.06%(    م��ن 

لل�صهم  ري������االت   )10( ب�����ص��ع��ر  االق��ت�����ص��ادي��ة 

ال���واح���د خ���الل ال���ف���رتة م���ن 1431/6/10ه�������� 

1431/6/16ه���������  اإىل  2010/5/24م  امل���واف���ق 

املوافق2010/5/30م.

كما اأعلنت الهيئة عن طرح 10،500،000 

اأ�صهم  �صهًما لالكتتاب العام متثل )30%( من 

�صركة احل�صن غازي اإبراهيم �صاكر لالكتتاب، 

و�صيخ�ص�س جزء منها لل�صناديق اال�صتثمارية. 

من  الفرتة  خالل  ال�صركة  اأ�صهم  طرح  و�صيتم 

2010/04/26م  امل��واف��ق  1431/05/12ه������� 

2010/05/02م  املوافق  1431/05/18ه�  اإىل 

وامر. وذلك بعد اإمتام عملية بناء �صجل االأ

�صدار اخلا�صة بكل �صركة قبل وقت كاف من موعد  و�صيتم اإعالن ن�صرة االإ

التي  والبيانات  املعلومات  على  �صدار  االإ ن�صرة  وحتتوي  فيها،  االكتتاب  بداية 

ال�صيما  عدمه،  اأو  اال�صتثمار  قرار  اتخاذ  قبل  عليها  االطالع  امل�صتثمر  يحتاج 

البيانات املالية لل�صركة ومعلومات وافية عن ن�صاطها واإدارتها.

150 ألف ريال غرامات لمخالفة أنظمة هيئة سوق المال
اأعلنت هيئة ال�صوق املالية عن فر�ض غرامة 

ري��ال  األ��ف  خم�صون   )50.000( مقدارها  مالية 

على �صركة �صاب تكافل ملخالفتها املادة )25( من 

ال�صركة  تبلغ  مل  اإذ  دراج،  واالإ الت�صجيل  قواعد 

إدارتها العليا  ا الهيئة عن عدد من التغيريات يف 

و10/31/ 2008/01/13م  بني  ما  الفرتة  خالل 

2009م اإال يف 2009/12/21م. 

مقدارها  مالية  غرامة  الهيئة  فر�صت  كما 

�صركة  ع��ل��ى  ري���ال  األ���ف  خم�صون   )50.000(

املادة  ملخالفتها  )�صم�س(  ال�صياحية  امل�صروعات 

مل  اإذ  دراج،  واالإ الت�صجيل  ق��واع��د  م��ن   )25(

اإدارت��ه��ا  جمل�س  اإق��ال��ة  ع��ن  الهيئة  ال�صركة  تبلغ 

2009/12/27م،يف  يف  اإال  التنفيذي  للمدير 

قالة يف  االإ قرار  ال�صركة  اإدارة  اتخذ جمل�س  حني 

2009/12/22م. 

مقدارها  مالية  غرامة  الهيئة  فر�صت  ا  اأي�صً

م�صرف  على  ري��ال  األ��ف  خم�صون   )50.000(

ق��واع��د  م��ن   )25( امل����ادة  ملخالفته  ال��راج��ح��ي 

الهيئة  امل�صرف  يبلغ  مل  دراج،اإذ  واالإ الت�صجيل 

اإال  العليا  اإدارت���ه  يف  حدثت  التي  التغيريات  عن 

ا�صتقالة  قبول  مت  حني  يف  2009/12/28م،  يف 

امل���دي���ر ال���ع���ام ال�����ص��اب��ق ل��ل��م��ج��م��وع��ة امل��ال��ي��ة يف 

ملجموعة  ال�صابق  العام  واملدير  2009/10/24م، 

ال�صركات يف 2009/10/01م.
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احتفلت �صركة ال�صوق املالية ال�صعودية 

»ت�������داول«، و���ص��رك��ة »جم��م��وع��ة ال�����ص��ري��ع 

ب����اإدراج  م���وؤخ���ًرا   ال�صناعية«  ال��ت��ج��اري��ة 

اأ�صهم �صركة »جمموعة ال�صريع« اإىل قائمة 

ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية بح�صور 

ل�صركة  التنفيذي  املدير  ال�صويلمي  عبداهلل 

ال�صريع  املنتدب  ملجموعة  والع�صو  »تداول« 

�صالح نا�صر ال�صريع، واأع�صاء جمل�س اإدارة 

الدكتور  اإىل  �صافة  باالإ ال�صريع،  جمموعة 

التنفيذي  الرئي�س  ال��دخ��ي��ل  عبدالعزيز 

املايل  امل�صت�صار  املالية،  الدخيل  ملجموعة 

وعدد  ال�صريع،  ملجموعة  االكتتاب  ومدير 

من املديرين التنفيذيني لل�صركات املدرجة 

يف ال�صوق.

وخالل احلفل اأعرب عبداهلل ال�صويلمي 

عن �صعادته بان�صمام �صركة ال�صريع  لتكون 

الفتًا  ال�صوق،  يف  املتداولة  ال�صركات  �صمن 

الرابع  دراج  االإ يعد  ال�صركة  اإدراج  اأن  اإىل 

�صهر  خ��الل  ال��راب��ع  اأي�صًا  وه��و  العام  ه��ذا 

فرباير احلايل. 

اأنه مت  ال�صويلمي  اأو�صح  االكتتاب  وعن 

جت��اوزت  بن�صبة  املجموعة  اكتتاب  تغطية 

اأك���رث  امل��ك��ت��ت��ب��ني  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   %450

ح��وايل  ع��رب  مكتتب،   1.400.000 م��ن 

اإىل  م�����ص��رًيا  اك��ت��ت��اب،  ط��ل��ب    270.000

الو�صاطة  �صركات  �صاركت  مرة  ول  والأ اأن��ه 

االكتتاب  هذا  يف  البنكية(  )غري  امل�صتقلة 

امل�صتثمرين،  من  االكتتاب  طلبات  با�صتالم 

يف  امل�صاركة  لتو�صيع  اأخ���رى  خ��ط��وة  وه��ي 

ال�صوق.

لتو�صيع  »ت��داول«  �صعي  ال�صويلمي  واأكد 

�صركة  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  ال�����ص��وق،  ق��اع��دة 

 139 رق��م  ال�صركة  ه��ي  ال�صريع  جمموعة 

ت��داول«  و�صتكون يف قطاع   « التي تدرج يف 

اال�صتثمار ال�صناعي.

من جانبه تناول الع�صو املنتدب  ل�صركة 

يف  ال�صريع  نا�صر  �صالح  ال�صريع  جمموعة 

املنا�صبة،  ب��ه��ذه  اأق��ي��م  حفل  خ��الل  كلمته 

املا�صية  �صنة   30 ط��وال  ال�صركة  م�صرية 

اإىل  ال�صركة  لتحويل  بذلت  التي  واجلهود 

م�صاهمة عامة، معرًبا عن �صكره جلميع من 

�صاهم معهم يف حتقيق ذلك.

»تداول« تحتفل بإدراج مجموعة 
السريع التجارية الصناعية
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»زين« تدرس رفع رأس مال الشركة 
عبر أسهم حقوق أولوية

وتقوية  تعزيز  يفكر حالًيا يف  إدارتها  ا اأن جمل�ض  ال�صعودية عن  زين  �صركة  اأعلنت 

الو�صع املايل وال�صيولة يف ال�صركة لدعم خططها اال�صرتاتيجية يف ظل النمو القوي 

الذي ي�صهده �صوق االت�صاالت يف اململكة، حيث توؤكد ال�صركة اأن ال�صيولة احلالية كافية، 

مو�صحة اأنه قد يكون رفع راأ�ض مال ال�صركة اأحد احللول املطروحة للنقا�ض.

املالية  بالدرا�صات  للقيام  املاليني  امل�صت�صارين  من  جمموعة  موؤخًرا  ال�صركة  وعينت 

لعملية رفع راأ�س املال من خالل طرح اكتتاب يف اأ�صهم حقوق اأولوية، وتتكون املجموعة من 

ثالثة بنوك هي م�صرف الراجحي، بنك كاليون العاملي والبنك ال�صعودي الفرن�صي.

»طيبة القابضة« توصي بصرف أرباح نقدية عن 
الربع الرابع لعام 2009م

التو�صية  الثالث والثمانني  إدارة  �صركة طيبة يف اجتماعه  ا قرر  جمل�ض 

رباح الدورية  للجمعية العمومية العادية 22 مل�صاهمي طيبة باإقرار توزيعات االأ

وىل لعام 2009م، التي تعادل ما ن�صبته 9% من  رباع الثالثة االأ التي متت عن االأ

اأرباح عن الربع  دارة ب�صاأن �صرف  راأ�ض املال، واملوافقة على اقرتاح جمل�ض االإ

الرابع لعام 2009م مبا يعادل ما ن�صبته 3% من راأ�ض املال بواقع )0.30( ريال 

�صهر  خالل  التوزيع  على  اجلمعية  موافقة  بعد  �صرفها  يتم  الواحد،  لل�صهم 

من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية العادية الثانية والع�صرين مل�صاهمي طيبة 

انعقاد اجلمعية لي�صبح  يوم  ت��داول  نهاية  ت��داول، كما يف  ب�صجالت  امل�صجلني 

2009م  املايل  العام  للتوزيع عن  املوزعة وتلك املقرتحة  رب��اح  االأ اإجمايل مبلغ 

بواقع ريال وع�صرين هللة عن ال�صهم الواحد، ومبا ن�صبته 12% من راأ�ض املال.

دارة الع�صو املنتدب والرئي�س التنفيذي لطيبة   وقال نائب رئي�س جمل�س االإ

القاب�صة عبداهلل بن حممد الزيد اإن املجل�س اطلع يف بداية اجتماعه على تطورات 

عمال واال�صتثمارات املختلفة لطيبة القاب�صة، وعرب املجل�س عن ارتياحه  �صري االأ

البالغ ملا حققته ال�صركات التابعة لطيبة من نتائج خا�صة جلهة تنفيذ م�صروعات 

املنورة وم�صروعات  باملدينة  العقارية يف املنطقة املركزية  للتنمية  العقيق  �صركة 

�صركة اأراك يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، ثم ناق�س املجل�س باقي البنود 

عمال واتخذ حيالها القرارات الالزمة التي كان من اأهمها  املدرجة على جدول االأ

اإقرار القوائم املالية لطيبة القاب�صة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م 

والع�صرين  الثانية  العادية  العمومية  اجلمعية  قبل  من  عليها  للم�صادقة  متهيًدا 

دارة العامة لل�صركات بوزارة التجارة  مل�صاهمي طيبة التي �صتنعقد بعد موافقة االإ

التقرير  ملناق�صة  2010/04/03م  املوافق  1431/04/18ه�����  يف   - وال�صناعة 

دارة وامل�صادقة على تلك القوائم. ال�صنوي الع�صرين ملجل�س االإ

»موطن العقارية« تستثمر 1.1 بليون ريال شمال الرياض
وافقت الهيئة العامة لتطوير مدينة الريا�ض على م�صروع �صركة موطن العقارية يف حي املون�صيه الواقع على طريق الثمامة �صمال الريا�ض 

قامة جممع �صكني جتاري على م�صاحة تقدر ب� 98.000م2، بقيمة ا�صتثمارية ت�صل اإىل 350 مليون ريال. الإ

ويف هذا ال�صياق ك�صف ال�صيخ حمد اآل �صعيدان رئي�س جمل�س اإدارة �صركة موطن العقارية عن اأن ال�صركة تعتزم التو�صع بالتعاون مع �صركائها يف 

امل�صاريع العقارية ال�صخمة خالل املرحلة املقبلة، حيث �صيتم �صخ ا�صتثمارات عقارية بقيمة 1.1بليون ريال، الفًتا اإىل اأن موطن العقارية و�صركائها 

)�صركة الزامل العقارية ومكتب حمد املو�صى(، اأبرمت اأوىل �صفقاتها لعام 2010 ببيع اأر�س يف حي الريموك بالريا�س بقيمة ت�صل اإىل 265 مليون 

ريال، لتحقق ال�صركة ربحا و�صلت ن�صبته اإىل 24،5% خالل اأربعة اأ�صهر فقط.

وقال الع�صو املنتدب ل�صركة موطن العقارية عبد احلميد الزامل اإن ال�صركة ت�صتهدف ب�صكل رئي�صي �صريحة امل�صتثمرين واملطورين العقاريني عرب 

طرح الفر�س اال�صتثمارية بعد درا�صتها، واإعدادها للطرح من خالل اأذرعها املختلفة، �صواء كانت �صركات اأو اأوعية ا�صتثمارية اأو م�صاريع.
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الشركات

و .. »األسمنت السعودية« توصي 
بصرف 3.5 ريال أرباحا سنوية

اأن يتقدم  24 فرباير2010  �صمنت ال�صعودية يف اجتماعه الذي انعقد يف  اإدارة �صركة االأ قرر جمل�س 

خري من �صهر مار�س 2010 بعد احل�صول على موافقة اجلهات  �صبوع االأ للجمعية العامة التي �صتنعقد يف االأ

الر�صمية على تو�صية لتوزيع اأرباح عن كامل العام املايل 2009 بن�صبة 35% من راأ�س املال املدفوع، اأي بواقع 

�صهم يف  رباح ملالكي االأ 3.5 ريال )ثالثة ون�صف ريال( لل�صهم الواحد، على اأن تكون اأحقية �صرف هذه االأ

دارة باأن تب�داأ عملية �صرف  ال�صركة، كما يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة، حيث اأو�صى جمل��س االإ

ربعاء املوافق 7 اإبريل 2010، وذلك يف حال موافقة اجلمعية العامة عليه. رب�اح ابتداء من يوم االأ االأ

)الدوائية( تصرف األسهم 
اإلضافية لمساهمين لم 
يمارسوا األولوية في 
اكتتاب زيادة رأس المال

�صهم  االأ مبالغ  �صرف  عن  »�صبيماكو«  الدوائية  لل�صناعات  ال�صعودية  ال�صركة  اأعلنت 

يف  اأو جزئًيا  كلًيا  ولوية  االأ الذين مل ميار�صوا حق  للم�صاهمني  2010/2/24م  يف  �صافية  االإ

اكتتاب زيادة راأ�ض مال ال�صركة. 

تق�صيمها  �صيتم  والتي  ريال   38.738.980 الطرح  �صعر  عن  الفائ�صة  املبالغ  قيمة  وبلغت 

�صافية  االإ �صهم  االأ اإجمايل  )ناجت  �صهًما   2.791.466 البالغة  �صافية  االإ �صهم  االأ �صايف  على 

�صهم 3.780 �صهًما مت اإيداعها يف حمفظة ال�صركة  2.795.246 �صهًما مطروًحا منها ك�صور االأ

مل  �صهم  لكل  ريال   13.8 على  م�صتحق  م�صاهم  كل  �صيح�صل  حيث  ال�صوق(،  يف  بيعها  و�صيتم 

يكتتب به.

»الكابالت السعودية« 
تحصل على مشروع تسليم 

مفتاح كابالت أرضية
اأعلنت جمموعة �صركة الكابالت ال�صعودية 

على  2010م  ف��رباي��ر   22 ب��ت��اري��خ  ح�صولها  ع��ن 

تر�صية م�صروع ت�صليم مفتاح بحوايل 70 مليون 

ريال �صعودي يف بلد �صرق اأو�صطي جماور لتوريد 

وتنفيذ كابالت اأر�صية بجهد 230 كيلو فولت.

البلد  ويعد هذا هو امل�صروع الثاين من نف�س 

 15 ب��ت��اري��خ  اأع��ل��ن��ت  اأن  للمجموعة  �صبق  حيث 

 50 بقيمة  مماثل  م�صروع  عن  2009م  دي�صمرب 

مليون ريال.

ويتوقع للم�صروع الذي �صينفذ على مدى �صنة 

واحدة اأن ي�صاهم يف زيادة مبيعات ال�صركة مما 

فيها  وامل�صتثمرين  م�صاهميها  على  بالفائدة  يعود 

قيمة  ال�صركة  �صتت�صلم  فيما  منه،  االنتهاء  بعد 

امل�صروع على دفعات خالل مدة التنفيذ.

)سند( تعلن 
عدم تمكنها 

من نشر نتائجها 
المالية السنوية

للتاأمني  ���ص��ن��د  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

واإعادة التاأمني التعاوين )�صند( عن 

عدم متكنها من ن�صر نتائجها املالية 

مراقبي  قبل  من  املعتمدة  ال�صنوية 

تاأخر  ب�صبب  اخلارجيني،  احل�صابات 

احل�صول عليها من قبلهم، مما اأدى 

موافقة  على  احل�����ص��ول  ت��اأخ��ر  اإىل 

ال�صعودي  ال��ع��رب��ي  النقد  موؤ�ص�صة 

عنها،  ع���الن  واالإ النتائج  ه��ذه  على 

هذه  عن  باالإعالن  ال�صركة  و�صتقوم 

موافقة  على  احل�صول  حال  النتائج 

موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي على 

االإعالن.
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البنك الدولي يقرض العراق 250 مليون دوالر
ول من  ال��ق��ر���ض االأ ال����دويل  ال��ب��ن��ك  اأق����ر 

ل��ل��ع��راق،   دوالر  م��ل��ي��ون   250 ب��ق��ي��م��ة  ق��ر���ص��ني 

الناجت  الكبري  امل��ايل  العجز  �صد  يف  للم�صاعدة 

عن االنخفا�ض احلاد يف اأ�صعار النفط العاملية 

منذ 2008.

وي�صكل العجز املقدر بنحو خم�صة مليارات 

اأم��ام  حتديات  2011م  ع��ام  نهاية  حتى  دوالر 

اإعادة اإعمار العراق بعد احلرب وال�صراعات.

ويعتمد العراق على �صادرات النفط يف نحو 

90 باملئة من اإيراداته وانخفا�س اأ�صعار النفط، 

اأنه لن يكون لديه ما يكفي من املوارد  ما يعني 

عمار. لتلبية احتياجات اإعادة االإ

ال��دويل  البنك  مدير  العربي  ه��ادي  وق��ال 

تتمثل  املبا�صرة  العراق  »احتياجات  العراق  يف 

جل،  اإدارة هذا العجز يف التمويل ق�صري االأ يف 

على  املالية  زم��ة  االأ هذه  اأث��ر  من  يخفف  ب�صكل 

مواطنيه«.

على  ال��ع��راق  ي�صاعد  البنك  »قر�س  واأ���ص��اف 

اجتماعية  م�صروعات  على  رئي�صي  اإن��ف��اق  ت��اأم��ني 

�صا�صية التي حتتاجها البالد«. وم�صروعات البنية االأ

من  ي��وم  بعد  ال���دويل  البنك  قر�س  وج��اء 

موافقة �صندوق النقد الدويل على متويل قدره 

3.6 مليار دوالر للعراق مل�صاعدة االقت�صاد، بعد 

تراجع اأ�صعار النفط والتوترات ال�صيا�صة خالل 

التح�صري لالنتخابات الربملانية يوم ال�صابع من 

مار�س املقبل.

ولدى البنك 20 م�صروًعا عاماًل يف العراق، 

املياه  واإم����دادات  ال��ط��رق،  تاأهيل  اإع���ادة  منها 

اأغلبها  والتعليم  ال�صحية  والرعاية  والكهرباء، 

ميوله �صندوق للمنح يديره البنك.

مليار دوالر السترجاع الغاز المشتعل  في قطر
ق��ال��ت ق��ط��ر غ���از ورا������ض غ���از ال��ق��ط��ري��ت��ان 

دوالر  مليار  بقيمة  م�صروع  على  اتفقتا  إنهما  ا

اأثناء  وامل�صتعل،  امل�صتغل  غري  الغاز  ال�صرتجاع 

عملية حتميل �صفن الغاز الطبيعي امل�صال.

امل�صروع  مب��وج��ب  اإن���ه  ال�صركتان  وق��ال��ت 

مكان ا�صرتجاع ما يعادل نحو 600  �صيكون باالإ

األف طن من الغاز الطبيعي امل�صال وهي كمية 

تكفي لتزويد اأكرث من 40 األف منزل بالطاقة، 

عملية  اأثناء  الغاز  ذلك  اإ�صعال  حالًيا  ويجري 

ميناء  يف  امل�صال  الطبيعي  الغاز  �صفن  حتميل 

را�س لفان.

ا�صتكمال  املتوقع  من  اأن��ه  البيان  واأ�صاف 

2014م،  اأوائ���ل  اأو  2013م،  بنهاية  امل�صروع 

واأنه من املتوقع للم�صروع اأن يوؤدي اإىل انخفا�س 

واالنبعاثات يف  الكلي  االح��رتاق  ن�صبة  كبري يف 

مدينة را�س لفان ال�صناعية.

واأو�صح البيان اأن امل�صروع �صيقوم بتجميع 

امل�صال  الطبيعي  الغاز  �صفن  امل�صتعل من  الغاز 

ثم  م��رك��زي،  م�صنع  يف  اأخ��رى  م��رة  و�صغطه 

نقل الغاز امل�صغوط اإىل منتجي الغاز الطبيعي 

اأو  كوقود،  ا�صتهالكه  �صيجري  حيث  امل�صال، 

حتويله مرة اأخرى اإىل غاز طبيعي م�صال.

شركة مصرية تقلل من مخاطر األعمال في إفريقيا
اأعلنت ال�صركة امل�صرية ل�صمان ال�صادرات 

كرث  الأ فريقيا  الإ التاأميني  الغطاء  زادت  اأنها 

من املثلني خالل العامني املن�صرمني دون اأن 

ي تاأخريات، واأ�صارت اإىل اأن هناك  تتعر�ض الأ

عمال يف القارة. مبالغة يف تقدير خماطر االأ

وق��ال ع��الء ج��ودة امل��دي��ر ال��ع��ام لل�صركة 

املنطقة،  ه��ذه  يف   ع��م��ال  االأ من  كثري  »لدينا 

وخا�صة يف حو�س النيل، م�صرًيا اإىل اأن الطلب 

زمة املالية العاملية  املتقل�س من الغرب بعد االأ

باأ�صواق  امل�صرية  ال�����ص��ادرات  اهتمام  يزيد 

اإفريقيا جنوب ال�صحراء.

للحكومة  جزئًيا  اململوكة  ال�صركة  ول��دى 

اإن  وتقول  دوالر،  مليون   200 بقيمة  حمفظة 

فريقية  االإ لل�صوق  املزيد من عمالئها ينظرون 

البنية  لت�صدير منتجات هند�صية، ويف جمال 

ذلك  يف  مب��ا  اخل�صو�س  وج��ه  على  التحتية 

�صمنت وال�صرياميك. الكابالت الكهربية واالأ

ال�����ص��ف��ق��ات ق�صرية  ال�����ص��رك��ة  وت�����ص��م��ن 

جل �صد عدة خماطر مثل  جل، ومتو�صطة االأ االأ

يف  هلية  االأ واال�صطرابات   ، امل�صرتي  اإفال�س 

الدول امل�صرتية.
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انكماش األسعار في اليابان قد 
يدفع البنك المركزي للتدخل

تراجًعا  امل�صتهلكني  اأ���ص��ع��ار  موؤ�صر  �صجل 

�صنوًيا قيا�صًيا يف يناير املا�صي ما ميثل داللة 

اأم��د  �صيطيل  الطلب  �صعف  اأن  على  ج��دي��دة 

����ص���ع���ار وق���د ي��دف��ع ب��ن��ك ال��ي��اب��ان  ان��ك��م��ا���ض االأ

موال يف  )البنك املركزي( اإىل متديد �صخه الأ

ال�صوق حتى منت�صف العام.

بنك  يريد  ال��وق��ت  يف  اإن��ه  حمللون  وي��ق��ول 

اليابان احلفاظ على ذخريته للوقت الذي ي�صهد 

فيه الني ارتفاعات كبرية ت�صر باالقت�صاد الذي 

يعاين من م�صكالت، فاإنه قد ي�صطر اإىل التدخل 

من  �صغوط  تتزايد  قد  عندما  تقريًبا  يونيو  يف 

جراءات قبل انتخابات  اأجل اتخاذ مزيد من االإ

ع���ل���ى يف  جم��ل�����س امل�����ص��ت�����ص��اري��ن )امل��ج��ل�����س االأ

الربملان( املقررة يف يوليو.

االقت�صاديني  كبري  مينامي  تاكي�صي  وق��ال 

»�صتوا�صل  ب��ح��اث  ل��الأ نورينت�صوكني  معهد  يف 

اأجل  من  اليابان  بنك  على  ال�صغط  احلكومة 

التحرك يف �صوء اأن ال�صوق اأ�صبحت اأكرث حذًرا 

ب�صاأن العجز املايل لكل دولة«.

اأو  يونيو  يف  البنك  يتحرك  »رمب��ا  واأردف 

يوليو اإما بتمديد عمليات التمويل التي تبناها يف 

دي�صمرب اأو بزيادة �صراء ال�صندات احلكومية«.

محافظ بنك إنجلرتا املركزي 

التقاعس عن اإلصالح قد يمهد ألزمة مالية 
»أكبر« في المستقبل

إن  ا امل��رك��زي  اإجن��ل��رتا  بنك  كينج حمافظ  ق��ال مريفني 

جراء اإ�صالحات م�صرفية �صاملة  ن الإ التقاع�ض عن التحرك االآ

قد ميهد الطريق اإىل اأزمة مالية »اأكرب« يف امل�صتقبل.

اأمام  بها  اأدىل  امل�صريف  القطاع  م�صتقبل  عن  كلمة  ويف 

ا  اأي�صً كينج  اأك���د  ال�صيا�صية  ح����زاب  االأ خمتلف  م��ن  جلنة 

معار�صته لوجود موؤ�ص�صات ينظر اإليها على اأنها »كبرية جًدا 

بحيث ال ميكن ال�صماح بانهيارها« ب�صبب التكلفة املحتملة على 

نقاذها. دافعي ال�صرائب، اإذا ا�صتدعت احلاجة التدخل الإ

النماذج  ون�صع  ذل��ك  نناق�س  اإننا  هي  »خم��اويف  وق��ال 

اأ�صياء  حت��دث  لن  لكن  امل�صارف  لهيكل  املحتملة  البديلة 

كثرية« .

ويحاول وا�صعو ال�صيا�صات يف اأنحاء العامل اإعادة ت�صميم 

الديون،  اأزمة  بعد  وقع  الذي  ال�صرر  �صالح  الإ املايل  النظام 

وال�صلطات  البنوك  تكون  حتى  امل��خ��اط��رة،  جيوب  وتقليل 

جمهزة على نحو اأف�صل للتعامل مع ال�صدمات يف امل�صتقبل.
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عالمية

ارتفاع البطالة في 
ألمانيا ينحسر في فبراير

�صجل معدل البطالة يف اأملانيا ارتفاًعا اأقل مما كان متوقًعا يف 

مال باأن تكون جهود احلكومة لت�صجيع  فرباير املا�صي لينع�ض االآ

العمالة املوؤقتة قد قللت من تاأثري ف�صل ال�صتاء القار�ض على اأعداد 

العاطلني عن العمل.

بواقع  البطالة  ارتفاع  االحت��ادي  العمل  ملكتب  بيانات  واأظهرت 

 3.433 بلغ  املعدل مو�صمًيا  الرقم  اإجمايل  واأن  اآالف �صخ�س  �صبعة 

مر الذي ي�صع ن�صبة البطالة عند 8.2 باملئة. مليون �صخ�س االأ

وتوقع حمللون يف ا�صتطالع اأجرته وكالة رويرتز العاملية اأن يرتفع 

الرقم االإجمايل 19 األًفا على مدى ال�صهر.

وقال فابيان ريفري من بو�صت بنك »كانت هذه مفاجاأة اإيجابية 

مرة اأخرى، كنا نخ�صى اأن يكون لف�صل ال�صتاء القار�س تاأثري �صلبي 

أليانز تستهدف ربًحا 
تشغيلًيا في 2010 م

اأوروب��ا عن  األيانز اأكرب �صركة تاأمني يف  ك�صفت �صركة 

حتقيق اأرباح �صافية قدرها 1.076 مليار يورو )1.5 مليار 

توقعات  دون  النتائج  لتاأتي  خ���ري  االأ ال��رب��ع  خ��الل  دوالر( 

حمللني يف ا�صتطالع اأجرته رويرتز عند 1.17 مليار يورو.

رباح بواقع خم�س  رباح اإىل ارتفاع توزيعات االأ واأدت االأ

م�صتواها تقريًبا.

يف   2010 يف  راك��ًدا  عاًما  تتوقع  اإنها  ال�صركة  وقالت 

البطال   م��ع��دالت  وارت��ف��اع  االقت�صادي  النمو  ت��راج��ع  ظ��ل 

�صتماثل   2010 لعام  الت�صغيلية  رب���اح  االأ اإن  قالت  اأنها  اإال 

رباح امل�صجلة يف 2009 عند 7.2 مليار يورو )9.7 مليار  االأ

دوالر(.

»يف  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ديكمان  مايكل  وق��ال 

حتديد  امل�صتحيل  من  بال�صوق  و�صاع  االأ تقلب  ا�صتمرار  ظل 

توقعات دقيقة«.

وتعاين �صركات التاأمني نتيجة تراجع النمو االقت�صادي 

مر  االأ املتقدمة،  البلدان  باأ�صواق  البطالة  معدالت  وارتفاع 

ال�صحي،  التاأمني  وث��ائ��ق  مبيعات  على  �صلًبا  ي��وؤث��ر  ال��ذي 

و�صد  وال��ت��اأم��ني على احل��ي��اة،  ال��ع��ق��ارات،  وال��ت��اأم��ني على 

احلوادث.

رباح لعام 2009 بن�صبة  وتعتزم األيانز زيادة توزيعات االأ

17 باملئة اإىل 4.10 يورو عقب اجتاه مماثل �صلكته ال�صركات 

املناف�صة مثل �صركة اأك�صا الفرن�صية.

 تراجع خسائر ار.بي.اس..
والديون المعدومة بلغت الذروة

روي��ال  يف  الت�صغيل  خ�صائر  تراجعت 

 6.2 بنك اأوف �صكوتلند )ار.بي.ا�ض( اإىل 

مليار جنيه ا�صرتليني )9.5 مليار دوالر( 

خ�صائر  اأك���رب  م��ن  تظل  لكنها   ،2009 يف 

وروبية ذلك العام يف ظل قفزة  البنوك االأ

يف ال��دي��ون امل��ع��دوم��ة ال��ت��ي ي��ق��ول البنك 

ن. إنها رمبا بلغت ذروتها االآ ا

جزئًيا  امل��وؤمم  البنك  مني  وباملقارنة 

ا�صرتليني  م��ل��ي��ار   6.9 بلغت  ب��خ�����ص��ارة 

)10.6 مليار دوالر( قبل عام.

منت�صف  يف  احل��ذرة  تعليقاته  وبعد 

العام اأعطى ار.بي.ا�س امل�صتثمرين جمااًل 

مل، م�صرًيا اإىل توقعات تبعث على  اأو�صع لالأ

 2010 اإن  ق��ال  واإن  ح��ذر  ت��ف��اوؤل 

�صيكون عاًما من الكدح ال�صاق«.

وق����ال ج���وزي���ف دي��ك��ر���ص��ون 

»النتائج  اك�صكيو�صن  لدى  املحلل 

����ص���ارات  ت��ب��ع��ث ب��ال��ك��ث��ري م��ن االإ

خف�س  اجت��اه��ات   ... يجابية  االإ

مما  اأف�صل  تبدو  ���ص��ول  االأ قيمة 

ووح��دة  ع��ام،  بوجه  اأت��وق��ع  كنت 

اال�صتثمارية  امل�صرفية  ن�صطة  االأ

معظم  اإىل  ��ا  ق��ي��ا���صً ق��وي��ة  ت��ب��دو 

املناف�صني با�صتثناء باركليز.«

قيمة  خف�س  اإن  ار.ب���ي.ا����س  وق���ال 

�صول ارتفع ب�صكل حاد اإىل 13.9 مليار  االأ

لكنه  عام،  قبل  مليار   7.4 من  اإ�صرتليني 

بلغ الذروة على ما يبدو. 

يف  القيمة  خف�س  عمليات  وتراجعت 

املا�صي خم�صة  ال��ع��ام  م��ن  خ���ري  االأ ال��رب��ع 

باملئة عن الربع الثالث.

امل�صرفية  ن�����ص��ط��ة  االأ وح���دة  وك��ان��ت 

للبنك يف  نادرة  م�صيئة  بقعة  اال�صتثمارية 

لفرتة  ذل��ك  ع��اودت  وق��د  العام  منت�صف 

حتقيق  اإىل  بتحولها  �صهًرا  ع�صر  االثني 

اأرباح ت�صغيل بلغت 5.7 مليار ا�صرتليني.

كبري على و�صع العمل«.

حتت  اأملانيا  يف  البطالة  معدالت  على  بقاء  االإ اإىل  احلكومية  الدعم  برامج  واأدت 

ال�صيطرة بوجه عام يف مواجهة الرتاجع االقت�صادي العاملي، اإذ �صجعت تلك الربامج 

ال�صركات على حتويل املوظفني اإىل العمل لبع�س الوقت بداًل من اال�صتغناء عنهم كلًيا.
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يجابية املرتتبة على قيام االحتاد اجلمركي، وال�سوق اخلليجية  ثار االإ دفعت االآ

امل�سرتكة اإىل زيادة مطردة يف منو وتطور التجارة البينية لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي، لكن رغم ما ت�سكله التجارة البينية اخلليجية من فوائد كربى لدول 

اخلليج ب�سكل عام، اإال اأنها ت�سهد بع�س املعوقات التي حتد من منوها وتطورها.

القادم .. أفضل
التجارة البينية الخليجية
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التجارة البينية الخليجية

وتذهب تقارير �صادرة عن جمل�س التعاون 

اخلليجية  التجارة  منو  ن�صبة  اأن  اإىل  اخلليجي 

 ،%40 اأكرث من  بلغ    2009 العام  البينية خالل 

مبا يعادل نحو 91 مليار دوالر، مقابل 65 مليار 

تقارير  ت�صري  فيما  2008م،  ال��ع��ام  يف  دوالر 

اأخرى اإىل اأن التجارة البينية اخلليجية �صهدت 

االحتاد  لقيام  وىل  االأ ال�صنة  يف  ملحوظة  زيادة 

حج�م  ارتفع  حيث   ،2003 يناير  يف  اجلمركي 

اإىل   ،2003 العام  يف  البيني  التجاري  التبادل 

قلياًل  يربو  مبا  مقارنة  دوالر،  مليار   20 حوايل 

على 15 مليار دوالر يف العام 2002.

ثم ارتفعت اإىل ما يزيد على 25 مليار دوالر 

العام  يف  دوالر  مليار   34 ثم   ،2004 العام  يف 

2005، ثم 44 مليار دوالر يف العام 2006، و53 

مليار دوالر يف العام 2007، اإىل اأن حققت كما 

العام  يف  دوالر  مليار   65 حوايل  باملقدمة  ذكر 

 .2008

ويعود ارتفاع ن�صب النمو يف التجارة البينية 

ال�صوق  تتيحها  التي  الت�صهيالت  اإىل  اخلليجية 

اخلليجية امل�صرتكة، واالحتاد اجلمركي وتفعيل 

التعاون امل�صرتك بني دول التعاون، فيما ت�صمن 

ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة التي بداأ العمل بها يف 

قامة يف  يناير 2008، اإمكانية التنقل ب�صهولة واالإ

ع�صاء حيث تتوفر لهم مبوجب قرارات  الدول االأ

تعليم  من  �صا�صية  االأ للخدمات  على  االأ املجل�س 

يف  وامل�صاواة  اجتماعية  ورعاية  �صحية  ورعاية 

العمل واحلماية التاأمينية .

كما تبنت دول التعاون منذ تاأ�صي�س جمل�س 

لتحفيز  مبادرات   1981 عام  اخلليجي  التعاون 

منطقة  اإن�����ص��اء  خ���الل  م��ن  البينية  ال��ت��ج��ارة 

االتفاقية  املجل�س مبوجب  لدول  التجارة احلرة 

يف  توقيعها  ج��رى  التي  امل��وح��دة  االقت�صادية 

نوفمرب 1981م، ودخلت حيز التنفيذ يف مار�س 

عام  نهاية  حتى  بها  العمل  وا�صتمر  1983م، 

2002م، ليحل حملها  االحتاد اجلمركي لدول 

املجل�س  يف مطلع عام 2003.

بتوحيد  االحتاد اجلمركي  اتفاقية  وتق�صي 

اخل��ارج��ي،  ال��ع��امل  جت��اه  اجلمركية  التعريفة 

اجلمركية  ج��������راءات  واالإ ن��ظ��م��ة  االأ وت��وح��ي��د 

وحت�صيل الر�صوم اجلمركية عند نقطة واحدة، 

ال�صلع بني دول املجل�س دون  انتقال  اإىل  اإ�صافة 

املجل�س  دول  يف  املنتجة  ال�صلع  ومعاملة  قيود، 

خرى معاملة املنتجات الوطنية. االأ

معوقات

ال  م��ر  االأ ف��اإن  وتطوره  النمو  ذلك  كل  رغم 

البينية  التجارة  لها  تتعر�س  عقبات  من  يخلو 

اإماراتية حديثة  درا�صة  توؤكد  اخلليجية ح�صبما 

اأعدها الدكتور التيجاين عبداهلل بدر امل�صت�صار 

االقت�صادي لغرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي وقال 

من  حت��دُّ  جمركية  غ��ري  معوقات  ثمة  اإن  فيها 

منها  اخلليجي،  التجاري  البيني  التبادل  تزايد 

ج��راءات  االإ من  العديد  تطبق  اخلليج  دول  اأن 

بالفعل  حتدُّ  التي  اجلمركية  غري  وال�صيا�صات 

من اإمكانية زيادة التبادل التجاري فيما بينها، 

يف  اجلمركية  ال�صلطات  بع�س  قيام  اأب��رزه��ا 

بالتع�صف  اخلليج  دول  يف  احل��دودي��ة  امل��راك��ز 

الب�صائع  تقييم  اإع���ادة  يف  حقها  ا�صتعمال  يف 

ر�صوم  لفر�س  �صعرها؛  زيادة  بق�صد  امل�صدرة 

من  يزيد  ال��ذي  م���ر  االأ عليها،  اأع��ل��ى  جمركية 

القيمة النهائية لهذه الب�صائع وبالتايل ي�صعف 

�صواق. مقدرتها التناف�صية يف االأ

ب�صهادة  املتعلقة  ال�صروط  �صعوبة  وكذلك 

امل��ن�����ص��اأ ال���وط���ن���ي، ح��ي��ث ن�����ص��ت االت��ف��اق��ي��ة 

اأنه ي�صرتط الكت�صاب  االقت�صادية املوحدة على 

املنتجات ال�صناعية �صفة املنتج الوطني بغر�س 

عفاء من الر�صوم اجلمركية، اأال تقل  متتعها باالإ

40% من  ال�صناعات عن  لهذه  امل�صافة  القيمة 

وت�صرتط  اإنتاجها،  اإمتام  عند  النهائية  قيمتها 

ملواطني  امللكية  تقل  اأال  اخلليج  دول  بع�س 

اأو  امل�صاريع  اإجمايل  من   %51 عن  املجل�س  دول 

تتفق  ال  �صروط  وهي  الت�صديرية،  ال�صناعات 

وطبيعة ال�صناعات اخلليجية، فالقيمة امل�صافة 

ما  كبري  حد  اإىل  منخف�صة  ال�صناعات  ملعظم 

ا اأمام ان�صياب  يجعل هذه ال�صروط عائًقا حقيقيًّ

ال�صلع بني الدول اخلليجية.

كبري  اختالف  هناك  �صبق  ما  اإىل  اإ�صافة 

الوطنية،  لل�صلع  واملقايي�س  املوا�صفات  ب�صاأن 

حيث تقوم بع�س دول املجل�س بفر�س موا�صفات 

دول  تفر�صها  ال  املنتجات  ا�صترياد  على  معينة 

مر الذي يوؤثر على القدرة التناف�صية  اأخرى، االأ

�صواق اخلليجية. للمنتجات الوطنية يف االأ

على  وا�صحة  تبدو  ال��ك��ربى  امل�صكلة  لكن 

اإج����راءات  ف���رتة  ط���ول  اإن  اإذ  ال��ن��ق��ل،  �صعيد 

التخلي�س والتفتي�س يف املراكز احلدودية يزيد 

من الكلفة النهائية لل�صلع، وت�صرتط بع�س دول 

املنتجات  ونقل  لتعبئة  معينة  معايري  اخلليج 

الب�صاعة  �صف  كا�صرتاط  امل�صتوردة  وال�صلع 

خ�صبية  مراتب  على  تنقلها  التي  ال�صاحنات  يف 

تفريغ  ت�صهيل  ب��غ��ر���س  وذل���ك  م��ن�����ص��ات؛  اأو 

احلدودية،  النقاط  عند  وتفتي�صها  ال�صاحنات، 

جراءات اإال اأنها  وعلى الرغم من اأهمية هذه االإ

كبرية  اأ�صراًرا  حيان  االأ من  كثري  يف  ت�صبب  قد 

يعني  ما  املن�صات  نتيجة لكرب حجم  للم�صدر؛ 

قلة حمولة ال�صاحنة الواحدة.

كما ت�صرتط بع�س دول اخلليج جتميع عدد 

كبري من ال�صاحنات لت�صري يف قافلة واحدة، ما 

و�صول  تاأخري  اإىل  ح��ي��ان  االأ من  كثري  يف  ي��وؤدي 

الب�صائع وزيادة كلفة النقل، ف�صاًل عن اإمكانية 

وامل��ح��دودة  ال��ت��ل��ف  �صريعة  الب�صائع  ت��ع��ر���س 

كمنتجات  الف�صاد  اأو  التلف  اإىل  ال�صالحية 

لبان واملنتجات الغذائية. االأ

اجلمارك  اإدارات  بع�س  اأن  يالحظ  ا  اأي�صً

ع��ي��اد  االأ اأث��ن��اء  العمل  ع��ن  تتوقف  واجل����وازات 

حركة  يعيق  ما  �صبوعية،  واالأ الر�صمية  والعطل 

ال�صاحنات ويوؤخر و�صول الب�صائع امل�صدرة عن 

وقتها املحدد.

تفاوؤل

لكن رغم تلك املعوقات فاإن جمل�س التعاون 

�صدر  له  تقرير  يف  اأكد  ح�صبما  ياأمل  اخلليجي 

موؤخًرا اأن ي�صهد العام 2010م تغريات يف كل ما 

�صبق على خلفية ا�صتكمال م�صرية التعاون لدول 

املجل�س ملا يتعلق بالتعاون االقت�صادي وال�صيا�صي 

اخلليجية  وال�����ص��وق  واالج��ت��م��اع��ي  والع�صكري 

امل�����ص��رتك��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل االن��ت��ه��اء م��ن اإجن��از 

االتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بني 

�صهر القليلة املقبلة. دول املجل�س خالل االأ

ينمي  اأن  �صاأنه  من  ذلك  اأن  املجل�س  ويرى 

التجارة البينية اخلليجية اأكرث، اإذ ت�صري بياناته 

املمنوحة  للرتاخي�س  الرتاكمي  العدد  اأن  اإىل 

ن�صطة  ملواطني دول املجل�س ملمار�صة خمتلف االأ

يف  رخ�صة   27567 ح���وايل  بلغ  االق��ت�����ص��ادي��ة 

االإح�صائية  البيانات  تظهر  كما   ،2008 العام 

ارتفاع عدد ال�صركات امل�صاهمة امل�صموح بتداول 

 2008 العام  يف  املجل�س  دول  ملواطني  اأ�صهمها 

 658 فيها  ي�صاهم  م�صاهمة،  �صركة   637 اإىل 

األف مواطن.
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م�س كانت ومازالت  ما اإن يخرج العا⁄ من اأزمة مالية حتى يدخل يف اأخرى، باالأ

زمة العاملية الكربى التي طالت جميع الدول دون ا�ستثناء، ثم اأعقبتها اأزمة  االأ

ن يعي�س العا⁄ اأزمة اليونان اأو اليورو . ديون دبي، واالآ

سياسات صارمة لترتيب 
المنزل من الداخل

أزمة اليونان

الريا�س - أحمد السيد علي



العدد 41 - مار�س  2010 م

�0
العدد 41 - مار�س  2010 م

��
العدد 41 - مار�س  2010 م

�0
العدد 41 - مار�س  2010 م

��

أزمة اليونان

املا�صية  الثالثة  امل�صاكل  م��ن  م�صكلة  ول��ك��ل 

قد  لكن  خطرية،  اقت�صادية  وارتباطات  تداعيات 

اإث��ارة  اأك��رث  احل��ايل  الوقت  يف  اليونان  اأزم��ة  تبدو 

لالنتباه كونها تلقي بظالل من ال�صك على م�صري 

ارتباط عدة دول بعملة واحدة، وهو ما يثري القلق 

امل��وح��دة  اخلليجية  العملة  بق�صية  يتعلق  فيما 

املنتظر اإقرارها ر�صمًيا عام 2015 م بني دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

�صباب التي  يذهب كثري من املحليني اإىل اأن االأ

اأي من  اأن حتدث يف  اليونان ميكن  اأزم��ة  اأوج��دت 

�صباب تكمن يف ت�صخيم  خرى، كون تلك االأ الدول االأ

مما  باأكرث  اليونان  يف  االجتماعي  نفاق  االإ برامج 

ت�صمح به ظروف الدولة واإمكانياتها.

�صباب مل تكن هي ال�صبب ح�صبما  لكن تلك االأ

زمة  ذهب هوؤالء بعد اأن تك�صفت حماور اأخرى يف االأ

�صنوات  مدى  على  انتهجت  اليونان  اأن  ثبت  حيث 

ممار�صات اأ�صعفت موقفها وهزت م�صداقيتها، اإذ 

اأرقاًما  تقريًبا  �صنوات  تقدم على مدى ع�صر  ظلت 

حماولة  يف  اقت�صادها  عن  خاطئة  واإح�صائيات 

خفاء حجم ديونها والعجز يف ميزانيتها لت�صليل  الإ

خارجية  �صغوط  اأي  وتفادي  الداخل  يف  الناخبني 

وروب��ي ي�صرتط على  االأ من �صركائها، كون االحتاد 

دوله اأال يتجاوز العجز يف ميزانياتها ن�صبة 3 % من 

اأن  ات�صح  زم��ة  االأ اندلعت  وعندما  القومي،  الناجت 

امل�صموح  الن�صبة  اأ�صعاف  اأربعة  يبلغ  املايل  العجز 

مليار   300 جت��اوزت  املعلنة  ال��دي��ون  اأن  كما  بها، 

يورو، واأن اليونان تواجه احتمال العجز عن خدمة 

ديونها.

تداعيات

زمة بداأت التداعيات االقت�صادية  ومع اندالع االأ

الذهب  قفز  اأن  اأ�صرعها  وكان  اأنيابها،  عن  تك�صر 

زمة،  لي�صجل اأعلى م�صتوى يف نحو اأ�صبوعني من االأ

نتيجة اإقبال امل�صتثمرين على �صراء املعدن النفي�س 

زمة  للتحوط يف مواجهة خماوف ب�صاأن ت�صاعد االأ

تلك  يف  دوالر   1116.65 الذهب  وبلغ  اليونان،  يف 

الفرتة.

الفرتة  يف  �صعد  ال���ذي  الف�صة  �صعر  وحل��ق��ه 

وقية من 15.52 دوالر  نف�صها اإىل 15.81 دوالر لالأ

دوالًرا   1530 اإىل  البالتني  وارت��ف��ع  نيويورك،  يف 

وقية من 1512.5 دوالر، كما زاد البالتنيوم اإىل  لالأ

وقية من 418.5 دوالر.  425 دوالًرا لالأ

�صديدة،  �صغوًطا  اليورو  عملة  واجهت  ا  اأي�صً

اندالع  عقب  كبرًيا،  تراجًعا  �صرفها  �صعر  و�صجل 

1.37 دوالر ب�صبب  اإىل ما دون  اإذ تراجع  زم��ة،  االأ

املخاوف من انت�صار اأزمة اليونان اإىل دول اأخرى.

على اجلانب العمايل وال�صناعات وامل�صروعات 

ال��ت��ج��اري��ة ك��ان��ت ال��ت��داع��ي��ات اأك���رث ����ص���راوة، اإذ 

العام  ال�صناعي تراجًعا كبرًيا خالل  �صهد القطاع 

اجلاري ح�صب م�صلحة االإح�صاء الوطني اليونانية 

فرتاجع بن�صبة 10.2%، بينما �صهد 22 من 24 من 

ملحوًظا،  تراجًعا  التحويلية  ال�صناعات  قطاعات 

كما تراجعت ال�صناعات الن�صيجية بن�صبة %22.2، 

بدورها بن�صبة  فرتاجعت  املعدنية  ال�صناعات  اأما 

28.9%، وتدنى اإنتاج املناجم بن�صبة %16.1.

االحتجاجية  املظاهرات  اندلعت  ال�صوارع  ويف 

موجة  يف  منهم  الف  االآ وب��داأ  العمال،  جانب  من 

حتركات احتجاجية وا�صعة �صد اإدارات املوؤ�ص�صات 

زم��ة  االأ اأن  بدا  حيث  اليونان  �صمال  عمال  خا�صة 

يف  واملوؤ�ص�صات،  امل�صانع  من  كبرًيا  ع��دًدا  طالت 

بلقانية  دول  اإىل  اأخ��رى  م�صروعات  حني انتقلت 

وروبي. جماورة بتمويل من االحتاد االأ

ناو�صا  م��دي��ن��ة  م��ن  الن�صيج  ع��م��ال  وح��ا���ص��ر 

اأثينا،  بالعا�صمة  االقت�صاد  وزارة  البالد  �صمال 

وقطعوا الطريق مبنطقة �صينداغما �صاعات طويلة 

مل  كونهم  م�صكلتهم،  بحل  مطالبني  اأي���ام   لعدة 

يتلقوا رواتبهم منذ �صبعة اأ�صهر، وال يعرفون م�صري 

عن  توقفت  والتي  فيها  يعملون  التي  امل�صروعات 

العمل.

اليونان،  �صمال  ال�صناعية  ناو�صا  مدينة  ويف 

توقفت جميع امل�صانع با�صتثناء م�صنع واحد، فيما 

تعاين املدينة من ن�صبة بطالة بلغت ر�صمًيا %52.

العمال  ت�صريح  اأن  ب��دا  و���ص��اع  االأ تفاقم   ومع 

تقارير  بح�صب  �صرعي  وغ��ري  م�صتمر،  ب�صكل  يتم 

القطاعات  اأكرث  اأن  ات�صح  فيما  عاملية،  اقت�صادية 

و�صط  ت��رتك��ز  ال��ت��ي  ال�صناعة  ه��و  زم��ة  ب��االأ ث��ًرا  ت��اأ

و�صمال البالد، ثم اأ�صيف اإليها اأزمة اأخرى مبجال 

ال�صياحة. 

وحاولت الكيانات االقت�صادية اأن تربر ما فعلته 

ملواجهة  خطوات  اإىل  للجوء  ا�صطرت  اإنها  بقولها 

زمة مثل خف�س �صاعات واأيام العمل واال�صتغناء  االأ

ملناطق  االنتقال  وانتهاء اإىل  املوظفني،  بع�س  عن 

�صريبية  ت�صهيالت  لها  ت�صمن  البلقان  من  اأخ��رى 

واأيدي عاملة رخي�صة.

اأمور  عدة  اإىل  اليونانية  احلكومة  جل��اأت  كما 

ومنها  ا�صتعااًل  مر  االأ زادت  زم��ة  االأ ملواجهة  اأخرى 

رف���ع  ال�����ص��رائ��ب ع��ل��ى ال���وق���ود، واإج���ب���ار �صائقي 

للركاب،  ا�صتالم  اإي�صاالت  اإ�صدار  على  التاك�صي 

نطاق  على  حدثت  قد  الكربى  زم���ة  االأ كانت  واإن 

موظفي اجلمارك الذين دخلوا اإ�صراًبا احتجاجًيا 

اأن  فكان  املكاآفات  وتقلي�س  اأجورهم  خف�س  على 

من  البنزين  نفاد  بعد  وق��ود  اأزم��ة  البالد  �صربت 

طوابري  يف  يقفون   ال�صائقني  جعل  ما  امل�صخات،  

اأنحاء  معظم  يف  البنزين  حمطات  اأم��ام  ل�صاعات 

اإىل  املدنيني  املوظفني  اإ�صراب  اأدى  كما  اليونان، 

وم�صالح  املدار�س  واإغالق  اجلوية  الرحالت  وقف 

حكومية بينها م�صت�صفيات.

وروبي؟ اأين االحتاد االأ

ال��ق��وي��ة احلكومة  ال��ت��داع��ي��ات  ت��ل��ك  ودف��ع��ت 
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اأن  اخل��ارج��ي  العامل  من  تطلب  اأن  اإىل  اليونانية 

تتمكن  املايل حتى  ولي�س  ال�صيا�صي  بالدعم  ميدها 

من االقرتا�س بنف�س �صعر الفائدة الذي تقرت�س به 

بلدان اأخرى.

وقالت اأثينا اإنها ال تريد م�صاعدات اقت�صادية 

بنف�صها،  م�صاكلها  حل  على  قادرة  واإنها  اأحد،  من 

وروبي  االأ رًدا على االحتاد  وكان ذلك على ما يبدو 

الذي وقفت معظم دوله ت�صاهد اليونان وهي تغرق 

دون اأن تفكر مبد يد العون اإليها، رغم اأنها ع�صو يف 

االحتاد، واأبدت اأطراف يف اأملانيا وغريها من الدول 

وروبية قلقها من جمرد التفكري يف اإجهاد كاهلها  االأ

ن�صر  للراأي  ا�صتطالع  خرج  ثم  اأثينا،  اإنقاذ  بعبء 

مل�صاعدة  االحت��اد  يف  اأط��راف  بني  مباحثات  عقب 

يعار�صون  مل��ان  االأ 71% من  ن�صبة  اإن  يقول  اليونان، 

اإذ  اأزمتها،  لليونان للخروج من  تقدمي هبات مالية 

طور  يف  ي��زال  ال  بلدهم  اأن  مل��ان  االأ الناخبون  ي��رى 

زمة املالية واالقت�صادية العاملية،  التعايف من اآثار االأ

وروبي  واأن تقدمي م�صاعدات مالية لدول اجلنوب االأ

ملانيا اإىل نك�صة تعطل تعافيه.
�صيعر�س اقت�صاد اأ

كاملة  امل�صوؤولية  اإلقاء  ال��دول  بع�س  ب��داأت  ثم 

على اليونان يف ما حدث لها من اأزمة، وقالت اإنها 

ثينا اعتناق اليورو، كونها مل  اأخطاأت حني �صمحت الأ

تكن م�صتعدة، يف عام 2001، اأي لدى والدة العملة 

�صيا�صاتها  اإىل  نظًرا  العتناقه  املوحدة،  وروبية  االأ

ال�صريبية، اخلارجة عن ال�صيطرة، ونقابات العمال 

اليونان  يف  العمال  معا�صات  لزيادة  خططت  التي 

نتاجية هناك.  اإىل م�صتويات اأوروبية، برغم قلة االإ

وربية  االأ ال��دول  على  ال�صغط  ازدي��اد  مع  لكن 

بث  ف�صفا�صة  �صيغة  خ��الل  م��ن  ق��ادت��ه��ا   ح���اول 

وروبي مفادها اأنهم على  ر�صالة لطماأنة املجتمع االأ

ا�صتعداد التخاذ اإجراءات حا�صمة ومن�صقة حلماية 

اقت�صت  اإذا  ال��ي��ورو  منطقة  يف  امل��ايل  اال�صتقرار 

املال،  اأ�صواق  تقنع  مل  ال�صيغة  هذه  لكن  احلاجة، 

العمالت  اأم��ام  الرتاجع  من  املزيد  اليورو  ف�صهد 

زمة  خرى خ�صو�صا الدوالر، وبقيت االأ الرئي�صية االأ

اليونانية تتفاعل، مما جعل رئي�س الوزراء اليوناين 

و�صفه  ما  منتقًدا  غ�صًبا  ينتف�س  باباندريو  جورج 

اأ�صبح مثل  اإن بلده  وروبي، قائاًل  بعدم التن�صيق االأ

املال  واأ�صواق  اأوروب��ا  التجارب يف معركة بني  حقل 

العاملية.

طار البنك الدويل .. خارج االإ

الق�صية  يف  ال���دويل  البنك  م��وق��ف  ع��ن  اأم���ا 

رئي�س  �صارع  اإذ  مت��اًم��ا،  النقا�س  خ��ارج  اأن��ه  فبدا 

البنك الدويل روبريت زوليك ليوؤكد اأن البنك لي�س 

متر  التي  امل��وازن��ة  واأزم��ة  املالية  زم��ة  االأ يف  طرًفا 

عاتق  على  يقع  م��ر  االأ هذا  اأن  معترًبا  اليونان،  بها 

وروبي.  االحتاد االأ

واأ�صار زوليك، اإىل اأن اليونان لي�صت من �صمن 

ا، مو�صًحا  الدول التي يقدم لها البنك الدويل قرو�صً

اأن مهمة البنك الدويل الر�صمية هي مكافحة الفقر 

وتعزيز الروؤية اإزاء عوملة اأكرث ت�صامًنا وا�صتمرارية، 

صندوق مالي للتمويل الطارئ
خرباء  ق��ال  اليونان،  م�صكلة  حلل  العامل  عنها  يبحث  التي  احللول  �صعيد  على 

اآلية �صندوق  كمال الوحدة املالية، تاأ�صي�س  وروبي الإ اإنه يتعني على االحتاد االأ اأوروبيون 

وروبية م�صاعدة اليونان لدى اإرخاء حبال  مايل للتمويل الطارئ، حتى ت�صتطيع الدول االأ

الظروف  اأو  الطبيعية  الكوارث  حاالت  يف  فقط  ولي�س  قرا�س،  االإ متنع  التي  القوانني 

ال�صيطرة احلكومية. وعالوة على ذلك، ال ينبغي ربط امل�صاعدات ب�صلة  اخلارجة عن 

من ال�صروط، اإمنا على موازنة الدولة، الواقعة يف اأزمة مالية، اأن تخ�صع لرقابة موؤقتة 

وروبي بتعيينهم. من جانب فريق من »الرعاة« الذي يقوم االحتاد االأ
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أزمة اليونان

�صا�س يف  الفًتا اإىل اأن البنك الدويل يتدخل يف االأ

البلدان النامية وذات االقت�صادات النا�صئة. 

م�ساكل اأخرى .. يف دول اجلوار

وموقف  وتداعياتها  اليونانية  زم��ة  االأ واألقت 

دول  �صعيد  على  منها خماوف  وروب��ي  االأ االحتاد 

اليونان،  م�صري  تلقى  اأن  من  ُيتخوف  جم��اورة 

ومنها على �صبيل املثال اإ�صبانيا، التي تر�صو ن�صبة 

البطالة على اأرا�صيها عند 20%، ف�صاًل عن  العجز 

الربتغال  اأو���ص��اع  اأن  كما  موازناتها،  يف  الهائل 

اأن  يعني  ما  اليونان،  اأف�صل من  لي�صت  واإيطاليا، 

العامة،  للموازنات  تق�صفية  حرب  اإجراء  عليهما 

واإال فاإن ما يجري يف لليونان رمبا ي�صيبهما.

اخلروج من النفق

اأزم��ت��ه��ا �صعًبا  وي��ب��دو خ���روج ال��ي��ون��ان م��ن 

وممكًنا يف الوقت نف�صه، لكن ذلك مرتهن بالوقت 

الذي يلزم اليونان فيه انتهاج �صيا�صات اقت�صادية 

�صارمة بداأتها بدعوة ال�صعب اليوناين اإىل التعبئة 

التي  امل�صبوقة  غري  املالية  زمة  االأ ملواجهة  العامة 

ت�صهدها البالد.

واأعلن ذلك رئي�س احلكومة جورج  باباندريو 

�صراحة اأمام املجموعة الربملانية حلزبه البا�صوك 

»اأدعو  قائاًل:  2010م  ميزانية  مناق�صة  بدء  قبيل 

حزاب وال�صركاء االجتماعيني  اإىل تعبئة وطنية، لالأ

عمال والعمال واملواطنني  والقوى ال�صلمية لعامل االأ

كافة.

بداية  اإع��الن��ه��ا  مت  ال��ت��ي  امل��ي��زان��ي��ة  وتت�صم 

زمة  االأ �صديدة يف مواجهة  باأهمية  العام اجلاري 

االقت�صادية التي متر بها اليونان مبا تت�صمنه من  

خف�س بن�صبة 3.6 يف املئة للعجز العام، و12.7 

يف املئة الإجمايل الناجت القومي عام 2009، و9.1 

يف املئة الإجمايل الناجت القومي عام 2010.

ال  طموًحا  هدًفا  اليونانية  احلكومة  وت�صع 

4 يف املئة من  بد منه وهو خف�س العجز بحوايل 

ا للعجز  اإجمايل الناجت القومي، وذلك يعني خف�صً

بف�صل احلد من هدر  يورو  مليارات   8 باأكرث من 

املال العام، وخف�س النفقات، و4 مليارات اأخرى 

بف�صل زيادة العائدات باإجراءات م�صتدامة.

وعلى ما يبدو فاإن اأبرز ما ا�صتفادته اليونان 

اأن ناق�صت عيوبها ب�صراحة وواقعية،  اأزمتها  من 

احلكومة  لرئي�س  كلمات  يف  جلًيا  ذل��ك  وظ��ه��ر 

اليونانية اأ�صار فيها اإىل اأنه: »ال بد من التوجه نحو 

اأو�صاع  ترتيب  ينبغي  لكن  للتنمية،  منوذج جديد 

ن�صمح  اأن  ن�صتطيع  ، فنحن ال  الداخل  املنزل من 

نف�صنا بعدم معاجلة امل�صاكل البنيوية اخلطرية  الأ

منتج  غري  اقت�صاًدا  خلقت  والتي  نعانيها،  التي 

ودولة مبددة وغري فاعلة«.

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية االقت�صاديني 

ال�صعوديني

كيف للمؤسسات 
االستثمارية أن تقنع 

المستثمرين؟!

يجابية على خمتلف  تتطلع ال�صوق املحلية يف الوقت الراهن وم�صتقباًل اإىل العديد من التطورات االإ

امل�صتويات، لعل من اأبرزها تر�صخ دور املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية العمالقة يف ال�صوق، وتعاظمه مبا يخدم 

اأ�صحاب  بني  و�صيطة  قناة  بدورها  ت�صبح  واأن  فيها،  امل�صتثمرين  م�صالح  وحتقيق  ال�صوق  ا�صتقرار 

اأدواتها،  مبختلف  والعاملية  املحلية  املالية  وراق  االأ اأ�صواق  اأخ��رى  جهة  ومن  جهة،  من  اال�صتثمارات 

وىل  على اعتبار اأن تلك املوؤ�ص�صات ت�صري يف خططها ومنهجيتها العملية وفق اآليات تت�صم بالدرجة االأ

بالر�صد والعقالنية امل�صتندة اإىل خربات عالية التاأهيل والكفاءة، وقدرتها الفائقة اأكرث من غريها 

كرث جدوى، وجتنب اخليارات  فراد العاديني على اقتنا�س الفر�س اال�صتثمارية االأ واملتوافرة لدى االأ

وىل، وحتقيق القيم  العالية املخاطرة، مبا ي�صاهم يف املحافظة على مدخرات امل�صتثمرين بالدرجة االأ

�صافة اإىل اأهمية اأن ترتبط بالقرارات اال�صرتاتيجية لتلك املوؤ�ص�صات املالية  امل�صافة فيها، هذا باالإ

العديد من الق�صايا االقت�صادية واملالية ذات العالقة بالنمو االقت�صادي الوطني، باأن ت�صاهم بدورها 

يف تلبية احلاجات التمويلية لال�صتثمارات املحلية يف املجاالت التنموية، �صواًء تلك التي ت�صاهم يف 

نتاجية املحلية، اأو ما يعزز من القدرة التناف�صية لالقت�صاد الوطني. تنويع القاعدة االإ

ن، كيف �صتتاأتى القناعة من لدن جمتمع امل�صتثمرين بجدوى عقد اأمناط من ال�صراكة مع تلك  االآ

املوؤ�ص�صات باملبادئ  التزام تلك  اأن بداية الطريق تنطلق من وجوب  اأعتقد  املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية؟ 

�صخا�س املرخ�س لهم، التي األزمْت ال�صخ�س املرخ�س له بعدٍد من املبادئ،  التي ت�صمنتها الئحة االأ

حدها، وهي كما يلي: )1( النزاهة،  حر�س النظام على توافرها جمتمعًة دون اأي تنازل اأو جتاوز الأ

وذلك مبمار�صة اأعماله بنزاهة. )2( املهارة والعناية واحلر�س، وذلك مبمار�صة اأعماله مبهارة وعناية 

دارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الو�صائل املعقولة لتنظيم �صوؤونه مب�صوؤولية  وحر�س. )3( فعالية االإ

دارة املخاطر. )4( الكفاية املالية، وذلك باالحتفاظ مبوارد  وفعالية، واعتماد �صيا�صات ونظم مالئمة الإ

بااللتزام  ال�صوق، وذلك  املالئم يف  ال�صلوك  الهيئة، )5(  التي حتددها  القواعد  كافية ح�صب  مالية 

مبعايري �صلوك مالئمة يف ال�صوق. )6( حماية اأ�صول العمالء، وذلك بتوفري اأق�صى درجات احلماية 

ف�صاح للهيئة عن اأي حدث،  �صراف، ومن ذلك االإ �صول عمالئه. )7( التعاون مع هيئات الرقابة واالإ الأ

اأو تغيري جوهري يف عملياته اأو هيكله التنظيمي.)8( التوا�صل مع العمالء، عرب تزويدهم باملعلومات 

ف��راد، من خالل معاملتهم  االأ العمالء  ب�صورة وا�صحة وعادلة وغري م�صللة. )9( مراعاة م�صالح 

باإن�صاف وعدل، ومراعاة م�صاحلهم. )10( عدم ت�صارب امل�صالح، وذلك مبعاجلة ت�صارب امل�صالح 

فراد،  فراد اأو بني عميل فرد وعميل اآخر باإن�صاف. )11( املالءمة للعمالء االأ بينه وبني عمالئه االأ

ي عميل فرد يقدم له تلك اخلدمات.  وذلك ببذل احلر�س للتاأكد من مدى مالءمة م�صورته واإدارته الأ

زادْت  كلما  العالية،  املبادئ  بتلك  اال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  والتزام  ارتباط  زاد  كلما  اأنه  اأعتقد 

ا، وكما يبدو اأن  م�صتويات الثقة فيها، ويف اأعمالها من قبل جمتمع امل�صتثمرين، والعك�س �صحيح اأي�صً

زمام املبادرة يف هذا ال�صاأن بيد تلك املوؤ�ص�صات، فما عليها �صوى البدء بتحقيق تلك املبادئ املهنية 

على اأر�س الواقع، واأنا على يقني اأنها �صتكون اأّول من �صيجني ثمار تلك املبادرة بااللتزام اجلاد بكل ما 

ن اإيجابيات منو وتعزز تلك الثقة �صينعك�س 
�صري�صخ حيثيات الثقة يف ن�صاطاتها من قبل امل�صتثمرين، واأ

اإيجاًبا على البيئة العاّمة لال�صتثمار يف ال�صوق املالية ال�صعودية.
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خري الذي تبنته هيئة �سوق املال   اتفق حمللون على اأن االجتاه االأ

وقدرتها  ال�سعودية،  �سهم  االأ �سوق  يف  واملتالعبني  املخالفني  �سد 

مبا  �سريًعا  اخلرب  بث  عرب  مبا�سر  ب�سكل  احلدث  مع  التعامل  على 

ال�سوق  قدرة  قوة  يدعم  اجتاه  هو  املتداولني،  اأكرث  مطالب  يحقق 

على تبني العديد من املبادرات الداعمة لتحقيق اأمن ال�سوق املايل 

واال�ستثماري مبا يدعم جذب اأموال اأكرب خالل الفرتة املقبلة.

يف  وخا�سة  املا�سية  الفرتة  خللالل  املالية  ال�سوق  هيئة  وعللززت 

وتعامالتهم،  املتعاملني  اأداء  و�سبط  ال�سوق  مراقبة   2009 عام 

بع�س  قبل  من  امل�سروعة  غري  العمليات  على  قب�ستها  اإحكام  بعد 

املتداولني، وجاء ذلك بالتزامن مع اإيقاع عدد من العقوبات ح�سب 

لوائح واأنظمة الهيئة، و�سملت العقوبات املنع من التداول والغرامات 

ب�سكل  الثقة  بناء  اإعللادة  يف  �ساهمت  عقوبات  من  وغريها  املالية 

ال�سعي  �سهم املدرجة فيه مبا يوؤكد  ال�سعودي، واالأ ال�سوق  اأقوى يف 

احلثيث من قبل هيئة ال�سوق نحو حتقيق املعايري العاملية يف تطبيق 

ال�سفافية وتكري�س النظام املوؤ�س�سي يف ال�سوق.

الريا�س - خالد الزومان

هيئة السوق املالية .. واملخالفون 

 العقوبات تعزز
 أداء السوق..

وتجذب االستثمارات



العدد 41 - مار�س  2010 م

�4
العدد 41 - مار�س  2010 م

�5
العدد 41 - مار�س  2010 م

�4
العدد 41 - مار�س  2010 م

�5

هيئة سوق المال .. والمخالفون

الهيئة قامت بدورها

حممد  االقت�صادي  والكاتب  املحلل  وي��ق��ول 

دور  اأن  امل��ع��روف  م��ن  اإن���ه  ل���»ت��������داول«  العنقري 

اجلهات الرقابية على اأ�صواق املال يكمن يف �صبط 

من  املخالفات  منع  وبالتايل  ال�صوق،  تعامالت 

خالل العقوبات التي توقعها على املخالفني.

اأنه وبنظام الهيئة لدينا  وي�صري العنقري اإىل 

تقوم  وه��ي  عملها،  اأ�صا�س  يعد  ال���دور  ه��ذا  ف��اإن 

الغرامات  ه��ذه  ومتح�صالت  �صليم،  ب�صكل  ب��ه 

والعقوبات ح�صب النظام التاأ�صي�صي للهيئة تذهب 

اأي  ف��اإن  وبالتايل  املالية،  مواردها  من  وتعد  لها 

م�صوؤوليتها  اإطار  حتت  تاأتي  الهيئة  توقعها  عقوبة 

مبنع التالعب بال�صوق، وبذلك فاإن هذه الغرامات 

باحل�صول  امل�����ص��اه��م��ني  ب��ح��ق  م��رت��ب��ط��ة  لي�صت 

بهم،  حلق  ال��ذي  ال�صرر  عن  بتعوي�س  واملطالبة 

اأن  يفرت�س  ال��ذي  للم�صاهم  تعود  امل�صاألة  فهذه 

للحكم على  الهيئة  اإىل مقام  يقوم بتقدمي �صكواه 

الذي  املخالف  من  ال�صرر  عن  وتعوي�صه  ذل��ك، 

ت�صبب بذلك، اأما ما توقعه جلنة ف�صل املنازعات 

�صرب  املخالف  اأن  باب  من  فهذا  الهيئة  ل�صالح 

نظمة التي حتكم تعاطيه  بعر�س احلائط كافة االأ

واحد  بوقت  خمالفتني  اأوقع  وبالتايل  ال�صوق،  مع 

�صرار  االإ والثانية  نظمة،  االأ خمالفة  هي  وىل  االأ

تفتحها  التي  باملجاالت  اقت�صادي مرتبط  بجانب 

احلكومة لال�صتثمار.

حًقا  يعد  كله  هذا  »اإن  العنقري  املحلل  وتابع 

عاًما، كما لو خالف �صاحب من�صاأة اأنظمة �صناعية 

اخلا�س  اأما احلق  بلدية،  اأو  �صحية  اأو  اأو جتارية 

وت�صيري  دعمه،  م�صوؤوليتها  مبوجب  الهيئة  فتكفل 

اأمر امل�صتكي لو�صول دعواه للجنة ف�س املنازعات، 

للح�صول على حقه من ال�صرر الذي حلق به«.

ما  اأن  القول  خال�صة  اأن  العنقري  وي�صيف 

تقوم به الهيئة من متابعة للمخالفات له انعكا�س 

�صفافية  خ���الل  م��ن  بامل�صتقبل،  ك��ب��ري  اإي��ج��اب��ي 

ال�صوق  عن  اإيجابية  �صورة  واإعطاء  التعامالت، 

واملحلي،  جنبي  االأ اال�صتثمار  بدعم  ت�صمح  املايل 

يف  اآث��اره  ف�صتت�صح  اأو�صع  وب�صكل  اأن��ه  اإىل  م�صرًيا 

املتعاملني،  على  انعكا�صه  جانب  اإىل  امل�صتقبل، 

يتعاطى  اأن  يريد  ملن  مكان  ال  اأن��ه  قاعدة  ح�صب 

يفيد  ذلك  اأن  موؤكًدا  خمالف،  ب�صكل  ال�صوق  مع 

على  �صحًيا  ينعك�س  ب�صكل  امل�صتقبلية  التعامالت 

داء ب�صكل عام يف ال�صوق ال�صعودي.  االأ

اأ�سواق اأكرث تنظيًما

للدرا�صات  �صفا  مكتب  مدير  يرى  من جانبه 

الثقفي  �صالح  واالقت�صادية  املالية  واال�صت�صارات 

�صواق املالية يف�صلون  اأن اأغلبية امل�صتثمرين يف االأ
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عن  ويبحثون  وان�صباًطا،  تنظيًما  كرث  االأ �صواق  االأ

م�صبًقا، وعن  املعلنة  القوانني  فيها  تتحكم  اأ�صواق 

نظمة والقوانني.  اجلهات التنظيمية التي تطبق االأ

ت��وج��ه  اإذا ك���ان ه��ن��اك  اأن����ه  ال��ث��ق��ف��ي  واأ����ص���اف 

واملكانة  يتنا�صب  حجم  اإىل  امل��ايل  ال�صوق  لعودة 

�صركاتها  وج��ودة  وحلجم  للمملكة  االقت�صادية 

واأ���ص��غ��ال��ه��ا ال��ك��ب��رية ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، فمن 

ذات  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  البيئة  اأن تكون  ال�����ص��رورة 

موال الغائبة  م�صداقية عالية ال�صتقطاب روؤو�س االأ

من ال�صريحتني الفردية واملوؤ�ص�صاتية، وال �صيما اأن 

يف  م���ان  واالأ الثقة  ال�صريحتني ت�صتهدفان  هاتني 

�صهم ال�صعودية. تعامالتها املالية يف �صوق االأ

اجلهات  تطبق  عندما  اأن���ه  الثقفي  وي�صيف 

ح�صول  اإىل  ي���وؤدي  ه��ذا  ف���اإن  امل�صئولة القوانني، 

غلبية على فر�س عادلة لتحقيق اأهدافهم وتقلي�س  االأ

اإمكانية ا�صتغالل امل�صاركني يف ال�صوق واأي�صا يخفف 

وال�صغط  الظاهر،  التقييم  يف  الوهمية  املبالغة  من 

وه���ذا يف  اأ���ص��ب��اب طبيعية،  ب���دون  امل��ت��داول��ني  على 

امل��ت��داول��ني، م��ن  لكثري  خ�صائر  اإىل  ي���وؤدي   الغالب 

ويوؤكد الثقفي يف �صياق حديثه اإىل »ت��داول« اأن تنفيذ 

مبختلف  املخالفني  جميع  على  العقوبات املنا�صبة 

وب�صورة  تاأكيد  بكل  �صيوؤدي  وخلفياتهم  �صكلهم 

املايل  بال�صوق  املفقود  االهتمام  عودة  اإىل  طبيعية 

ال�صعودي، و�صيح�صن من جاذبية ال�صوق ب�صكل عام.

موال  العقوبات جتذب االأ

ويوؤكد اخلبري االقت�صادي فهد بن جمعة من 

بع�س  قبل  من  ترتكب  التي  املخالفات  اأن  جانبه 

�صبط  يف  امل��ال  �صوق  هيئة  دور  بينت  املتداولني 

اأن  ومراقبة ومتابعة تعامالت ال�صوق، م�صرًيا اإىل 

م�صكلة ال�صوق اإىل جانب هذه املخالفات تكمن يف 

ال�صفافية،  لتنظيم  ليات  االآ بها  تتم  التي  الكيفية 

اال�صتثمارات  ينفر  مب��ا  م��وازي��ة  ���ص��وق  وحتقيق 

جنبية واملحلية، اإ�صافة اإىل عدم توفر معلومات  االأ

�صوق  يف  املدرجة  ال�صركات  بع�س  قبل  من  كافية 

�صهم وتوقعات اأرباحها. االأ

جمعة  بن  الدكتور  االقت�صادي  اخلبري  ويبني 

للمتداولني  متابعتها احلثيثة  الهيئة من خالل  اأن 

وعمليات  املخالفات،  على  الق�صاء  يف  �صاهمت 

التداول غري امل�صروعة من قبل املتداولني، مو�صًحا 

موال اال�صتثمارية  اأن تلك القرارات تدعم جذب االأ

اأم��ام  املخاطرة  عمليات  من  وتقلل  ال�صوق،  اإىل 

امل���ت���داول���ني ب�����ص��ب��ب ���ص��ع��ف امل��ع��ل��وم��ة اخل��ا���ص��ة 

تاأخذ غالًبا براأي امل�صاهمني  بال�صركات، والتي ال 

الفوري  بالتطبيق  العمومية، مطالًبا  يف جمعياتها 

لبنود احلوكمة يف ال�صوق املالية.

اإعالنات املخالفني

خرية  ونة االأ ومتيزت هيئة ال�صوق املالية يف االآ

باالإعالنات اخلا�صة باملخالفني، من خالل �صرعة 

االإعالن وو�صوحه، مبا يدعم اأطر ال�صفافية ويدعم 

ال�صركات  اأو  الفرد  للمتداول  اال�صتثماري  القرار 

وكان  الدخول،  وق��ات  الأ اختيارها  يف  وال�صناديق 

اآخر اإعالنات هيئة ال�صوق املالية ما بثته عرب موقع 

نهائي  قرار  �صدور  حول  �صابق  وقت  يف  »ت��داول« 

املالية  وراق  االأ منازعات  اال�صتئناف يف  من جلنة 

د.بن جمعة: الهيئة تقوم 
بدورها في القضاء على 

المتالعبين

العنقري: للعقوبات 
انعكاس إيجابي 

مستقبلي
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هيئة سوق المال .. والمخالفون

الثقفي: تطبيق القوانين 
يوجد فرًصا عادلة  

للمتداولين

منار

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

النتائج 
تتحدث

انتهت اإعالنات النتائج املالية لغالبية ال�صركات امل�صاهمة املدرجة، 

كانوا يرتقبون  الذين  امل�صاهمني  رباح على  االأ توزيعات  اإعالنات  ومعها 

هذه النتائج ب�صغف اأكرث من ال�صنوات املا�صية، كونها كانت �صنة مالية 

على  تاأثرًيا  اأقل  كانت  اأنها  هلل  واحلمد  العاملي،  امل�صتوى  على  ع�صيبة 

اقت�صادنا املحلي، وعلى قطاعه املايل بالذات.

لدى  العالية  املهنية  ظهرت  حكمها  يف  وما  املالية  القطاعات  يف 

بع�س ال�صركات، وهي ال�صركات التي حققت املعادلة ال�صعبة بعنا�صرها 

رباح، واملحافظة على  الكثرية، فهي حققت الربحية العالية، والنمو يف االأ

توزيعات عالية للم�صاهمني، ثم حتقيق النمو يف معظم مكونات نتائجها 

املالية.

على  اأيها حقق العائد االأ نظر امل�صاهمون اإىل �صركاتهم وتفح�صوا 

ا تو�صعت اأعمالها  �صول، وحقوق امل�صاهمني يف قطاعه، واأيها اأي�صً على االأ

دارة  االإ اأن  وعرفوا  حولنا،  من  عمال  االأ تقل�س  رغم  خارجًيا  اأو  حملًيا 

املحرتفة املخل�صة هي التي حتقق لهم اأهدافهم اال�صتثمارية، و�صيعرفون 

عرب قراءتهم املتاأنية للنتائج، وبعد عدهم الدراهم التي �صرفوها، من 

كل �صهم ميتلكونه، اأي ال�صركات يزيدون والءهم وا�صتثمارهم فيها.

وعند عقد املقارنات قارن �صهم �صركتك باأ�صهم القطاع الذي تنتمي 

ن، ثم كم حقق  اإليه فقط، وانظر كم حقق عائًدا نقدًيا لك ت�صتلمه االآ

على ربحية يف القطاع  يام، واإذا راأيته االأ عائًدا �صيفيدك يف م�صتقبل االأ

املتحققة  اأرب��اح��ه  معظم  عليك  ي��وزع  راأيته  واإذا  ���ص��ول،  االأ تعظيم  مع 

فاعلم اأنك مع ال�صركة التي حتقق لك مبداأ امل�صاهمة، ومفهوم امل�صاركة 

احلقيقية.

رباح املحققة ال يكذب، ورقم الربح املوزع على ال�صهم كذلك،  رقم االأ

�صول وحقوق امل�صاهمني، والعائد مقارنة بالتكلفة،  وكل العوائد على االأ

جميعها اأرقام ال ميكن اأن تكذب فاأنت تلم�صها يقينا.

بالبيانات ذات  واعترب  الكلمات اجلميلة،  البيانات ذات  دعك من 

زمنة ال�صعبة. رقام الوا�صحة يف االأ االأ

خر  االآ وبع�صها  م��ل،  واالأ الفخر  على  يبعث  اأداوؤه��ا  �صركاتنا  بع�س 

املحك  وعميل  وم�صتثمر  كم�صاهم  اأن��ت  وتبقى  ال�صفقة،  على  يبعث 

داء. �صا�س، واحلكم العادل ال�صفاف على االأ االأ

بتاريخ 12 /1431/2ه� املوافق 2010/1/27م، وذلك يف الدعوى 

املقامة من هيئة ال�صوق املالية على حممد بن نا�صر بن جار اهلل 

اآل جار اهلل، وجار اهلل بن حممد بن نا�صر اآل جار اهلل، و�صعيد 

بن حممد بن نا�صر اآل جار اهلل، وفائز بن �صالح بن عبد اهلل بن 

حمفوظ، وعبدالرحمن بن عبداملح�صن املعجل، ونا�صر بن حممد 

تهامة  �صركة  اأ�صهم  على  تداولهم  اأثناء  اهلل  ج��ار  اآل  نا�صر  بن 

املمتدة  الزمنية  الفرتة  العامة، وذلك خالل  والعالقات  عالن  لالإ

من 2006/7/23م اإىل2006/8/19م، وقد انتهى منطوق القرار 

وراق  اإىل تاأييد القرار ال�صادر عن جلنة الف�صل يف منازعات االأ

املالية واملت�صمن فر�س عقوبات مالية بلغ اإجمالها 278.122.905 

)مائتني وثمانية و�صبعني مليوًنا، ومائة واثنني وع�صرين األفا وت�صع 

خرى  االأ العقوبات  من  عدد  اإىل  �صافة  باالإ رياالت(،  وخم�صة  مئة 

وذلك على ح�صب عدد من النقاط ومن بينها ثبوت خمالفة حممد 

بن نا�صر بن جار اهلل اآل جار اهلل الفقرة )و( من املادة )30( من 

�صهم التي ميلكها يف  دراج لت�صرفه يف ن�صبة االأ قواعد الت�صجيل واالإ

عالن من دون موافقة الهيئة، واإيقاع عقوبة الغرامة  �صركة تهامة لالإ

 املالية به وقدرها )100.000( مئة األف ريال عن هذه املخالفة. 

اهلل  ج��ار  اآل  نا�صر  بن  حممد  بن  اهلل  ج��ار  من  كل  قيام  وثبوت 

و�صعيد بن حممد بن نا�صر اآل جار اهلل وفائز بن �صالح بن عبد 

حمل  املخالفة  عمال  واالأ الت�صرفات  مبمار�صة  حمفوظ  بن  اهلل 

الدعوى على حمافظ حممد بن نا�صر بن جار اهلل اآل جار اهلل، 

على  حتققت  التي  املكا�صب  الهيئة  ح�صاب  اإىل  يدفع  اأن  واإلزامه 

التي  املخالفة  فعال  واالأ الت�صرفات  نتيجة  اال�صتثمارية  حمافظه 

 )90.142.198/89( والبالغة  اأعاله  املذكورون  وكالوؤه  بها  قام 

ت�صعني مليوًنا ومئة واثنني واأربعني األفا ومئة وثمانية وت�صعني ريااًل 

وت�صًعا وثمانني هللة. 

واأخرًيا ثبوت خمالفة كٍل من جار اهلل بن حممد بن نا�صر اآل 

جار اهلل و�صعيد بن حممد بن نا�صر اآل جار اهلل وفائز بن �صالح 

املالية  ال�صوق  نظام  من   )49( للمادة  حمفوظ  بن  عبداهلل  بن 

واملادتني )3.2( من الئحة �صلوكيات ال�صوق واإيقاع العقوبات.
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مجموعة 
السريع التجارية 
الصناعية..
 تحصل على
أيزو 9001

ال�صريع  مبجموعة  داري  االإ بالعمل  االرتقاء  من  جديدة  خطوة  يف 

ي��زو  االأ اجل���ودة  �صهادة  على  املجموعة  ح�صلت  ال�صناعية  التجارية 

اإمياًنا  وذل��ك  املجموعة  يف  داري  االإ النظام  جل��ودة  نظًرا  وذل��ك   9001

دارية والتجارية وامل�صنعية يف جو عمل  عمال االإ من املجموعة بتكامل االأ

مثايل وبالتايل �صينتج اأف�صل منتج باأعلى جودة واأن�صب �صعًرا وهذا يقود 

املجموعة تلقائًيا للح�صول على �صهادات اجلودة يف املنتجات كما حدث 

�صابًقا.

�صتاذ / �صالح بن نا�صر ال�صريع، الع�صو املنتدب ملجموعة  وت�صلم االأ

اإن  9001 وقال يف ت�صريح  ال�صناعية �صهادة اجلودة  التجارية  ال�صريع 

اأن�صطتها وجماالت عملياتها  التي تغطي جميع  ال�صهادة  نالت  املجموعة 

عمليات  �صل�صلة  ا�صتكمال  يف  جناحها  بعد  الداعمة  اأو  الت�صغيلية  �صواء 

على  حر�صت  املجموعة  اأن  اإىل  واأ�صار  اجل��ودة،  ب�صهادة  خا�صة  تدقيق 

عمليات  اإج��راء  على  دارات  االإ خمتلف  من  موظفيها  من  عدد  تدريب 

على  التدريب  برنامج  اأن  ال�صريع  واأو�صح  الدورية.  الداخلي  التدقيق 

ال�صناعية  التجارية  ال�صريع  جمموعة  تنتهجه  ال��ذي  التدقيق  اأعمال 
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دارة اجلودة يف عملية  الإ نظامنا  كفاءة  واملحافظة على  االرتقاء بخدماتنا  تنفيذ خطط  ا�صتمرارنا يف  ي�صمن 

تطوير م�صتدامة.

من جهة اأخرى اأكد متخ�ص�صون يف جماالت امل�صوؤولية االجتماعية اأن جمموعة ال�صريع التجارية ال�صناعية 

م،  ختك، ور�صا االأ اأبدعت يف املجال االإعالمي التوعوي للم�صوؤولية االجتماعية ، من برامج عدة مثل )اأتر�صاها الأ

�صراف يف الطعام(، وتتوا�صل خدماتهم يف دعم ال�صباب ال�صعودي اجلاد الذي يعمل  و�صالة الفجر، وعدم االإ

لالرتقاء بفكره واإنتاجه وخرباته لينعك�س ذلك على املجتمع والوطن بالفائدة الرثية.

ويعود تاريخ جمموعة ال�صريع اإىل اأكرث من 56 عاًما باململكة العربية ال�صعودية وذلك عندما اتخذ عبداهلل 

واأفغان�صتان وغريها، وبداأ  اإيران وباك�صتان والهند  ال�صجاد امل�صتورد من  ال�صريع قرار العمل يف جتارة  ونا�صر 

احللم يتحقق وبداأت خيوط �صركة عظيمة تن�صج النجاح على اأر�س اململكة عرف با�صم �صركة  ال�صريع، و�صرعان 

ما منا احللم وكرب احلجم واال�صترياد وات�صع لي�صمل دواًل اآ�صيوية كاليابان واأخرى اأوروبية كبلجيكا لت�صبح �صركة 

وروبية باململكة.  ال�صريع وكياًل ح�صرًيا للمنتجات االأ

ويف عام 1986م بداأت ال�صركة مرحلة الت�صنيع لل�صجاد واملوكيت يف مدينة جدة ، لتغطية الطلب املحلي من 

نتاج وتفتح بها خطوط ت�صدير خلارج اململكة  ال�صجاد وفتح منافذ ت�صويق جديدة تتنوع معها م�صادر الدخل واالإ

، ويف عام 2007م حتولت من �صركة عبداهلل ونا�صر اإىل جمموعة ال�صريع التجارية ال�صناعية. 

فلي�س غريًبا اإًذا اأن تتبواأ املجموعة تلك املكانة املرموقة وحتتل املركز 15 بني اأكرب م�صنعي ال�صجاد عاملًيا 

كرب 50 �صركة متخ�ص�صة يف �صناعة ال�صجاد  )ICT( البلجيكية. وفق التقرير ال�صنوي الأ

م�صريتها  يف  والتفرد  اجل��ودة  معدالت  يف  رق��ي  من  ال�صريع  �صركة  اإليه  و�صلت  ما  يعك�س  ال��ذي  م��ر  االأ

ال�صناعية.

بداع والت�صنيع التي يعجز  اأ�صرار االإ وتذخر �صناعة ال�صجاد واملوكيت لدى جمموعة ال�صريع بالعديد من 

عن اإدراكها اإال �صفوة خرباء هذا الفن امللمون بتفا�صيل ثقافته الت�صنيعية �صواء القدمية بنقو�صها وزخارفها اأو 

اجلديدة باأمناطها احلديثة واألوانها الزاهية وت�صميماتها الع�صرية. وملج�موعة ال�صريع   ثقافة ت�صنيع خا�صة 

ال�صجاد واملوكيت ومتطلباته من حيث  التعامل مع  العالية واخلربة الكبرية يف  تقان واحلرفية  االإ اأهمية  تدرك 

بداعية.  انتقاء اأف�صل اخلامات واأكرثها جودة واحتفاًظا بالرونق والزخارف االإ

وت�صم املجموعة اليوم ثالثة م�صانع لل�صجاد واملوكيت مت اإن�صاء اأولها عام 1985، وهكذا يكون اإنتاج م�صانع 

جمموعة ال�صريع من ال�صجاد واملوكيت رمًزا للجودة والرقي والتميز يف �صناعة تكت�صب �صهرة وا�صعة وقبواًل كبرًيا 

يوًما بعد يوم.

علًما اأن املجموعة ت�صدر ال�صجاد واملوكيت اإىل اأكرث من 65 دولة حول العامل من بينها بع�س الدول املتقدمة 

نتاج ال�صنوي امل�صدر من املوكيت  86 مليون مرت مربع   ن يغطي االإ �صناعًيا كجمهورية ال�صني واأمريكا وبلجيكا واالآ

يزو 9001 للجودة. �صنوًيا. وقد  ح�صلت على �صهادة اجلودة العاملية االأ

يتميز  احلايل  اإنتاجنا  فاإن  اململكة،  يف  بها  واملهتمني  واملفرو�صات  ث��اث  االأ �صناعة  يف  للمخت�صني  ووفًقا 

باجلودة العالية والقدرة على املناف�صة عاملًيا، وذلك بف�صل اأ�صعاره املعقولة وب�صاطة ت�صميماته وطابعه الفريد 

الذي ين�صجم مع كافة اأذواق امل�صتهلكني. 

ال�صريع    تبذل م�صانع   م�ام  االإ اإىل  ودفعه�ا  بها  واالرتقاء  منتجاتها  تطوير  نحو  ال��دوؤوب  �صعيها  اإطار  ويف 

ثاث واملفرو�صات الكثري من اجلهود واخلطط لدعم وت�صجيع هذه ال�صناعة احليوية، حيث تعد برامج مو�صعة  لالأ

ترمي اإىل رفع كفاءة م�صانعها بح�صب تقنيات الع�صر واالرتقاء مبعدالت اإنتاجها وفق منظومة جودة متكاملة 

واأداء رفيع.

ومنذ اأكرث من 20 عاًما بداأت جمموعة  ال�صريع  التجارية ال�صناعية يف ا�صترياد اأرقى واأف�صل اأنواع اأقم�صة 

مع  ومتا�صًيا  واآ�صيا.  واأمريكا  اأوروبا  من  القطيفة  واأقم�صة  واجلاكارد  املطبوعة  والقطنية  املخملية  املفرو�صات 

النجاح املطلق يف  هذا القطاع عكفت املجموعة على تغطية ال�صوق املحلي باأكمله من خالل فروعها باململكة، 

ا لها  ول�صمان التميز والقدرة على املناف�صة اأخذت املجموعة يف ا�صترياد اخلامات والنق�صات امل�صممة خ�صي�صً

ا وجمااًل فريًدا من نوعه. كما قامت املجموعة  اأرقى املعايري واأف�صل الت�صميمات التي تعك�س رونًقا خا�صً وفق 

حيث  من  قم�صة  االأ ق�صم  يف  املتميز  امل�صتوى  نف�س  ينتهج  ك�ص�صوارات  لالإ ق�صم  باإ�صافة  قم�صة  االأ قطاع  بتعزيز 

اجلودة العاملية والتنوع الكبري والذوق الرفيع. 

اإن قطع املوكيت التي تنتجها م�صانع جمموعة ال�صريع تت�صمن تنوًعا كبرًيا، وت�صمل األياف الغزل ومنتجات 

ر�صيات، اإ�صافة اإىل منتجات ت�صتخدم يف ك�صوة احلواجز واملداخل، وين�صب  ال�صجاد املخ�ص�س للمفار�س واالأ

اهتمام جمموعة ال�صريع على توفري منتجات متميزة من حيث الت�صميم واالبتكار لتلبية متطلبات املهند�صني 

املعماريني واملتخ�ص�صني واملقاولني، يف خمتلف القطاعات �صواء التعليمية اأو الرتفيهية اأو التجارية اأو الطبية 

اأو العامة.

ومن اإنتاج املجموعة  اأر�صيات الفينيل املرنة التي تنتجها م�صانع جمموعة ال�صريع تت�صمن األواًنا عديدة 

ر�صيات احلجرية واخل�صبية، واأًيا كانت الت�صميمات التي ترغبها فلدينا جمموعة متك��املة  وت�صاميم حديثة لالأ

متطلبات  تلبي  التي  العملية  ن��واع  االأ وكافة  التدوير،  واملعادة  واملنزلقة  املرنة  منه�ا  ر�صي��ات  االأ من  وع�صرية 

�صواق املختلفة. االأ

ر�صيات الفينيل،  وتعطي جم�موع�ة ال�صريع اأهمية كربى  لل�صكل اجلذاب والن�صيج املحكم يف ت�صنيعها الأ

مر الذي اأ�صفر عن منتجات جديدة ومتطورة وع�صرية تواكب وتلبي احتياجات اأ�صواق اليوم. االأ

ملا  وذل��ك  ع�م�الك،  الأ الناجح  االت�صال  خطوات  اأول  هي  مكتبك  اأو  �صركتك  يف  وىل  االأ العميل  خطوات 

عطائك اأجمل �صورة واأف�صل  ف�صل، ونحن يف ال�صريع ن�صعى الإ ول من اأثر ق�وي يف اإع�ط�اء ال�صورة االأ لالنطب��اع االأ

�صلوب والت�صميم لن�صيج ال�صجاد والفينيل، لتالئم  انطباع، ولتحقيق ذلك وفرنا االختيارات الالحمدودة يف االأ

التجهيزات املختلفة، وليمتد �صجادك �صريًعا اآمًنا متالئًما مع حميط غرفتك، ومثل املوظف اجليد فاإن ال�صجاد 

مكانياته. مثل الإ اجليد يتحلى باملرونة واال�صتغالل االأ

 * مما ال�صك فيه اأن جمموعة ال�صريع اليوم تعد ا�صًما المًعا يف عامل �صناعة ال�صجاد واملوكيت، فمجموعة 

ال�صريع  التجارية ال�صناعية ن�صجت اأ�صالتها وعراقتها يف هذا املجال من خالل خرباتها الطويلة التي امتدت 

العربية  اململكة  داخل  يف  لي�س  الرائع  ح�صورها  ت�صجل  اليوم  وهاهي  ب��داع،  واالإ النمو  من  عاًما   56 من  كرث  الأ

ال�صعودية فح�صب بل يف كافة قارات دول العامل التي و�صل اإليها اإنتاج م�صانعنا من اأجود واأرقى اأنواع ال�صجاد 

واملوكيت.  

�سالح بن نا�سر ال�سريع

الع�سو املنتدب
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الريا�ض - خالد الزومان
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ت�سنيفات  ويفهم  وعًيا   Ìاأك اأ�سبح  ن  الآ امل�ستهلك  اأن  واأ�سا± 

النهائي،  باملخرج  اهتمامه  قبل  ي�ستخدمها  التي  والتقنيات  امل�سغلني 

ير�سي  ب�سكل  موبايلي  خ��دم��ات  ظهور  يف  ب��ارز  دور  ل��ه  ك��ان  وه��ذا 

اجلميع.

ن اأ�سبحت واجبة على  وبني الغبيني اأن امل�سوؤولية الجتماعية الآ

القطاع اخلا�ص .. »فلو نظرت اإىل امل�ساركات الجتماعية لل�سركات يف 

اأي مكان بالعامل بنظرة مادية بحته فتجد اأن هذه امل�ساركات تقوي من 

العالمة التجارية ب�سكل كبري«.

اE¤ اأين يتéه قطاع االت�شاالت ب�شكπ عام  وكيف ترi معدالت 

التناa�شية aيه؟

الكثري من خرباء القطاع يرون اأن امل�ستقبل يف قطاع الت�سالت 

هذا  يف  ال��واردة  التحليالت  كل  اأن  ويبدو  املحمول،  العري�ص  للنطاق 

النطاق  م�سرتكي  فعدد  للعيان،  وا�سح  ب�سكل  تظهر  ب��داأت  ال�ساأن 

العري�ص  النطاق  Œاوز  على  و�سيك  ب�سكل  قارب  املحمول  العري�ص 

اخلدمات  بكثري  Œاوزت  عام  ب�سكل  الال�سلكية  واخلدمات  الثابت، 

املقدمة من ال�سبكات الثابتة. 

ما يعني اأنه �ستكون هناك ب�سمة وا�سحة للنطاق العري�ص املحمول 

 çسيحد� حيث  القريب  امل�ستقبل  يف  العامل  يف  الت�سالت  قطاع  يف 

ذلك حتوًل يف كيفية التوا�سل بني اأفراد املجتمع، كما اأن الفئة ال�سنية 

 Ìال�سابة التي هي ما بني الع�سرين واخلم�سة والع�سرين عاًما هي اأك

فئات املجتمع ا�ستعداًدا لهذه التقنية التي �ستكون اجل�سر الذي �سيتغري 

من خالله مفهوم الت�سالت يف العامل ب�سكل عام.

اأما عن معدلت التناف�سية يف قطاع الت�سالت فهي ت�سهد اأعلى 

ك�سرت  اأن  بعد  “اًما  مناخه  تغري  اململكة  يف  هنا  وال�سوق  معدلتها، 

تقدم  ومازالت  اأع��وام،  اأربعة  من   Ìاأك قبل  القطاع  احتكار  موبايلي 

العديد من الدرو�ص الت�سويقية و“ثل التناف�سية بكل معانيها.

�سواق العربية وخا�سة  وب�سكل عام فالتناف�ص موجود وبقوة يف الأ

من   Ìاأك بها  العربية  البلدان  بع�ص  ‚د  فحالًيا  الت�سالت،  �سوق 

كرب من هذا  امل�ستفيد الأ اأن  واأعتقد  للهات∞ املتحرك،  خم�ص رخ�ص 

التناف�ص هو العميل. وبالنظر اإىل اململكة كاأمنوذج فاإن الهيئة العامة 

لال�ستثمار ت�سعى دائًما اإىل حت�سني بيئة ال�ستثمار الداخلي باململكة، 

فموؤخًرا �سعدت اململكة يف �سلم حت�سني بيئة ال�ستثمار الداخلي اإىل 

املرتبة الثالثة ع�سرة، وبالتاأكيد هذا الرتتيب املتقدم ل ياأتي اإل بعمل 

وجهد متوا�سلني، كما اأن املبادرات التي تطلقها الهيئة من فرتة اإىل 

 çما حد وهذا  التناف�سية،  على  ال�ستثمار وحتفز  على  ت�سجع  اأخرى 

التناف�سية الدويل الرابع، الذي كانت موبايلي فيه  موؤخًرا يف منتدى 

الراعي الرئي�سي والتقني للمرة الثالثة على التوايل، وذلك اإمياًنا منها 

ب�سرورة وجود بيئة تناف�سية �سحية م�ستدامة.

 OƒªM  áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh  ∫É°üJÓd  ¢ù«FôdG  ÖFÉfh  z»∏jÉHƒe{  ä’É°üJG  OÉ–G  ácô°ûd  »ª°SôdG  çóëàŸG  í°VhCG

 ‘ IOQGƒdG äÓ«∏ëàdG πc ¿CG hóÑjh  ,∫ƒªëŸG ¢†jô©dG ¥É£æ∏d ä’É°üJ’G ´É£b ‘ πÑ≤à°ùŸG ¿CG z∫hGóJ{`d »æ«Ñ¨dG

 RhÉŒ ≈∏Y ∂«°Th πµ°ûH ÜQÉb ∫ƒªëŸG ¢†jô©dG ¥É£ædG »cÎ°ûe Oó©a ,¿É«©∏d í°VGh πµ°ûH ô¡¶J äCGóH ¿CÉ°ûdG Gòg

.áàHÉãdG äÉµÑ°ûdG øe áeó≤ŸG äÉeóÿG ÒãµH äRhÉŒ ΩÉY πµ°ûH á«µ∏°SÓdG äÉeóÿGh âHÉãdG ¢†jô©dG ¥É£ædG

كيف ترون و�شع موبايلي يف ال�شو¥ ال�شعوOي؟

وه��ذا  اململكة،  يف  الت�����س��الت  قطاع  يف  وا�سحة  ب�سمة  ل�»موبايلي« 

تطرح،  التي  اخلدمات  نوعية  ناحية  من  �سواء  للقطاع،  متابع  كل  به  ي�سهد 

ا  واأي�سً الجتماعية،  اخلدمة  اإىل  اإ�سافة  اخلدمات،  اأ�سعار  العمالء،  خدمة 

على امل�ستوى الريا�سي من حيث النقلة النوعية التي اأحدثتها عرب ال�سراكة 

ال�سرتاتيجية مع نادي الهالل ورعايتها ال�سابقة ملعظم الحتادات الريا�سة.

هπ ما يõال ال�شو¥ قابkÓ ال�شتيعاÜ اآNرين؟

اإىل حد ما، ولكن  ت�سبًعا  اأن هناك  اأعتقد  الهات∞ املتحرك  على �سعيد 

انت�سار قطاع النطاق العري�ص املحمول يبدو اأقل من متوا�سع ، وهناك فر�ص 

»اخلدمات  واأعني  خرى،  الأ وكذلك اخلدمات  القطاع،  للنمو يف هذا  كبرية 

املتكاملة« مثل البث الرقمي بكافة اأنواعه، فمازالت هناك فر�ص كربى متاحة 

يف هذه اخلدمات التقنية التي Œد قبوًل وانت�ساًرا يف العامل ب�سكل كبري.

يف اعتقاOكº هπ اأUشبحت املõايا ال�شعرية هي من –كº توجه امل�شت¡ل∂ 

يف قطاع االت�شاالت؟

يف احلقيقة هذا يعتمد على الفئة امل�ستخدمة، فهناك فئات تهتم باخلدمة 

النظر عن  بغ�ص  ال�سعر  تبحث عن  اأخرى  فئة  التكلفة، وهناك  على ح�ساب 

جودة اخلدمة.

)راقي(  باقة  فمثاًل  عادل  ب�سعر  عالية  جودة  »موبايلي« نوفر  يف  نحن 

املميزة  واخلدمات  الرفاهية  درج��ات  اأعلى  توفر  عمال  الأ برجال  اخلا�سة 

مع  اأق��ل  بتكلفة  خدمات  توفري  عن  نغفل  مل  ولكننا  ‡يز،  تناف�سي  ب�سعر 

افظتنا على معايري اجلودة التي تالزم جميع اخلدمات التي نقدمها.

ت�سنيفات  ويفهم  وعًيا   Ì��اأك اأ�سبح  ن  الآ امل�ستهلك  ف��اإن  وباعتقادي 

حمود الغبيني 
حمود الغبيني هو املتحدç الر�سمي ل�سركة »موبايلي« ونائب 

الرئي�ص لالت�سال والعالقات العامة. وهو يعد من ال�سخ�سيات 

ان�سم  اأن  بعد  ال�سركة  لن�ساأة  وىل  الأ البدايات  �ساهمت يف  التي 

ل�»موبايلي«  يف بداية 2005 قبل النطالقة الر�سمية لل�سركة. 

ل�سركة  التجاري  ال�سم  بناء  يف  ب��ارًزا  دوًرا  الغبيني  لعب 

»موبايلي« وانت�ساره لًيا ودولًيا، وعر± عنه ح�سوره الإعالمي 

ع��الم  الإ جم��ال  يف  املمتدة  خلربته  نظًرا  ال�ساحة  على  املميز 

والعالقات العامة.

املنطقة  يف  الرئي�ص  نائب  من�سب  الغبيني  حمود  وي�سغل 

الو�سطى للجمعية الدولية للعالقات العامة –  فرع اخلليج.
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امل�سغلني والتقنيات التي ي�ستخدمها قبل اهتمامه باملخرج النهائي، وهذا كان له 

دور بارز يف ظهور خدمات »موبايلي«  ب�سكل ير�سي اجلميع.

وقعت �شركة »موبايلي« مع وزارة االت�شاالت وتقنية املعلومات عقد م�شروع 

هذا  »موبايلي«  يف  ب��ه  �شتقوم  ال��ذي  ال���دور  ه��و  م��ا  م��ن��ة،  االآ احلكومية  ال�شبكة 

ال�شاأن؟

�ستقوم »موبايلي« من خالل هذه العقد باإدارة وت�سغيل و�سيانة املرحلة الثانية 

والهيئات  املوؤ�س�سات  من  عدًدا  يخدم  الذي  منة  الآ احلكومية  ال�سبكة  م�سروع  من 

هذا  من  �ست�ستفيد  حكومية  من�ساأة   143 يقارب  ما  وهناك  اململكة،  يف  احلكومية 

الهيئات  اآمنة فيما بني  اإلكرتونية حكومية  بناء �سبكة  ال�سخم من خالل  امل�سروع 

واملوؤ�س�سات احلكومية بحيث يتم �سمان �سرية املعلومات وتوافرها، كما �ستوفر هذه 

ال�سبكة ان�سياب املعلومات فيما بني الهيئات واملوؤ�س�سات، كما �ست�ساعد على حت�سني 

جودة  اخلدمات التي �ستقدمها املوؤ�س�سة احلكومية اأو الهيئة، ف�سال عن امل�ساهمة 

يف تطبيق خدمات جديدة.

االت�شاالت  ن�شاطات قطاع  اأبرز  من  كواحدة  االجتماعية  امل�شوؤولية   برزت 

بالتحديد، كيف تتعاملون مع هذا الن�شاط؟ 

نظرت  فلو  القطاع اخلا�ص،  على  واجبة  اأ�سبحت  ن  الآ الجتماعية  امل�سوؤولية 

اإىل امل�ساركات الجتماعية لل�سركات يف اأي مكان بالعامل بنظرة مادية بحته فتجد 

اأن هذه امل�ساركات تقوي من العالمة التجارية ب�سكل كبري.

ونحن يف »موبايلي«  ننظر اإىل امل�سوؤولية الجتماعية كواجب وطني بحت، وكان 

�سافة اإىل دخولنا  هايل غزة، بالإ لنا دور اجتماعي كبري من خالل التربعات لأ

يف �سراكات مع قطاعات الدولة احلكومية، ومع فئة الطالب من خالل دوري 

وموؤخًرا  طالب،  مليوين  مع  خالله  من  احتككنا  الذي  للمدار�ص    » »موبايلي 

اأن  �سيول جدة، كما  املت�سررين من  خوانهم  للتربع لإ نظمنا حملة مل�سرتكينا 

ال�سركة حري�سة على تقدمي خدمات تعود بالنفع على كافة �سرائح املجتمع، 

وكانت لنا العديد من امل�ساركات الجتماعية املعلنة وغري املعلنة.

كيف تقيمون جتربة ال�شركة يف جمال اال�شتثمار الريا�شي؟

كل املتابعني يف املنطقة يدركون حجم التغيري الذي اأحدثته »موبايلي«  يف 

هذا ال�ساأن �سواء من خالل رعايتها لالحتادات الريا�سية كاأول �سركة تقوم 

بذلك، اأو من خالل �سراكتنا ال�سرتاتيجية مع نادي الهالل ال�سعودي.

واأعتقد اأننا غرينا كثرًيا من املفاهيم الريا�سية املتعلقة بال�ستثمار يف هذا 

خرى للعمل بنف�ص اللغة الحرتافية التي نتقنها. ندية الأ املجال وحفزنا الأ

نتائج موبايلي في 2009
اأو�سى جمل�ص اإدارة �سركة احتاد ات�سالت 

»موبايلي« يف اجتماعه بتاريخ 2010/01/17م 

875 مليون ريال  اأرباح نقدية مقدارها  بتوزيع 

2009/12/31م  يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن 

بواقع 1.25 ريال عن كل �سهم.

وبلغ �سايف الربح خالل الربع الرابع 1052 

للربع  ري��ال  مليون   778 مقابل  ري���ال،  مليون 

قدره  بارتفاع  وذلك  ال�سابق  العام  من  املماثل 

35 %. ومقابل 807 ماليني ريال للربع ال�سابق 

وذلك بارتفاع قدره %30.

الرابع  ال��رب��ع  ال��رب��ح خ��الل  اإج��م��ايل  وبلغ 

ريال  مليون   1803 مقابل  ري��ال،  مليون   2115

بارتفاع  وذلك  ال�سابق  العام  من  املماثل  للربع 

خالل  الت�سغيلي  الربح  فيما  بلغ   ،.%17 قدره 

 880 مقابل  ري��ال،  مليون   1085 الرابع  الربع 

ال�سابق،  العام  من  املماثل  للربع  ري��ال  مليون 

الربح  �سايف  وبلغ   ،%  23 ق��دره  بارتفاع  وذل��ك 

ريال،  مليون   3014 �سهًرا«  ع�سر  »اثني  خالل 

من  املماثلة  للفرتة  ري��ال  مليون   2092 مقابل 

العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره 44%.، وبلغت 

ربحية ال�سهم من الربح ال�سايف خالل )اثني 

ريالت   4 مقابل  ري��الت،   4.31 �سهًرا(  ع�سر 

للفرتة املماثلة من العام ال�سابق. ومت احت�ساب 

ربحية ال�سهم لعام 2008م على اأ�سا�ص املتو�سط 

�سهم البالغ 523 مليون �سهم.  املرجح لعدد الأ

وبلغ اإجمايل الربح خالل اثني ع�سر �سهًرا 

ريال  مليون   6026 مقابل  ري��ال،  مليون   7547

للفرتة املماثلة من العام ال�سابق بارتفاع قدره 

25%. ، وبلغ الربح الت�سغيلي خالل )اثني ع�سر 

�سهًرا( 3208 مليون ريال، مقابل 2495 مليون 

وذلك  ال�سابق  العام  من  املماثلة  للفرتة  ري��ال 

بارتفاع قدره %29.

يف  الرت���ف���اع  �سبب  اإن  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 

اإيرادات ال�سركة يعود اإىل زيادة عدد  اإجمايل 

منهم  م�سرتك،  مليون   18.2 اإىل  امل�سرتكني 

ما يزيد على مليون م�سرتك يف خدمة النطاق 

 ،HSPA تقنية  با�ستخدام  املتحرك  العري�ص 

قوية  ربح  بهوام�ص  تتمتع  خدمات  عموًما  وهي 

ن�سبًيا،  وت�سويقية منخف�سة  بيعية  وم�سروفات 

اإ�سافة اإىل زيادة معدلت ال�ستخدام من حيث 

عدد الدقائق وحركة نقل البيانات، حيث ارتفع 

حجم ترا�سل املعطيات لي�سل اإىل 50 تريابايت 

عام  نهاية  يف  تريابايت   19 ب�  مقارنة  يومًيا 

2008م. 

 %14 ن�سبته  ما  املعطيات  اإي��رادات  وبلغت 

9% يف  ب�  اإيرادات ال�سركة مقارنة  اإجمايل  من 

اإي��رادات خدمة  وقد منت  2008م،  عام  نهاية 

تقنية  با�ستخدام  املتحرك  العري�ص  النطاق 

HSPA بن�سبة 159% مقارنة ب�عام 2008م. 
ك��م��ا ا���س��ت��ط��اع��ت ال�����س��رك��ة ا���س��ت��ق��ط��اب 

املرتفع  ال�ستخدام  ذوي  من  ج��دد  م�سرتكني 

وارتفعت  ال�سهري )املفوتر(،  الدفع  اإىل نظام 

 %470 بن�سبة  باجلملة  البيع  خدمات  اإي��رادات 

مقارنة بالعام ال�سابق. 

وب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت 

ال�سركة خالل حج هذا العام، واأهمها انخفا�ص 

اأن  اإل  املا�سي،  بالعام  مقارنًة  احلجاج  اأعداد 

حاج  مليون   1.3 خدمة  ا�ستطاعت  ال�سركة 

من   %52 ن�سبة  ميثل  ما  مليون   2.5 اأ�سل  من 

اإجمايل عدد الوافدين اإىل امل�ساعر املقد�سة.

نهدف إلى توفير جودة عالية بسعر عادل

غيرنا كثيًرا من المفاهيم الرياضية 
المتعلقة باالستثمار في هذا المجال

نائب رئيس موبايلي
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اللجنة الوطنية للشركات المساهمةتقرير

»تداول« تعرض خدماتها الجديدة أمام اللجنة 
الوطنية للشركات المساهمة

برئا�صة املهند�س خالد بن عبداهلل احلقيل عقدت اللجنة الوطنية 

باملدير  الثاين  لقاءها  ال�صعودية  الغرف  مبجل�س  امل�صاهمة  لل�صركات 

ال�صعودية )تداول( عبداهلل بن �صالح  املالية  ال�صوق  التنفيذي ل�صركة 

ال�صويلمي بح�صور بع�س قياديي ال�صركات الوطنية امل�صاهمة.

ا مف�صاًل من »تداول« عن اخلدمات واملنتجات  وت�صمن اللقاء عر�صً

وفق  ف�صل  لالأ لتطوير خدماتها  ت�صعى من خاللها  والتي  لها  اجلديدة 

اأحدث املعايري الدولية. 

احلالية  االحتياجات  لتلبية  م���ور  االأ م��ن  العديد  اللقاء  وبحث 

وامل�صتقبلية لل�صركات امل�صاهمة، لتحقيق اال�صتفادة املثلى من اخلدمات 

التي تقدمها تداول لتلك ال�صركات. 

وياأتي اللقاء �صمن جهود اللجنة ملوا�صلة عقد الندوات واللقاءات 

امل�صوؤولني احلكوميني واملخت�صني يف جماالت خمتلفة ذات عالقة  مع 

حول  والت�صاور  للتباحث  قيادييها  مب�صاركة  امل�صاهمة،  بال�صركات 

الق�صايا، واملو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك. 

على جانب اآخر عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لل�صركات 

الثانية  العا�صر لدورتها  ال�صعودية اجتماعها  امل�صاهمة مبجل�س الغرف 

بالريا�س، ناق�صت واأقرت خالله العديد من الربامج واملوا�صيع الهامة 

واملدرجة على جدول اأعمال االجتماع، ومن اأهمها اإقرار درا�صة م�صروع 

ف�صل اإف�صاًحا و�صفافية، التي نفذت عن طريق اأحد  جائزة ال�صركة االأ

بيوت اخلربة اال�صت�صارية املتخ�ص�صة والعريقة يف هذا املجال.

لل�صركات  الوطنية  اللجنة  رئي�س  احلقيل  خالد  املهند�س  وق��ال 

يطور  ما  كل  على  اللجنة  حر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  اجلائزة  اإن  امل�صاهمة 

املال  �صوق  هيئة  م��ب��ادرات  مع  تفاعلها  ويدعم  امل�صاهمة،  ال�صركات 

لتطبيقها وال �صيما ما يتعلق بالئحة احلوكمة.

اإداري  تنظيم  و�صع  ت�صمنت  ال��درا���ص��ة  اأن  اإىل  احلقيل  واأ���ص��ار 

وفق  تنفيذها  يتم  اجل��ائ��زة  ملنح  ووا�صحة  دقيقة  ومعايري  متكامل، 

املعلومات  عن  ف�صاح  االإ من  متكن  �صفافة  مهنية  ميدانية  اإج��راءات 

والبيانات ح�صب م�صادرها، وتوؤدي اإىل التوثق من دقة ما يف�صح عنه 

و�صفافيته، وهو ما �صيجعل للجائزة روؤية وا�صحة ومتميزة ورائدة على 

اأن  اإىل  اإ�صافة  ال��دويل،  للم�صتوى  وترقى  قليمي  واالإ الوطني  امل�صتوى 

التناف�س فيما بينها يف زيادة  ال�صركات على  اأن يحفز  �صاأنه  ذلك من 

ما  وهو  تناف�صية،  قوة  يك�صبها  مما  وكًما  نوًعا  وال�صفافية  ف�صاح  االإ

اأمام  واال�صتقرار  الثقة  بزيادة  املال  �صوق  اأداء  على  اإيجاًبا  �صينعك�س 

املحلية  موال  االأ لروؤو�س  جذب  موطن  وجتعلها  وال�صائعات،  املتغريات، 

واالقت�صاد  وامل�صتثمرين،  امل�صاهمني  على  بالفائدة  وتعود  واخلارجية، 

الوطني ب�صفة عامة.



المجهر

العدد 41 - مار�س  2010 م

�4
العدد 41 - مار�س  2010 م

�5
العدد 41 - مار�س  2010 م

�4
العدد 41 - مار�س  2010 م

�5

بحاث اأن النفايات الطبية الناجتة من معاجلة  على مدى ال�سنوات املا�سية اأثبتت االأ

املر�سى مثل الديوك�سني والزئبق وغريها قد تكون �سبًبا يف اإ�سابة الكثريين باأمرا�س 

بهذا  اأن االهتمام  ا  اأي�سً اأكدت  بحاث  االأ اأن تلك  اإال  التي مت عالجها،  اأخطر من تلك 

من  لدى  االهتمام  من  حيًزا  الغالب  يف  ياأخذ  ال  وباالقت�ساد  بال�سحة  امل�سر  مللر  االأ

اأ�سد  النفايات  تلك  حرق  يعد  فيما  و�سيلة،  باأية  النفايات  تلك  تفريغ  عن  يبحثون 

خطًرا من التخل�س منها. 

النفايات الطبية ..
الحرق ليس الحل األمثل

كتب - معاوية كنه
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النفايات الطبية 

على  الديوك�صني  عن  اليوم  العامل  يتحدث 

اأنها مواد م�صببة لل�صرطان وللعديد من امل�صاكل 

اخل�صوبة  وتراجع  اخللقية  كالعاهات  ال�صحية 

و���ص��ع��ف ج��ه��از امل��ن��اع��ة وغ���ري ذل���ك م��ن خلل 

منو  يف  بخلل  يت�صبب  فهو  الزئبق  اأما  هرموين، 

دماغ اجلنني، كما يت�صبب بت�صمم مبا�صر للجهاز 

الع�صبي املركزي والكلى والكبد.

م�صدر  اليوم  باتت  اخلطرة  النفايات  هذه 

زال��وا  ما  الذين  واملهتمني  امل�صئولني  ل��دى  قلق 

يختلفون حول الطريقة املنا�صبة للتخل�س منها، 

مثل  ك��ربى  دولية  جهات  حتث  ذل��ك  ث��ن��اء  اأ ويف 

بت�صويق  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل  دول  ال����دويل،  البنك 

يرتاجع  الذي  الوقت  يف  الطبية  النفايات  حرق 

يف  ف�صيًئا  �صيًئا  التكنولوجيا  هذه  ا�صتخدام  فيه 

حيث  املتحدة،  الواليات  ال�صيما  الغربية  الدول 

وهو  واقت�صاًدا،  اأماًنا  اأكرث  لها  بدائل  ت�صتخدم 

دول  �صكان  متنح  القيم  يف  ازدواجية  ي�صكل  ما 

ال�صمال م�صتوى اأرقى من حماية ال�صحة العامة 

والبيئة باملقارنة مع مواطني العامل الثالث.

اإح�ساءات واأرقام 

قليلة،  ���ص��ن��وات  منذ  ���ص��در  لها  تقرير  يف 

الكثري  و���ص��ط«  االأ ال�صرق  »غرينبي�س  ك�صفت 

�صرورة  ت�صتدعي  التي  واملعلومات  رق��ام  االأ من 

اخلطر  لهذا  خمرج  يجاد  الإ وب�صرعة  التحرك 

كل  ينتجه  ما  اأن  التقرير  يك�صف  حيث  املحدق، 

لبنان  م�صت�صفيات  باأحد  النفايات  من  �صرير 

5.4 كيلوغرام،  يبلغ  اليوم  املثال يف  على �صبيل 

من  خليط  ه��ي  منها  كيلوغرام   1.05 ح��وايل 

من   %19.5 »اأي  ح���ادة  واآالت  ملوثة  نفايات 

اإجمايل النفايات«. وبالتايل ميكن اال�صتنتاج اأن 

لبنان  يف  املنتجة  امل�صت�صفيات  نفايات  اإجمايل 

9 اآالف  45846 كيلوغرام يف اليوم، حوايل  هي 

منها تعترب خطرة.

�صواء  االأ التقرير  ي�صلط  بحثها  �صياق  ويف 

على م�صكلة التعامل مع النفايات الطبية، وي�صرح 

خماطر حرق النفايات التي يراها الكثريون اأنها 

غري جمدية وخطرة. كما يعر�س التقرير حلواًل 

بديلة �صليمة بيئًيا وغري مكلفة اقت�صادًيا. 

ثم تعر�س الدرا�صة لو�صع معاجلة النفايات 

االنتقال  �صرورة  على  وت�صدد  امل�صت�صفيات  يف 

اإىل معاجلة امل�صكلة من امل�صدر بو�صائل اأنظف 

واأكرث فعالية ومالئمة اقت�صادًيا... 

م�سدر القلق 

معظم النفايات ال�صادرة عن اأي م�صت�صفى 

ت�صكل  وال  معدية  نفايات  لي�صت  طبي  مركز  اأو 

خطًرا بال�صرورة على ال�صحة العامة اأو البيئة، 

فالورق والبال�صتيك وبقايا الطعام وغريها من 

م�صت�صفى  اأي  عن  ال�صادرة  العادية  النفايات 

املكاتب  اأو  الفنادق  ال�صادرة عن  لتلك  م�صابهة 

تقوم  امل�صت�صفيات  اأن  وال�صيما  امل��ط��اع��م،  اأو 

بجميع هذه الوظائف. 

ال��ن��ف��اي��ات  ن�صبة  ت����رتاوح  م��ث��اًل  ل��ب��ن��ان  يف 

من  املائة  يف  و20   15 بني  »املعدية«  اأو  اخلطرة 

جممل نفايات امل�صت�صفيات، وهذه الن�صبة تختلف 

معروف  اأنه  اإال  والنامية،  ال�صناعية  الدول  بني 

من  الناجتة  النفايات  من  العظمى  غلبية  االأ اأن 

تتعدى  ال  واملعدية  »معدية«،  لي�صت  امل�صت�صفيات 

املمكن  فمن  وبالتايل  ع��ادة،  باملائة  الع�صرين 

اإدارة معظم النفايات الطبية با�صتخدام تقنيات 

التقلي�س والفرز واإعادة التدوير نف�صها املعتمدة 

يف املنازل واملكاتب. 

ن��ف��اي��ات  ن�صنف  اأن  مي��ك��ن  ع���ام  وب�����ص��ك��ل 

اأنواع: نفايات باثولوجية  اأربعة  امل�صت�صفيات اإىل 

اأو معدية، نفايات خطرة، نفايات م�صعة، نفايات 

عامة اأخرى.

امل�صت�صفيات  نفايات  اأن  يف  �صك  يوجد  ال 

والبقايا  املبتورة  ع�صاء  كاالأ بيولوجًيا  امللوثة 

بحاجة  امللوثة  اجلراحية  دوات  واالأ الت�صريحية 

لعناية خا�صة لتفادي انتقال اأية عدوى، هنالك 

مرا�س املعدية  قلق متزايد من اإمكانية انتقال االأ

يدز وفريو�س التهاب الكبد الوبائي، لذا فاإن  كاالإ

املنزلية،  كالنفايات  لي�صت  امل�صت�صفيات  نفايات 

لكن يجب  بالتايل معاجلة خا�صة،  تتطلب  وهي 

ب�صرعة  الفريو�صات تدمر  اأن هذه  الرتكيز على 

فاإنه  وبالتايل  امل�صيف،  للج�صم  مغادرتها  بعد 

فر�س  ف���اإن  كاحلقن  احل���ادة  دوات  االأ بغياب 

انت�صارها تبقى �صئيلة جًدا.

�صاينت  جامعة  من  كونيت  د.ب��ول  وي�صرح 

»...ي��ف��رت���س  نيويورك:   ك��ان��ت��ون،  يف  ل��وران�����س 

امل��واد  فيها  توجد  التي  امل��واد  اإت��الف  ب��احل��رق 

والبال�صتيك  امل��ق��وى  وال���ورق  ك��ال��ورق  املعدية: 

يتم  العملية  ه��ذه  ث��ن��اء  اأ وامل��ع��دن، يف  وال��زج��اج 

البال�صتيك  »بفعل  احلم�صية  ال��غ��ازات  توليد 

ال�صامة  املعادن  حترير  ويتم  املوجود«  الكلوري 

ال��ورق  امل��وج��ودة يف  ���ص��اف��ات  واالإ امللونات  »م��ن 

خ����رى  وال��ب��ال���ص��ت��ي��ك وغ���ريه���ا م���ن امل�����واد االأ

كالبطاريات،  الخ.« ويتكون الديوك�صني والفوران 

النفايات«،  يف  م��وج��ودة  كلورية  م��ادة  اأي  »م��ن 

نفايات المستشفيات 
الملوثة بيولوجًيا 

بحاجة لعناية خاصة 
لتفادي انتقال أية عدوى

الوكالة األميركية 
لحماية البيئة اعتبرت 

محارق النفايات مصدًرا 
أساسًيا للتلوث 

بالديوكسين

ناجتة  لي�صت  املميزة  الكيميائية  امل�صاكل  وهذه 

هذا  من  بل  ذاتها  بحد  الطبية  النفايات  عن 

»احلل« املفرت�س«.

للبال�صتيك  ال�����ص��روري  غ��ري  احل���رق  اإن 

Polyvinyl Chloride - PVC والورق والبطاريات 
توليد  اإىل  يوؤدي  املعدية  غري  املواد  من  وغريها 

اإىل  �صافة  باالإ الزئبق  وانبعاثات  الديوك�صني 

الفوران والزرنيخ والر�صا�س والكادميوم واإنتاج 

كونه  خا�صة  املعاجلة  اإىل  ب��دوره  يحتاج  رم��اد 

يعترب نفايات خطرة.

املحارق ال تدمر اجلراثيم 

حتى ولو اأحرقت نفايات امل�صت�صفيات يف فرن 

حرارته 800 درجة مئوية، ومت تعري�صها لعملية 

فاإن  مئوية،  درجة   1000 بحرارة  ثانية  احرتاق 

فيها،  املوجودة  اجلراثيم  كل  تدمر  لن  املحرقة 

اإيجادها  وقد خل�صت جمموعة من العلماء بعد 

نواع  من البكترييا يف الغازات  معدالت مرتفعة الأ

اإىل  امل�صت�صفيات  نفايات  حمارق  من  ال�صادرة 

اأو  املطلقة  الطريقة  ت�صكل  ال  قد  »امل��ح��ارق  اأن 

املثلى لتعقيم النفايات الطبية«.

النفايات  حم��ارق  من  ال�صادر  التلوث  اإن 

بها  ق��ام��ت  درا���ص��ة  ويف  ج���ًدا،  مرتفع  الطبية 

م��ريك��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة اع��ت��ربت  ال��وك��ال��ة االأ

حمارق النفايات الطبية م�صدًرا اأ�صا�صًيا للتلوث 

وخمزونها  البالد  بيئة  يف  والزئبق  بالديوك�صني 

الطبية  النفايات  يتحول  حرق  الغذائي. ولذلك 

ب��ائ��دة،  تكنولوجيا  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 

اأكرث  ا كون بدائل احلرق  اأي�صً وي�صاهم يف ذلك 

فائدة اقت�صادًيا.
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ال�صحة  منظمة  اأعلنت   ،1996 ع��ام  ففي 

ويف  �صرطانية،  م��ادة  الديوك�صني  اأن  العاملية 

وقت مبكر من هذا العام اأو�صت املنظمة بخف�س 

من  ن�صان  االإ لها  يتعر�س  التي  املقبولة  املعدالت 

يف  اجل�صم  وزن  من  كيلوغرام  بيكوغرام/   10

اليوم اإىل 1-4 بيكوغرام، وحتى هذا فانه يعك�س 

ن�صان ولي�س ما ميكن  املعدل املوجود يف ج�صم االإ

اعتباره »اآمًنا«.

حلماية  م��ريك��ي��ة  االأ ال��وك��ال��ة  خل�صت  وق��د 

اإىل  الديوك�صني،  تقييم  تقريرها حول  البيئة يف 

اأنه مادة �صرطانية، وتقدر الوكالة خطر التعر�س 

بن�صبة  ال��دي��وك�����ص��ني  م��ن  م��ب��ا���ص��رة  لل�صرطان 

اجل�صم«.  يف  تراكمه  معدل  »م��ن   100 اإىل   1

الوكالة بعدم و�صع »جرعات حمددة«  ون�صحت 

للديوك�صني. 

لو�صع  و�صيلة  هي  املحددة«  »اجلرعات  اإن 

حد اأق�صى حيث ال يت�صبب التعر�س لن�صب دونه 

اإىل خطر التعر�س لل�صرطان.

اإمكانيات التخل�س من النفايات

يف املح�صلة فاإن اجلميع ي�صعى اإىل التخل�س 

قائمة  يف  تت�صبب  التي  اخلطرة  امل��واد  هذه  من 

اإىل  وبالنظر  اخل��ط��رة،  م��را���س  االأ م��ن  طويلة 

اإمكانيات التخل�س من النفايات املتوافرة اأمام 

اأجرت  حيث  مثاًل  كلبنان  بلد  يف  امل�صت�صفيات 

فيها  التقرير  واأ���ص��درت  ال��درا���ص��ة  غرينبي�س 

فهي كاآالتي: احلرق يف الهواء الطلق، النفايات 

البلدية »والتي غالًبا تطمر يف مكبات ع�صوائية«، 

حمرقة  يف  احلرق  الطبيعة،  يف  منها  التخل�س 

امل�صت�صفى، اأو عرب االتفاق مع �صركة متخ�ص�صة 

امل�صري  احل��ال��ة  ه���ذه  ويف  ال��ن��ف��اي��ات  ج��م��ع  يف 

النهائي لهذه النفايات يبقى غري معروف.

يقول التقرير: كل هذه احللول غري مقبولة 

خطر  اأولية  ملعاجلة  اللجوء  بدون  فالطمر  كلًيا، 

ال�صائل  وت�صرب  الرتبة  تلوث  احتمال  ن  الأ جًدا 

املياه  خزانات  اإىل  الطمر  عن  ال�صادر  ال�صام 

الفا�صح  املعرفة  غياب  اأن  كما  كبري،  اجلوفية 

ج��ًدا،  معيب  املعنيني  قبل  من  امل��ح��ارق  بخطر 

اأية حمرقة »جديدة«  اأن  اإىل  �صارة  االإ والبد من 

»املتطورة«  املحارق  حتى  ن��ه  الأ امل�صكلة  حتل  لن 

كانت  وكلما  ال�صامة.  املواد  منها  �صتنبعث  جًدا 

االنبعاثات  وبالتايل  نظيفة  املحرقة  م��داخ��ن 

ال�صادرة عنها مراقبة كان الرماد ال�صادر عن 

يف  �صينتهي  ال�صام  الرماد  هذا  �صاًما.  املحرقة 

املطامر.  

من  باملائة  ع�صر  اأح��د  م�صري  اأن  املخيف 

م��ع��روف،  غ��ري  اخل��ط��رة  امل�صت�صفيات  نفايات 

وبالتايل فان اأثرها على البيئة وال�صحة العامة 

كملخ�س  ا  اأي�صً املقلق  ومن  ا،  اأي�صً حمدد  غري 

امل�صت�صفيات  نفايات  رب��ع  اأن  ال��درا���ص��ة  ل��ه��ذه 

واأدوي��ة  ح��ادة  اآالت  معدية،  )نفايات  اخلطرة 

منتهية ال�صالحية( تعالج باأ�صواأ طريقة ممكنة 

اأال وهي احلرق يف الهواء الطلق.

اأين احلل؟

امل�صت�صفيات  نفايات  زمة  الأ مثل  االأ احلل  اإن 

- ي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر - ي��ك��ون ب��اع��ت��م��اد خ��ط��وات 

التطرق  قبل  النفايات  هذه  مع  للتعامل  خمتلفة 

دقيق  بفرز  تكون  وىل  االأ واخل��ط��وة  ملعاجلتها، 

للنفايات وتقلي�صها وو�صع برنامج ملنع تدريجي 

ال�صتعمال املواد اخلطرة وذلك عرب و�صع قواعد 

ال� بال�صتيك  �صراء  )تفادي  امل�صئول  للتموين 

PVC واملواد التي حتتوي الزئبق مثاًل( ومن ثم 
ال�صليمة  البديلة  املعاجلة  تكنولوجيات  اعتماد 

بيئًيا مثل تقلي�س النفايات، والتقليل منها وذلك 

اأثناء عمليات �صراء مواد التموين يف امل�صت�صفى. 

ثانًيا بفرز النفايات، وهي خطوة اأ�صا�صية لنجاح 

ب�صكل  تطبيقها  ال�صهل  وم��ن  ال��ت��دوي��ر،  اإع���ادة 

ماكن املنظمة  وا�صع يف امل�صت�صفيات كونها من االأ

اإىل حد كبري. ثالًثا - مي�صي التقرير - باإعادة 

ملواد  الواعي  باالختيار  يتم  ما  وهو  اال�صتعمال، 

القابلة  للمنتجات  ف�صلية  االأ واإعطاء  التموين 

عادة اال�صتعمال التي تتالءم وحاجات العاملني  الإ

هم  بالعناية ال�صحية ومر�صاهم. ورابًعا وهو االأ

والتي  البديلة  املعاجلة  تكنولوجيات  با�صتخدام 

ي�صكل »التعقيم البخاري» Autoclave مثااًل لها، 

النفايات.  ملعاجلة  ا�صتعمااًل  كرث  االأ البديل  فهو 

عرب  املعدية  اجلراثيم  يتلف  البخاري  فالتعقيم 

عك�س  وعلى  و�صغطه.  البخار  حرارة  ا�صتخدام 

التعقيم البخاري يتلف 
الجراثيم المعدية عبر 
استخدام حرارة البخار 

وضغطه

الحرق ليس حاًل 
ألنه انتقال بسيط 

للملوثات من النفايات 
إلى انبعاثات األدخنة 

والرماد
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النفايات الطبية 

زوايا

ريم أسعد
كاتبة اقت�صادية

المديرون الكبار .. 
وورطة أوباما

من  للحد  اأوباما  الرئي�ض  إدارة  ا اتخذتها  التي  ج���راءات  واالإ امل�صتمر  التحذير  برغم 

االنتهاكات املالية للم�صارف واملوؤ�ص�صات املالية اإال اأن م�صل�صل املكافاآت واحلوافز اخليالية 

)والذي يذكرين بامل�صل�صالت التلفزيونية( التي تدفعها امل�صارف لكبار مديريها ال زال 

م�صتمًرا. 

واأكرب  روؤ�صاء  عليها  التي ح�صل  املالية  املكافاآت  بلغت  رق��ام..  ب��االأ �صريعة  نظرة  لنلق 

مريكية 24 بليون دوالر لعام 2000 و21 بليون عام 2004 وبلغت الذروة  موظفي البنوك االأ

 2008 ال���18 بليون دوالر عام  2006 لترتاجع اإىل م�صتوى  36 بليون دوالر يف عام  مبقدار 

مريكي والعاملي ب�صكل ر�صمي()1(. )وهو عام اإعالن االنكما�ض االقت�صادي االأ

تعزز هذه  والتي  اإ�صافية  املمنوحة كحوافز  �صهم  االأ رق��ام خيارات  االأ ت�صمل هذه  وال 

إذا  ا بالتحقيق مبا�صرة فيما  اأوباما مطالب  والرئي�ض  رق��ام �صعوًدا، ومنذ ذلك احلني  االأ

اأثارت حنق  اأموال ال�صرائب قد ا�صتخدمت يف متويل هذه املكافاآت الهائلة، والتي  كانت 

مريكي املنهك والذي يقابله هوؤالء املديرون بالطائرات اخلا�صة واملميزات التي  ال�صعب االأ

مراء والروؤ�صاء من حيث اجلاه والنفوذ. وبينما تربر البنوك هذا  ت�صعهم يف م�صاف االأ

البذخ باأنه مكافاآت على املجهود اخلارق الذي مت بذله لتحقيق اأرباح وا�صعة، فاحلقيقة اأن 

البنوك تتناف�ض فيما بينها باملكافاآت خ�صية انتقال مديريها الكبار ملناف�صيها من البنوك 

خرى.  االأ

اأموالهم  با�صتعادة  الرئي�ض  إدارة  ا ال�صرائب  دافعي  العديد من  2009 طالب  عام  ويف 

نقاذ هذه البنوك من االنهيار.  مريكية( الإ التي قدمتها )اخلزينة االأ

وقد اأعلن الرئي�ض اأوباما ال�صهر املا�صي عن خطة لفر�ض �صرائب عالية على البنوك 

اأعلن بنك »جولدمان  اأث��ار ج��داًل وا�صًعا يف »وول �صرتيت«، وبرغم كل ذلك  ال��ذي  م��ر  االأ

بالذكر  واملكافاآت، ومن اجلدير  81% يف احلوافز  زيادة قدرها  �صاك�ض« لندن موؤخراً عن 

زمة مب�صتوى  اأن جولدمان �صاك�ض هو البنك اال�صتثماري الوحيد الذي خرج من هذه االأ

رباح واأقل خ�صائر ممكنة. ن�صبي من االأ

ف�صاح عن مبالغ املكافاآت امل�صرفية لكبار املديرين هو اأمر  اجلميل يف هذا كله اأن االإ

اأ�صماء  البنوك بحيث يتم تبيان  الر�صمية لهذه  لكرتونية  املواقع االإ حمتوم ومعلن على 

املديرين ومكافاآتهم الفردية. 

امل�صاهمة يف  لل�صركات  بالن�صبة  اتخاذ خطوة مماثلة  املالية  ال�صوق  هيئة  تنوي  فهل 

ال�صوق ال�صعودية؟

1-  امل�صدر: New York State Comptroller خدمة النيويورك تاميز –28 يناير 2009

امل��ح��ارق ف��اإن امل��واد ال حت��رتق، ما يقلل من 

خطر اإنتاج الديوك�صني. 

 - بيئًيا  ال�صليمة  خ���رى  االأ البدائل  م��ن 

يقول التقرير- ا�صتعمال تقنية التعري�س اإىل 

وهي   ،Microwaving ال�صغرى  امل��وج��ات 

لرفع  �صعاعية  االإ ال��ط��اق��ة  ت�صتخدم  تقنية 

النفايات.  على  ر�صه  يتم  ال��ذي  امل��اء  ح��رارة 

معه  تغلي  الغليان  درج��ة  امل��اء  يبلغ  وعندما 

اجلراثيم فيبطل �صررها. 

خ���رى  ه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��دائ��ل االأ

حني  يف  اأنه  ي�صاح  االإ املهم  من  ولكن  ا،  اأي�صً

اخلطر،  من  متاًما  تخلو  ال  البدائل  هذه  اإن 

فعال  بنظام  اإرف��اق��ه��ا  ال�����ص��روري  م��ن  ف��اإن��ه 

للتقليل  وذل��ك  وف��رزه��ا  النفايات  لتقلي�س 

من  التخل�س  وتكاليف  البيئية  اآث��اره��ا  من 

النفايات الطبية.

 تطبيق جتربة ناجحة

�صارة هنا اإىل حالة اإيجابية  من املهم االإ

يف  تطبيقها  ومت  التقرير،  يف  وردت  وعملية 

و�صع  مت  فقد  �صبانية،  االإ مايوركا  ج��زي��رة 

توعية  ح��م��الت  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  �صاملة  خ��ط��ة 

تطوعي  وف��رز  وتقنية  مالية  وحوافز  �صعبية 

عادة اال�صتعمال مع ال�صناعيني  واتفاقيات الإ

�صمح  مما  املنتج  مل�صوؤولية  قانوين  وتعزيز 

على  مبني  النفايات  دارة  الإ برنامج  باعتماد 

احلرق  من  خالية  جلزيرة  به  يحتذى  مثال 

كلًيا.

احل��رق  لعمليات  ال��ت��دري��ج��ي  امل��ن��ع  اإن 

بدائل  ا�صرتاتيجية  باعتماد  الناجح  واملثال 

يف  املطبقة  كتلك  النفايات  دارة  الإ �صليمة 

جزيرة مايوركا ينبغي اأن يكون املر�صد للبناء 

تطبيقها  يجب  كما  هذه،  التخطيط  فرتة  يف 

يف اأي جمتمع متو�صطي.             

النفايات  مل�صكلة  حاًل  ي�صكل  ال  فاحلرق 

النفايات  من  للملوثات  ب�صيط  انتقال  ن��ه  الأ

كما  والرماد،  دخنة  االأ انبعاثات  اإىل  نف�صها 

اإمكانية اال�صتفادة من قيمة  يلغي  اأن احلرق 

املواد وذلك عرب اإعادة تدويرها.

يف  عر�صت  التي  البديلة  التقنيات  اإن 

واقت�صادًيا  بيئًيا  �صليمة  بدائل  هي  التقرير 

موجود  البخاري  فالتعقيم  امل��ح��ارق،  تفوق 

امل�صت�صفيات،  من  العديد  يف  كبرية  باأعداد 

امللوثة  املعدات  من  العديد  مبعاجلة  وي�صمح 

عادة ا�صتعمالها. الإ
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⁄ تكن البور�سة امل�سرية مبناأى عن التقلبات ال�سيا�سية، مثلها يف ذلك مثل 

ال�سركات اخلا�سة، اإذ تعر�ست للتاأميم من قبل احلكومة امل�سرية يف مرحلة 

اخلم�سينيات من القرن املا�سي، وكان ذلك �سبًبا يف الق�ساء على اأن�سطتها على 

مدى ثالث عقود متتالية.

اأما فرتة الت�صعينيات من القرن املا�صي فتعد 

و�صاع البور�صة امل�صرية  مرحلة تاريخية جديدة الأ

حيث انتع�صت، وعادت لن�صاطها القوي مرة اأخرى 

بتنظيم جديد.. وقوانني حديثة.  

»بور�صتا  امل�صرية  البور�صة  ب��داأت   تاريخًيا 

 125 من  اأكرث  منذ  �صابًقا«  �صكندرية  واالإ القاهرة 

عام  يف  �صكندرية  االإ بور�صة  اأن�صئت  حيث  عاًما، 

عام  تاأ�ص�صت  التي  القاهرة  بور�صة  وتلتها   1883

على  متميزة  مكانة  البور�صتان  احتلت   ،1903

ربعينيات من القرن  امل�صتوى العاملي خالل فرتة االأ

على  اخلام�صة  املرتبة  يف  ج��اءت��ا  حيث  املا�صي 

م�صتوى العامل.

الفكر  ت��ب��ن��ي  ون��ت��ي��ج��ة  اخل��م�����ص��ي��ن��ي��ات  ويف 

الن�صاط  يف  ال��ب��ور���ص��ة  دور  ت��راج��ع  اال���ص��رتاك��ي 

التاأميم  حركة  ت�صببت  ما  و�صرعان  االقت�صادي، 

اأن�صطة  على  تقريًبا  الق�صاء  يف  ال�صتينيات  خالل 

البور�صة امل�صرية على مدار ثالث عقود متتالية.

اأوائل الت�صعينيات ومع بداية تبني م�صر  ويف 

الهيكلة  واإع���ادة  االقت�صادي  ���ص��الح  االإ لربنامج 

اأخرى  االنتعا�س مرة  امل�صرية يف  البور�صة  بداأت 

الذي  اخل�صخ�صة  برنامج  تطبيق  مع  خا�صة   ،

قامت مبوجبه احلكومة امل�صرية بطرح عدد من 

ال�صركات العامة لالكتتاب من خالل البور�صة، ما 

كان له اأثر اإيجابي على اإعطاء دفعة قوية للبور�صة 

امل�صرية. 

ال��ب��ور���ص��ة  ب����داأت   ،1997 ع���ام  ب��داي��ة  ويف 

البنية  وحت��دي��ث  لتطوير  �صاملة  خطة  امل�صرية 

ال�صريعة  التطورات  ملواكبة  والت�صريعية  التحتية 

على ال�صاحة الدولية، و�صدر يف هذا العام القرار 

املوؤ�ص�صي  الهيكل  ليحدد   51 رق��م  اجل��م��ه��وري 

اأ�صبحت  حيث  امل�صرية  للبور�صة  وال��ق��ان��وين 

البور�صتان تخ�صعان لنف�س القواعد املنظمة حتت 

اإ�صراف جمل�س اإدارة موحد.

اأدوات  على  امل�صري  ال�صوق  التداول يف  ويتم 

عادية  )اأ�صهم  �صهم  االأ ت�صمل  خمتلفة  ا�صتثمارية 

وممتازة(، وال�صندات )�صندات حكومية، �صندات 

اال�صتثمار  و�صناديق  توريق(  و�صندات  �صركات 

امل�صرية  ي��داع  االإ �صهادات  اإىل  �صافة  باالإ املغلقة، 

.)EDRs(

التطور التكنولوجي 

التكنولوجية  بنيتها  تطوير  البور�صة  وا�صلت 

ملواكبة اأحدث املعايري الدولية، فعلى حمور تطوير 

اخلم�سينيات من القرن املا�سي، وكان ذلك �سبًبا يف الق�ساء على اأن�سطتها على 

قامت مبوجبه احلكومة امل�صرية بطرح عدد من 

الرقابة على ال�صوق انتهت البور�صة من اإجراءات 

النظام  بت�صميم  �صتقوم  التي  ال�صركة  اختيار 

مواكبة  وب��ه��دف  ال��ت��داول  على  للرقابة  اجل��دي��د 

اأحدث التطورات يف اأ�صواق املال، وتعزيز القدرات 

الرقابية للبور�صة امل�صرية.

و�صهد عام 2009 حدًثا هاًما يعرب عن الو�صع 

امل�صرية،  البور�صة  عليه  اأ�صبحت  ال��ذي  اجليد 

امل�صرية  البور�صة  ب��ني  اتفاقية  توقيع  مت  حيث 

طريق  عن  ال�صوقني  بربط  تق�صي  لندن  وبور�صة 

عمليات  بت�صهيل  ي�صمح  مبا   ،)Fix( الربط  نظام 

البور�صة  نفاذ  وت�صهيل  بينهما،  املبا�صر  التداول 

البورصة املصرية

125 عاًما من 
العمل االقتصادي 

الجاد..والمطور
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البورصة المصرية

يف  واال�صتثمار  ال�صيولة  م��راك��ز  ك��رب  الأ امل�صرية 

العامل.

وجاءت تلك اخلطوة يف اإطار توجه البور�صة 

ن ت�صبح �صوًقا اإقليمية قادرة على ريادة  امل�صرية الأ

اال�صتثمار  بوابة  وجعلها  العربية،  املنطقة  اأ�صواق 

و�صط واإفريقيا. وىل يف ال�صرق االأ االأ

حمالتها  يف  امل�صرية  البور�صة  وا�صتمرت 

ترويجية  حمالت  ع��دة  عقد  مت  حيث  الرتويجية 

مل��راك��ز امل����ال ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل ن��ي��وي��ورك، ل��ن��دن، 

ال�صتعرا�س  احلمالت  تلك  وهدفت  �صنغافورة، 

مواطن قوة ال�صوق امل�صري واملزايا التي يتمتع بها 

زمة. يف وقت االأ

التوعية  جهود  امل�صرية  البور�صة  تهمل  ومل 

ورفع الوعي املجتمعي باأ�ص�س اال�صتثمار ال�صليم يف 

البور�صة، حيث ا�صتمرت قافلة البور�صة التعليمية 

لتقدمي  امل�صرية،  املحافظات  خمتلف  زي��ارة  يف 

جامعات  �صت   من  اأك��رث  يف  تدريبية  حما�صرات 

واملن�صورة  واال�صكندرية  القاهرة  مبحافظات 

األف  وبنها واملنوفية، وجرى تدريب ما يقرب من 

كما  وتعامالتها،  البور�صة  اأ�صا�صيات  على  طالب 

اأعادت البور�صة اإطالق برناجمها التعليمي �صتوك 

رايدرز ويهدف لتقدمي جتربة عملية لال�صتثمار يف 

البور�صة.

زمة  البور�سة .. واالأ

فاإن  العاملية  زم��ة  االأ تداعيات  من  وبالرغم 

بالبور�صة  اخلا�صة  والتحديث  التطوير  خطط 

ا�صتمرت بدون توقف، حيث �صهد عام 2009 عدًدا 

حداث الهامة تاأتي يف مقدمتها اإن�صاء الهيئة  من االأ

املال  �صوق  هيئات  و�صمت  املالية،  للرقابة  العامة 

والتمويل العقاري والتاأمني، ويف اأواخر عام 2009 

التي ت�صتهدف  القيد  مت تعديل بع�س مواد قواعد 

زيادة ال�صيولة يف ال�صوق.

متزايًدا  اهتماًما  ا  اأي�صً  2009 ع��ام  و�صهد 

تاحة املعلوماتية، حيث اأطلقت  بتطوير م�صتويات االإ

البور�صة امل�صرية �صل�صلة من املوؤ�صرات اجلديدة 

لل�صوق،  اأو���ص��ح  ���ص��ورة  ت��ق��دمي  ت�صتهدف  ال��ت��ى 

 EGX30 لل�صوق  الرئي�صى  املوؤ�صر  اإىل  �صافة  فباالإ

 ،  EGX100و  EGX70 موؤ�صري  البور�صة  اأطلقت 

EGX 30 مقومة  اإطالق ن�صخة من موؤ�صر  كما مت 

ال�صرف  �صعر  يف  التغ�ري  اآث��ار  لتقي�س  ب��ال��دوالر 

جانب. للم�صتثمرين االأ

كما اأطلقت البور�صة امل�صرية ن�صخة حمدثة 

ومبا  نرتنت  االإ �صبكة  على  لكرتوين  االإ موقعها  من 

هذا  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  م��ع  يتما�صى 

ال�صاأن ومبا ي�صمن توافر قدر اأكرب من املعلومات 

للم�صتثمرين عن ال�صوق ب�صكل مب�صط وي�صري.

اأول  البور�صة امل�صرية على تطوير  كما تعمل 

يت�صمن   )Data Warehouse( للبيانات  خمزون 

تف�صيلية،  اأك��رث  ب�صورة  امل�صري  ال�صوق  بيانات 

متنوعة،  متغريات  بني  الربط  اإمكانية  اإتاحة  مع 

ب�صهولة  اجل��دي��د  امل��خ��زون  ويتميز  وخم��ت��ل��ف��ة، 

اال�صتخدام. 

انفراجة ملحوXة لبور�سة النيل

وع��ل��ى حم���ور ب��ور���ص��ة ال��ن��ي��ل ف��ب��ال��رغ��م من 

زم��ة  االأ ب�صبب  ال�صوق  ل��ه  تعر�س  ال��ذى  التباطوؤ 

 2009 عام  من  خ��رية  االأ ال�صهور  اأن  اإال  العاملية، 

�صهدت انفراجة ملحوظة حيث مت قيد 4 �صركات 

جديدة يف ال�صوق خالل �صهرين فقط لريتفع عدد 

وتعمل  �صركات،   7 اإىل  وقتها  املقيدة  ال�صركات 

ال�صناعات  جمال  يف  اجلديدة  رب��ع  االأ ال�صركات 

واال�صتثمار  والتجارة  الزراعية،  والتنمية  الطبية، 

بروؤو�س  وذل��ك  وال�صياحي  العقاري  واال�صتثمار 

اأموال ترتاوح ما بني 3-16 مليون جنيه. 

�سهادات اإيداع 

اأول  قيد   2009 ع��ام  �صهد  اأخ��رى  ناحية  من 

اأجنبية  ل�صركة   )EDRs( اإيداع م�صرية �صهادات 

اإيداع  �صهادات  قيد  مت  حيث  امل�صري،  ال�صوق  يف 

�صهم �صركة اورا�صكوم القاب�صة للتنمية،  مقابلة الأ

التي تتداول يف بور�صة �صوي�صرا.

يداع امل�صرية عاماًل هاًما  ومتثل �صهادات االإ

تعتمد عليه اإدارة البور�صة خالل الفرتة القادمة، 

جنبية لقيد اأ�صهمها  قليمية واالأ جلذب ال�صركات االإ

يف ال�صوق امل�صري يف �صكل �صهادات اإيداع.
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يف  ع��ام  انخفا�س  تعقب  ارت��ف��اع،  عملية  ان��ت��ع��ا���س: 

�صعار، اأو �صعر �صهم بعينه. االأ

RALLY

بت�صنيف  تقوم  مالية  موؤ�ص�صات  الت�صنيف:  وك��االت 

ومنها  املالية،  وراق  االأ مل�صدر  االئتمان  جودة  وتقييم 

موديز و�صتاندرد اأند بورز.

RATING AGENCIES

عمال من  موظف �صركة و�صاطة ي�صتطيع رفع حجم االأ

فراد من اأ�صحاب الرثوات. ال�صركات اأو االأ

RAINMAKER

ن��ه��ا  والأ التاريخية،  ���ص��ع��ار  االأ اأن  على  تن�س  نظرية 

تتفاعل بعوامل �صوقية ع�صوائية، فاإنها ال ت�صلح للتنبوؤ 

�صعار. و�صع تلك النظرية الفرن�صي لوي�س  بتحركات االأ

با�صلري، وتتناق�س هذه النظرية مع اأ�صا�صيات التحليل 

الفني.

RANDOM WALK THEORY

�صعار التي متثل �صعر  مدى اأو م�صتوى: جمموعة من االأ

غ��الق  االإ و�صعر  �صعر،  واأدن���ى  �صعر،  اأعلى  االفتتاح، 

للتداول على �صهم يف اأي يوم.

RANGE

�صعار  تقييم اأداء ورقة مالية، عرب مراقبة حتركات االأ

على �صريط املعلومات يف البور�صة.

READING THETAPE

تقوم  ا�صتثمارية  �صركة  العقاري:  اال�صتثمار  �صندوق 

رباح  االأ وتوزع  العقارية،  التمويالت  اأو  العقارات  ببيع 

على امل�صاهمني.

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)

»الركود« فرتة تراجع النمو االقت�صادي خالل ف�صلني 

)رب��ع��ني( م��ت��ت��ال��ني، اإ���ص��اف��ة اإىل ان��خ��ف��ا���س ال��ن��اجت 

يف  عوامل  عدة  توؤخذ  املتحدة،  الواليات  يف  احلقيقي 

ال�صناعي،  والن�صاط  العمل  فر�س  خلق  مثل  االعتبار 

الواليات  يف  رك��ود  حالة  عن  ع���الن  االإ يتم  حني  ففي 

املتحدة تكون قد انتهت.

RECESSION

يهدف باب ثقافة استثمارية لزيادة وعي القارئ حول أساسيات السوق عرب تقديم شرح 
بالسوق  مهتم  أو  متداول  التي الغنى ألي  األساسية  للمصطلحات  لغة سهلة  مبسط وَّـ 
التي  القارئ هي  أراد االستثمار َّـ السوق، واملعرفة وحدها عزيزي  إذا  املالية عن معرفتها 
تمكنك من الحكم على أداء شركة ما وما إذا كانت مناسبة لالستثمار فيها أم ال، واملعرفة أيًضا 
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ثقافة استثمارية

�صدار العا�صر( امل�صدر: دليل امل�صطلحات اال�صتثمارية )هيئة  ال�صوق املالية االإ

ا يدير اأمواله  هو م�صطلح عامي ظهر موؤخًرا ي�صف �صخ�صً

ب�صكل جيد ن�صبًيا خالل فرتات الركود، لي�س بال�صرورة 

على  املحافظة  من  متكن  �صخ�س  واإمن��ا  ثرًيا،  ا  �صخ�صً

ب�صاأن  املخاوف  فيه  كانت  وقت  يف  جيد  معي�صي  م�صتوى 

اال�صتقرار املايل كبرية، اإذا كنت تعرف اأحًدا على �صبيل 

املثال قد ا�صرتى �صيارة جديدة واأنت التزال توؤجل �صراء 

�صيارة لل�صنة القادمة - فهذا هو املق�صود.

RECESSION RICH

يتم  التي  ال�صافية  رب����اح  االأ املحتجزة:  ي����رادات  االإ

احتجازها وتراكمها بعد التوزيعات.

RETAINED EARNINGS

»اإعادة التمويل« - امل�صارف بحاجة اإىل تلقيم منتظم 

ل�صخ اأموال جديدة، من اأجل تقدمي املزيد من القرو�س 

املزيد  على  للح�صول  امل�صارف  ومتيل  املدخرات،  اأو 

اأو منح  الودائع  املركزي عن طريق  البنك  اأم��وال  من 

القرو�س املالية لبع�صها البع�س.

REFINANCING

العائد على راأ�س املال: العائد الناجم من اأي بنود غري 

يرادات املحتجزة مثل بيع اأ�صول راأ�صمالية مثاًل. االإ

RETURN ON CAPITAL

�صهم اأو �صند م�صجل ا�صم حامله عليه، اأو اأي �صهم يباع 

�صمن �صروط هيئات الرقابة.

REGISTERED SECURITY

RETURN ON EQUITY (ROE)

منطقة  الفني  التحليل  يف  مقاومة:  حاجز  اأو  مقاومة 

تكون اأعلى من ال�صعر احلايل ت�صكل عقبة اأمام ارتفاع 

تعود  مكثفة  بيع  اأوام���ر  وج��ود  نتيجة  فوقها،  ال�صعر 

بال�صهم اإىل ما دون ذلك امل�صتوى وعند ارتفاع ال�صعر 

اإىل اأعلى من تلك املنطقة يقال اخرتاق ال�صهم حاجز 

اأو حواجز  ي�صبح هناك حاجز  اآيل  وب�صكل  املقاومة، 

مقاومة بديلة.

RESISTANCE

قدرة  مل��دى  مقيا�س  امل�صاهمني:  حقوق  على  العائد 

حتقيق  يف  ي���رادات  االإ ا�صتثمار  اإع��ادة  على  ال�صركة 

ال�صريبة  بعد  ال��دخ��ل  وي�صاوي  اإ�صافية،  اإي����رادات 

بالن�صبة  عنها  معرًبا  الدفرتية،  القيمة  على  مق�صًما 

ال�صركة،  لكفاءة  ع��ام  كموؤ�صر  وي�صتخدم  امل��ئ��وي��ة، 

ويبحث امل�صتثمرون عادة عن �صركات تعطي معدالت 

مرتفعة من العائد على حقوق امل�صاهمني.

هي التي تجعلك أنت صاحب القرار االستثماري وأال ننساق خلف الشائعات، ويعترب دورنا 
(تداول)  املالية  السوق  املالية وشركة  السوق  هنا َّـ مجلة تداول مكمًال لدور كل من هيئة 
لزيادة ونشر الثقافة املالية لدى املتداولني وزيادة الوعي االستثماري لديهم. وَّـ هذا العدد 
نقدم لك عزيزي القارئ مجموعة جديدة من املفاهيم واملصطلحات املالية َّـ شكل مبسط.



مؤشرات

العدد 41 - مار�س  2010 م

4�
العدد 41 - مار�س  2010 م

4�
العدد 41 - مار�س  2010 م

4�
العدد 41 - مار�س  2010 م

4�

-2%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

TASI Dubai Abu Dhabi Kuwait

Comparison TASI Performance with GCC Markets - February 2010
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األسواق الخليجية

�صواق اخلليجية، كما تفاوتت االفتتاحات ملعظم املوؤ�صرات اخلليجية، وبداأ موؤ�صر  كان هناك تفاوت كبري يف اأداء موؤ�صرات االأ

وىل، ثم اتخذ بعده م�صارا �صاعدا لعدة اأيام ليعود بعد ذلك  ال�صوق املالية ال�صعودية اأداءه ب�صكل اأفقي خالل الع�صر اأيام االأ

فقي بعد  فقي، اأما بالن�صبة ل�صوق الكويت وقطر واأبو ظبي فقد اتخذت م�صارا �صاعدا حتول اإىل التحرك االأ اإىل امل�صار االأ

ول من التداوالت.  �صبوع االأ منت�صف ال�صهر، اأما موؤ�صر دبي فقد كان م�صاره هابطا من بعد االأ

وراق املالية ثم موؤ�صر ال�صوق املالية  وراق املالية يليه موؤ�صر �صوق قطر لالأ وكان اأف�صل املوؤ�صرات اأداء موؤ�صر �صوق الكويت لالأ

وراق املالية. وراق املالية يليه موؤ�صر م�صقط لالأ ال�صعودية. اأما اأقل املوؤ�صرات اأداء فهو موؤ�صر دبي لالأ
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - February 2010

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

1-Feb 4-Feb 7-Feb 10-Feb 13-Feb 16-Feb 19-Feb 22-Feb 25-Feb 28-Feb

األسواق العاملية

ول، اإال اأن اأداءها بداأ بالتح�صن وذلك باتخاذها م�صارا  �صبوع االأ بداأت معظم اأ�صواق املال العاملية تداوالتها ب�صكل �صلبي يف االأ

�صبوع الثالث من �صهر فرباير لي�صتقر اأداوؤها وت�صتمر ب�صكل اأفقي حتى نهاية ال�صهر، ماعدا  �صاعدا ا�صتمر حتى نهاية االأ

موؤ�صر CAC 40 و DAX و NIKKEI 225 واللذان بداأ باالنخفا�س.

وقد كان اأف�صل املوؤ�صرات اأداء موؤ�صر NASDAQ يليه موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية ثم موؤ�صر FTSE100 . اأما اأقل املوؤ�صرات 

 .NIKKEI225 ثم موؤ�صر CAC40 اأداء فقد كان موؤ�صر
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العقود املستقبلية للسلع

�صعار  ول من �صهر فرباير، بعدها بداأت  االأ �صبوع االأ الطاقة: بداأت تداوالت العقود امل�صتقبلية للنفط ب�صكل �صلبي يف االأ

بالتح�صن وذلك باتخاذ م�صار �صاعد ا�صتمر حتى نهاية ال�صهر.

بالن�صبة للعقود امل�صتقبلية للغاز، فقد كانت حم�صلة اأداءها �صلبية يف نهاية ال�صهر، فقد اتخذت اأ�صعارها م�صارا هابطا 

ومتذبذبا منذ بداية ال�صهر.

رز واإيجابيا بالن�صبة للقمح وفول ال�صويا ال�صهر. فقد بداأت  احلبوب: كان اأداء العقود امل�صتقبلية لل�صلع �صلبيا للذرة واالأ

اأنها بداأت باالنخفا�س وا�صتمرت بانخفا�صها حتى  اإال  وىل  يام االأ العقود امل�صتقبلية للذرة تداوالتها بارتفاع طفيف يف االأ
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أسواق السلع

بعده  اتخذت  والذي  ال�صهر  اأداوؤها متذبذبا حتى منت�صف  رز، فقد كان  امل�صتقبلية لالأ للعقود  بالن�صبة  اأما  ال�صهر،  نهاية 

م�صارا هابطا ا�صتمر حتى نهاية ال�صهر.اأما بالن�صبة للعقود امل�صتقبلية للقمح فقد بداأ ال�صهر بانخفا�س لعدة اأيام ثم اتخذ 

من بعدها م�صارا �صاعدا. 

�صبوع الثالث ومن  داء حتى االأ ناأتي اإىل العقود امل�صتقبلية لفول ال�صويا والتي بداأت ال�صهر ب�صكل اإيجابي وا�صتمر هذا االأ

بعدها اتخذ م�صارا اأفقيا حتى نهاية ال�صهر ، وتنتهي تداوالته ب�صكل اإيجابي.

املعادن الثمينة:

ول، اإال اأنها  �صبوع االأ  ت�صابه اأداء العقود امل�صتقبلية للذهب والف�صة، فقد بداأت تداوالتها بانخفا�س حاد باأ�صعارها خالل االأ

�صعار افتتاحها. �صرعان ما عو�صت هذه االنخفا�صات، ولتغلق عند م�صتوى مقارب الأ

Wheat القمح Rough Rice رز االأ

Goldالذهب
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( فرباير 2010م 

Member Activity for February 2010

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

Member Name

Value% PositionVolume% PositionTrades% Position

 2Al Rajhi Capital%1742,95017.67%1947,237,133.0019.89%18,561,626,437.8517.19�صركة الراجحي للخدمات املالية 

4AlJazira Capital%2503,13311.97%2806,940,408.0016.94%17,239,740,332.8015.96اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  1NCB Capital%3757,40718.02%3569,716,363.0011.96%13,327,663,026.4012.34االأ

7Sabb Securities Limited%4273,8836.51%4492,620,368.0010.34%11,836,751,123.3010.96�صاب لالوراق املالية

6Fransi Tadawul%5422,87010.06%5457,978,175.009.62%10,519,127,390.159.74 فرن�صي تداول

3Samba Capital%6581,53913.83%6417,374,030.008.76%10,292,288,414.309.53�صامبا كابيتال

�صتثمار 8ANB Invest%7210,5835.01%7370,837,524.007.79%7,691,863,505.057.12العربي لالإ

 5Riyad Capital%8426,13010.14%8241,141,314.005.06%6,201,181,291.005.74الريا�س املالية

�صتثمار كابيتال 9AlIstithmar Capital%975,6431.80%9124,827,736.002.62%3,236,992,360.403.00 االإ

 10Saudi Hollandi Capital%1054,1921.29%1079,486,115.001.67%2,101,283,505.601.95ال�صعودي الهولندي املالية

�صتثمار .11AlBilad Investment Co%1153,1951.27%1173,874,326.001.55%1,896,514,269.601.76�صركة البالد لالإ

. 12Falcom Financial Group%1235,0210.83%1237,323,038.000.78%1,066,767,843.250.99 فالكم للخدمات املالية

16EFG_Hermes ksa%157,4380.18%1314,152,275.000.30%510,170,589.000.47  هريمي�س ال�صعودية

17Jadwa Investment%186,9550.17%1411,821,547.000.25%486,960,178.550.45جدوى لال�صتثمار

13Osool Capital%1312,9950.31%1528,195,271.000.59%482,706,241.150.45 اأ�صول املالية  

15Credit Suisse%197,6120.18%1610,836,711.000.23%456,216,794.050.42كريديت �صوي�س العربية ال�صعودية

20Morgan Stanley Saudi Arabia%142,9030.07%1719,086,142.000.40%364,873,853.950.34مورغان �صتانلي ال�صعودية 

�صتثمار   18AlNefaie Investment Group%165,5310.13%1813,588,926.000.29%358,504,079.850.33جمموعة النفيعي لالإ

14%1710,2460.24%1913,181,068.000.28%349,422,651.600.32 االوىل جوجيت للو�صاطة املالية 
ALOULA GEOJIT BROKERAGE 

COMP

30%205070.01%209,760,212.000.20%273,000,323.300.25بيت اال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(
Global Investment House Saudi 

Arabia

وراق املالية  21Deutsche Securities%222,2960.05%214,542,439.000.01%209,604,464.900.19دويت�صه لالأ

�صتثمار   مارات خلدمات االإ 22Emirates Investment Services%231,3810.03%223,277,186.000.07%115,964,644.250.11االإ

.19Rana Investment Co%212,9090.07%234,814,465.000.10%114,349,065.100.11  رنا لال�صتثمار 

28Audi Capital%266780.02%241,304,092.000.03%48,244,333.050.04عودة العربية ال�صعودية
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أداء شركات الوساطة

26Arbah Capital%247910.02%251,750,382.000.04%46,223,469.950.04اأرباح املالية

23Watheeqa Capital Company%281,1720.03%26999,277.000.02%44,785,575.300.04 �صركة وثيقة املالية 

25Al Mal Securities Saudi%258160.02%271,557,351.000.03%41,904,474.950.04املال �صكيوريتيز 

27SHUAA Capital Saudi Arabia%297770.02%28907,630.000.02%33,174,592.800.03�صعاع كابيتال 

و�صط لال�صتثمار املايل 29%276080.01%291,075,212.000.02%32,031,992.600.03  �صركة ال�صرق االأ
Middle East Financial Investment 

Company

24Al Tawfeek Financial Group%308490.02%30711,551.000.01%19,623,857.500.02  جمموعة التوفيق املالية

32Watan Investment and Securities%313880.01%31686,580.000.01%16,347,530.150.02وطن لال�صتثمار  

33Aldukheil Financial Group%323060.01%32546,700.000.01%12,682,435.250.01جمموعة الدخيل املالية 

وراق املالية  31The Investor For Securities%334090.00%33328,054.000.01%9,348,872.350.01�صركة امل�صتثمر لالأ

35Al Wasatah Al Maliah Company%34230.00%3449,600.000.00%851,165.000.00 و�صاطة كابيتال

وراق املالية  36Muscat Security House%3590.00%352,600.000.00%85,340.000.00بيت م�صقط لالأ

34Alinma Investment Company%36610.00%36327.000.00%6,243.900.00�صركة االإمناء لال�صتثمار

107,998,882,268.204,762,532,128.004,204,206املجموع

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت( فرباير 2010م 

Internet Activity for  February 2010

�صركة الو�صاطة

 الرتتيبالن�صبة قيمة التداول
الن�صبة عن 

طريق االنرتنت
الرتتيب الن�صبةكمية التداوالت

الن�صبة عن 

طريق االنرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
Value 
Rank

Internet 
Value 
Ratio

Internet 
Value Bank 

Ratio

Internet 
Volume

Internet 
Volume 
Ratio

Volume 
Rank

Internet 
Volume 

Bank Ratio

Internet 
Trades

Internet 
Trades 
Ratio

Trades 
Rank

Internet Trades 
Bank Ratio

AlJazira Capital%383.54%420,33115.83%177.43%624,803,11523.80%80.01%13,793,274,203.45122.29اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  NCB Capital%167.25%509,32819.19%269.51%396,025,52615.09%70.01%9,330,819,594.50215.08االأ

Samba Capital%279.91%464,69417.51%383.79%349,712,34113.32%80.15%8,249,353,122.55313.33 �صامبا كابيتال

Fransi Tadawul%480.94%342,25312.89%466.61%305,046,67711.62%72.43%7,619,037,838.55412.31 فرن�صي تداول 

�صركة الراجحي للخدمات 

املالية

6,572,780,095.55510.62%35.41%267,779,61410.20%528.27%324,52912.23%543.68%Al Rajhi Capital 

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( فرباير 2010م 

Member Activity for February 2010

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

Member Name

Value% PositionVolume% PositionTrades% Position
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أداء شركات الوساطة

%751.18%140,1695.28%641.82%206,011,9317.85%44.39%5,254,795,488.5568.49�صاب لالوراق املالية
Sabb Securities 

Limited

�صتثمار ANB Invest%855.45%116,7594.40%748.14%178,528,3206.80%46.23%3,555,799,161.1575.75 العربي لالإ

 Riyad Capital%643.70%186,2087.01%848.15%116,102,3124.42%46.49%2,883,006,908.4084.66الريا�س املالية

�صتثمار  %973.01%38,8371.46%958.47%43,190,7761.65%52.05%987,047,034.5091.60  �صركة البالد لالإ
AlBilad Investment 

Co.

%1087.80%30,7501.16%1176.93%28,713,1481.09%82.00%874,698,867.25101.41فالكم للخدمات املالية
Falcom Financial 

Group .

�صتثمار كابيتال  AlIstithmar Capital%1136.40%27,5321.04%1025.13%31,367,1201.19%26.44%855,837,969.70111.38االإ

 Saudi Hollandi Capital%1241.57%22,5260.85%1235.80%28,457,5691.08%37.93%796,981,556.85121.29ال�صعودي الهولندي املالية

Osool Capital%1394.19%12,2400.46%1385.75%24,176,3630.92%88.25%426,009,841.15130.69 اأ�صول املالية

االوىل جوجيت للو�صاطة 

املالية 

339,546,770.30140.55%97.17%12,880,7260.49%1497.72%10,0300.38%1497.89%
ALOULA GEOJIT 

BROKERAGE COMP

�صتثمار  %1548.94%2,7070.10%1536.23%4,923,5670.19%43.43%155,702,820.85150.25جمموعة النفيعي لالإ
AlNefaie Investment 

Group

.Rana Investment Co%1668.65%1,9970.08%1677.09%3,711,5920.14%67.18%76,823,104.50160.12رنا لال�صتثمار   

Jadwa Investment%1712.15%8450.03%1714.62%1,728,7930.07%7.90%38,460,786.10170.06جدوى لال�صتثمار 

%1866.38%7780.03%1862.39%623,4330.02%58.64%26,261,019.65180.04 �صركة وثيقة املالية
Watheeqa Capital 

Company

%1984.45%7170.03%1969.33%493,3230.02%72.86%14,298,701.05190.02 جمموعة التوفيق املالية
Al Tawfeek Financial 

Group

%2279.64%3090.01%2064.41%442,2420.02%67.54%11,041,888.00200.02وطن لال�صتثمار  
Watan Investment and 

Securities

%2140.67%3160.01%2122.72%206,2250.01%27.57%9,145,288.80210.01�صعاع كابيتال
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

EFG_Hermes ksa%206.44%4790.02%221.41%199,1070.01%1.20%6,142,657.05220.00هريمي�س ال�صعودية

%235.76%470.00%242.65%41,2680.00%3.44%1,440,618.50230.00 املال �صكيوريتيز
Al Mal Securities 

Saudi

%259.15%280.00%2313.16%71,9230.00%9.73%1,233,850.20240.00جمموعة الدخيل املالية
Aldukheil Financial 

Group

Arbah Capital%245.18%410.00%250.35%6,0530.00%0.59%274,938.50250.00 اأرباح املالية 

61,879,814,125.652,625,243,0642,654,450 املجموع

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت( فرباير 2010م 

Internet Activity for  February   2010

�صركة الو�صاطة

 الرتتيبالن�صبة قيمة التداول
الن�صبة عن 

طريق االنرتنت
الرتتيب الن�صبةكمية التداوالت

الن�صبة عن 

طريق االنرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
Value 
Rank

Internet 
Value 
Ratio

Internet 
Value Bank 

Ratio

Internet 
Volume

Internet 
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Volume 
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Internet 
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Internet Trades 
Bank Ratio
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المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  �صهم  لالأ جمالية  االإ القيمة   بلغت 

�صهر  خ����الل  ال�����ص��ع��ودي��ة  امل���ال���ي���ة  ال�������ص���وق  يف 

فرباير  2010م  54 مليار ريال، بانخفا�س قدره 

العام  من  يناير  �صهر  ت��داوالت  عن   )%17.75(

2010، والتي كانت65.65  مليار ريال، نفذت من 

خالل 2.10 مليون �صفقة. 

ريال  مليار   47.53 ف��راد  االأ مبيعات  وبلغت 

اأما  ال�صوق  بن�صبة )88%( من جميع عمليات  اأي 

عمليات ال�صراء فقد بلغت   43.97مليار ريال اأي 

بن�صبة )81.4%( من جميع عمليات ال�صوق بينما 

مليار   1.98 ال�صعودية  ال�صركات  مبيعات  بلغت 

عمليات  اأما   )%3.7( ن�صبته  ت�صكل  ما  اأي  ريال 

ال�صراء فقد بلغت 4.96 مليار ريال اأي ما ن�صبته 

 .)%9.2(

فقد  اال�صتثمارية  لل�صناديق  بالن�صبة  اأم��ا 

ما  اأي  ري��ال  مليار   1.72 مبيعاتها   اإجمايل  بلغ 

بلغت    ال�صراء فقد  اأما عمليات  ن�صبته )%3.2( 

ن�صبته )%3.5(  ت�صكل  ما  اأي  ريال  مليار    1.91

اخلليجيني  امل�صتثمرين  مبيعات  بلغت  ح��ني  يف 

اأما   )%1.7( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليون   910.42

ما  اأي  ري��ال  مليار   1.12 بلغت  فقد  للم�صرتيات 

ن�صبته )%2.1(.

املقيمني  العرب  امل�صتثمرين  مبيعات  وبلغت 

ت�صكل  اأي ما  948مليون ريال  )الغري خليجيني(  

م�صرتياتهم  بلغت  ح��ني  يف   )%1.8( ن�صبته 

اأما   )%1.7( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليون   925.50

 136.45 بلغت  فقد  املقيمني  ج��ان��ب  االأ مبيعات 

بلغت  وق��د   )%0.3( ن�صبته  ما  اأي  ري��ال  مليون 

ن�صبته  ما  اأي  ري��ال  مليون   105.59 م�صرتياتهم 

اتفاقيات  ع��رب  ج��ان��ب  االأ مبيعات  )0.2%(اأم����ا 

ما  اأي  ري��ال  مليون   767.41 بلغت  فقد  املبادلة 

 1.01 اأما امل�صرتيات فقد بلغت  ن�صبته )%1.4( 

مليار ريال وهو ما ت�صكل ن�صبته )%1.9( .

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر  فبراير  2010

 اح�صائية التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر ل�صهر فرباير 2010 

�صهم املتداولة  الن�صبة   ت�صنيف اجلن�صية  نوع امل�صتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�صبة  عدد ال�صفقات  الن�صبة  قيمة االأ

88.0% 47,533,293,439.90 94.9% 1,995,284 89.2% 2,123,987,193  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديني 

81.4% 43,966,084,383.65 90.8% 1,907,908 81.0% 1,927,686,406  �صراء 

3.7% 1,983,234,504.20 1.0% 20,276 4.2% 100,905,898  بيع 

 �صركة 

9.2% 4,959,336,349.55 3.5% 73,112 11.9% 282,358,902  �صراء 

3.2% 1,720,630,374.00 1.0% 20,715 2.7% 64,915,292  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

3.5% 1,907,125,418.65 1.2% 24,279 2.3% 53,992,286  �صراء 

1.7% 910,422,617.75 0.6% 11,615 1.2% 28,960,054  بيع 

 اخلليجيني 

2.1% 1,124,380,270.95 0.8% 17,720 1.5% 35,444,006  �صراء 

1.8% 948,000,489.80 2.0% 41,716 1.7% 40,286,497  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمني  

1.7% 925,497,257.00 2.9% 61,540 1.6% 38,532,699  �صراء 

0.3% 136,447,557.15 0.2% 4,686 0.3% 6,045,728  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( االأ

0.2% 105,594,443.60 0.3% 5,513 0.2% 3,866,870  �صراء 

1.4% 767,412,151.30 0.372% 7,811 0.7% 16,165,402  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(االأ

1.9% 1,011,423,010.70 0.572% 12,031 1.7% 39,384,895  �صراء 

100.0% 53,999,441,134.10 100.000% 2,102,103 100.0% 2,381,266,064 اجماليات البيع

100.0% 53,999,441,134.10 100.000% 2,102,103 100.0% 2,381,266,064 اجماليات ال�صراء
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األعـضاء الجـدد  
)الوسـطاء(

كع�صو  لال�صتثمار  نماء  االإ �صركة  ان�صمت   -

ال�صعودية  ال��م��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  ف��ي  ع��ام��ل 

)ت�����داول( ل��ت��ق��دي��م خ��دم��ات ال��و���ص��اط��ة 

المالية، بتاريخ 2010/02/13 م. 

وراق  ل���الأ م�صقط  بيت  �صركة  ان�صمت   -

ال��م��ال��ي��ة ك��ع�����ص��و ع���ام���ل ف���ي ال�����ص��وق 

لتقديم  )ت�����داول(  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��م��ال��ي��ة 

خ��دم��ات ال��و���ص��اط��ة ال��م��ال��ي��ة، ب��ت��اري��خ 

2010/02/24م.

العاملة  الو�صاطة  وبذلك ي�صل عدد �صركات 

في ال�صوق اإلى 37 �صركة.

اأداء موؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  يناير - 2010 م فرباير - 2010 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % January - 2009 February - 2009

Banks & Financial Services 7.60% 3.77% 16,251.87 16,865.36 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 4.23% 3.09% 5,456.78 5,625.30 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 6.37% 6.11% 3,925.48 4,165.33 �صمنت االأ

Retail 1.29% 2.22% 4,347.80 4,444.34 التجزئة

Energy & Utilities 6.61% 0.81% 4,452.76 4,488.83 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 9.27% 4.30% 5,249.57 5,475.07 الزراعة وال�صناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 2.44% 1.33% 1,811.06 1,835.20 ت�صاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance -3.16% -3.66% 1,085.42 1,045.64 التاأمني

Multi-Investment 11.50% -2.33% 2,788.86 2,723.84 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment -0.55% 1.90% 4,594.34 4,681.61 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 0.01% 1.95% 3,679.14 3,750.71 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 2.99% 1.67% 3,305.19 3,360.54 التطوير العقاري

Transport 3.23% -1.54% 3,562.44 3,507.43 النقل

Media & Publishing -4.51% 0.80% 1,794.21 1,808.49 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism -2.89% -1.48% 5,814.63 5,728.66 الفنادق وال�صياحة

في نهاية �صهر فبراير 2010 م اأغلق الموؤ�صر 

عند  )ت���داول(  ال�صعودية  المالية  لل�صوق  العام 

نقطة   184.95 مرتفعًا   6،437.50 م�صتوى 

وبالن�صبة  ال�صابق.  بال�صهر  مقارنة   (%)2.96

فقد  تاريخه  حتى  العام  بداية  من  الموؤ�صر  داء  الأ

حقق عائدًا ايجابيًا بن�صبة %5.16.

خالل  للموؤ�صر  اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد 

م�صتوى  عند  م   2010/02/22 ي��وم  في  ال�صهر 

6،487.19 نقطة.

الم�صدرة في  �صهم  ال�صوقية لالأ القيمة  بلغت 

مليار   1،272.16 م،   2010 فبراير  �صهر  نهاية 

اأمريكي،  399.24 مليار دوالر  اأي ما يعادل  ريال 

م�صجلة ارتفاعًا بلغت ن�ص����بته 2.42% عن ال�صهر 

ال�صابق.

المتداولة  �صهم  لالأ جمالية  االإ القيمة  بلغت 

ل�صهر فبراير 2010 م، 54 مليار ريال اأي ما يعادل 

14.4 مليار دوالر اأمريكي وذلك بانخفا�س بلغت 

ن�ص����بته 17.75% عن ال�صهر ال�صابق.

ل�صهر  المتداولة  �صهم  االأ عدد  اإجمالي  وبلغ 

فبراير 2010 م، 2.33 مليار �ص����هم مقابل 2.97 

ال�صابق،  ال�صهر  خ��الل  تداولها  تم  �صهم  مليار 

وذلك بانخفا�س بلغت ن�ص����بته %21.58.

خالل  المنفذة  ال�صفقات  عدد  اإجمالي  اأما   

�صهر فبراير 2010 م، فقد بلغ 2.10 مليون �صفقة 

خالل  تنفيذها  تم  �صفقة  مليون   1.61 مقاب���ل 

�صهر يناير 2010 م، وذلك بارتفاع بلغت ن�ص����بته 

.%30.29

فبراير  �صهر  خ��الل  ال��ت��داول  اأي��ام  ع��دد  بلغ 

2010، 20 يومًا 

مقابل 22 يومًا خالل �صهر يناير 2010 م.

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 53.99 مليار ريال  و 2.10 مليون 
صفقة تم تنفيذها خالل شهر فبراير 2010 م

الشركات الجديدة المدرجة فبراير 2010 م
الغذائية  للخدمات  هرفي  �صركة  اإدراج  م   2010/02/02 الموافق  الثالثاء  يوم  في  تم   ·
براأ�صمال مقداره 270 مليون ريال مق�صم اإلى 27 مليون �صهم حيث تم طرح 8.1 مليون �صهم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 51 رياال لل�صهم الواحد.

للتاأمين  العامة  الخليجية  ال�صركة  اإدراج  م   2010/02/08 الموافق  االثنين  يوم  في  تم   ·
التعاوني براأ�صمال مقداره 200 مليون ريال مق�صم اإلى 20 مليون �صهم حيث تم طرح 8 مليون 

�صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 رياال لل�صهم الواحد.

التعاوني  للتاأمين  ب��روج  �صركة  اإدراج  م   2010/02/15 الموافق  االثنين  يوم  في  تم   ·
براأ�صمال مقداره 130 مليون ريال مق�صم اإلى 13 مليون �صهم حيث تم طرح 5.2 مليون �صهم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 رياالت لل�صهم الواحد.

التجارية  ال�صريع  مجموعة  �صركة  اإدراج  م   2010/02/22 الموافق  االثنين  يوم  في  تم   ·
 9 30 مليون �صهم حيث تم طرح  اإلى  ريال مق�صم  300 مليون  براأ�صمال مقداره  ال�صناعية 

مليون �صهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 27 رياال لل�صهم الواحد.
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الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �صهر فرباير 2010 م مع �صهر يناير 2010 م

Comparing Trading Information for February 2010 with January 2010

Trading Information
ن�صبة التغري January    يناير  February   فرباير

معلومات التداول

% Change 2010 2010

Transactions 30.29% 1,613,411 2,102,103 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded -21.58% 2,969,133,129 2,328,505,378 �صهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) -17.75% 65,653,430,170.20 53,999,441,134.10 �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 22 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 43.32% 73,337 105,105 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -13.73% 134,960,597 116,425,269 �صهم املتداولة * املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -9.53% 2,984,246,826 2,699,972,057 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 2.42% 1,242.09 1,272.16 �صهم امل�صدرة )مليار ريال   )القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 2.96% 6,252.55 6,437.50  )املوؤ�صر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�صركات 

مقارنة معلومات التداول عن �صهر فرباير 2010 م مع �صهر فرباير 2009 م

Comparing Trading Information for February 2010 with February 2009

Trading Information
ن�صبة التغري February   فرباير February   فرباير

معلومات التداول

Change % 2009 2010

Transactions -37.40% 3,357,788 2,102,103 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded -57.46% 5,474,050,973 2,328,505,378 �صهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) -47.14% 102,161,932,272.25 53,999,441,134.10 �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 20 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -37.40% 167,889 105,105 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -57.46% 273,702,549 116,425,269 �صهم املتداولة * املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -47.14% 5,108,096,614 2,699,972,057 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 55.29% 819.24 1,272.16 �صهم امل�صدرة )مليار ريال   )القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 46.82% 4,384.59 6,437.50  )املوؤ�صر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�صركات

اأداء موؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  يناير - 2010 م فرباير - 2010 م

موؤ�صرات القطاعات

Change % January - 2010 February - 2010

Banks & Financial Services 3.69% 15,674.21 16,251.87 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 1.11% 5,396.80 5,456.78 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 0.24% 3,915.93 3,925.48 �صمنت االأ

Retail -0.91% 4,387.73 4,347.80 التجزئة

Energy & Utilities 5.75% 4,210.69 4,452.76 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 4.77% 5,010.55 5,249.57 الزراعة وال�صناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 1.01% 1,791.41 1,811.06 ت�صاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 0.53% 1,079.75 1,085.42 التاأمني

Multi-Investment 14.16% 2,442.94 2,788.86 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment -2.41% 4,707.70 4,594.34 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -1.90% 3,750.28 3,679.14 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 1.30% 3,262.89 3,305.19 التطوير العقاري

Transport 4.85% 3,397.55 3,562.44 النقل

Media & Publishing -5.26% 1,893.91 1,794.21 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism -1.43% 5,898.88 5,814.63 الفنادق وال�صياحة
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�صهم ح�صب القطاعات - فرباير 2010م تداول االأ

Sectoral Activities - February 2010

إرتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق فرباير 2010 م مع يناير 2010 م( كرث ا ال�صركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of February 2010 with January 2010)

Company
ن�صبة التغري

2010/01/31 2010/02/28 ال�صركة

Change %

* Buruj 229.00% 10 32.90 * بروج

* Gulf General 130.50% 10.00 23.05 * ال�صركة اخلليجية

SISCO 19.48% 13.35 15.95 �صي�صكو

Saudi Cement 17.32% 57.75 67.75 ا�صمنت ال�صعودية

* ALSorayai 16.30% 27.00 31.40 * جمموعة ال�صريع

* Listed during month ) February 2010 ( * ادرجت خالل ال�صهر ) فرباير 2010 م(

كرث اإنخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق فرباير 2010 م مع يناير 2010 م( ال�صركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of February 2010 with January 2010)

Company
ن�صبة التغري

2010/01/31 2010/02/28 ال�صركة

Change %

Weqaya Takaful -24.61% 38.60 29.10 وقاية للتكافل

ACE -17.00% 56.75 47.10 اي�س

ACIG -15.21% 54.25 46.00 اأ�صيج

 Kingdom -12.84% 12.85 11.20 اململكة القاب�صة

SALAMA -10.70% 53.75 48.00 �صالمة
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الشهري

�صهم جميع ال�صركات فرباير 2010م موؤ�صر تداول الأ
نقطة
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كرث ن�صاطا - فرباير 2010 م ال�صركات اخلم�ض االأ

Top Five Active Stocks - February 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة

% To Market % To Sector Transactions

Gulf General 11.91% 31.49% 250,374 ال�صركة اخلليجية

ALSorayai 9.36% 68.88% 196,720 جمموعة ال�صريع

Buruj 8.60% 22.73% 180,720 بروج 

Herfy Foods 6.76% 59.15% 142,133 غدية هريف لالأ

Alinma 4.58% 67.81% 96,366 االإمناء

كرث ن�صاطا - فرباير 2010 م ال�صركات اخلم�ض االأ

Top Five Active Stocks - February 2010

By number of shares traded �صهم املتداولة من حيث عدد االأ

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع  اال�صهم املتداولة

ال�صركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 23.74% 89.31% 552,795,756 االإمناء

Kingdom 7.13% 66.95% 166,054,892 اململكة

Saudi Kayan 4.78% 29.34% 111,231,854 كيان ال�صعودية

Dar Al Arkan 4.03% 41.05% 93,814,068 دار االركان

ZAIN KSA 3.27% 64.98% 76,184,469 زين ال�صعودية

كرث ن�صاطا - فرباير 2010 م ال�صركات اخلم�ض االأ

Top Five Active Stocks - February 2010

By value of shares traded �صهم املتداولة من حيث قيمة االأ

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع قيمة اال�صهم املتداولة

ال�صركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Alinma 13.01% 70.34% 7,023,593,961.60 االإمناء

SABIC 5.02% 24.24% 2,711,996,802.50 �صابك

Kingdom 3.77% 60.93% 2,035,276,833.10 اململكة

YANSAB 3.74% 18.06% 2,021,093,871.00 ين�صاب

Saudi Kayan 3.72% 17.96% 2,009,500,838.40 كيان ال�صعودية
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   FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2010 املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 28/02/2010 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

�صعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على ال�صهم ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 28.90 18.82 1.54 2.02 14.30 1,500.000 43,350.00 28,235.44 3,030.49 الريا�س

AlJazira 18.00 14.95 1.20 0.09 198.17 300.000 5,400.00 4,485.87 27.25 اجلزيرة

Saudi Investment 18.25 16.51 1.11 1.16 15.73 450.000 8,212.50 7,428.13 522.17 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 33.00 17.03 1.94 0.26 127.02 330.750 10,914.75 5,632.82 85.93 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 47.50 21.75 2.18 3.42 13.90 723.214 34,352.68 15,732.67 2,470.83 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 47.80 17.39 2.75 2.71 17.64 750.000 35,850.00 13,045.29 2,032.40 �ص�اب

Arab National 44.00 22.11 1.99 3.65 12.07 650.000 28,600.00 14,368.77 2,370.20 العربي الوطني

SAMBA 58.25 24.79 2.35 5.07 11.50 900.000 52,425.00 22,310.08 4,560.31 �صامبا

Al Rajhi 75.50 19.16 3.94 4.51 16.73 1,500.000 113,250.00 28,740.88 6,767.64 الراجحي

AL Bilad 20.70 10.01 2.07 -0.83 (M)  (س) 300.000 6,210.00 3,002.18 -248.40 البالد

Alinma 12.75 10.40 1.23 0.21 60.61 1,500.000 19,125.00 15,605.34 315.53 االإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 17.81 2.26 2.46 15.84 8,903.964 357,689.93 158,587.47 21,934.35
اإجمايل قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.95 11.70 1.28 0.18 81.73 120.600 1,802.97 1,410.58 22.06 كيمانول

Petrochem 14.90 9.91 1.50 -0.13 (M)  (س) 480.000 7,152.00 4,757.54 -60.30 برتوكيم

SABIC 88.75 36.08 2.46 3.02 29.38 3,000.000 266,250.00 108,243.04 9,061.97 �صابك

SAFCO 140.50 28.22 4.98 7.38 19.04 250.000 35,125.00 7,055.40 1,844.92 �صافكو

Industrialization 28.30 16.90 1.67 1.14 24.80 460.685 13,037.38 7,786.32 525.64 الت�صنيع

Alujain 16.65 7.49 2.22 -0.39 (M)  (س) 69.200 1,152.18 518.55 -27.28 اللجني

Nama Chemicals 10.15 12.30 0.83 -0.27 (M)  (س) 128.520 1,304.48 1,580.71 -34.30 مناء للكيماويات

SIIG 21.60 12.18 1.77 0.63 34.11 450.000 9,720.00 5,482.24 284.98 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 20.85 10.07 2.07 0.26 79.24 292.530 6,099.25 2,945.36 76.97 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 37.00 10.08 3.67 -0.05 (M)  (س) 562.500 20,812.50 5,667.71 -29.21 ين�صاب

Sipchem 23.00 14.77 1.56 0.42 54.42 333.333 7,666.67 4,922.08 140.88 �صبكيم العاملية

Advanced 22.50 11.82 1.90 0.899 25.02 141.375 3,180.94 1,670.38 127.12 املتقدمة

Saudi Kayan 18.00 10.32 1.74 -0.01 (M)  (س) 1,500.000 27,000.00 15,477.24 -16.84 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 32.90 8.94 3.68 -1.64 (M)  (س) 876.000 28,820.40 7,830.82 -1,433.06 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 20.24 2.45 1.21 28.37 8,664.743 429,123.76 175,347.97 10,483.55
اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 42.00 27.78 1.51 2.15 19.55 80.000 3,360.00 2,222.33 171.89 اال�صمنت العربية

Yamamah Cement 50.75 22.63 2.24 4.16 12.20 135.000 6,851.25 3,055.16 561.75 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 67.75 30.17 2.25 5.77 11.75 102.000 6,910.50 3,076.85 588.35 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 72.25 20.39 3.54 6.76 10.70 90.000 6,502.50 1,835.15 607.96 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 72.00 17.58 4.09 5.24 13.74 140.000 10,080.00 2,461.64 733.59 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 51.75 22.99 2.25 4.57 11.31 105.000 5,433.75 2,414.18 480.32 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 49.60 23.60 2.10 4.08 12.16 86.000 4,265.60 2,030.00 350.70 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 18.75 12.20 1.54 1.35 13.93 90.000 1,687.50 1,098.10 121.15 ا�صمنت تبوك

Total Cement Sector - 21.97 2.48 4.37 12.47 828.000 45,091.10 18,193.41 3,615.71 �صمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 55.75 15.24 3.66 3.45 16.18 22.500 1,254.38 342.84 77.52 ا�صواق ع العثيم

Mouwasat 62.00 19.24 3.22 4.28 14.48 25.000 1,550.00 481.11 107.04 املوا�صاة

SASCO 13.15 11.15 1.18 0.75 17.46 45.000 591.75 501.66 33.90 خدمات ال�صيارات

Thim’ar 40.80 7.01 5.82 -1.03 (M)  (س) 10.000 408.00 70.07 -10.30 ثمار
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الشهري

Fitaihi Group 13.70 12.32 1.11 0.21 64.50 50.000 685.00 616.24 10.62 جمموعة فتيحي

Jarir 137.50 18.07 7.61 9.35 14.71 40.000 5,500.00 722.84 373.97 جرير

Aldrees 36.90 13.86 2.66 2.76 13.39 25.000 922.50 346.51 68.90 الدري�س

AlHokair 37.50 15.24 2.46 3.13 11.97 70.000 2,625.00 1,066.61 219.23  احلكري 

Alkhaleej Trng 42.30 15.19 2.78 2.81 15.03 15.000 634.50 227.87 42.22 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.47 3.24 3.05 14.75 302.500 14,171.12 4,375.75 923.10 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 22.75 13.41 1.70 1.22 18.59 75.000 1,706.25 1,005.54 91.80 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 12.15 11.80 1.03 0.28 43.47 4,166.594 50,624.11 49,169.36 1,164.63 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 11.83 1.04 0.30 41.65 4,241.594 52,330.36 50,174.90 1,256.43
اإجمايل قطاع الطاقة 

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 35.00 13.88 2.52 1.90 18.39 500.000 17,500.00 6,941.79 951.57 جمموعة �صافوال

Food 17.95 8.84 2.03 0.29 62.76 20.000 359.00 176.70 5.72 الغذائية

SADAFCO 44.70 18.21 2.45 2.71 16.49 32.500 1,452.75 591.80 88.08  �صدافكو

Almarai 179.75 46.81 3.84 9.54 18.85 115.000 20,671.25 5,382.64 1,096.72 املراعي

Anaam Holding 63.00 10.28 6.13 -0.69 (M)  (س) 10.900 686.70 112.05 -7.55 اأنعام القاب�صة

H B 30.90 16.27 1.90 1.55 19.92 28.571 882.86 464.75 44.33 حلواين اإخوان

Herfy Foods 57.50 11.73 4.90 4.25 13.54 27.000 1,552.50 316.72 114.64 غذية هريف لالأ

NADEC 29.10 16.26 1.79 -0.64 (M)  (س) 60.000 1,746.00 975.32 -38.42 نادك

Qassim Agriculture 9.75 7.97 1.22 -0.14 (M)  (س) 50.000 487.50 398.54 -6.95 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 25.40 18.46 1.38 0.35 72.16 20.000 508.00 369.28 7.04 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 52.25 6.78 7.70 -1.43 (M)  (س) 20.000 1,045.00 135.67 -28.68 �صماك االأ

Sharqiya Dev Co 34.90 11.30 3.09 -0.63 (M)  (س) 7.500 261.75 84.76 -4.70 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 38.60 26.75 1.44 3.14 12.29 20.000 772.00 535.06 62.84 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه 

Jazan Development 13.90 12.99 1.07 0.09 154.79 50.000 695.00 649.33 4.49 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 17.79 2.85 2.37 18.69 966.471 48,969.06 17,190.90 2,289.13
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�صناعات الغذائية

STC 44.30 21.00 2.11 5.41 8.19 2,000.000 88,600.00 41,999.33 10,822.06 االت�صاالت

Etihad Etisalat 45.90 17.49 2.62 4.31 10.66 700.000 32,130.00 12,243.18 3,013.87 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 9.90 6.16 1.61 -2.21 (M)  (س) 1,400.000 13,860.00 8,622.48 -3,098.81 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom 16.85 10.00 1.69 - - 100.000 1,685.00 1,000.00 - عذيب لالت�صاالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.21 2.13 2.56 8.73 4,200.000 136,275.00 63,864.99 10,737.12
اإجمايل قطاع االت�صاالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 80.50 28.22 2.85 5.93 13.58 50.000 4,025.00 1,410.83 296.39 التعاونية

Malath Insurance 23.90 8.41 2.84 0.24 99.17 30.000 717.00 252.21 7.23 مالذ للتاأمني

MEDGULF 26.10 11.57 2.26 1.83 14.25 80.000 2,088.00 925.47 146.51 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 71.00 4.28 16.60 -2.25 (M)  (س) 10.000 710.00 42.77 -22.47 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 48.00 7.62 6.30 1.22 39.41 10.000 480.00 76.21 12.18 �صالمة

Walaa Insurance 25.00 8.16 3.06 -0.74 (M)  (س) 20.000 500.00 163.15 -14.88 والء للتاأمني

Arabian Shield 25.60 10.22 2.51 0.41 63.21 20.000 512.00 204.36 8.10 الدرع العربي

SABB Takaful 28.70 9.70 2.96 -0.48 (M)  (س) 34.000 975.80 329.75 -16.46 �صاب تكافل

SANAD 25.20 7.86 3.20 -0.73 (M)  (س) 20.000 504.00 157.28 -14.57 �صند

   FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2010 املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 28/02/2010 م 
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SAICO 57.00 8.15 6.99 -0.84 (M)  (س) 10.000 570.00 81.54 -8.39 �صايكو

Saudi Indian 47.50 5.75 8.26 -2.08 (M)  (س) 10.000 475.00 57.48 -20.82 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 26.90 8.58 3.14 -0.09 (M)  (س) 22.000 591.80 188.68 -1.89 اإحتاد اخلليج

ATC 102.00 7.69 13.26 -0.50 (M)  (س) 10.000 1,020.00 76.90 -4.99 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 79.75 5.11 15.62 -3.20 (M)  (س) 10.000 797.50 51.07 -31.97 هلية االأ

ACIG 46.00 4.47 10.30 -2.37 (M)  (س) 10.000 460.00 44.68 -23.74 اأ�صيج

AICC 24.40 7.80 3.13 -0.63 (M)  (س) 20.000 488.00 156.01 -12.64 التاأمني العربية

Trade Union 23.40 9.75 2.40 0.01 1772.73 25.000 585.00 243.78 0.33 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 51.25 10.01 5.12 -0.12 (M)  (س) 20.000 1,025.00 200.13 -2.32 ال�صقر للتاأمني

U C A 41.90 9.29 4.51 -0.05 (M)  (س) 20.000 838.00 185.72 -1.02 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.10 10.06 1.10 0.05 229.81 100.000 1,110.00 1,005.63 4.83 عادة ال�صعودية االإ

Bupa Arabia 24.60 11.00 2.24 1.46 16.90 40.000 984.00 439.86 58.24 بوبا العربية

Weqaya Takaful 29.10 10.00 2.91 - - 20.000 582.00 200.00 - وقاية للتكافل

ARCCI 56.50 10.00 5.65 - - 20.000 1,130.00 200.00 - الراجحي للتاأمني

ACE 47.10 10.00 4.71 - - 10.000 471.00 100.00 - اي�س

AXA - Cooperative 28.70 10.00 2.87 - - 20.000 574.00 200.00 - اك�صا - التعاونية

Gulf General 23.05 10.00 2.31 - - 20.000 461.00 200.00 - ال�صركة اخلليجية

Buruj 32.90 10.00 3.29 - - 13.000 427.70 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 32.00 10.00 3.20 - - 20.000 640.00 200.00 - العاملية

Total Insurance Sector - 10.84 3.16 0.52 19.67 694.000 23,741.80 7,523.51 357.65 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 48.00 25.65 1.87 0.19 258.99 15.000 720.00 384.68 2.78  امل�صايف 

Saudi Advanced 13.80 17.97 0.77 0.81 16.95 43.200 596.16 776.22 35.17 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.45 8.56 1.34 0.08 142.40 49.000 561.05 419.66 3.94 االح�صاء للتنميه

SISCO 15.95 10.72 1.49 0.01 1246.67 68.000 1,084.60 729.15 0.87 �صي�صكو

Assir 14.95 19.00 0.79 0.63 23.79 126.389 1,889.51 2,401.37 79.41 ع�صري

Al Baha 16.60 6.72 2.47 -0.38 (M)  (س) 15.000 249.00 100.73 -5.67 الباحة

Kingdom 11.20 6.63 1.69 0.11 103.01 3,705.882 41,505.88 24,579.30 402.59 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.31 1.59 0.13 88.34 4,022.471 46,606.20 29,391.11 519.09
اإجمايل قطاع �صركات 

اال�صتثمار املتعدد

BCI 30.80 12.79 2.41 2.13 14.46 27.500 847.00 351.81 58.59 بى �صى اآى

MA’ADEN 16.80 17.94 0.94 0.44 38.48 925.000 15,540.00 16,591.36 403.83 معادن

Astra Indust 38.50 21.18 1.82 2.76 13.94 74.118 2,853.53 1,569.76 204.67 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 31.40 12.41 2.53 2.67 11.74 30.000 942.00 372.17 80.24 جمموعة ال�صريع

Pharmaceutical 32.30 27.78 1.16 1.97 16.37 78.438 2,533.53 2,178.78 154.80 الدوائية

Glass 30.60 18.18 1.68 1.82 16.80 25.000 765.00 454.52 45.53 زجاج

FIPCO 34.60 10.99 3.15 1.72 20.01 11.500 397.90 126.44 19.80 فيبكو

Maadaniyah 23.10 13.48 1.71 0.61 38.01 25.556 590.35 344.58 15.53 معدنية

Saudi Chemical 41.80 19.59 2.13 4.76 8.79 63.240 2,643.43 1,239.09 300.76 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 51.00 17.02 3.00 3.13 16.28 30.000 1,530.00 510.60 94.00 �صناعة الورق

AlAbdullatif 43.70 17.03 2.57 2.08 21.04 81.250 3,550.63 1,383.54 168.72 العبداللطيف

Saudi Export 32.00 9.50 3.37 -0.51 (M)  (س) 10.800 345.60 102.56 -5.54 ال�صادرات

Total Industrial 
Investment Sector

- 18.25 1.29 1.11 20.82 1,382.402 32,538.97 25,225.21 1,540.93
اإجمايل قطاع اال�صتثمار 

ال�صناعي
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الشهري

MMG 20.95 14.72 1.42 0.32 64.93 125.000 2,618.75 1,839.58 40.33 جمموعة املعجل

SSP 33.20 17.55 1.89 2.08 16.00 51.000 1,693.20 894.88 105.84 نابيب ال�صعودية االأ

Ceramic 123.00 34.35 3.58 7.89 15.59 25.000 3,075.00 858.82 197.19 اخلزف

Gypsum 40.00 14.98 2.67 2.80 14.30 31.667 1,266.67 474.29 88.56 اجلب�س

Cables 22.00 17.09 1.29 1.37 16.00 76.000 1,672.00 1,298.62 104.48 الكابالت

Saudi Industrial 8.95 7.26 1.23 -0.09 (M)  (س) 40.000 358.00 290.52 -3.62 �صدق

Amiantit 21.55 14.30 1.51 1.75 12.29 115.500 2,489.03 1,652.14 202.48 اميانتيت

Pipes 31.60 23.38 1.35 0.79 40.23 31.500 995.40 736.52 24.74 اأنابيب

Zamil Industrial 62.00 26.67 2.32 5.11 12.12 45.000 2,790.00 1,200.03 230.15 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 36.40 14.33 2.54 2.72 13.39 40.500 1,474.20 580.43 110.12 البابطني

SVCP 50.25 14.47 3.47 2.84 17.69 15.000 753.75 217.03 42.61 الفخارية

MESC 31.20 12.60 2.48 1.28 24.42 40.000 1,248.00 504.11 51.11 م�صك

Red Sea 59.25 23.39 2.53 4.13 14.34 30.000 1,777.50 701.83 123.97 حمر البحر االأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.89 1.97 1.98 16.54 666.167 22,211.49 11,248.80 1,317.96 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 25.00 25.48 0.98 0.76 32.69 120.000 3,000.00 3,058.05 91.78 العقارية

Taiba 16.65 18.67 0.89 0.46 35.84 150.000 2,497.50 2,800.75 69.68 طيبة لال�صتثمار

Makkah 29.60 23.55 1.26 1.21 24.49 164.816 4,878.56 3,881.25 199.20  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 13.30 14.22 0.94 0.93 14.34 100.000 1,330.00 1,421.75 92.74 التعمري

Emaar E .C 9.95 9.27 1.07 -0.36 (M)  (س) 850.000 8,457.50 7,881.68 -308.85 اإعمار

Jabal Omar 21.25 9.89 2.15 -0.05 (M)  (س) 671.400 14,267.25 6,638.46 -33.43 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.60 12.83 1.06 1.97 6.92 1,080.000 14,688.00 13,859.18 2,122.68 ركان دار االأ

Total Real Estate 
development Sector

- 12.61 1.24 0.71 10.25 3,136.216 49,118.81 39,541.12 2,233.80
اإجمايل قطاع التطوير 

العقاري

Shipping 18.55 15.81 1.17 1.15 16.11 315.000 5,843.25 4,981.00 362.78 النقل البحري

SAPTCO 8.30 11.09 0.75 0.25 32.99 125.000 1,037.50 1,386.81 31.45 النقل اجلماعي

Mubarrad 19.65 9.44 2.08 0.31 64.43 18.000 353.70 169.99 5.49 مربد

Budget Saudi 65.00 22.19 2.93 4.69 13.87 18.300 1,189.50 406.16 85.77 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 14.58 1.21 1.02 17.35 476.300 8,423.95 6,943.96 485.49 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 23.10 14.47 1.60 0.36 63.93 15.000 346.50 217.09 5.42 عالن تهامة لالإ

SRMG 26.70 15.87 1.68 0.64 41.72 80.000 2,136.00 1,269.78 51.20 بحاث و الت�صويق االأ

SPPC 16.15 12.92 1.25 1.25 12.90 60.000 969.00 775.20 75.13 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.59 1.53 0.85 26.20 155.000 3,451.50 2,262.07 131.75
اإجمايل قطاع االعالم 

والن�صر

Hotels 30.50 23.55 1.30 5.52 5.53 69.006 2,104.69 1,624.85 380.76 الفنادق

Shams 30.70 6.92 4.44 -0.23 (M)  (س) 10.150 311.61 70.24 -2.39 �صم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.41 1.43 4.78 5.53 79.156 2,416.29 1,695.09 378.38
اإجمايل قطاع الفنادق 

وال�صياحة

Market - 15.79 2.08 1.50 17.59 38,718.984 1,272,159.35 611,566.26 58,204.44 اجمايل ال�صوق

   FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2010 املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 28/02/2010 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

�صعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على ال�صهم ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

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 
(4th Q 2009 as recent).

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 

ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �س : املوؤ�صر �صالب الن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية الآ

الربع الرابع 2009 م(.
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More organized Markets 
For his part, Saleh Al-Thaqafi, Director of Safa Office for 

Financial Studies and Consulting, saw that most investors 
in the capital markets prefer more organized and regulated 
markets. 

They also look for markets that are subject to previously 
declared laws and the regulatory agencies that apply rules 
and regulations.

Al-Thaqafi added that if there is a trend for returning 
capital market to a size appropriate for the economic 
status of the Kingdom and for the size and quality of its 
large corporations and businesses on the long run, then it 
is necessary that the investment environment should have 
be high credibility to attract the migrant individual and 
corporate capitals. This is true based on the fact that both 
capital segments target trust and security in their financial 
dealings in the Saudi stock market.

Penalties attract Funds
On other hand, Fahd bin Jomaah, economic expert, 

confirmed that violations committed by some dealers 
showed the CMA’s role in control, monitor and follow up 
of the market dealings. 

He noted that the market problem, besides these 
violations, lies in the way by which mechanisms work to 
regulate transparency and found a parallel market that drives 
away foreign and local investments. There has also been a 
lack of enough information provided by some companies 
enlisted on stock market and their profit forecasts.

Economic expert bin Jomaah, showed that CMA through 
its close follow up of the dealers, participated in eliminating 
of such violations and the illegal dealings by dealers. He 
clarified also that these decisions support investment 
funds in the market and reduce risky transactions before 
dealers due to weakness of the information related to the 
companies which often do not take views of shareholders in 
their General Assembly. He demanded immediate application 
of governance regulations in the capital market.

Announcements Regarding Violators
In the recent times, Capital Market Authority was 

standing out in terms of announcements related to violators 
through quick and clear proclamations that would sustain 
transparency frameworks and support current investment 
decision of individuals, corporations and funds in selecting 
their time of entry. The last announcement made by CMA was 
that transmitted on TADAWEL website earlier about issuance 
of the final decision from appeals committee on securities 
dispute settlement dated 121431/2/H corresponding to 
272010/1/G in the proceeding filed by CMA versus Ali 
Mohamed bin Nasser bin Jarallah Al Jarallah, Jarallah bin 
Mohamed bin Nasser Al Jarallah, Saeed bin Mohamed bin 
Nasser Al Jarallah, Fayez bin Saleh bin Abdullah bin Mahfouz, 
Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-Mojjil, and Nasser bin 
Mohamed bin Nasser Al Jarallah during their dealing on 
stocks of Tehama Advertisement and PR Company over 
the period from 232006/7/ to 192006/8/. The final decision 
confirmed the ruling issued by the Committee of Settlement 
of Securities Disputes which included imposing of financial 
sanctions amounted to SR 278,122,905 in total.

Capital Market
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In the recent period, especially in the year 2009,  CMA has 
strengthened monitoring of the market and regulating performance 
and transactions of dealers after it has tightened its control over 
illegal transactions conducted by certain dealers. This move is also 
synchronized with implementing some penalties according to laws 
and regulations including prevention from dealing, payment of 
fine etc.. These developments contributed to rebuilding a stronger 
trust in Saudi market and its listed stocks and confirmed the CMA’s 
keenness to comply with the highest international standards in 
applying transparency and establishment of the corporate system 
in the market.

Fines and Violators
Mohamed Al-Anqari, economic analyst and writer, says that what 

is done by CMA like follow up of violations will have large positive 
outcome in the future. It will be reflected also in transparency of 
dealing and drawing a positive picture about capital market that will 
allow support of foreign and local investments. He noted that this 
outcome will be widely obvious in the future besides its reflection 
on dealers according to the rule judging that «There is no place for 
those who want to deal illegally in the market». He asserted that this 
will benefit the future dealings in a manner that reflects healthily 
on performance of Saudi market in general.

Capital Market 
Authority regulates 
Performance of 
Dealers by Harsher 
Penalties

Riyadh: Khalid Al-Zoman

Analysts agreed that the recent move adopted by 
Capital Market Authority (CMA) against violators and 
manipulators in the Saudi stock market and its ability 
to tackle the incident directly through disseminating 
the news swiftly, in response of demands by most 
dealers, was a trend that supports the power of 
market to adopt many sustaining initiatives in order 
to achieve security of financial and investment market 
and attract larger funds over the coming period.
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Value of Shares Traded Reached SR 3.99 billion 
and 2.10 million Transactions Executed 

During February 2010

At the end of February 2010 TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 6,437.50 points, gained 184.95 points (2.96%) over 
the close of the previous month. On an YTD basis TASI registered 
a positive return of  5.16%.

Highest close level for the index during the month was 6,487.19 
as on 222010/02/.

Total equity market capitalization at the end of  February 2010 
reached SR 1,272.16 billion (US$ 399.24 billion), increased by 2.42% 
over the previous month.

The total value of shares traded for the month of February 2010 

reached SR 54 billion (US$ 14.4 billion), decreased by 17.75% over 
the previous month.

The total number of shares traded reached 2.33 billion shares 
for the month of  February 2010 compared to 2.97 billion shares 
traded during the previous month, decreasing  by 21.58%.

The total number of transactions executed during  February 
2010 reached 2.10 million compared to 1.61  million trades for the 
month of January 2010, increasing by 30.29%.

Number of trading days during February 2010 were 20, 
against 22  trading days during  January  2010.

Initial Public Offerings 
(IPOs)

Al Sorayai Trading and Industrial Group Co.
Share Capital: SR 300 million divided into 30  million 
shares.
Offer Shares: 9  million  shares  (30% of  its issued 
shares).
Offer Price:  SR 27 per share.
Offer Period: From 012010/02/ to 072010/02/.

New Listing
February 2010

On Tuesday 022010/02/ Herfy Food Services Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 270 million divided into 
27 million shares). The company offered 8.1 million shares 
at SR 51 per share.

On Monday 082010/02/ Gulf General Cooperative 
Insurance Co. was listed (with a paid up capital of SR 200 
million divided into 20 million shares). The company offered 
8 million shares at SR 10 per share.

On Monday 152010/02/ BURUJ Cooperative Insurance  
Co. was listed (with a paid up capital of SR 130 million divided 
into 13 million shares). The company offered 5.2 million 
shares at SR 10 per share.

On Monday 222010/02/ Al Sorayai Trading and Industrial 
Group Co. was listed (with a paid up capital of SR 300 million 
divided into 30 million shares). The company offered 9 
million shares at SR 27 per share.

Corporate Actions 
Kingdom Holding Co. decreased its paid up capital 

from SR 63 billion to SR 37,058,823 thousands, hence 
reducing  its  total number of issued shares from 6.3 billion 
shares to 3,705,882,300 shares. Effective 102010/02/.

New Members (Brokers)
Alinma Investment Company joined the Saudi Stock Exchange (Tadawul) to provide financial brokerage 

services, effective 132010/02/.
Muscat Securities House Company joined the Saudi Stock Exchange (Tadawul) to provide financial brokerage 

services, effective 242010/02/.
The number of brokerage firms active in the market reached 37.

Market Summary
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News General

The CMA has approved National Industrialization Co. request to increase its capital from SR 4,606,846,860 to SR 5,067,531,546 
through issuing one bonus share for every existing ten shares owned by the shareholders who are registered in the shareholders 
register at the closing of trading on the extraordinary general assembly day. Such increase will be paid by transferring an amount of 
SR 460,684,686 from the Premium to the company’s capital. Consequently, increasing company’s outstanding shares from 460,684,686 
shares to 506,753,155 shares, by an increase of 46,068,469 shares. The bonus shares eligibility is limited to the shareholders who are 
registered in the shareholders register at the close of trading on the extraordinary general assembly day, which will be determined later 
by the company’s board, provided that the holding date does not exceed six months from the date of this approval. 

The Capital Market Authority approved National 
Industrialization Co. request to increase its capital 

through issuance of bonus shares

CMA announced 
offering of 

investment funds
The CMA announced its 

approval for Al Rajhi Capital 
to offer Al Rajhi Local Shares 
Capital Protected Fund (90%), 
Al Rajhi GCC Shares Capital 
Protected Fund (90%) and Al 
Rajhi International Shares Capital 
Protected Fund (95%). 

CMA announced 
offering of 

investment funds
The CMA announced its 

approval for Altawfeek Financial 
Group to offer « Alasaas Egyptian 
Equity Fund». 

The CMA announced Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company Initial Public 
Offering of 10,500,000 shares representing (30%) of the company’s total outstanding 
shares. Portion of the offered shares will be allocated for mutual funds. The company’s 
shares will be offered during the period from (121431/05/)H to (181431/05/)H, 
which corresponds to the period from (262010/04/)G to (022010/05/)G, once the 
book-building process is complete. 

The company’s prospectus will be posted to the public prior to the subscription 
period by a sufficient time. The prospectus includes all relevant information that 
the investors need to know before making an investment decision, including the 
share price, company’s financial statements, activities and management. 

The Capital Market Authority announced 
the Initial Public Offering of Al Hassan 

Ghazi Ibrahim Shaker Company

The Capital Market Authority 
announced the Initial Public Offering of 

Knowledge Economic City Company
The CMA announced Knowledge Economic City Company Initial Public Offering of 

(102,000,000) shares representing (30.06%) of the company’s total outstanding shares. The 
company’s shares will be offered during the period from (101431/6/)H to (161431/6/)H, 
which corresponds to the period from (242010/5/)G to (302010/5/)G. 

The company’s prospectus will be posted to the public prior to the subscription 
period by a sufficient time. The prospectus includes all relevant information that the 
investors need to know before making an investment decision, including the company’s 
financial statements, activities and management. 
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Saudi Fransi Cooperative Insurance Company (ALLIANZ) requested CMA’s 
approval to increase its capital through a rights issue offering with a total value of 
SR 125,000,000 (hundred and twenty five million riyals). The rights issue is limited 
to the shareholders who are registered in the shareholders register at the close of 
trading on the extraordinary general assembly day, which will be determined later by 
the company’s board. The price and number of offered shares will be determined by 
the company during the extraordinary general assembly. After reviewing the request 
by the CMA in light of the regulatory requirements and quantitative and qualitative 
measures applied on all capital increases, the CMA approved the company’s request. 
The company’s rights issue prospectus will be posted for the public.

The Capital Market Authority approved 
the Saudi Fransi Cooperative Insurance 

Company (ALLIANZ) request to increase its 
capital through a rights issue offering

Cancellation of Authorisation for Jarir Capital Company 
based on shareholders’ request

Jarir Capital Company has requested CMA to cancel the authorisation which was issued by CMA Board of 
Commissioners under Resolution no. (72008-29-) on 241429/8/ H corresponding to 25th August, 2008 to conduct 
securities business of Managing and Custody. ِBased on the Capital Market Law issued by Royal Decree No. (M/30) on 
21424/6/H, and the Authorised Persons Regulations issued by CMA Board of Commissioners via its Resolution No. 
12005-83- on 211426/5/H corresponding to 28th June 2005, the CMA Board of Commissioners issued on Sunday, 
141431/03/H corresponding to 28th February, 2010 the approval of cancellation of the authorization for Jarir Capital 
Company based on its request.

The CMA to announced three insurance 
companies Initial Public Offering as follow: 
1- Solidarity Saudi Takaful Company with a 
capital of SR 555 million, 22.2 million shares 
will be offered to the public which represent 
(40%) of the company shares.2- Amana for 
Cooperative Insurance company with a 
capital of SR 320 million, 12.8 million shares 
will be offered to the public which represent 
(40%) of the company shares.3- Wataniya 
Insurance Company with a capital of SR 
100 million, 3 million shares will be offered 
to the public which represent (30%) of the 

The Capital Market Authority announced the Initial Public 
Offering of three insurance companies

company In accordance with Ministerial 
Resolution No.(83) dated (191430/3/)H, No. 
(188) dated 81430/6/)H, and No. (330) dated 
(161430/10/)H. The offers prices will be SR 
(10) per share and the offering period will 
be from (61431/4/)H to (121431/4/)H, which 
corresponds to the period from (222010/3/)G 
to (282010/3/)G. 

The companies’ prospectuses will be 
posted to the public prior to the subscription 
period by a sufficient time. The prospectuses 
includes all relevant information that the 
investors need to know before making 

an investment decision, including the 
companies’ financial statements, activities 
and management.
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News

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) is 
pleased to announce that Muscat Securities 
House has become a duly licensed, approved 
and authorized member firm of Tadawul, 
with the right to conduct brokerage services 
and deal as principal and agent In the Saudi 
Stock Exchange - Tadawul.

Muscat Securities 
House Joins Tadawul 

as a Member Firm
Alinma Investment Company Joins 

Tadawul as a Member Firm
The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 

is pleased to announce that Alinma 
Investment Company has become a duly 
licensed, approved and authorized member firm of Tadawul, with the right to 
conduct brokerage services and deal as principal and agent In the Saudi Stock 
Exchange - Tadawul.

Saudi Stock Exchange (Tadawul) has 
recently hosted at its headquarters in 
Riyadh, His Excellency the Lord Mayor of 
the City of London, Alderman Nick Anstee 
and the large economic delegation 
accompanying him, in addition to a 
number of members of the British 
Embassy in Riyadh. 

The visiting delegation was received 
by Chairman of the Board of Directors 
of Saudi Stock Exchange, Dr. Fahd 
Al-Mubarak, the Executive Director 
of the Stock Exchange, Mr. Abdullah 
Al-Suweilmi, and members of the 
executive management of the Saudi 
Stock Exchange.

At the beginning of the meeting, Dr. 
Al-Mubarak welcomed Lord Alderman 

and presented to all a detailed 
explanation of the Saudi Stock Exchange, 
its beginning, development and future 
aspirations. 

Then, followed a word delivered 
by Lord Alderman, who initiated by 
giving thanks to Dr. Al-Mubarak and 
Saudi Stock Exchange for providing the 
opportunity to all in order to see and 
learn about the market and its situation 
and future aspirations. He also confirmed 
that the two sides are working hard 
to develop areas of 
available investment 
opportunities between 
the two parties in all 
economic fields, and 
increase the level of 

trade and financial exchange between 
the two countries.

After that, the audience listened to 
a brief description on the Saudi Stock 
Exchange, its developments and all 
economic aspects surroundings it, and 
hopes and aspirations for the future. 

At the end of the visit, Lord Alderman 
reiterated thanks to Saudi Stock Exchange 
for the invitation wishing repetition 
of such visits and emphasizing their 
importance.

Tadawul hosts the Mayor of London
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Sanctions and penal provisions applied by the Capital Market Authority on companies and individuals 
who violate the market rules, or better called the regulatory procedures, are only a tool in the hand of the 
good government represented in this body to promote justice for all investors, put companies in a single 
row of commitment, and observe this commitment. Hence, the investment environment becomes truly 
attractive, and the mechanisms of action in the market become clear to all, without exception.

These sanctions and procedures contributed significantly to establishment of the principles of 
corporate governance. They also helped in preventing a lot of abuses and in treatment thereof if occurred. 
Consequently, the market is able over time to expel all offenders and abusers who exercise fraud on the 
people, or attempt to circumvent the laws adopted by most, if not all international markets which seek 
to achieve stability and growth. 

These penalties can be easily avoided by all companies and investors through getting acquainted to 
them, and application thereof. CMA has issued a lot of manuals and guidelines, most notably of which 
are the obligations manual of major shareholders relating to notices of possessing shares, obligations 
manual of board members and senior executives for ownership of shares, manual of the continuing 
obligations of listed companies, and obligations manual of public shareholding companies after the 
IPO and before trading. In addition, it has published its articles of association and trading systems, along 
with sanction provisions and regulations printed in excellent booklets and made available on the official 
CMA website. 

Whatever system, if complemented by strict and clear application, it always achieves growth and 
sustainability of growth, I mean growth of money, God willing, growth of commitment, and certainly 
growth of awareness and investment culture for all. 

This way, every trader, investor, and company knows their rights and obligations accurately and 
straightforwardly. 

We raise this subject for discussion in this issue. Furthermore,  this issue presents a new shift towards 
the world of economic culture.

Starting from this issue, a number of pages in English will be published, to increase the number of 
readers of the magazine, and to broaden the scope of spread of news and information issued by «Tadawul» 
or by any one of the major companies listed in the market. 

This is another new step taken in this specialized magazine that is always looking for excellence. 
While we convey to you a lot of what’s happening in the market and local and regional economy, we 
would like, as well, to convey to the English-speaking brothers and friends some of our news so that we 
can achieve part of our mission and objectives.

Abdullateef Al-Furaihi 
Editor in Chief 

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

Editorial

Organization and Communication
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