
الـقـــراءة

مقال

ال�ضخ�ضية،  ا�ضتثماراتك  لتدير  اقت�ضادًيا  حتى  اأو  ا  متخ�ض�ضً تكون  اأن  بال�ضرورة  لي�ص 

لكن ال�ضروري اأن متتلك اإ�ضافة اإىل راأ�ص املال، واملعلومات الالزمة قدرة على قراءة البيانات 

اأو القطاعات التي تنوي  اأهم خطوات تقييم ال�ضركات  املالية يف �ضكلها املجمل كواحدة من 

ال�ضتثمار بها.

وانطالًقا من هذا املبداأ الذي ي�ضب يف التثقيف ال�ضتثماري الذي اأخذته »تداول« على 

عاتقها نقدم يف هذا العدد ملًفا �ضحفًيا عن قراءة القوائم املالية، لي�ص من وجهة نظر مالية 

واقت�ضادية فح�ضب بل عمدنا اإىل ا�ضت�ضفاف وجهات نظر اأخرى ت�ضيف لكم الكثري مما ميكن 

اأن يكون زادكم يف خطواتكم ال�ضتثمارية املقبلة.

قيمة  تزداد  متخ�ض�ضة  تقارير  يف  هنا  بع�ضه  ن�ضتعر�ص  مما  العامل  يعي�ضه  ما  Xل  ويف 

ميكن  اأو  م�ضتقبلية،  اأو  اBنية  اأرباح  اإىل  حتويلها  ميكن  معلوماتية  فائدة  حتقق  التي  الثقافة 

ال�ضتزادة منها ل�ضقل التجربة ال�ضتثمارية للعموم، واإ�ضافة ما ميكن اإ�ضافته للمتخ�ض�ضني 

الذين �ضاركونا وي�ضاركوننا هذا التوا�ضل ال�ضهري املتخ�ض�ص معكم بغية اأن ن�ضل جميًعا اإىل 

ا بقدر  ما ن�ضبو اإليه من م�ضاعدة امل�ضتثمرين على بناء وعي معريف لي�ص بال�ضرورة متخ�ض�ضً

ما يكون اأداة هامة يف اأيديهم ت�ضاعدهم على تنفيذ ططاتهم ال�ضتثمارية بال�ضكل الذي 

يحقق اأف�ضل النتائج.

واإجماًل فاإن قراءة القوائم املالية هي جزء مهم لكنه لي�ص كل �ضيء فالقراءة والطالع 

�ضواق والقت�ضاد املحلي والعاملي تعطي بع�ص الدللت والنطباعات  على اأو�ضاع ال�ضوق والأ

التي ميكن اأن تفيد Zري املتخ�ض�ص يف تكوين روؤيته ال�ضتثمارية.

فكار والروؤى التي تردنا من املحبني واملتابعني لنوا�ضل بهذا  يتوا�ضل العمل وتتوا�ضل الأ

بداع والتميز يف جمال متخ�ض�ص نتمنى دوًما اأن نكون بحق  الوقود الدائم باإذن اˆ رحلة الإ

اإ�ضافة دائمة اإليه.
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ي �شركة امليزان اأو املعيار الذي ميكن من خالله  تعترب القوائم املالية لأ

املحللون  ويرى  وامل�شتقبل،  املا�شي واحلا�شر  اأدائها يف  احلكم عليها وعلى 

اأنه يجب على اأي م�شتثمر يرغب ال�شتثمار يف اأي �شركة اأن يطلع اأوًل على 

 ، اإدارتها  كفاءة  ومدى  اأدائها،  تقييم  بهدف  ال�شركة  لهذه  املالية  القوائم 

وقيا�ض درجة املخاطرة التي ميكن اأن يتعر�ض لها امل�شتثمر، ومقدار العائد 

الذي ميكن اأن يح�شل عليه يف حال قرر �شراء اأ�شهمها. 

28

اإىل  املا�شي  فرباير  �شهر  خالل  ال�شعودية  يف  الت�شخم  معدلت  تراجعت 

اأقل م�شتوى لها منذ دي�شمرب 2007 اأي منذ نحو 15 �شهًرا بعد اأن كانت بلغت 

اأعلى معدل لها خالل 30 عاًما يف يوليو العام املا�شي 2008م حينما �شجل معدل 

الت�شخم اآنذاك %11،1.

16
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

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

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

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

www.rawnaa.com

تاأ�ش�ض البنك ال�شعودي الربيطاين »�شــاب« منذ ما يقارب ثالثني عاًما 

ك�شركة م�شاهمة �شعودية يف 12 �شفر 1398هـ املوافق 21 يناير 1978م، اإل اأن 

ن�شاطه الفعلي بداأ يف 26 رجب 1398هـ املوافق 1 يوليو 1978م، عندما توىل 

و�شط، يف اململكة. اإدارة اأن�شطة وخدمات البنك الربيطاين لل�شرق الأ

36

الناشر

�شوق  يف  املدرجة  امل�شاهمة  لل�شركات  املالية  القوائم  قــراءة  تعترب 

وىل على طريق  �شهم ال�شعودية ويف اأي �شوق للتداول عامة اخلطوة الأ الأ

اإذا  ا  خ�شو�شً  - القارئ  عزيزي  القوائم  خالل  فمن  الناجح،  ال�شتثمار 

�شهم - ميكن اأن حتكم  اأموالهم يف �شوق الأ كنت من بني من ي�شتثمرون 

هذه  يف  اأ�شهًما  وت�شرتي  ال�شتثماري  قرارك  تتخذ  اأن  قبل  ال�شركة  على 

ال�شركة اأو تلك.

فهي  اأبــًدا  يخدع  ل  الذي  الدقيق  املعيار  هي  املحللني  بــراأي  القوائم 

رقام ل تكذب، ول تخ�شع لراأي حمللني  بب�شاطة عبارة عن لغة اأرقام ولغة الأ

يجتهدون قد ي�شيبون اأحياًنا وقد يخطئون يف اأحيان كثرية اأخرى.

ويف هذا العدد نقدم لك عزيزي القارئ قراءة مو�شعة يف كيفية قراءة 

القوائم املالية من خالل مو�شوع الغالف، �شمن جهودنا يف جملة تداول 

وعي  زيــادة  يف  املتمثلة  �شا�شية  الأ املالية  ال�شوق  هيئة  هــداف  لأ وتنفيًذا 

املتداولني .

زمة املالية  ا متابعة تفا�شيل وتداعيات الأ ونوا�شل يف هذا العدد اأي�شً

اجلاري  اأبريل  مطلع  لندن  يف  الع�شرين  الــدول  قــادة  عقد  التي  العاملية 

زمة. ونتطرق يف هذا العدد  قمة طارئة ملناق�شة �شبل اخلروج من هذه الأ

والعجز  كالت�شخم،  اأخرى  تداعيات  اإىل  الثابتة  بواب  الأ من  عدد  �شمن 

الئتماين.
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قراءة القوائم املالية..

نتوقع تداول الصكوك 
والسندات العام الجاري

د.عبدالرحمن التويجري: د.توفيق الربيعة:

تطور نوعي في المدن 
الصناعية

الخطوة األولى على طريق 
االستثمار الناجح

الخطوة األولى على طريق 
االستثمار الناجح
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التويجري يتوقع تداول الصكوك والسندات 
بالسوق السعودية في 2009

ك�شف رئي�ض هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية، 

ــتــويــجــري، عــن اأن  ــور عــبــدالــرحــمــن ال ــدكــت ال

»الهيئة« تعمل حالًيا على تطوير �شوق ال�شندات 

ال�شركات من  لتو�شيع جمال متويل  وال�شكوك، 

خالل هذه ال�شوق، متوقًعا بدء تداول ال�شكوك 

�شمن   ،2009 اجلــاري  العام  خالل  وال�شندات 

�شهم متاما،  النظام ال�شائد مثلما يحدث يف الأ

ما يتيح جمال اآخر لال�شتثمار.

»عكاظ«  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  واأو�شح 

ال�شعودية ن�شرتها يوم ال�شبت 28-3-2009، اأن 

هيئة �شوق املال تعمل على تطوير وطرح منتجات 

قابلة للتطوير مثل )�شناديق على املوؤ�شر(، اأي 

يف  جديد  كمنتج  املوؤ�شر  على  تعمل  �شناديق 

اأن الثقة قائمة يف  �شوق املال ال�شعودية، موؤكًدا 

ال�شعودية، لتظل رافدا مهما لالقت�شاد  ال�شوق 

الوطني.

�شوق  هيئة  قــدرة  اأن  التويجري  د.  واأكـــد 

املال على ر�شد ال�شوق ومتابعة التداول ارتفعت 

احلديث  املراقبة  نظام  تطبيق  مع  كبري  ب�شكل 

»�شمارت«، كما ارتفعت ق�شايا الر�شد وال�شتباه 

ب�شكل يومي. 

مت  الــتــي  ال�شتباه  حـــالت  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�

املا�شي  العام  حالة   151 بلغت  فيها  التحقيق 

وخمالفات  وت�شليل  بتالعب  ا�شتباه   2008

ــاح وتــــــداول، اأنــهــيــنــا الــتــحــقــيــق يف 59  ــ�ــش اإف

92 ق�شية يف مرحلة ال�شتدعاء  ق�شية، وتوجد 

وال�شتجواب، ومت التحقيق يف 90 حالة خمالفة 

وتو�شية  ــة  ــي ــكــرتون ل الإ املــنــتــديــات  مــواقــع  يف 

جمموعات واأ�شخا�ض.

وتابع د.التويجري »مت الرتافع يف 9 ق�شايا 

ق�شايا  وهناك  املــنــازعــات،  يف  الف�شل  للجنة 

مرفوعة اأمام جلنة الف�شل يف املنازعات ت�شل 

اأي�شا  املــخــالــفــات،  فيها  ثبت  ق�شية   26 اإىل 

اللجنة،  اأمــام  املخالفني  �شد  بق�شية  تقدمنا 

ولكن ل ن�شتطيع اأن نعلن عنها حتى يتم �شدور 

حكام بعد ال�شتئناف«. الأ

مني العام  واأ�شار رئي�ض هيئة �شوق املال والأ

على اإىل اأن هناك اأنظمة  للمجل�ض القت�شادي الأ

وهناك  املعلومات،  ب�شبط  يتعلق  فيما  �شارمة 

تدقيق ورقابة على املعلومات داخل الهيئة، وهو 

بت�شريب  تتعلق  ق�شايا  يخ�ض  داخــلــي  تدقيق 

فمرتبطة  الــقــرار  اتخاذ  اآلية  اأمــا  املعلومات، 

وكافة  متفرغ  جمل�ض  وهــو  دارة،  الإ مبجل�ض 

الهيئة  اأن  اإىل  م�شرًيا  منه،  ت�شدر  الــقــرارات 

متتلك كفاءات وطنية رفيعة، وتعمل حالًيا على 

رفع كفاءة جهازها، فلديها 40 مبتعًثا ومبتعثة، 

الدول،  وبرامج تدريبية يف بريطانيا وعدد من 

وبرامج دقيقة ل�شبط م�شار املعلومات من حيث 

من يطلع عليها وكيف يطلع عليها. 

ولفت اإىل اأن اأي �شركة مطالبة باأن تذكر يف 

نظام  وماذا مل تطبق من  التقرير ماذا طبقت 

احلوكمة، وتتم معاقبة املخالفني وم�شاءلتهم.    

هيئة السوق المالية تدشن شعارها الجديد
ال�شعودية  املالية  ال�شوق  هيئة  د�شنت 

�شعارها اجلديد، الذي يعك�ض طبيعة ر�شالة 

والكفاءة  العدالة  بتحقيق  املتمثلة  الهيئة 

املالية  وراق  الأ تــعــامــالت  يف  وال�شفافية 

وحماية م�شالح امل�شتثمرين.

تاأ�ش�شت  الــتــي  املــالــيــة،  الــ�ــشــوق  وهيئة 

2003، هي اجلهة امل�شوؤولة عن تنظيم  عام 

ذلك  يف  مبــا  اململكة،  يف  املــالــيــة  �ـــشـــواق  الأ

اللتزام  ومراقبة  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 

وراق  والأ املوؤ�ش�شات  لعمل  املنظمة  بالقوانني 

الكثري  اأخـــرًيا  الهيئة  وا�شتقطبت  املالية، 

تنظيم  تعمل على  العام، وهي  من الهتمام 

القطاع املايل.

و�شرح رئي�ض جمل�ض هيئة ال�شوق املالية 

الدكتور عبدالرحمن التويجري اأن »املرحلة 

الــدور  على  للتاأكيد  جــًدا  منا�شبة  احلالية 

ال�شوق  تنظيم  بهدف  به  نقوم  الــذي  املهم 

القواعد  بجالء  ونو�شح  اململكة،  يف  املالية 

ال�شرورية ل�شمان اإر�شاء نظام عــادل واآمن، 

اإىل  العامل  فيها  يتطلع  مرحلة  ا  اأي�شً وهـــي 

بامل�شتقبل،  الثقة  تعزيز  اأجل  من  منطقتـنا 

الذي  الــدور  همية  لأ متاًما  مـدركون  ونحــن 

نقوم به«.

للهيئة  ـــدة  اجلـــدي ــة  ــوي ــه ال اإن  وقــــال 

ومتتاز  والو�شوح،  والدقة  بالب�شاطة  تتمتع 

الر�شالة  طبيعة  لتعك�ض  لـــــوان  الأ بــهــدوء 

العدالة  بتحقيق  واملتمثلة  بالهيئة  املنوطة 

وراق  الأ تعامالت  يف  وال�شفافية  والكفاءة 

امل�شتثمرين. مــ�ــشــالــح  ــة  وحــمــاي ــة  ــي  املــال

زرق  وبني اأن ا�شتخدام درجات من اللون الأ

ياأتي  املــعــدين  الف�شي  الــلــون  اإىل  اإ�ــشــافــة 

املو�شوعية  يف  املتمثل  الهيئة  دور  لتج�شيد 

اإىل  م�شرًيا  املالية،  ال�شناعة  اأو�ــشــاط  يف 

بالتجريد  يت�شف  اجلديد  الهيئة  �شعار  اأن 

امل�شتمدة  والــزوايــا  الوا�شحة  واخلــطــوط 

الب�شيطة،  البلورية  البنية  اأوجــه  �شكل  من 

وال�شفافية،  القوة  عن  التعبري  منه  والهدف 

�شورًيا  رمــًزا  فيعد  املربع  العام  ال�شكل  اأما 

والطماأنينة. ال�شتقرار  عن  للتعبري   �شائًعا 

وفيه  دوًما  للهيئة  اجلديد  ال�شعار  و�شيظهر 

ال�شيفان والنخلة باللون الف�شي.

يتجاوز جمرد  ال�شعار اجلديد  اأن  واأكد 

طريقة  ويعك�ض  الب�شري،  الت�شميم  م�شاألة 

ال�شلوك املوؤ�ش�شي وعالقة النا�ض باملوؤ�ش�شات 

التي  اجلــديــدة  الهوية  وهــذه  متثلها،  التي 

عملت الهيئة على تطويرها »اإمنا هي جت�شيد 

ب�شري للكيفية التي ينبغي اأن نرى بها الهيئة 

�شافية ووا�شحة وقوية ودقيقة ومو�شوعية«.
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لقاء تعريفي عن شركة »تداول« بجامعة األميرة نورة
ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  نظمت 

مرية نورة بنت  )تداول( بالتعاون مع جامعة الأ

ناق�ض   ال�شركة  عن  تعريفًيا  لقاًء  عبدالرحمن 

�شافة  ن�شاأة ال�شركة، والهدف من تاأ�شي�شها، بالإ

املختلفة،  ــهــا  اإدارات على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 

منذ  الــ�ــشــوق  اأنــظــمــة  �شهدته  الـــذي  والــتــطــور 

دارية املختلفة، كما ناق�ض  ن�شاأتها واأنظمتها الإ

اللقاء مميزات �شركة تداول واإجنازاتها.

�شتاذة عبري بنت قرنا�ض القرنا�ض  واألقت الأ

كلمة بالنيابة عن املدير التنفيذي ل�شركة ال�شوق 

عبداهلل  �شتاذ   الأ ــداول(  )ت ال�شعودية  املالية 

ال�شويلمي حتدث فيها عن التطور القت�شادي 

الذي ت�شهده اململكة العربية ال�شعودية.

الفاعلة  املالية  ال�شوق  اإن  ال�شويلمي  وقال 

وجزء  ومتني  متطور  اقت�شاد  كل  واجهة  هي 

الر�شيدة  حكومتنا  اأولــت  حيث  منه  يتجزء  ل 

اأهمية خا�شة لل�شوق املالية ال�شعودية من خالل 

للعمل  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  هيئة  تاأ�شي�ض 

على اإيجاد �شوق مالية فاعلة ت�شاهم يف تنمية 

دور القطاع اخلا�ض يف الناجت املحلي الإجمايل 

منظومة  و�شع  الهيئة  فتبنت  مــتــوازن،  ب�شكل 

من اللوائح التنفيذية لتنظيم العمل يف ال�شوق 

املالية ال�شعودية �شمن نظام يت�شم بال�شفافية 

والكفاءة والعدالة يف الفر�ض.. 

واأ�شار كذلك اإىل اأن  ال�شوق ال�شعودية تعترب 

و�شط  كرب على الإطالق يف منطقة ال�شرق الأ الأ

�شواق النا�شئة من حيث  كما تعترب اأحد اأكرب الأ

�شهم املتداولة.  القيمة ال�شوقية وقيمة الأ

املالية  ال�شوق  �شركة  اأن  كذلك  واأ�ــشــاف 

ا�شرتاتيجية  وفــق  تعمل  ـــداول(  )ت ال�شعودية 

ت�شمن تطبيق نظام ال�شوق املالية، املتمثلة يف 

وراق املالية  توفري وتهيئة واإدارة اآليات تداول الأ

وراق  ــالأ ل واملقا�شة  الت�شوية  باأعمال  والقيام 

ون�شر  ملكيتها  وت�شجيل  ــا  ــداعــه واإي املــالــيــة 

تداول  �شركة  اأن  واأكد  بها.  املتعلقة  املعلومات 

لتعزيز  اأهدافها  حتقيق  على  بالعمل  �شتقوم 

خالل  من  ال�شعودية  لل�شوق  التناف�شية  القدرة 

املالية  ومنتجاتها  خدماتها  تقدمي  يف  التو�شع 

وتطوير  للم�شتثمرين  م�شافة  قيمة  يحقق  مبا 

وتو�شيع اخلدمات واملنتجات القائمة.

نــوف  ــــرية  م الأ �شمو  اأكــــدت  جانبها  مــن 

�شعود  اآل  فــرحــان  الفي�شل  عبدالعزيز  بنت 

املــراأة  تعريف  يف  اللقاء  هذا  مثل  اأهمية  على 

ال�شعودية بطريقة التداول، وقالت اإن ال�شنوات 

الرتقاء  يف  وا�شًحا  تغيرًيا  اأحدثت  خــرية  الأ

�شهم  بالأ ومعرفتها  ال�شتثمارية  املراأة  بثقافة 

البنكية  واملــعــامــالت  ال�ــشــتــثــمــار   و�ــشــنــاديــق 

املراأة يف  اأن  اإىل  واأ�شارت  بوعيها،  ارتقت  كما 

تداعيات  بعد  خا�شة  والعوملة  النفتاح  مرحلة 

زمة املالية يف حاجة اأكرث اإىل ت�شكيل الوعي  الأ

املعلومات  اأهمية  على  مــوؤكــدة  القــتــ�ــشــادي  

الكافية للم�شتثمرة والدور الذي يلعبه التثقيف 

للمحا�شرات  املبا�شر  الــدور  بجانب  الــذاتــي 

نرتنت يف حتقيق ال�شتفادة املطلوبة. والإ

الزامل  عثمان  مها  الدكتورة  اأكــدت  كما 

نورة  مــرية  الأ بجامعة  املعلومات  مركز  مديرة 

اللقاء  هــذا  اأهــمــيــة  على  عبدالرحمن  بنت 

من  جــو  خللق  بــهــدف  اإنـــه  وقــالــت  التعريفي، 

املال  و�شوق  العايل  التعليم  قطاع  بني  التعاون 

ل  اللقاء  من  الهدف  اأن  م�شيفة  ال�شعودية، 

التعاون بل ي�شمل تدريب كوارد  يقف عند حد 

طالبية وتهيئتهم ل�شوق العمل يف التخ�ش�شات 

املنا�شبة.

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  �شاركت 

الهيئة  نظمته  ـــذي  ال ــوؤمتــر  امل يف  »تـــــداول« 

ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني موؤخًرا حتت 

�شعار )املحا�شبة وال�شتثمار: دعم وتنمية(.

ال�شويلمي  عــبــداهلل  �ــشــتــاذ  الأ وحتــدث 

املالية  الــ�ــشــوق  ل�شركة  التنفيذي  املــديــر 

التي  »تــــــداول«  يف اجلــلــ�ــشــة  الــ�ــشــعــوديــة 

وتاأثريها  )املحا�شبة  عنوان  حتت  عقدت 

املال،  �شوق  فعالية  عن  املال(  اأ�شواق  على 

وك�شف فيها عن اأهمية ال�شعر العادل على 

اإىل  ال�شويلمي  تطرق  كما  ال�شوق،  فعالية 

اأنواع كفاءة �شوق املال ودور كل من الهيئة  

وكذلك  املالية،  ال�شوق  »تــداول« يف  و�شركة 

لتوفري  ـــداول  ت بها  قــامــت  الــتــي  امل�شاريع 

املعلومات وجودتها.

املوؤمتر  يف  امل�شاركني  �شمن  من  وكان 

ع�شو  العبدالقادر  ح�شن  بن  عبداهلل  د. 

كرئي�ض  املالية   ال�شوق  هيئة  اإدارة  جمل�ض 

اأ�شتاذ  الوذيناين  عبدالعزيز  ود.  للجل�شة، 

داود  ود.  بكندا،   York بجامعة  املحا�شبة 

مني العام لنقابة خرباء املحا�شبة  القزي الأ

املجازين يف لبنان كمتحدثني.

املوؤمتر  يف  م�شاركون  طالب  ذلك  اىل 

ب�شرورة تطوير قدرات املنت�شبني اإىل مهنة 

املحا�شبني، م�شريين اإىل اأن ما يتم تطبيقه 

يف الغرب رمبا ل ي�شلح تطبيقه يف ال�شوق 

ال�شعودية.

إ�شر�قة �لفاحت �إعد�د: �

»تداول« تشارك في مؤتمر المحاسبة 
السعودي الدولي الثاني
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إضافة أسهم 
المنحة لـ »ساب« 

في المحافظ 
االستثمارية

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �شركة  اأعلنت 

)تداول( عن اإ�شافة اأ�شهم املنحة اخلا�شة 

ــاب(  ــش �( ــطــاين  ــربي ال الــ�ــشــعــودي  للبنك 

ـــاء 1430/3/14هـــــــــ املــوافــق  ـــع رب يـــوم الأ

2009/3/11م، وذلك على اأ�شا�ض �شهم لكل 

اأربعة اأ�شهم قائمة ملالك اأ�شهم ال�شركة كما 

يف نهاية تداول يوم الثالثاء 1430/3/13هـ 

املوافق 2009/3/10م.

العادية  غــري  العامة  اجلمعية  وكــانــت 

ــاب(  ــش �( ــطــاين  ــربي ال الــ�ــشــعــودي  للبنك 

وافــقــت خـــالل اجــتــمــاعــهــا يـــوم الــثــالثــاء 

2009/03/10م  املوافق  1430/03/13هـــ 

على زيادة راأ�ض مال ال�شركة عن طريق منح 

اأ�شهم جمانية. ومت احت�شاب ن�شبة التذبذب 

�شعر  اأ�ــشــا�ــض  عــلــى  الــ�ــشــركــة  ل�شهم   10%

ربعاء 1430/03/14هـ  41.60 ريال يوم الأ

املوافق 2009/03/11م.

طرح صناديق استثمارية لـ »وطن 
لالستثمار« و»األول للخدمات المالية«

واأعمال  لال�شتثمار  وطن  ل�شركة  موافقتها  عن  املالية  ال�شـوق  هيئة  اأعلنت 

�شهم ال�شعودية )نخيل 1(، كما وافقت  وراق املالية على طرح �شندوق وطن لالأ الأ

مريكي  ول بالدولر الأ ول للخدمات املالية على طرح �شندوق مرابحات الأ ل�شركة الأ

ول بالريال ال�شعودي. و�شندوق مرابحات الأ

 انضمام 
»أرباح المالية« 

لمؤسسات الوساطة
)تــداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  اأعلنت  

كافة  اأنــهــت  قــد  املــالــيــة  اأربــــاح  �شركة  اأن 

والنظامية  الفنية  واملتطلبات  جـــراءات  الإ

والــتــي  املــالــيــة  الــ�ــشــوق  بع�شوية  املتعلقة 

الو�شاطة  موؤ�ش�شات  اإحدى  لت�شبح  تخولها 

العاملة التي تقدم خدمات الو�شاطة املالية 

ال�شوق  يف  ووكيــل  اأ�شيل  ب�شفة  والتعامل 

�شهم  لالأ وال�شراء  )البيع  ال�شعودية  املالية 

املحلية(.

تداول تستضيف وفًدا عمانًيا رفيع المستوى
وراق املالية برئا�شة  يداع وت�شجيل الأ ا�شت�شافت تداول موؤخًرا وفًدا من �شركة م�شقط لالإ

تداول  م�شوؤويل  مع  ناق�ض  وقد  لل�شركة،  العام  املدير  النبهاين  اأحمد  بن  عبداهلل  �شتاذ  الأ

امل�شتجدات يف ال�شوق ال�شعودي خا�شة فيما يتعلق بالتطورات التقنية والفنية التي عمل بها 

موؤخًرا يف ال�شوق. 

ويف ختام الزيارة اأعرب النبهاين عن �شكره للحفاوة وح�شن التنظيم وال�شتقبال متمنًيا 

�شواق اخلليجية والعاملني بها. تكرار مثل هذا التعاون ملا يعود بالنفع على جميع الأ
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إدراج »اتحاد عذيب 
لالتصاالت« ضمن 
قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات

فرض غرامة مالية 
على شركة اللجين

فر�ض  عن  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

غرامة مالية مقدارها )50.000( خم�شون 

األف ريال على �شركة اللجني.

اإىل  ذلـــك  الــ�ــشــوق  لهيئة  بــيــان  واأرجــــع 

ارتفاع  اأ�شباب  من  اأن  تبني  مل  ال�شركة  كون 

خ�شائرها يف اإعالنها بتاريخ 2008/7/16م 

ولية للفرتة املنتهية يف  عن نتائجها املالية الأ

الزيادة يف بند امل�شاريف  2008م  يونيو   30

دارية، وبذلك مل تتقيد ال�شركة  العمومية والإ

بالفقرة ال�شاد�شة من التعليمات العامة التي 

ن�شر  عند  مراعاتها  ال�شركات  على  يجب 

اإعالناتها وال�شادرة بقرار من جمل�ض هيئة 

ال�شوق املالية رقم )1-199-2006( وتاريخ 

2006/08/12م والتي تن�ض: »على ال�شركة 

و اإخفاء اأي معلومات 
عدم ا�شتبعاد اأو حذف اأ

ميكنها التاأثري على م�شمون اأو نتائج احلدث 

تعليمات  من  )ب/5(  والفقرة  اجلــوهــري« 

تن�ض  والتي  لل�شركات  املالية  النتائج  اإعالن 

على اأنه »يجب اأن يبني اإعالن النتائج املالية 

�شباب  قل: الأ تية على الأ لل�شركات العنا�شر الآ

واملوؤثرات اجلوهرية للتغري«.

طرح  أربع شركات تأمين لالكتتاب العام خالل شهر إبريل
وافقت هيئة ال�شوق املالية على طرح اأربع 

�شهر  خــالل  العام  لالكتتاب  تاأمني  �شركات 

اإبريل 2009 وذلك يف �شكل متزامن يف �شابقة 

وىل من نوعها يف تاريخ الكتتابات  تعد هي الأ

يف ال�شوق ال�شعودي ، وال�شركات املقرر طرحها 

لالكتتاب جاءت كالتايل:

مال  براأ�ض  التعاوين  للـتاأمني  اأك�شا  �شركة   -

 8 و�شيتم طــرح  ريـــال،  ــيــون  200مــل قـــدره 

ماليني �شهم لالكتتاب العام متثل )40%( 

من اأ�شهم ال�شركة.

- �شركة اي�ض العربية للتاأمني التعاوين براأ�ض 

طرح  و�شيتم  ــال،  ري 100مليون  قــدره  مــال 

4ماليني �شهم لالكتتاب العام متثل )40%( 

من اأ�شهم ال�شركة. 

- �شركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي 

و�شيتم  ريــال،  200مليون  قدره  مال  براأ�ض 

العام متثل  8 ماليني �شهم لالكتتاب  طرح 

)%40( من اأ�شهم ال�شركة.

براأ�ض  التعاوين  للتاأمني  الراجحي  �شركة   -

 6 200مليون ريال، و�شيتم طرح  مال قدره 

ماليني �شهم لالكتتاب العام متثل )30%( 

من اأ�شهم ال�شركة. 

اأنــه  بــيــان لهيئة الــ�ــشــوق املــالــيــة  ــح  واأو�ــش

ع�شرة  ب�شعر  ـــع   رب الأ ال�شركات  طــرح  �شيتم 

من  ــفــرتة  ال خـــالل  الـــواحـــد  لل�شهم  ريــــالت 

اإىل  2009/4/18م  املوافق  1430/4/22هــــ 

 ، 2009/4/27م  املـــوافـــق  ــــــــ  1430/5/2ه

يف  لالكتتاب  �شيخ�ش�ض  اأنه  البيان  واأ�شاف 

يقل  ل  امل�شتلمة  البنوك  من  عــدد  �شركة  كل 

الإعالن  �شيتم  حيث  بنوك  ثالثة  عن  عددها 

يف  �شركة  لكل  امل�شاركة  امل�شتلمة  البنوك  عن 

ن�شرة  عن  عـــالن  الإ اإىل  اإ�شافة  لحــق،  وقــت 

كاف  وقت  قبل  �شركة  بكل  اخلا�شة  �شدار  الإ

البيان  واأ�شار  فيها،  الكتتاب  بداية  من موعد 

املعلومات  على  �شدار حتتوي  الإ ن�شرة  اأن  اإىل 

والبيانات التي يحتاج امل�شتثمر الطالع عليها 

ل�شيما  عدمه،  اأو  ال�شتثمار  قرار  اتخاذ  قبل 

عن  وافية  ومعلومات  لل�شركة  املالية  البيانات 

ن�شاطها واإدارتها.

ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

اإدراج  مت  اأنــــه  ــة  ــي ــال امل

وبدء تداول اأ�شهم �شركة 

احتاد عذيب لالت�شالت 

الت�شالت  قطاع  �شمن 

وتقنية املعلومات بالرمز 

يوم  من  اعتباًرا   ،7040

ال�شبت 24/ 1430/03هـ 

املوافق 03/21/ 2009م 

يذكر اأن ال�شركة طرحت 

ــا  ــه ــال ــم ــش راأ� مـــن   ٪30

بتاريخ  الــعــام  لالكتتاب 

1430/1/28هـ ب�شعر 10 

ريالت لل�شهم الواحد.
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الموافقة على زيادة رأس مال البنك السعودي 
الفرنسي عبر منح أسهم مجانية

ــة عــلــى طلب  ــي ــال ــوق امل ــش ــ� وافـــقـــت هــيــئــة ال

من  ماله  راأ�ــض  الفرن�شي  زيــادة  ال�شعودي  البنك 

ريال،  اإىل  7،232مليارات  ريال  5.625مليارات 

وذلك مبنح �شهمني جمانيني مقابل كل �شبعة اأ�شهم 

امل�شاهمني  ب�شجل  املقيدون  امل�شاهمون  ميلكها 

غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يــوم  ــداول  ت بنهاية 

العادية، على اأن يتم ت�شديد قيمة الزيادة يف راأ�ض 

املال عن طريق حتويل مبلغ 1،607مليار ريال من 

�شهم  بند الحتياطي العام، وبالتايل زيادة عدد الأ

 723،214،300 اإىل  �شهم   مليون   562،500 من 

 160،714،300 قــدرهــا  ــادة  ــزي ب �شهم،  مليون 

�شهم  مليون �شهم. وتقت�شر املنحة على مالك الأ

اجلمعية  انعقاد  يــوم  تـــداول  نهاية  يف  املقيدين 

العامة غري العادية والتي �شوف يتم حتديد وقتها 

يف وقت لحق من قبل جمل�ض اإدارة البنك.

و.. »الخليج 
للتدريب 

والتعليم« ترفع 
رأسمالها إلى 

150 مليون ريال
على  املالية  ال�شوق  هيئة  وافقت 

طلب �شركة اخلليج للتدريب والتعليم 

100مليون  مــن  مالها  راأ�ـــض   زيـــادة 

ريــال اإىل  150مــلــيــون  ريـــال، وذلــك 

كل  مقابل  جماين  واحد  �شهم  مبنح 

املقيدون  امل�شاهمون  ميلكها  �شهمني 

يوم  تداول  بنهاية  امل�شاهمني  ب�شجل 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 

الــزيــادة  قيمة  ت�شديد  يتم  اأن  على 

ــن طــريــق حتويل  املــــال ع ــــض  راأ� يف 

اأربــاح  بند  ريــال من  مليون   50 مبلغ 

�شهم  الأ عدد  زيادة  وبالتايل  مبقاة، 

مليون   15 اإىل  �شهم  من 10 ماليني 

�شهم �شهم، بزيادة قدرها 5 ماليني 

�شهم.

وتــقــتــ�ــشــر املــنــحــة عــلــى مــالك 

�شهم املقيدين يف نهاية تداول يوم  الأ

العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد 

يف  وقتها  حتديد  يتم  �شوف  والــتــي 

اإدارة  جمل�ض  قبل  مــن  لحــق  وقــت 

ال�شركة.

»البابطين للطاقة 
واالتصاالت« ترفع 

رأسمالها إلى 405 
ماليين ريال

على  املالية  ال�شوق  هيئة  وافقت 

طــلــب �ــشــركــة الــبــابــطــني لــلــطــاقــة و 

راأ�ـــض مالها من  التــ�ــشــالت  زيـــادة 

270مــلــيــون  ريـــال اإىل  405مــاليــني 

 ريال وذلك مبنح �شهم واحد جماين 

مقابل كل �شهمني ميلكها امل�شاهمون 

بنهاية  امل�شاهمني  ب�شجل  املقيدون 

العامة  اجلمعية  انعقاد  يــوم  ــداول  ت

ت�شديد  يتم  اأن  على  الــعــاديــة،  غــري 

عن  ـــال  امل راأ�ــــض  يف  الـــزيـــادة  قيمة 

ريال  مليون   135 مبلغ  طريق حتويل 

من بند اأرباح مبقاة، وبالتايل زيادة 

�شهم  مليون   27 مــن  �ــشــهــم  الأ عــدد 

ــادة  بــزي �ــشــهــم،  40.5مـــلـــيـــون  اإىل 

قدرها13.500مليون �شهم. 

وتــقــتــ�ــشــر املــنــحــة عــلــى مــالك 

�شهم املقيدين يف نهاية تداول يوم  الأ

العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد 

وقتها يف  يتم حتــديــد  �ــشــوف  والــتــي 

اإدارة  جمل�ض  قبل  مــن  لحــق  وقــت 

ال�شركة.

وق
س

ال
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30 بليون دوالر عجز الحسابات الجارية 
الخليجية في 2009

تتحول  اأن  متخ�ش�ض  اقت�شادي  تقرير  توّقع 

للنفط  امل�شّدرة  البلدان  يف  اجلارية  احل�شابات 

من فائ�ض بلغ 400 بليون دولر تقريًبا عام 2008 

 ،2009 يف  دولر  بــلــيــون   30 ــداره  ــق م عــجــز  اإىل 

�شمن  الرتاجع  هذا  احتواء  ميكن  اأنه  اإىل  م�شرًيا 

الحتياطات  خمــزون  اإىل  بالنظر  مريحة  حــدود 

ــادات من  ــ�ــش ــت الــكــبــري الــــذي متــّكــنــت هـــذه الق

اإيــرادات دول اخلليج  تكوينه، كما رجح انخفا�ض 

خالل   ٪60 بن�شبة  والــغــاز  النفط  �ــشــادرات  مــن 

اإذا �شجل  200 بليون دولر  اإىل  2009 لت�شل  عام 

دولرًا   40 احلــايل  العام  النفط  اأ�شعار  متو�ّشط 

الت�شخم. معدلت  ترتاجع  اأن  متوقًعا   للربميل، 

املالية  زمــة  الأ واآثــار  تداعيات  اأن  التقرير  واأظهر 

جمل�ض  دول  يف  للتاأثري  طريقها  وجــدت  العاملية 

التعاون اخلليجي عرب خم�ض قنوات رئي�شية، تتمثل 

يف انخفا�ض اأ�شعار النفط اخلام، وتقّل�ض تدفق روؤو�ض 

موال اخلارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء  الأ

وال�شناعة، وهو ما �شيخلق حتديات حقيقية لدول 

ا يف تراجع معدل النمو عام 2009.  املجل�ض، خ�شو�شً

غرف  لحتــاد  العامة  مانة  الأ اأعدته  تقرير  وقــال 

عدد  مع  بالتعاون  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 

مع  اإنـــه   املتخ�ش�شة،  القت�شادية  املــراكــز  مــن 

املالية  ـــة  زم الأ وتــداعــيــات  اآثـــار  تفاقم  ا�شتمرار 

حتقق  اأن  يتوقع  العامليني،  القت�شادي  والــركــود 

ع�شاء  البلدان امل�شّدرة للنفط، مبا فيها الدول الأ

 %3.6 مبعدل  منًوا  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  يف 

عام  يف  حققتها   ٪5.6 مقابل  يف   ،2009 عام  يف 

نفاق ال�شتثماري يف  2008، معترًبا اأن موا�شلة الإ

املالية  زمــة  الأ ي�شهم يف تخفيف حدة  الــدول  هذه 

العاملية على املنطقة باأ�شرها.

م�شتفي�شة  قــراءة  قّدم  الذي  التقرير  وك�شف 

 ،2009 عام  خالل  اخلليجي  القت�شادي  للو�شع 

زمة  اأن هناك عدًدا من التداعيات الناجمة عن الأ

املا�شيني،  ال�شهرين  خــالل  تظهر  بـــداأت  املالية 

املــال  ــواق  ــش اأ� يف  احلـــادة  النخفا�شات  ــرزهــا  اأب

املالية  املوؤ�ش�شات  مــن  عــدد  واإعـــالن  اخلليجية، 

وانخفا�ض  فــادحــة،  خ�شائر  تكّبد  عن  اخلليجية 

اأ�شعار املوجودات والعقارات، تتزامن معها التقلبات 

 احلادة التي ت�شهدها اأ�شواق املال والئتمان العاملية.

زمــة  الأ تاأثريات  حدة  ت�شاعد  مع  اأنــه  اإىل  واأ�شار 

العاملية بداأت اأن�شطة القطاع اخلا�ض بالتاأثر على 

عــمــال  الأ بــرتاجــع فر�ض  �ــشــواء  اأكــرث مــن �شعيد، 

وامل�شاريع احلكومية اأم بتقّل�ض فر�ض ال�شادرات، 

عالوة على تراجع حجم التمويالت احلكومية.

تعاين  املجل�ض  دول  اقت�شادات  اأن  واأو�ــشــح 

النمو  تباطوؤ  اآثار  املالية ومن  زمة  الأ تداعيات  من 

مــربًزا  النفط.  اأ�شعار  على  العاملي  القت�شادي 

والحتياطات  لل�شلطات  ال�شيا�شية  ال�شتجابة  اأن 

احلكومي  نــفــاق  الإ وا�شتمرار  ال�شخمة  الدولية 

اقت�شادات  مناعة  تعزيز  يف  اأ�شهمت  ال�شتثماري 

والقت�شادية  املالية  ـــة  زم الأ اآثـــار  �شد  املنطقة 

العاملية.

واأكد اأن دول جمل�ض التعاون يف و�شع اقت�شادي 

ومـــايل جــيــد، يــوؤهــلــهــا ملــوا�ــشــلــة الــنــمــو والــتــطــور 

اأقل  مبعدلت  ولو  املتو�شط  جــل  الأ يف  القت�شادي 

مما كان مقدرًا يف بداية العام.

بورصة سوريا تطمح 
لجذب االستثمارات 

األجنبية
ــــر املــــال الــ�ــشــوري حممد  تــعــهــد وزي

وراق  احل�شني باأن توفر احلكومة وهيئة الأ

بور�شة  يف  �شفافة  عمل  ظـــروف  املــالــيــة 

املا�شي  ال�شهر  افتتحت مطلع  التي  دم�شق 

احلكومة  تطلع  مــوؤكــًدا  2009م،  مــار�ــض 

لتكون ال�شوق قناة مهمة لال�شتثمار ومكاًنا 

اآمنا لتوظيف مدخرات ال�شوريني.

ال�شوق  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  ـــال  وق

ال�شوق  افتتاح  اإن  ال�شالح  راتــب  الدكتور 

جاء نتيجة تطور اقت�شادي وقرار �شيا�شي 

ال�شوق  اقت�شاد  اإىل  النتقال  عملية  تــوج 

الجتماعي.

البعث  حــزب  قــيــادة  اأن  اإىل  م�شرًيا 

ال�شوق،  تاأ�شي�ض  2000م  عام  منذ  قــررت 

لالقت�شاد  التدريجي  النتقال  تهيئة  واأن 

قوانني  جملة  ل�شت�شدار  فــرتة  تطلبت 

اإىل  و�شوًل  مالئمة  ت�شريعية  بنية  �شكلت 

 2006 55 لعام  اإ�شدار املر�شوم الت�شريعي 

الذي ت�شمن ا�شتحداث ال�شوق.

وتوقع ال�شالح اأن تنجح �شوق دم�شق يف 

لالنتظار  داعًيا  كبرية،  ا�شتثمارات  جذب 

�شا�شي كمكان  قلياًل ريثما حتقق هدفها الأ

للقاء البائع وامل�شرتي وبالتايل جذب اأموال 

ال�شوريني من داخل البالد وخارجها.

الدكتور  لل�شوق  التنفيذي  املدير  وقلل 

حممد جليالتي من اأهمية عدد ال�شركات 

لدى  اقت�شرت  حيث  ال�شوق،  يف  املدرجة 

افتتاحه على �شت �شركات فقط.

واأ�شار اإىل اأن �شوًقا كبرية ك�شوق دبي 

�شركاته  بلغ عدد   1990 تاأ�ش�ض عام  الذي 

عام 2005 نحو ثالثني �شركة.

وقال اجلليالتي اإن �شوريا لديها اأ�شواق 

يجعل  ما  و�شناعي  زراعــي  واإنــتــاج  اأولــيــة 

الناجت  لزيادة  بالفعل  تتجه  ال�شتثمارات 

الذي  املايل  القت�شاد  اإىل  ولي�ض  القومي 

زمة املالية. تلقى �شربة موجعة يف الأ

ية
عرب
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األحساء للتنمية توقع مذكرة تفاهم 
مع إحدى الشركات الصينية

2009/03/08م  يف  للتنمية  ح�شاء  الأ �شركة  وقعت 

اإحــدى  1430/03/11هــــــــ مــذكــرة تفاهم مــع  ــوافــق  امل

ال�شركات ال�شينية مدتها ثالثة اأ�شهر تت�شمن موافقتها 

م�شروعي  يف  لها  �شريًكا  ال�شينية  ال�شركة  دخــول  على 

ح�شلت  اللذين  اجلب�ض  وم�شنع  ملنيوم  الأ رقائق  م�شنع 

قامتهما.  ال�شركة على الرتاخي�ض الالزمة لإ

ال�شركة  م�شاركة  اإمــكــانــيــة  املــذكــرة  تت�شمن  كما 

ح�شاء  �شمنت الذي تنوي �شركة الإ ال�شينية يف م�شنع الأ

ا�شتغالل  رخ�شة  على  احل�شول  بعد  اإقامته  للتنمية 

و�شتحدد  املعدنية.  والــرثوة  البرتول  وزارة  من  املحجر 

يف  وطبيعتها  امل�شاريع  هذه  يف  امل�شاركة  وتفا�شيل  ن�شبة 

ال�شركة  اتفاقية منف�شلة يوافق عليها الطرفان و�شتعلن 

عن تفا�شيلها حال اتفاق الطرفني عليها وذلك من خالل 

موقع تداول.

النقل البحري تستلم 
ناقلة النفط »كحالء«

 / البحري  للنقل  ال�شعودية  الوطنية  ال�شركة  عام  مدير  �شرح 

حمود بن عبدالعزيز العجالن باأن ال�شركة ا�شتلمت يوم اخلمي�ض 15 

2009م ناقلة النفط العمالقة  12 مار�ض  1430هـ املوافق  ول  ربيع الأ

»كحالء« التي مت بناوؤها يف اأحوا�ض �شركة هيونداي بكوريا اجلنوبية.

عمالقة  نفط  ناقالت  �شت  من  الثالثة  »كحالء«  الناقلة  وتعد 

تعاقدت ال�شركة على بنائها يف �شهر مار�ض من العام 2006م بتكلفة 

ا�شتالم  مت  حيث  الواحدة،  للناقلة  ريال  مليون   460 حوايل  قدرها 

اثنتني منهن خالل العام 2008م و يتم حالًيا ا�شتكمال بناء الناقالت 

الثالث املتبقية ويتوقع ا�شتالمهن يف �شهر اإبريل ويوليو و�شبتمرب من 

هذا العام .

يعادل  مبا  �شاكن  طن  األف   318 الواحدة   الناقلة  حمولة  وتبلغ 

حالًيا  يتم  اأنه  العجالن  وذكر  برميل.  األف  ومائتي  مليونني  حوايل 

بناء 16 ناقلة لل�شركة الوطنية لنقل الكيماويات )�شركة تابعة للنقل 

خري من هذا  البحري بن�شبة 80٪( يتوقع ا�شتالم واحدة يف الربع الأ

باأنه  علما  2012م،  حتى  2010م  من  عــوام  الأ خالل  والبقية  العام 

والبرت  النفط  ناقالت  بتمويل  اخلا�شة  الرتتيبات  من  النتهاء  مت 

خالل  البنوك  من  جمموعة  مع  �شرعية  مرابحة  بعقود  وكيماويات 

العام 2007م.

السعودية لصناعة الورق: 

بدء التشغيل التجريبي للخط 
الرابع إلنتاج الورق الصحي

بدء  عــن  ـــورق  ال ل�شناعة  ال�شعودية  ال�شركة  اأعــلــنــت 

نتاج  لإ الرابع  للخط   2009/3/12 يف  التجريبي  الت�شغيل 

الثانية  ال�شناعية  املدينة  يف  م�شانعها  يف  ال�شحي  الــورق 

�شريفع  والذي  ريال  مليون   300 تكلفته  بلغت  والتي  بالدمام 

 125 اإىل  �شنوًيا  األف طن   70 نتاجية احلالية من  الإ الطاقة 

األف طن �شنوًيا من الورق ال�شحي.
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»سيتكو فارما« التابعة للكيميائية تعلن انتقال 
توزيع »البنادول« إلى وكيل آخر

�شركتها  اأن  الكيميائية  ال�شركة  اأعلنت 

للتجارة  العاملية  ال�شعودية  »ال�شركة  التابعة 

الثالثاء  ا�شتلمت  فــارمــا«  �شيتكو  املــحــدودة  

�شركة  من  خطاًبا  10/مــار�ــض/2009  املوافق 

توزيع  يفيد بقرارهم نقل حقوق   GSK-CHC
اآخر  وكيل  اإىل  »الــبــنــادول«  ال�شركة  منتجات 

ابتداًء من 2009/4/1.

وجاء يف بيان لل�شركة ن�شر على موقع تداول 

اأ�شباب  من  ورد  مبا  مقتنعة  غري  ال�شركة  اأن 

القرار،  لهذا   GSK-CHC �شركة  خطاب  يف 

اأن  اإل  مــر  الأ ملناق�شة  معهم  الجتماع  وطلبت 

اخلمي�ض  ليوم  لكرتوين  الإ بالربيد  ال�شركة  رد 

نهائي.  قــرارهــم  اأن  اأكــد   12/مـــار�ـــض/2009 

واأكدت ال�شركة اأنها �شتت�شدى لهذا القرار بكل 

البنادول حققت  واأن منتجات  الو�شائل خا�شة 

 ،٪25 2008 بلغ  مع �شيتكو فارما منًوا يف عام 

 ،2008 عام  يف  البنادول  مبيعات  بلغت  حيث 

مبلغ 170 مليون ريال.

ما يف  كل  �شتبذل  اأنها  ال�شركة  اأكدت  كما 

قرارها  عن   GSK-CHC �شركة  لثني  و�شعها 

مع احتفاظ �شركة �شيتكو فارما بجميع حقوقها 

التعاقدية التي يكفلها لها النظام والعقد املوقع 

بني ال�شركتني . 

على  الــتــاأثــري  اأن  اإىل  ال�شركة  واأ�ـــشـــارت 

 10 يــتــجــاوز  ولــن  �شيكون حمــــدوًدا  اأربــاحــهــا 

ماليني ريال لعام 2009 نظًرا لنخفا�ض الهام�ض 

الربحي لهذه املنتجات.

التصنيع الوطنية تعلن عن تطورات مصانعها للبتروكيماويات
اأن  الوطنية  الت�شنيع  �شركة  اأعلنت 

اإثيلني  والبويل  ثيلني  لالإ ال�شـــعودية  ال�شركة 

الت�شنيع  ل�شركة   ٪75 بن�شبة  املــمــلــوكــة 

ا�شتكملت  قــد  ولــيــفــيــنــات  لــالأ والــ�ــشــحــراء 

يثلني  الإعالن عن الختبار الت�شغيلي ملجمع الإ

1430/3/24هــــ  ال�شبت  يــوم   )Cracker(

طاقته  تبلغ  والذي  2009/03/21م  املوافق 

وثمانني  وخم�شة  ومئتني  مليوًنا  نتاجية  الإ

ثيلني والربوبلني حيث  األف طن من مادتي الإ

نتاجية اإىل اأكرث من %100  و�شلت الطاقة الإ

من الطاقة الت�شميمية خالل مدة الختبار. 

لثاين  التجريبية  الت�شغيل  اأعمال  بداأت  كما 

نتاج البويل اإثيلني وهو م�شنع  م�شنع لديها لإ

تبلغ  والذي  الكثافة  منخف�ض  اإثيلني  البويل 

�شنوًيا  طــن  ــف  األ  400 الت�شميمية  طاقته 

بال�شتيكية  �شناعات  يف  ي�شتخدم  والـــذي 

غ�شية وعوازل الكيابل.  عديدة منها الأ

الوطنية  الت�شنيع  �شركة  اأن  يــذكــر 

الت�شنيع  60.45٪ يف �شركة  ن�شبة  متتلك 

متتلك  بينما  وليفينات  لالأ والــ�ــشــحــراء 

ن�شبة  للبرتوكيماويات  ال�شحراء  �شركة 

للتاأمينات  الــعــامــة  واملــوؤ�ــشــ�ــشــة   ٪32،55

الجتماعية ن�شبة %7.

كما اأعلنت الت�شنيع اأن اأعمال ال�شيانة 

الربوبلني  م�شنع  يف  والتو�شعة  ال�شنوية 

لل�شركة  بــروبــلــني  الــبــويل  اإنـــتـــاج  وخــطــي 

بن�شبة  واململوكة  اأولفينات  للبويل  ال�شعودية 

75٪ ل�شركة الت�شنيع الوطنية والتي كان من 

وفرباير  يناير  �شهري  يف  اكتمالها  املخطط 

قد اكتملت بالن�شبة مل�شنع الربوبلني واخلط 

ول من البويل بروبلني والذي مت ت�شغيله يف  الأ

فرباير و�شوف يتم ت�شغيل اخلط الثاين من 

البويل بروبلني يف �شهر اإبريل.
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أخبار

شتاينماير: 

تداعيات األزمة بألمانيا ستستمر سنوات طويلة
التوقعات  يف  املبالغة  من  مريكل  اأجنيال  ملانية  الأ امل�شت�شارة  حــذرت 

من  الثاين  يف  لندن  يف  عقدت  التي  الع�شرين  جمموعة  من قمة  املرجوة 

تتمكن من حل كل م�شكالت  لن  القمة  اأن هذه  اإىل  اأبريل اجلاري م�شرية 

العامل القت�شادية.

مع  مقابلة  خالل  القمة  نتائج  عن  تفاوؤل  على  اأبقت  مريكل  اأن  غري 

�شحيفة فاينان�شال تاميز اللندنية م�شرية اإىل اأن نتائج القمة تعترب جيدة.

عاملية  مالية  �شوق  بناء  مناق�شة  مت  اأنه  ملانية  الأ امل�شت�شارة  واأو�شحت 

جديدة، واأنه يف لقاء لندن لن يتم اإجناز هذه املهمة الكربى، م�شرية اإىل 

زمة القت�شادية ولن حتل ق�شية التجارة الدولية. وطالبت  اأنه لن يتم حل الأ

بعقد اجتماعات اأخرى لتحقيق تقدم يف اجتاه احلل املن�شود.

�شغط  حتت  لندن  يف  وال�شاعدة  الغنية  بني الدول  الجتماع  وعقد 

احلرب  منذ  اقت�شادي  ركود  اأ�شواأ  من  للخروج  منهج  ور�شم  الثقة  اإعــادة 

العاملية الثانية. 

اخلارجية اأن  وزيــر  ملانية  الأ امل�شت�شارة  توقع نائب  طــار  الإ هــذا  ويف 

زمة املالية حم�شو�شة يف اأملانيا على مدى �شنوات قادمة.  تظل تداعيات الأ

تبنتها  التي  القت�شادية  �شالحات  الإ عن  �شحفية  ت�شريحات  يف  ودافــع 

حكومة امل�شت�شار ال�شابق غريهارد �شرودر.

ويف حديث ل�شحيفة »فرانكفورتر زونتاغز ت�شايتونغ« عرب فرانك فالرت 

زمة القت�شادية �شتظل حم�شو�شة  الأ باأن تداعيات  �شتاينماير عن قناعته 

على مدى اأعوام مقبلة كثرية.

منر  ما  اأن  يعتقد  من  »يخطئ  مريكل  اأجنيال  امل�شت�شارة  نائب  وقــال 

ن لي�ض اإل بع�ض العوا�شف التي �شرعان ما �شتنق�شع بعد عدة اأ�شهر  به الآ

�شعبة ليعود بعدها العمل بقواعد اللعبة القدمية«.

�شالحات التي تبنتها احلكومة الئتالفية  واعترب من جهة اأخرى اأن الإ

توفر  مازالت  اخل�شر  وحزب  الدميقراطي  ال�شرتاكي  من حزبه  ال�شابقة 

زمة القت�شادية احلالية. حتى اليوم م�شاحات مرونة خالل الأ

واأ�شاف الوزير »لو مل يتم تقلي�ض اأعداد العاطلني عن العمل من خم�شة 

ملانية لعمل احتياطي مايل  اإىل ثالثة ماليني عاطل ملا توفر لدى الوكالة الأ

بنحو 17 مليار يورو يف الوقت احلايل«.

يف  حالًيا  الحتياطي  هــذا  ت�شتغل  اأملانيا  اأن  اإىل  �شتاينماير  واأ�ــشــار 

العمل  �شاعات  اأو  اأيــام  عدد  تقلي�ض  القت�شادية لتمويل  زمــة  الأ مواجهة 

الركود القت�شادي،  ال�شركات يف مواجهة  الكثري من  اإليه  الذي ا�شطرت 

وكذلك متويل برامج اإعادة التاأهيل للعمال ل�شمان بقائهم يف �شوق العمل 

زمة. رغم الأ

ية
لم

عا
أول استحواذ إسباني على مؤسسة مالية منذ اندالع األزمة

اأعلنت اإ�شبانيا عن ا�شتحواذ بنك اإ�شبانيا 

املــدخــرات  موؤ�ش�شة  على  املــركــزي(  )البنك 

اأول  قليمية )كاجا كا�شتيال ل مانت�شا(. يف  الإ

املالية  زمـــة  الأ انـــدلع  منذ  نوعه  مــن  اإجـــراء 

العاملية.

اإنقاذ  اأبرز تدخل حكومي بغية  ويعد هذا 

تعد  كانت  حيث  اإ�شبانيا،  يف  مالية  موؤ�ش�شة 

زمة املالية،  قل تاأثًرا بتداعيات الأ مدريد من الأ

والتي مل يتاأثر نظامها امل�شريف ب�شكل كبري من 

وقالت  امل�شتمرة،  العاملية  املالية  زمة  الأ جراء 

على  ا�شتحوذ  املــركــزي  البنك  اإن  احلكومة 

املوؤ�ش�شة وقام با�شتبعاد جمل�ض اإدارتها.

�شباين مل  ي�شار اإىل اأن البنك املركزي الإ

عام  منذ  الدولة  بنوك  من  نقاذ اأي  لإ يتدخل 

.1993

بيدرو  �ــشــبــاين  الإ القت�شاد  وزيــر  وعلق 

على  الـــوزراء  ملجل�ض  اجتماع  عقب  �شولب�ض 

عملية ال�شتحواذ قائاًل اإن موؤ�ش�شة املدخرات 

كانت تعاين من م�شكلة �شيولة كبرية.

بــاأن  تفيد  تقارير  �شولب�ض  ا�شتبعد  وقــد 

املوؤ�ش�شة تعاين من عجز مايل ي�شل اإىل ثالثة 

مليارات يورو )اأربعة مليارات دولر( ولكنه ملح 

مالية حم�شنة �شد  موؤ�ش�شة  توجد  اأنه ل  اإىل 

زمة املالية العاملية. الأ

�شارة اإىل اأن مدخرات املودعني  وجتدر الإ

كاجا  يف  يــورو  مليار   17 نحو  اإىل  ت�شل  التي 

كا�شتيال ل مانت�شا موؤمن عليها.

وب�شبب نظام املراقبة ال�شارم الذي تتبعه 

�شبانية  �شلطات املراقبة املالية فاإن البنوك الإ

جــراء  مــن  ن  الآ حتى  كبري  ب�شرر  ت�شب  مل 

زمة. ولكن مع ذلك عانت بنوك الدخار يف  الأ

عن توقف  الناجمة  الئتمان  قلة  من  اإ�شبانيا 

انتعا�ض �شوق العقارات يف البالد.
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فرنسا تمر بأسوأ فترة ركود منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
حــ�ــشــاءات  ــوقــع املــعــهــد الــفــرنــ�ــشــي لــالإ ت

الن�شاط  ينخف�ض  اأن  القت�شادية  والدرا�شات 

خالل   ٪1.5 بن�شبة  الفرن�شي  القــتــ�ــشــادي 

ول من العام اجلاري. الن�شف الأ

و0.6٪ خالل الن�شف الثاين، مما �شينتج 

عنه اإلغاء نحو 400 األف وظيفة.

ــة  ــاري خــب الإ  »24 ــ�ــض  قــنــاة »فــران ونــقــلــت 

الإجمايل  املحلي  الناجت  اإن  قوله:  املعهد  عن 

الربع  خــالل   ٪1.2 بن�شبة  تراجع  الفرن�شي 

خري من العام املا�شي. الأ

تخرج  لكي  اأنه  توقعاته  يف  املعهد  واأو�شح 

فرن�شا من اأ�شواأ فرتة اقت�شادية ت�شهدها منذ 

35 عاًما، فاإنه يجب حتقيق معدل منو اإيجابي 

ن�شبته 1.9٪ خالل الربعني الثالث والرابع من 

العام اجلاري.

اأ�شارت �شحيفة لو فيجارو يف تقرير  فيما 

احلايل  العام  خالل  �شتمر  فرن�شا  اأن  اإىل  لها 

العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  ركود  فرتة  باأ�شواأ 

فرن�شا  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  واأن  الثانية. 

�شيتقل�ض بن�شبة 1.5٪ هذا العام. 

ال�شابقة  الــر�ــشــمــيــة  الــتــوقــعــات  وكــانــت 

للحكومة الفرن�شية للعام احلايل ت�شري اإىل منو 

 0.2 الناجت املحلي بن�شبة ترتاوح بني  اإجمايل 

اإىل %0.5. 

اإىل  ر�شمًيا  فرن�شا  تنحدر  اأن  املتوقع  ومن 

العام  ول مــن  الأ الــربــع  الــركــود خــالل  دائـــرة 

�شيًئا  ــا  اأيــ�ــشً �شيكون  الــركــود  وهـــذا  احلـــايل، 

للغاية. 

مار�ض  املا�شي  ال�شهر  منت�شف  و�شهد 

ال�شوارع  اإىل  فرن�شا  يف  العمال  خروج  2009م 

مواجهة  اأ�شلوب  على  احتجاًجا  هائلة  باأعداد 

خطط  ب�شحب  واملــطــالــبــة  زمــة  لــالأ احلــكــومــة 

الرئي�ض  طرحها  التي  القت�شادي  �ــشــالح  الإ

نيكولي �شاركوزي، و�شلطت املظاهرات ال�شوء 

البالد  يف  العميقة  والقلق  ال�شتياء  حالة  على 

زمة. ويف خمتلف اأنحاء اأوروبا ب�شاأن الأ

البنك الدولي يتوقع انكماش 
االقتصاد العالمي %1.7

يف  كبرًيا  ا  انخفا�شً له  تقرير  اأحــدث  يف  الــدويل  البنك  توقع 

2009 ب�شبب تفاقم  القت�شاد العاملي ويف حجم التجارة الدولية يف 

النامية  الدول  القت�شادي يف  الركود  اأن  املالية، حمذًرا من  زمة  الأ

�شيدفع باملاليني اإىل براثن الفقر.

وقال البنك يف تقرير اإنه يتوقع انكما�ض القت�شاد العاملي بن�شبة 

ول منذ احلرب العاملية الثانية. 1.7٪ يف 2009، وهو النكما�ض الأ

لتقديرات  ت�شحيًحا  تعترب  هذه  النكما�ض  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ�شار 

القت�شاد  منو  وتوقعت  املا�شي  الثاين  نوفمرب/ت�شرين  يف  �شدرت 

العاملي بن�شبة %0.9.

وقال التقرير اإن التعديل يعك�ض تفاقم الو�شع املايل والقت�شادي 

نظمة املالية اله�شة  والتفاعل ال�شلبي بني القت�شادات ال�شعيفة والأ

الذي ظهر يف نهاية العام املا�شي يف كل دولة من دول العامل.

واأ�شار التقرير اإىل احتمال انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل يف 

الدول النامية اإىل 2.1٪ وهو رقم يقل عن ن�شف تقديرات نوفمرب/

ت�شرين الثاين املا�شي التي و�شلت اإىل %4.4.

اآ�شيا  وو�شط  ــا  اأوروب يف  القت�شاد  ينكم�ض  اأن  البنك  توقع  كما 

بن�شبة 2٪ ويف اأمريكا الالتينية والكاريبي بن�شبة %0.6.

ا يف عمليات متويل الدول النامية ي�شل اإىل  وتوقع البنك انخفا�شً

النامية  الدول  84 دولة من  اأن  اإىل  اأ�شار  �شبعمائة مليار دولر، كما 

الـ109 يف العامل �شتواجه ق�شوًرا يف عمليات التمويل خا�شة يف اأوروبا 

فريقية. وو�شط اآ�شيا واأمريكا الالتينية ومنطقة جنوب ال�شحراء الإ

لندن  يف  زوليك  روبــرت  البنك  رئي�ض  قال  اأخــرى  ناحية  من 

قائمة  اإىل  العامل  يف  مليوًنا   53 �شي�شيف  القت�شادي  الركود  اإن 

الفقراء الذين يعي�شون على اأقل من 1.25 دولر يومًيا.

 130 اأ�شعار الغذاء والوقود يف العامل دفع  واأ�شاف اأن ارتفاع 

خرية. اإىل 155 مليوًنا اإىل الفقر املدقع يف ال�شنوات الأ

من ناحية اأخرى قالت جو�شتني لني نائبة رئي�ض البنك الدويل 

اإن ال�شني والهند �شوف ت�شتمران يف دفع عملية التنمية يف الدول 

النامية.
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المعادلة ما زالت مقلوبة:

انخفاض التضخم وبقاء 
األسعار مرتفعة

�ضهر  خــالل  ال�ضعودية  يف  الت�ضخم  معدلت  تراجعت 

اأي   2007 اأقل م�ضتوى لها منذ دي�ضمرب  فرباير املا�ضي اإىل 

منذ نحو 15 �ضهًرا بعد اأن كانت بلغت اأعلى معدل لها خالل 

2008م حينما �ضجل معدل  30 عاًما يف يوليو العام املا�ضي 

الت�ضخم اBنذاك %11,1.
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زيادة اإليجارات وأسعار المواد 
الرئيسي  السبب  كانت  الغذائية 

في التضخم.

التضخم في السعودية وصل 
إلى أعلى مستوياته في 30عاًما 

في يوليو2008م.

فبراير  في  تراجع  التضخم 
أقل  وه��و   %6.9 إل��ى  الماضي 
مستوى له منذ ديسمبر2007م.

اأن  العامة  الإح�شاءات  م�شلحة  ذكرت 

انخف�ض  اململكة  ال�شنوي يف  الت�شخم  معدل 

مقارنة  املا�شي  فرباير  �شهر  يف   ٪1 بن�شبة 

املئة،  6.9٪ يف  و�شجل  ال�شابق  يناير  ب�شهر 

يف  املعي�شة  كلفة  مــوؤ�ــشــر  اأن  اإىل  مــ�ــشــرية 

ال�شعودية ارتفع اإىل 120.6نقطة.

وا�شتبعد حمللون، عودة موؤ�شر الت�شخم 

ل  املقبلة، حيث  املرحلة  ال�شعود خالل  اإىل 

توجد عوامل ميكن اأن ت�شاند عودة الت�شخم 

قائمة  الفر�شة  اأن  اإىل  لالرتفاع.واأ�شاروا 

ملزيد من تراجع الت�شخم يف البالد.

العامل  اقت�شادات  اأن  هـــوؤلء  واأو�ــشــح 

وراء  رئي�شًيا  �شبًبا  متثل  الك�شاد  مرحلة  يف 

تراجع الت�شخم يف وقت يعي�ض فيه اقت�شاد 

اململكة ازدهاًرا وا�شتقراًرا ومتا�شًكا ملمو�ًشا، 

بالنظر اإىل اأن مرحلة الك�شاد �شتطول ومتتد 

مزيًدا  ير�شح  ما  وهو  اجلــاري  العام  خالل 

من النخفا�ض.

عوامل الت�ضخم

تراجع  يف  امل�شاهمة  العوامل  بني  ومــن 

الت�شخم، تزايد قوة العملة املحلية املرتبطة 

قواه  بع�ض  ي�شتعيد  بداأ  الذي  وهو  بالدولر، 

يف اأ�ــشــواق الــعــمــالت ممــا يــرفــع مــن قيمة 

ارتفاع  يف  ي�شاهم  وبالتايل  املحلية  العملة 

القوة ال�شرائية.

ويرى املحللون اأن تزايد القوة ال�شرائية 

تــيــة مـــن تـــزايـــد قــيــمــة الــعــمــلــة متكن  ــاأ املــت

امل�شتهلكني من رفع �شقف ال�شراء للحاجيات 

هــوؤلء  ولفت  ال�شرورية،  وغــري  ال�شرورية 

العربي  النقد  موؤ�ش�شة  �شيا�شة  اإيجابية  اإىل 

موفقة  كانت  التي  بالنقد  املتعلقة  ال�شعودي 

حيث دفعت اإىل موازنة �شمان تدفق ال�شيولة 

يف الوقت الذي حتافظ فيه على عدم اإ�شباع 

ال�شوق بالكامل.

واأو�شحوا اأن هناك عالقة بني الت�شخم 

واأ�شعار النفط، حيث اإن تراجع اأ�شعار النفط 

على  اقت�شادية  تــغــريات  اإىل  ـــدوره  ب اأدى 

امل�شتوى العاملي فيما يخ�ض قيمة املدخالت 

اإن نتائج تراجع  اإذ  وبالتايل املنتج النهائي، 

�شعار احلايل من �شاأنه اأن يحّفز التجارة  الأ

الداخلية ويرفع من النمو القت�شادي ويقوّي 

�شرايني القت�شاد املحلية.

يف  املــ�ــشــتــهــلــكــون  يــتــجــه  اأن  وتـــوقـــعـــوا 

ال�شعودية ملزيد من الندفاع نحو ال�شراء مع 

تراجع الت�شخم با�شتهالك كميات اأكرب من 

املنتجات وال�شلع.

املــركــزيــة  دارة  الإ بــيــانــات  واأظـــهـــرت 

 %16.7 زادت  يجارات  الإ اأن  ح�شاءات  لالإ

بنك  يف  القت�شاديني  كبري  وقال  يناير.  يف 

اتــ�ــض.ا�ــض.بــي.�ــشــي  مل�شرف  الــتــابــع  �ــشــاب 

كانت  ال�شكن  تكلفة  اإن  �شفاكياناكي�ض  جون 

اأعلى  بلغ  الــذي  للت�شخم  الرئي�ض  املحرك 

م�شتوياته منذ عام 1981.

يجارات الإ

املكون  اأن  الــوا�ــشــح  »اأ�ــشــبــح مــن  وقــال 

على  اأكــرب  �شعودي  تاأثري  له  بات  يجاري  الإ

الطلب  زال  فما  اآخــر  بند  اأي  من  الت�شخم 

�شعار  يتجاوز العر�ض ويف مناخ ترتفع فيه الأ

لها  تتيح  مرحلة  يف  يــجــارات  الإ اأن  يبدو  ل 

الطلب  اإن  �شفاكياناكي�ض  وقــال  الــرتاجــع«. 

بن�شبة  زاد  فقط  داريـــة  الإ امل�شاحات  على 

130٪ يف عام 2007.

اأن  الإح�شاءات  اإدارة  بيانات  واأظهرت 

يف  نقطة   111.7 بلغ  املعي�شة  تكلفة  موؤ�شر 

ـــ104.4  ب مقارنة  الثاين  يناير/كانون   31

 %1.36 �ــشــعــار  الأ وزادت  عــام.  قبل  نقاط 

دي�شمرب/ يف  م�شتواها  مع  مقارنة  يناير  يف 

ول، م�شجلة اأعلى زيادة �شهرية يف  كانون الأ

قل. 9 �شنوات على الأ

وتـــوقـــع تــقــريــر اقــتــ�ــشــادي انــخــفــا�ــض 

 ،٪6.7 م�شتوى  اإىل  ال�شعودية  يف  الت�شخم 

الت�شخم  تــراجــع  وتــرية  ت�شارع  اأن  مــوؤكــًدا 

�شيعزز عامل انخفا�ض اأ�شعار ال�شلع وارتفاع 

قيمة الريال.

واأ�ـــشـــار الــتــقــريــر الــ�ــشــادر عــن �شركة 

جدوى لال�شتثمار اإىل اأن اأ�شباب النخفا�ض 

يجارات وانخفا�ض  تاأتي ب�شبب تراجع بع�ض الإ

اأ�شعار ال�شلع. كما اأكد اأن املالمح امل�شتقبلية 

م�شجعة،  تعترب  الــعــام  مــن  املتبقية  للفرتة 

حيث يتوقع �شندوق النقد الدويل انخفا�ض 

مبتو�شط  عاملًيا  النفطية  غري  ال�شلع  اأ�شعار 

29٪ هـــذا الـــعـــام، مــقــارنــة بــالــعــام  قــــدره 

الغذاء  اأ�شعار  بقاء  حالة  يف  وحتى  ال�شابق، 

عام  خــالل  احلــايل  م�شتواها  عند  العاملية 

2009 �شياأتي متو�شطها اأقل بن�شبة 24٪ عن 

العام املا�شي.

واأ�شاف التقرير اأن حركة �شعر ال�شرف 

ت�شري موؤخًرا اإىل انخفا�ض م�شتوى الت�شخم 

بن�شبة  الريال  قيمة  زادت  حيث  امل�شتورد، 

ي�شتخدمها  التي  العملة  الــيــورو  مقابل   ٪8

للمملكة-  الرئي�شيون  التجاريون  ال�شركاء 

منذ نهاية العام املا�شي.

ا  انخفا�شً ي�شهد  الت�شخم  اأن  اإىل  ولفت 

التجاريني  ال�شعودية  �شركاء  ــدى  ل كــبــرًيا 

خرين ومييل للبقاء عند م�شتوى  الرئي�شيني الآ

منخف�ض، حيث يتوقع �شندوق النقد الدويل 

املتقدمة  الــدول  يف  الت�شخم  معدل  تراجع 

اإىل  �شافة  بالإ العام،  هذا  فقط   ٪0.3 اإىل 

دولر   100 بنحو  النفط  �شعر  انخفا�ض  اأن 

مع  متزامًنا  �شجله  �شعر  اأعلى  من  للربميل 

الركود  ب�شبب  العاملية  التجارة  تراجع حجم 

واأدى اإىل انخفا�ض تكاليف النقل.

هبوط  من  الرغم  على  اأنــه  اإىل  واأ�ــشــار 

خالل  يجارات  الإ اأ�شعار  يف  الت�شخم  معدل 

منذ  مــرة  ول  لأ  ٪18 دون  مــا  اإىل  دي�شمرب 

مت�شاًل  تراجًعا  �شجل  الذي  املا�شي،  اأبريل 

اأن معدلت  اإل  متعاقبة،  اأ�شهر   5 على مدى 

خــالًفــا  يــــجــــارات  الإ ــعــار  ــش اأ� يف  الت�شخم 

ترتفع  تــزال  ل  غذية  الأ اأ�شعار  يف  للت�شخم 

بقوة على اأ�شا�ض �شهري.

للت�شخم  اأخـــرى  م�شادر  وجـــود  واأكـــد 

تبدو م�شتع�شية، حيث لحظ التقرير ارتفاع 

الت�شخم ال�شنوي لبقية عنا�شر تكلفة املعي�شة 

خرية، التي  �شهر 16 الأ على مدى 15 من الأ

املنزيل  ثــــاث  والأ ــة  حــذي والأ املالب�ض  منها 

بعد  والت�شالت،  والنقل  الطبية  والرعاية 

والنفقات  يــجــار  والإ الغذاء  فئات  ا�شتبعاد 

خرى. واخلدمات الأ
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كان احلديث ال�ضائد يف ال�ضنوات املا�ضية عن معدلت النمو الهائلة 

الديون، كما تزايدت  اإعادة متويل  �ضهدتها دبي وقدرتها على  التي 

اإمارة دبي على  �ضتح�ضل  كانت  اإذا  ما  املطروحة بخ�ضو�ص  �ضئلة  الأ

زمة املالية العاملية التي اأدت اإىل ارتفاع تكاليف  الدعم املايل بعد الأ

الئتمان وهبوط اأ�ضعار العقارات. 

سندات دبي تنعش أسواق المال والدين

اأعلنت  اأن  بعد  ال�شكوك  من  العديد  وظهرت 

طويلة  �شندات  برنامج  اإطــالق  عن  دبــي  حكومة 

جل بع�شرين مليار دولر لتوفري التمويل الالزم  الأ

برامج  وموا�شلة  املالية  بالتزاماتها  للوفاء  لدبي 

املركزي  ـــارات  م الإ م�شرف  قــام  حيث  التنمية، 

ول منه بقيمة  �شدار الأ بالكتتاب بالكامل على الإ

10 مليارات دولر. 

ومت اإ�شدار هذه ال�شندات غري امل�شمونة ب�شعر 

4 يف املئة �شنوًيا، يف حني  فائدة ثابت تبلغ ن�شبته 

ت�شتحق �شندات الدفع بعد 5 �شنوات. 

ال�شيولة  دبــي  حلكومة  �ــشــدار  الإ هــذا  ويوفر 

الالزمة لال�شتعا�شة عن تراجع م�شتويات ال�شيولة 

خــــرية،  عــلــى املــ�ــشــتــوى الــعــاملــي خـــالل الــفــرتة الأ

املقبلة  املالية  اللتزامات  بكافة  الوفاء  وبالتايل 

وموا�شلة برامج التنمية.

املوحد  الدعم  اإىل  وا�شحة  اإ�شارة  هذا  ويعد 

يف متويل كل اإمارة منفردة، حيث اإن الدولة تواجه 

�شتدعم  اأنها  كما  العاملية،  املالية  زمة  الأ حتديات 

اخلطوة  هذه  وق�شت  املرتاجعة،  املالية  �شواق  الأ

وال�شائعات  امل�شتقبل  جتاه  ال�شائد  الغمو�ض  على 

�شداد  على  وقدرتها  الدولة  اقت�شاد  عن  ال�شلبية 

�شا�شات ومدى قوتها.  ديونها، والأ

كما اأن هذا التمويل �شيمنح دبي الوقت واملرونة 

اللذين حتتاجهما لكي ت�شهد ا�شتقراًرا، و�شيعطيها 

جماًل لكي تزيد من تركيزها على برامج التحفيز، 

زخمه  ا�شرتداد  على  القت�شاد  �شي�شاعد  ا  واأي�شً

الذي فقده ب�شكل موؤقت خالل الفرتة املا�شية، كما 

�شتمنح هذه ال�شندات املوؤ�ش�شات احلكومية النقد 

الذي حتتاجه لتكمل ما بداأته يف دبي، ولت�شتطيع 

اإنهاء جميع م�شاريع البنية التحتية القائمة.

ديون ال�ضركات

حجم  اإجمايل  بلغ  احلكومية  للبيانات  ووفًقا 

التي  اأو  دبي  التي متتلكها حكومة  ال�شركات  ديون 

متتلك ح�شة فيها 80 مليار دولر اأمريكي كما يف 

دولر من ديون هيئة الكهرباء واملياه يف دبي، ثاين 

اأكرب ال�شفقات خالل الفرتة املقبلة، ويحل موعد 

�شدادها يف 9 من �شهر اأبريل من العام 2009، ثم 

يتبعها دين �شركة النخيل املطور اململوك للحكومة، 

والبالغ مقداره 3.5 مليارات دولر وموعد �شداده 

النهائي يف �شهر دي�شمرب من  عام 2009.

ن اأكرث قوة لتعيد التفاو�ض ب�شاأن  وتعترب دبي الآ

اجلديد  التمويل  اإن  حيث  الهائلة،  ديونها  كمية 

الحتياج،  عند  و�شي�شتخدم  اأمــان  مبنزلة  �شيعد 

دبي  اإمـــارة  قــدرة  حــول  التكهنات  مــن  يقلل  ممــا 

على �شداد ديونها امل�شتحقة على املديني الق�شري 

واملتو�شط.

مــوديــز  موؤ�ش�شة  كــانــت  اأخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 

يف  �شركات  �شت  ديــون  ت�شنيف  تخفي�ض  تعتزم 

اإمـــارة دبــي خــالل �شهر فــربايــر مــن عــام 2009 

وهي: »اإعمار«، »موانئ دبي العاملية«، »ا�شتثمارات 

ــــايل الـــعـــاملـــي«، »جمــمــوعــة دبــي  ــز دبـــي امل ــرك م

نهاية عام 2008، من هذا املبلغ من املقرر ت�شديد 

13مليار دولر خالل عام 2009.

بور�شة  متويل  اإعــادة  عملية  اأكــدت  وقد  هذا 

دبي التي حدثت اأخرًيا بقيمة 3.8 مليارات دولر 

لديها  دبي  حكومة  اأن  حول  الدعـــاءات  اأمريكي، 

كمية كبرية من الديون التي تعد حتت ال�شيطرة.

و اإعادة �شداد 2.25 مليار 
وتعد اإعادة متويل اأ
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الكهرباء  »هيئة  التجارية«،  للعمليات  القاب�شة 

علي«،  جبل  يف  احلــرة  »املنطقة  دبــي«،  يف  واملياه 

العاملية. املــالــيــة  زمــــة  الأ لتفاقم  نتيجة  ـــك   وذل

وعلى الرغم من ذلك، فمن �شاأن برنامج ال�شندات 

اأمريكي  دولر  مليار   20 والبالغ  دبي  حكومة  من 

يدعم  اأن  املتوقع  ومن  الالزمة  ال�شيولة  مينح  اأن 

دبي،  اإمــارة  يف  الكائنة  ال�شت  ال�شركات  ت�شنيف 

ال�شت  لل�شركات  احلـــايل  الت�شنيف  اإن  حــيــث 

با�شتبعاد »اإعمار«ــ هو A1، بينما ت�شنيف موؤ�ش�شة 

 .A3 موديز احلايل ل�شركة اإعمار هو

ــة املــا�ــشــيــة،  ــالث ــث �ـــشـــهـــر ال وعــلــى مــــدار الأ

املتوفر  النقد  دبــي  �شركات  كربيات  ا�شتخدمت 

لديها للوفاء بالديون امل�شتحقة اأو اإعادة جدولتها 

يف ظــل قــيــام الــبــنــوك بــرفــع هــوامــ�ــض الــفــائــدة. 

ودبــي  العاملي  املـــايل  ــي  دب مــركــز  �شركتا  وكــانــت 

بت�شديد  قــامــت  الــتــي  ال�شركات  �شمن  العاملية 

هوام�ض  يف  الكبري  لالرتفاع  نتيجة  الديون  بع�ض 

.2008 عــام  مــن  خـــري  الأ الــربــع  خــالل   التمويل 

القت�شاد  اإىل  امل�شتقبلية  بالنظرة  يتعلق  وفيما 

هادًئا،  يظل  اأن  يتوقع  فانه   ،2009 العام  خــالل 

مارات ورغبتها يف  دلة على قدرة الإ لكن توافر الأ

ويوؤكد  ال�شوق  وامل�شاعدة �شيدعم  العون  يد  تقدمي 

و�شاع. اأنه ميكن جتنب اأ�شواأ الأ

�ضواق تتفاعل اإيجابًيا الأ

املايل  دبي  �شوق  يف  املدرجة  �شهم  الأ �شهدت 

�شهر الثالثة املا�شية،  اأعلى ارتفاع لها على مدى الأ

بعد اإقرار م�شروع الدعم املايل الذي بدد املخاوف 

متويل  على  ــارة  م الإ �شركات  قــدرة  بعدم  املتعلقة 

ديونها.

ال�شندات  اإ�شدار  اأهمية توقيت عملية  وتكمن 

اأنـــه وعلى  يف الــوقــت احلــا�ــشــر يف تــاأكــيــد فــكــرة 

�شواق العاملية، اإل اأن  الرغم من قلة ال�شيولة يف الأ

�شيتقدمان  املركزي  والبنك  الحتادية  احلكومة 

مل�شاعدة دبي وقت احلاجة. 

مرتفًعا  تداولته  املــايل  دبي  �شوق  اأنهى  وقد 

بن�شبة 7.9 يف املئة واأغلق عند م�شتوى 1.652.98 

املايل  اأبوظبي  �شوق  موؤ�شر  �شجل  حني  يف  نقطة، 

مدى  على  منًوا  حمقًقا  املئة  يف   1.1 بن�شبة  منًوا 

نهاية  اخلطة  اإقـــرار  تلت  التي  ربـــع  الأ اجلل�شات 

فرباير املا�شي.

تبدل املزاج العام

اأن  للبحوث  اإقليمية وعاملية  واأكدت موؤ�ش�شات 

املركزي  امل�شرف  واكتتاب  دبي  �شندات  برنامج 

ماراتي بـ10 مليارات دولر من اأ�شل 20 ملياًرا،  الإ

دبي: سنستخدم سيولة السندات 
األزمة  لمواجهة  الشركات  لدعم 

المالية

إلى  التفاؤل  تعيد  دبي  سندات 
السوق العقارية

ستمنح  الجديدة  دب��ي  سندات 
لتشهد  ووقًتا  أكثر  مرونة  اإلمارة 

االستقرار

مارة، اإذ �شهدت  اأديا اإىل تبدل املزاج العام يف الإ

والدين قفزة كبرية، وانخف�شت  ال�شندات  اأ�شواق 

معدلت التاأمني على الديون بن�شب كبرية.

العاملية  الئتماين  التقومي  موؤ�ش�شات  ورجحت 

اأن تعزز ال�شندات من ت�شنيف ال�شركات الئتمانية 

املدعومة من حكومة دبي ومنها »اإعمار«.

�شركات  ديــون  على  التاأمني  معدلت  وكانت 

لت�شل  اأ�شا�ض  نقطة   200 من  اأكرث  تراجعت  دبي 

معدلت  تراجعت  كما  اأ�ــشــا�ــض.  نقطة   720 اإىل 

التاأمني على ديون اأبوظبي اإىل 400 نقطة اأ�شا�ض، 

اأما  اأ�شا�ض.  نقطة   700 اإىل  البحرين  ديون  وعلى 

يف ال�شعودية فرتاجعت اإىل 285 نقطة اأ�شا�ض ويف 

قطر اإىل 345 نقطة اأ�شا�ض.

بقرب  القاب�شة  املزايا  �شركة  تقرير  ورحــب 

ت�شمل  لالقت�شاد  حتفيز  خطة  دبــي   اإمــارة  تبني 

ما  الــكــربى،  الــعــقــارات  ل�شركات  الــدعــم  تــوفــري 

�شيوفر جانًبا مهًما من الدعم للقطاع الذي ي�شكل 

و�شهد  مــارة  الإ يف  املحلي  الناجت  من  كبرية  ن�شبة 

من  اأن  التقرير  وبني  �شنوات.   5 ا�شتمرت  طفرة 

اإطالق  بعد  دبــي،  اإمــارة  و�شعتها  التي  ولــويــات  الأ

برنامج �شندات بقيمة 20 مليار دولر، �شيكون عرب 

احلكومية  ال�شركات  لدعم  �شندوًقا  يكون  قد  ما 

واملرتبطة بها والتي تعاين من اختناقات يف تدفق 

ال�شيولة واإدارة الديون.

وبـــني الــتــقــريــر اأن اإعــــالن دبـــي عــن اإطـــالق 

املــركــزي  امل�شرف  واكــتــتــاب  ال�شندات  برنامج 

ماراتي بـ10 مليارات دولر من اأ�شل 20 ملياًرا  الإ

يف  والدين  ال�شندات  اأ�شواق  حال  تبدل  اإىل  اأدى 

 3 جل  اأ�شعار �شندات نخيل لأ مارة حيث قفزت  الإ

�شنوات بن�شبة 35 يف املئة متجاوبة ب�شكل فوري مع 

اإعالن ال�شندات.

اأن  الئتماين  التقييم  موؤ�ش�شات  رجحت  فيما 

تعزز ال�شندات من ت�شنيف ال�شركات اململوكة من 

احلكومة ائتمانًيا.
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قامة نظام مايل  تو�ضلت القوى القت�ضادية الكربى يف العامل، اإىل »ت�ضوية تاريخية« لإ

نعا�ص القت�ضاد، من خالل التفاق على خطة قيمتها تريليون  �ض�ص لإ عاملي جديد وو�ضع الأ

دولر، واإنفاق ما جمموعه 5 تريليونات دولر بحلول نهاية  عام 2010 لتحفيز القت�ضاد. 

أسواق

نظام مالي عالمي جديد يولد 
من رحم األزمة

قمة العشرين : 
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اأعلن رئي�ض الوزراء الربيطاين، غوردون براون، خالل 

التي عقدت  الـ20  موؤمتر �شحايف، يف ختام قمة جمموعة 

يف لندن يف الثاين من اأبريل اجلاري، اأن املجموعة �شتنفق 

بحلول نهاية  عام 2010، ما جمموعه 5 اآلف مليار دولر 

لتحفيز القت�شاد، مرحًبا بانبثاق »نظام عاملي جديد« من 

زمة القت�شادية العاملية. الأ

يف  امل�شاركون  ع�شاء  الأ الــدول  وزعماء  قــادة  وتو�شل 

القت�شاديات  كربى  ت�شم  التي  الع�شرين،  جمموعة  قمة 

جــراءات ملعاجلة  يف العامل اإىل اتفاق ب�شاأن �شل�شلة من الإ

زمة املالية العاملية.  الأ

املــالذات  بحق  قا�شية  عقوبات  فر�ض  التفاق  و�شمل 

ال�شريبية التي تتمتع موؤ�ش�شاتها عادة بال�شرية امل�شرفية، 

عمل  على  �شارمة  رقابية  اإجــراءات  اتخاذ  اإىل  �شافة  بالإ

واأداء املوؤ�ش�شات املالية يف العامل. 

تعزيز �ضندوق النقد

مليار   500 بتخ�شي�ض  القمة  يف  امل�شاركون  وتعهد 

دولر لتعزيز دور �شندوق النقد الدويل ومتكينه من تقدمي 

القرو�ض لالقت�شاديات املتعرثة و 250 مليار دولر اأمريكي 

تعزز  اأن  �شاأنها  من  التي  جـــراءات  والإ اخلطوات  لتمويل 

ط حركة التجارة العاملية.  وتن�شِّ

دولر  مليار   250 تقدمي   ا  اأي�شً التعهدات  �شملت  كما 

اأخرى ل�شندوق النقد الدويل كاإجراء يرمي لتعزيز حقوق 

املك�شوف(  على  ال�شحب  خدمة  )اأو  اخلا�شة  ال�شحب 

دولر  مليار  و100  منها،  القرتا�ض  الدول من  ن  التي متكِّ

مل�شاعدة بنوك التنمية يف العامل للتمكن من تقدمي القرو�ض 

للدول الفقرية. 

النقد  �شندوق  يقوم  اأن  على  ا  اأي�شً التفاق  وقد جرى 

بع�ض  بيع  خــالل  من  دولر  مليارات  �شتة  بتوفري  الــدويل 

قرا�ض  الإ عمليات  لزيادة  وذلك  لديه،  الذهب  احتياطي 

كرث فقًرا يف العامل.  للدول الأ

اأكرث من اجتماع 

اأوباما قال يف موؤمتر  باراك  مريكي  الأ الرئي�ض  اأن  اإل 

املالية  زمــة  الأ اإن  القمة  اأعمال  انتهاء  اأعقاب  يف  �شحفي 

واحــد  اجتماع  مــقــررات  عــرب  جتــاوزهــا  يتم  لــن  العاملية 

الع�شرين  جمموعة  قــادة  اأن  اإىل  م�شرًيا  اجتماعني،  اأو 

ملتابعة  احلايل  العام  خريف  يف  اآخر  اجتماًعا  �شيعقدون 

زمة.  تطورات الأ

كانت  الع�شرين  جمموعة  قمة  اأن  اإىل  اأوباما  واأ�شار 

اتخاذها  عــرب  كــربى  حتــول  نقطة  و�شكلت  جــًدا  »مثمرة 

جمموعة جهود من�شقة ل �شابق لها«. 

خطوات  ا  اأي�شً اتخذت  الع�شرين  قمة  اأن  على  و�شدد 

الزدهار  قو�ض  الذي  الفا�شل  املالية  الرقابة  »نظام  �شد 

القت�شادي يف العامل، ورف�شت ال�شيا�شات احلمائية التي 

زمة«.  من �شاأنها اأن ت�شاهم يف تفاقم هذه الأ

مريكي  اأعلن الرئي�ض الأ وفيما يخ�ض الدول الفقرية، 

فريقيا واأمريكا  مريكية لأ م�شاعفة امل�شاعدات الغذائية الأ

الالتينية وباقي املناطق الفقرية يف العامل. 

»نهاية« ع�ضر ال�ضرية امل�ضرفية 

الربيطاين جوردون  الــوزراء  رئي�ض  من جانبه، �شرح 

براون يف موؤمتر �شحفي منف�شل عقب انتهاء اأعمال القمة: 

ال�شريبية  للمالذات  نهاية  و�شع  على  القادة  اتفق  »لقد 

على  �شنعمل  اإذ  انتهى،  امل�شرفية  ال�شرية  فع�شر  منة،  الآ

�شواق املالية العاملية«.  حتقيق ال�شتقرار يف الأ

ا على  اأي�شً اتفقوا  القمة  امل�شاركني يف  اإن  براون  وقال 

اأن ي�شار فوًرا اإىل ن�شر قائمة بالدول التي ل تبدي تعاوًنا 

يف جمال التهرب ال�شريبي، وبالتايل ف�شحها اأمام الراأي 

العام. 

القت�شادية  والتنمية  التعاون  تقوم منظمة  اأن  ويتوقع 

املالذات  هذه  باأ�شماء  لئحة  بن�شر  عاجل  ب�شكل  العاملية 

ال�شريبية غري املتعاونة. 

خم�ضة تريليونات 

واأعلن براون اأن املجموعة �شتنفق بحلول نهاية 2010 

ما جمموعه 5 تريليونات دولر اأمريكي لتحفيز القت�شاد 

يف العامل. 

»هذا  اإن  قائال:  الربيطاين  الـــوزراء  رئي�ض  واأ�ــشــاف 

لي�ض هو وقت التمل�ض من تعهداتنا و�شنظل ملتزمني بها، 

تلتزم  التي  العمل  فر�ض  من  املزيد  توفري  على  و�شنعمل 

باملعايري البيئية«. 

نهاء  لإ ب�شرعة  التحرك  اتفقوا على  الزعماء  اإن  وقال 

التجارة،  بتحرير  اخلا�شة  املحادثات  من  الدوحة  جولة 

م�شرًيا اإىل اأنه مت التفاق على قواعد جديدة لدفع وحتفيز 

القت�شاد. 

اأملانيا وفرن�ضا 

مريكل  اأجنيال  ملانية  الأ امل�شت�شارة  قالت  جانبها،  من 

خالل موؤمتر �شحايف اآخر يف ختام اللقاء اإن القمة تو�شلت 

زمة ا�شتثنائية«.  اإىل »ت�شوية تاريخية لأ

ساركوزي: هذه النتائج أكثر مما كان 
يمكن أن نتخيَّل.

جوردن براون: اتفاق على وضع نهاية 
للمالذات الضريبية اآلمنة، وعصر السرية 
تحقيق  على  ونعمل  انتهى،  المصرفية 

االستقرار في األسواق المالية العالمية.
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الــفــرنــ�ــشــي نيكول  الــرئــيــ�ــض  اأعــــرب  كــمــا 

خل�شت  التي  للنتائج  ارتياحه  عن  �شاركوزي 

الــدويل،  املــايل  النظام  �شبط  يف  القمة  اإليها 

كان  مما  اأكــرث  هي  النتائج  »هــذه  اأن  معترًبا 

ميكن اأن نتخيَّل«. 

وقـــال �ــشــاركــوزي »مــنــذ بــريــتــون والــعــامل 

نغلو  الأ النموذج  هو  مــايل  منــوذج  على  يعي�ض 

�شاك�شوين. ل�شت ب�شدد انتقاده فهو له عيوبه، 

طويت«،  �شفحة  اأن  الــيــوم  الوا�شح  مــن  لكن 

م�شرًيا اإىل املوؤمتر التاريخي الذي اأن�شاأ النظام 

القت�شادي بعد احلرب العاملية الثانية.

واأعلن �شاركوزي اإن قادة جمموعة الع�شرين 

يف  نيويورك  يف  املقبل  اجتماعهم  �شيعقدون 

الوليات املتحدة يف �شبتمرب/اأيلول على هام�ض 

مم املتحدة.  اجتماعات اجلمعية العمومية لالأ

ويف تعليق له على نتائج القمة، قال املدير 

دومينيك  ــــدويل،  ال الــنــقــد  لــ�ــشــنــدوق  ــعــام  ال

ت�شكل  بــقــرارات  خــرج  الــلــقــاء  اإن  �ــشــرتو�ــض: 

جمتمعة »اأكرب خطة نهو�ض اقت�شادي موحدة 

�شبق اأن اأُعلن عنها على الإطالق«. 

بيان ختامي 

للقمة  الــبــيــان اخلــتــامــي  ذلـــك، ذكــر  اإىل 

دول  بها  تعهدت  التي  املن�شقة  جـــراءات  الإ اأن 

القت�شادي  نتاج  الإ عملية  �شتعزز  املجموعة 

العاملي، م�شيًفا: 

ي�شبق  مل  من�شقة  اإجـــراءات  اتخذنا  »لقد 

تخلق  اأو  و�شتنقذ  املـــايل  للتو�شع  مثيل  لــهــا 

بحلول  قيمتها  و�شت�شل  العمل  فر�ض  ماليني 

نهاية العام القادم اإىل 5 تريليونات دولر مما 

ع  وي�شرِّ املئة  يف  اأربعة  بن�شبة  نــتــاج  الإ �شريفع 

ومن�شجم  متوافق  اقت�شاد  اإىل  النتقال  عملية 

مع البيئة«. 

املركزية يف  البنوك  اإن  ا  اأي�شً البيان  وقال 

�شيا�شات  مبوا�شلة  تعهدت  الع�شرين  جمموعة 

لــلــتــو�ــشــع يف جمـــال الئـــتـــمـــان، مـــــادام ذلــك 

ال�شيا�شة  اأدوات  جميع  وا�شتخدام  �شرورًيا، 

النقدية املتاحة. 

خالفات قبل القمة 

قد  الع�شرين  الـــدول  قمة  اأعــمــال  وكــانــت 

منطقة  يف  الواقع  »اإك�شل«  مركز  يف  انطلقت 

لندن،  الربيطانية  العا�شمة  يف  »دوكــالنــدز« 

و�شط اإجراءات اأمنية م�شددة. 

القمة  انعقاد  قبيل  ال�شطح  على  طفا  وقد 

ــا وفــرنــ�ــشــا مــن جهة  ــي ــني اأملــان خـــالف حـــاد ب

اأخرى  جهة  من  وبريطانيا  املتحدة  والوليات 

ول  الأ املع�شكر  اإذ طالب  القمة،  اأولويات  ب�شاأن 

على  �ــشــرامــة  اأكـــرث  واأنــظــمــة  قــوانــني  بفر�ض 

املع�شكر  راأى  بينما  ـــدويل،  ال املـــايل  النظام 

�شاأنه معاجلة  نفاق احلكومي من  الإ اأن  الثاين 

زمة.  الأ

وقال دومينيك �شرتاو�ض-كان، مدير عام 

�شافة اإىل زيادة  �شندوق النقد الدويل، اإنه بالإ

يجب  فــاإنــه  لل�شندوق،  املالية  املخ�ش�شات 

زمة  الأ اإىل  اأدت  التي  البنوك  اأو�شاع  معاجلة 

احلالية. 

أبرز قرارات وإجراءات قمة العشرين 
· تخ�شي�ض 500 مليار دولر لتعزيز دور �شندوق النقد الدويل 

ومتكينه من تقدمي القرو�ض لالقت�شاديات املتعرثة. 

جراءات  · ر�شد 250 مليار دولر اأمريكي لتمويل اخلطوات والإ
التي من �شاأنها تعزيز وتن�شيط حركة التجارة العاملية. 

لتعزيز  الــدويل  النقد  ل�شندوق  اأخــرى  مليار   250 تقدمي   ·
حقوق ال�شحب اخلا�شة )اأو خدمة ال�شحب على املك�شوف( 

التي متكن الدول من القرتا�ض منها. 

· تخ�شي�ض 100 مليار دولر مل�شاعدة بنوك التنمية يف العامل 
للتمكن من تقدمي القرو�ض للدول الفقرية. 

يتقا�شاها  التي  ــزيــادات  وال واحلــوافــز  املرتبات  اإخ�شاع   ·

�شارمة  رقــابــة  جــــراءات  لإ امل�شريف  القطاع  يف  العاملون 

ول�شيقة. 

�شندوق  مع  ليعمل  املايل  لال�شتقرار  عاملي  جمل�ض  اإن�شاء   ·
ــوؤوًل عــن الــتــاأكــد مــن �شالمة  ــش ــكــون مــ� الــنــقــد الــــدويل وي

العمليات املالية العابرة للحدود بني الدول ويقدم اآلية اإنذار 

مبكر للنظام املايل. 

· املزيد من عمليات التنظيم والرقابة على �شناديق ال�شتثمار 
ال�شيادية والوكالت التي متنح الئتمان. 

من  امل�شارف  لتنظيف  م�شرتك  نهج  اعتماد  على  التفاق   ·
الديون ال�شامة اأو املعدومة.
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يام هو اأين يتجهون  كرث توارًدا بني النا�ض هذه الأ ال�شوؤال الأ

روؤو�ــض  اأ�شحاب  هم  ي�شاأل  من  واأكــرث  ال�شتثمارية؟  ببو�شلتهم 

يف  ال�شتثمار  اأجواء  اأن  واحلقيقة  واملتو�شطة،  ال�شغرية  موال  الأ

تقلبات  ت�شبه  والتقلبات  املعامل  وا�شحة  تقريًبا غري  اأجمع  العامل 

املناخ ال�شحراوي التي نعي�شها.

بني  التفريق  يجب  وهنا  �ــشــهــم،  الأ �شوق  يف  تفكر  الغالبية 

عن  ويبحث  اأكــرث،  خماطر  يتحمل  ول  ــالأ ف وامل�شتثمر،  امل�شارب 

اأرباح اأ�شرع لذا هو يرى ال�شوق غري مواتية ، اأما امل�شتثمر فاأعتقد 

ت�شجع  اأداءها  قبل ذلك  ومن  ال�شركات  بع�ض  اأ�شعار  اأن  �شخ�شيا 

على ال�شتثمار طويل املدى.

يام هو  �شا�شي الذي يجب اأن يتعامل به هوؤلء هذه الأ املبداأ الأ

ن ثقافة  تكري�ض مبداأ الدخار، اأوًل لن الروؤية غري وا�شحة، وثانًيا لأ

وال�شتثماري،  املايل  النجاح  مفتاح  هي  الفرد  اأو  للعائلة  الدخــار 

والواقع يوؤكد اأن هذه الثقافة �شعيفة، ب�شبب النزعة ال�شتهالكية، 

بينما  ق�شري  زمني  مــدى  يف  ت�شتثمر  اأن  تــود  الغالبية  اأن  وب�شبب 

التخطيط املايل ال�شليم يحتاج اإىل داأب ادخاري اإن �شحت العبارة.

املدى  طويل  ال�شتثمار  هل   : هو  املعادلة  من  خــر  الآ اجلانب 

بالتق�شيط  �شغري  عقار  �شراء  يف  اأو  ناجحة،  مدرجة  �شركات  يف 

الفكرية  املدار�ض  بع�ض  ، يف  منه  نوًعا  اأو  الدخــار  يعترب �شرًبا من 

القت�شادية يعترب ذلك ادخارا ا�شتثماريا قليل املخاطر، ويف مدار�ض 

مالية  اأوراق  اأو  �شيولة  �شكل  على  الدخــار  يكون  اأن  يف�شل  اأخــرى 

خرية غري معلومة لدى  ن هذه الأ م�شمونة قابلة للت�شييل الفوري، ولأ

الكثري من النا�ض فهي مل جتد حظها بعد يف خمططاتهم املالية.

فكار هي الرت�شيد، اإذ ل ميكن  وتبقى الكلمة ال�شحرية يف هذه الأ

ملتو�شطي الدخل الدخار بدونه، وعدم وجوده يقو�ض اأي خطط مالية، 

يف  تنعك�ض  وتنموية  اجتماعية  اأهمية  فله  املالية  اأهميته  عن  وف�شاًل 

يف  البدء  ميكن  فهل  ورفاهتهم،  النا�ض  حياة  رغد  على  يــام  الأ مقبل 

بناء!! جابة يف ملعب الزوجة والأ ذلك؟ الكرة غالًبا يف هذه الإ

اتجاه المال

محمد اليامي
كاتب اقت�شادي

منار

�ضواق اتفاق الع�ضرين ينع�ص الأ

�شواق العاملية  �شهم يف الأ وارتفعت اأ�شعار الأ

الع�شرين  دول  زعماء  تو�شل  خرب  انت�شار  بعد 

اإىل اتفاق قيمته 1،1 تريليون دولر ملعاجلة اآثار 

زمة القت�شادية العاملية يف قمتهم.  الأ

من  مريكية  الأ �شواق  الأ التفاوؤل  �شاد  كما 

اإىل  خرية  الأ الدولية  اجلهود  تقود  اأن  احتمال 

و�شاع القت�شادية عاملًيا، كما  بداية حت�شن الأ

�شيوية. �شواق الآ ارتفعت املوؤ�شرات يف الأ

رقــــام الــتــي ن�شرت مــوؤخــًرا يف  وكــانــت الأ

الـــوليـــات املــتــحــدة حـــول قــطــاعــي الــعــقــارات 

وال�شناعة قد اأفرحت امل�شتثمرين. 

التباطوؤ  يــكــون  اأن  يف  مـــل  الأ �شاهم  كما 

اأ�شعار  ارتفاع  يف  نهايته  و�شل  قد  القت�شادي 

النفط اإىل اأكرث من خم�شني دولًرا للربميل. 

مريكي  الأ اخلــام  برميل  �شعر  ارتفع  فقد 

اخلفيف عقب انتهاء اأعمال القمة اإىل 52،64 

برنت يف  برميل خام  �شعر  ارتفع  بينما  دولر، 

�شوق لندن اإىل 52،75 دولر. 

زمة تزداد �ضوًءا  الأ

زمة القت�شادية ازدادت �شوًءا  يذكر اأن الأ

الدول  التي عقدها زعماء  خرية  الأ القمة  منذ 

الع�شرين يف وا�شنطن يف �شهر نوفمرب/ت�شرين 

الثاين املن�شرم. 

الــدويل  النقد  �ــشــنــدوق  تــوقــعــات  وت�شري 

العاملي  القــتــ�ــشــاد  اأن  اإىل  الـــدويل  والــبــنــك 

عدة  منذ  وىل  الأ للمرة  العام  هــذا  �شينكم�ض 

عقود. 

الع�شرين  الــدول  جمموعة  دول  وت�شتحوذ 

على 90٪ من الناجت القت�شادي العاملي و%80 

�شكان  ثلثي  ت�شم  وهــي  العاملية  التجارة  من 

ر�ض.  الأ

ويرى حمللون اأنه �شُيحكم على مدى جناح 

اإذا  ومــا  �شيحدث  الــذي  الك�شاد  مبــدة  القمة 

مد. كانت تلك املدة ق�شرية اأو طويلة الأ

إلى  توصلت  القمة  ميركل: 
«تسوية تاريخية ألزمة استثنائية».

لمواجهة  دوالر  تريليونات   ٥
األزمة المالية.
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جلوبل: ارتفاع مستويات مقايضة العجز االئتماني 
السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي

مقايضات العجز االئتماني

اأ�ضعار  يف  بانخفا�ص  مقرتنني  العاملي  القت�ضادي  والتباطوؤ  الئتمانية،  ال�ضائقة  ت�ضببت 

نفاق ال�ضتهالكي يف اإحلاق �ضرر بالغ بالقت�ضاديات  نتاج النفطي وتراجع الإ النفط، وتقّل�ص الإ

التي كانت تتمتع حتى وقت قريب  التعاون اخلليجي،  املنطقة. وفيما يتعلق بدول جمل�ص  يف 

انكما�ًضا  تواجه  اأن  املحتمل  فمن  النفط،  اأ�ضعار  ارتفاع  بف�ضل  مرتفعة  ا�ضمية  منو  مبعدلت 

اقت�ضادًيا يف العام 2009. ويرجح اأن ينخف�ص حجم اقت�ضادات دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

تريليون   1.04 م�ضجاًل   2008 العام  يف  املائة  يف   26.4 بحوايل  ينمو  اأن  ر  قدِّ والذي  جمتمعة 

�ضا�ص، بلغت مقاي�ضات التخلف عن  دولر اإىل 923.6 مليار دولر يف العام 2009. وعلى هذا الأ

�ضداد الديون ال�ضيادية لقت�ضادات املنطقة م�ضتويات قيا�ضية.

المجهر
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الئتماين  العجز  مقاي�شة  عقود  تعد 

امل�شتقات  ال�شائعة من عقود  نواع  الأ اأحد 

ــ�ــشــداد يف حــالــة الــعــجــز عن  بــغــر�ــض ال

تّت�شع  وحــيــنــمــا  ــات.  ــزام ــت ــالل ب الـــوفـــاء 

فاإن  الئتماين  العجز  هوام�ض مقاي�شات 

يف  يرغبون  امل�شتثمرين  اأن  يعني  ذلــك 

خماطر  من  اأنف�شهم  حلماية  املزيد  دْفع 

هام�ض  ويــ�ــشــري  ــ�ــشــداد.  ال عــن  التخلف 

اإىل  اأ�شا�ض،  نقطة   250 قدره  مقاي�شات 

اأنه يتعني على امل�شتثمر الذي دفع مليون 

دولر نظري التاأمني من احتمال الق�شور 

الئتماين اأن يدفع 25 األف دولر �شنوًيا.  

العجز  مقاي�شات  هوام�ض  وت�شهد 

الئتماين ال�شيادي اأو عالوة ال�شمانات، 

الــتــي لوحظ  الـــدول  ارتــفــاًعــا حـــاًدا يف 

ديون  اإ�ــشــدار  يف  تواجه  �شعوبات  ّنــهــا  اأ

 CMA �شركة  لبيانات  ووفــًقــا  جــديــدة. 

العجز  Datavision، لم�شت مقاي�شات 
ارتفاًعا  بالبحرين  ة  اخلا�شّ الئتماين 

يف  اأ�ــشــا�ــض  نقطة   474.2 بلغ  قيا�شًيا 

من  يناير  �شهر  من  والع�شرين  الثالث 

على على م�شتوى  العام 2008 وهو يعد الأ

وارتفعت  التعاون اخلليجي.  دول جمل�ض 

اإىل  م�شرية  املقاي�شات  عــقــود  اأ�ــشــعــار 

مبقدار  وقفزت  الئتمان  جــودة  تدهور 

�شبوع  الأ هذا  خالل  اأ�شا�ض  نقطة   34.2

ال�شهور  خــالل  اأ�شا�ض  نقطة  و174.2 

موديز  موؤ�ش�شة  وكانت  املا�شية.  الثالثة 

تقييمها  �ــشــابــق  وقـــت  يف  خــّفــ�ــشــت  ــد  ق

م�شتقّر  من  البحرين  ململكة  الئتماين 

�شهر  مــن  الــ�ــشــاد�ــض  يف  ــالــب«  »�ــش اإىل 

امل�شتمر يف  الهبوط  يناير اجلاري جّراء 

احلكومة  تالقيه  قد  وما  النفط  اأ�شعار 

العجز  متويل  يف  �شعوبة  من  البحرينية 

يف ميزانيتها.  

الئتماين  العجز  مقاي�شات  واأنهت 

 283.4 مــ�ــشــتــوى  عــنــد  دبـــي  ــوق  ــش � يف 

معدل  ــى  اأعــل يــعــد  وهـــو  ــا�ــض،  ــش اأ� نقطة 

اأنــه  اإل  الثانية  للمرة  مــــارة  الإ ت�شجله 

وباملثل،  بالبحرين.  مقارنة  بكثري  اأقــل 

قطر  يف  الئتمان  عجز  مقاي�شات  بلغت 

ذروتها  اأي�شا  ال�شعودية  العربية  واململكة 

اأ�شا�ض  278.3 و267.7 نقطة  بت�شجيلها 

الكويت  ت�شهد  مل  حــني  يف  الــتــوايل  على 

مقاي�شة  عقود  يف  تعامالت  اأي  وُعــمــان 

من  ع�شر  ال�شابع  ويف  الئتماين.  العجز 

خّف�شت   ،2008 الــعــام  دي�شمرب  �شهر 

من  الئتماين  للت�شنيف  فيت�ض  موؤ�ش�شة 

الت�شنيف الفردي املمنوح لعدد من بنوك 

نظًرا  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�شي  دول 

لتدهور اأو�شاع ال�شوق والتي من �شاأنها اأن 

تت�شبب يف تراجع ربحية القطاع امل�شريف 

وارتفاع القيمة ال�شوقية.

تقلي�ض  اإىل  الئتمان  اأزمـــة  واأّدت   

ال�شيولة يف القطاع امل�شريف لدول جمل�ض 

تف�شي  اأن  يتوّقع  كما  اخلليجي  التعاون 

لدول  القت�شادي  النمو  معّدل  تدين  اإىل 

املنطقة. ومن املحتمل اأن يت�شبب النخفا�ض 

اإنفاق  تراجع  يف  النفط  اأ�شعار  يف  احلاد 

حكومات دول اخلليج على م�شاريع البنية 

مما  ُتلغى،  و  اأَ ُتوؤّجل  قد  والتي  التحتية، 

هو�م�ش مقاي�شات �لعجز �الئتماين يف مملكة �لبحرين

هو�م�ش مقاي�شات �لعجز �الئتماين لل�شند�ت �حلكومية  يف �أبوظبي
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يف  النمو  معدلت  انخفا�ض  اإىل  ــوؤّدي  ُي

دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

وتْعك�ض مقاي�شات العجز الئتماين 

الئتمانية  اجلـــدارة  وا�ــشــح  نحو  على 

نــهــا عــلــى خـــالف �ــشــوق  لــلــدول كــمــا اأ

ل  ال�شندات،  و�شوق  جنبي  الأ ال�شرف 

ال�شوق  حماية  باإجراءات  �شريعا  ّثر  تتاأ

ـــدارات.  �ـــش مــثــل الــتــدّخــل وتــ�ــشــويــة الإ

وتــ�ــشــبــبــت املـــخـــاوف مـــن الــعــجــز عن 

هبوط  يف  جنبية  الأ العملة  ديون  �شداد 

مقاي�شات  هام�ض  وات�شاع  العملة  قيمة 

العجز الئتماين. ونتيجة لذلك، تاأّثرت 

املنطقة  لــــدول  الــتــمــويــلــيــة  ـــقـــدرات  ال

بال�شلب مما اأثار املزيد من املخاوف.

ـــادة يف مــقــايــ�ــشــات  ـــزي ـــــداأت ال وب

التعاون  جمل�ض  الئتماين  لدول  العجز 

بداية  منذ  اأ�شا�شية  ب�شفة  اخلليجي 

اأخــذت  عندما  �شبتمرب2008م  �شهر 

جديًدا  منعطًفا  العاملية  الئتمان  اأزمة 

يف ظل تدهور اأو�شاع الئتمان وتاأثريها 

العاملية.  القــتــ�ــشــاديــات  على  احلـــاّد 

اخلليجية،  �شهم  الأ اأ�شواق  وا�شت�شلمت 

حوال حتت  التي وقعت باأي حال من الأ

اخلامِّ  النفط  اأ�شعار  انخفا�ض  �شغوط 

جنبية على  واإقدام مديري ال�شناديق الأ

اإىل �شدمة  ق�شرية،  بيع  تنفيذ عمليات 

املالية  �ــشــواق  الأ هــّزت  الــذي  ال�شيولة 

وحتى  املا�شي.  �شبتمرب  �شهر  مطلع  يف 

تــداول مقاي�شات  ذلــك احلــني، جــرى 

اقت�شادت  جميع  يف  الئتماين  العجز 

منخف�شة  م�شتويات  عند  اخلليج  دول 

با�شتثناء  اأ�شا�ض  نقطة   50 قرابة  تبلغ 

مبقدار  تداولت  �شهدت  التي  البحرين 

103 نقاط اأ�شا�ض.

نــحــو  ول  الأ النـــــدفـــــاع  وحــــــدث 

�شهر  ــهــايــة  ن يف  املــقــايــ�ــشــات  عــقــود 

اأكتوبر2008م عندما قفزت مقاي�شات 

العجز الئتماين ال�شيادي يف البحرين، 

حمققة  وال�شعودية  وقطر،  مــارات،  والإ

ــفــاعــات جــديــدة يف ذلـــك الــوقــت.  ارت

هبوًطا  املالية  وراق  الأ اأ�شواق  و�شهدت 

ليمان.  بنك  اإفــال�ــض  اأعــقــاب  ا يف  حــادًّ

وقد �شاعدت �شل�شلة من اجُلهود املُتجّمعة 

املنطقة  يف  املركزية  والبنوك  للحكومات 

كان  فقد  امل�شتثمرين،  ثقة  حت�شني  على 

ّن اقت�شادات دول جمل�ض  باأ هناك �شعور 

مثلما  بحّدة  تتاأثر  لن  اخلليجي  التعاون 

واملقاطعات  الــغــربــيــون  نــظــراوؤهــا  ثــر  تــاأ

خرى يف اأوروبا.  النامية الأ

هوام�ض  انخف�شت  لــذلــك،  ونتيجة 

ربع  الأ للدول  الئتماين  العجز  مقاي�شات 

يف  امل�شتّمر  النخفا�ض  ولكن،  جميًعا. 

القيا�شية  م�شتوياتها  من  النفط  اأ�شعار 

اإىل  يــولــيــو  �شهر  يف  امل�شجلة  املــرتــفــعــة 

دي�شمرب  �شهر  يف  املنخف�شة  م�شتوياتها 

يف  املُ�شّجلة  امل�شتويات  ت�شاهي  والــتــي 

و�ــشــاع.  الأ تفاقم  اإىل  اأّدى  الثالثينيات 

ــعــار  اأ�ــش بــهــبــوط  ــا  ــقــرتًن م ذلــــك  واأّدى 

العقارات يف دبي، اإىل بدء ات�شاع هوام�ض 

مقاي�شات العجز الئتماين.

�شهدت  املا�شية،  الثالثة  ال�شهور  ويف 

مقاي�شات  هوام�ض  يف  ارتفاًعا  البحرين 

الهوام�ض  ارتفعت  حيث  الئتماين  العجز 

تليها  �ــشــا�ــض،  اأ نقطة   174.2 مبــقــدار 

هو�م�ش مقاي�شات �لعجز �الئتماين يف دولة قطر

هو�م�ش مقاي�شات �لعجز �الئتماين يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية

امل�شدر : بلومربج
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ريم أسعد
حما�شرة يف التمويل بكلية دار احلكمة

الهامة  وفوائده  املبكر  الدخــار  اأهمية  مرة عن  اأكرث من  كتبت وحتدثت 

وىل يف فرتة  جلميع املراحل العمرية وكنت اأ�شري اإىل الطفرة القت�شادية الأ

ال�شبعينيات والثمانينيات والتي اأفرزت اأجيال من رجال ون�شاء اليوم يتمتعون 

باململكة  ال�شكاين  التعداد  كان  وقتئذ  القت�شادية.  الرفاهية  من  جيد  بقدر 

يقل كثرًيا عن حاله اليوم وكانت الظروف القت�شادية على اأبواب �شل�شلة من 

طرق  يف  كبرية  اختالفات  من  اليوم  نتائجها  نرى  التي  والتغريات  التحولت 

املعي�شة وم�شتوياتها يف العامل اأجمع.

ومن اأهم امل�شائل التي اأطرحها هي اأهمية الرتبية القت�شادية يف �شن مبكر 

فكرًيا،  ونا�شج   mواع اإن�شاء جيل  فعاليتها يف  النا�شئة ومدى  جيال  والأ طفال  لالأ

اإدارة حياته  للطفل وميكنه من   Self Esteem الذات  الذي يرثي تقدير  مر  الأ

با�شتقاللية ومهارة فيما بعد، ويحرره من العتمادية الكاملة على والديه عند 

�شا�شية من زواج اأو تعليم اأو عالج. حمطات احلياة الأ

زمة املالية العاملية فمن احلري بنا اأن نتعامل معها كدر�ض  اأما وقد طراأت الأ

قوي ي�شتفاد منه يف �شتى اأمورنا املالية. 

وبالنظر اإىل جميع الطفرات القت�شادية نرى اأن اأي طفرة ل تدوم اأكرث من 

جيل اأو اثنني يف العادة بعدها يطراأ التغيري يف القت�شاديات ويتعلم البع�ض الدر�ض 

خر ينجو من الطوفان.  بق�شوة والبع�ض الآ

واملعتقدات  اجلينات  من  مزيج  عن  عبارة  هم  طفال  فالأ مــر  الأ كــان  واأيــًا 

باء، وجناح ال�شعوب يبداأ مبكًرا ويتطلب اأجياًل  وال�شلوك الرتبوي الذي يزرعه الآ

من الزمن وتخطيًطا طويل املدى لكي ينعم بثمره اأجيال كثرية من بعدنا. 

باء اأبناءهم حب العمل والك�شب.  اأمتنى اأن يعلم الآ

باء يف اأبنائهم الطموح ومعه العزمية.  اأمتنى اأن يغر�ض الآ

بناء قيمة املال واأنه و�شيلة ذات حدين، واأن املال من اأكرب  اأمتنى اأن يتعلم الأ

نعم اهلل على عباده يذهب ب�شهولة ويجنى ب�شعوبة. 

نحو  باأبنائنا  ونتجه  الوظيفية  الطبقية  من  جمتمعنا  يف  نتخل�ض  اأن  اأمتنى 

كرب من جمرد اجللو�ض وراء املكتب.  احلرف البناءة والتحديات الأ

واإذا اأفلحنا يف عمل ذلك ف�شتكون النتيجة اأن ت�شبح مملكتنا دولة مكتملة حًقا: 

ديًنا وفكًرا و�شعًبا واقت�شاًدا.

ريم أسعد

المال والبنون

زوايا
مقداره  ال�شعودية مبا  العربية  اململكة 

114.8 نقطة اأ�شا�ض، واأبو ظبي بواقع 

قطر  واأخــــرًيا  اأ�ــشــا�ــض  نقطة   96.7

تــراأف  ومل  اأ�ــشــا�ــض.  نقطة   70 بــواقــع 

البحرين  بــحــال  املـــال  راأ�ـــض  ــواق  ــش اأ�

التي متلك اأقل الحتياطيات النفطية 

واأعلى الديون احلكومية كن�شبة مئوية 

جمايل.   من الناجت املحلي الإ

ــركــات يف  ــش ــ� ــــرت بــعــ�ــض ال ّث وتــــاأ

تراوحت  فقد  اأكــرب.  بدرجة  املنطقة 

مقاي�شات العجز الئتماين لل�شركات 

التي تّتخذ من دبي مقرا لها بني 600 

تعترب  وهــي  اأ�ــشــا�ــض  نقطة  و1،100 

مبقاي�شات  مــقــارنــة  كــثــريا  مرتفعة 

العجز الئتماين لل�شركات يف اأبو ظبي 

نقطة  و400   250 بني  تــرتاوح  والتي 

فيه  بلغت  الــذي  الوقت  ويف  اأ�شا�ض. 

الئتماين  العجز  مقاي�شات  هوام�ض 

يف جمــمــوعــة الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 

مــقــداره  مــا  القاب�شة  لــدبــي  التابعة 

�شركة  �شجلت  اأ�شا�ض،  نقطة   1،062

 827.5 حــوايل  العاملية  دبــي  مــوانــئ 

نقطة اأ�شا�ض. والالفت للنظر اأن هذه 

الهوام�ض التي كانت قد لم�شت �شابقا 

م�شتويات مرتفعة بلغت 1،150، و900 

ال�شابع  يف  التوايل  على  اأ�شا�ض  نقطة 

العام  اأكتوبر من  والع�شرين من �شهر 

اإىل  ــك  ذل بعد  انخف�شت  ثــم   2008

اأ�شا�ض يف  نقطة   852 بلغت  م�شتويات 

نقطة  و668  دي�شمرب  مــن  الــثــالثــني 

على  نوفمرب  من  اخلام�ض  يف  اأ�شا�ض 

م�شرية  جمــددا  ارتفعت  قد  التوايل، 

اإىل تدهور املزاج العام للم�شتثمرين. 

بع�ض  �ــشــنــدات  ــا  يــ�ــش اأ وانــخــفــ�ــشــت 

متدنية،  م�شتويات  اإىل  الــ�ــشــركــات 

على  العائد  ارتفع  املثال،  �شبيل  فعلى 

النخيل  ل�شركة  �شالمية  الإ ال�شندات 

والتي  )�ــض.ذ.م.م(  العقارية  للتنمية 

ت�شتحق خالل ثالثة اأعوام اإىل 38.84 

العام  5 باملائة يف بداية  يف املائة من 

املا�شي وهو ما نعتقد اأنه ارتفاع مبالغ 

فيه متاًما.  
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قضية العدد
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قراءة القوائم المالية:

أول خطوة على طريق 
االستثمار الناجح

ي �ضركة امليزان اأو املعيار الذي ميكن من خالله احلكم  تعترب القوائم املالية لأ

على  يجب  اأنه  املحللون  ويرى  وامل�ضتقبل،  واحلا�ضر  املا�ضي  يف  اأدائها  وعلى  عليها 

اأي م�ضتثمر يرZب ال�ضتثمار يف اأي �ضركة اأن يطلع اأوًل على القوائم املالية لهذه 

اإدارتها ، وقيا�ص درجة املخاطرة التي  اأدائها، ومدى كفاءة  ال�ضركة بهدف تقييم 

ميكن اأن يتعر�ص لها امل�ضتثمر، ومقدار العائد الذي ميكن اأن يح�ضل عليه يف حال 

قرر �ضراء اأ�ضهمها. 

وعن طريق قراءة القوائم املالية لل�ضركات يت�ضح املوقف املايل لل�ضركة خالل 

وتوزيع  اأن�ضطتها  ال�ضركة  متويل  كيفية  يت�ضح  كما  منها،  جزء  اأو  بكاملها  ال�ضنة 

حقوق   - املطلوبات   - )املوجودات  هي  رئي�ضية  مكونات  ثالثة  عرب  ا�ضتثماراتها 

ال�ضركة  ن�ضاطات  يف  املــال  ــص  راأ� توXيف  مــدى  تو�ضح  واملــوجــودات  امل�ضاهمني( 

�ضا�ضية التي اأن�ضاأت من اأجلها. الأ

املت�ضابهة يف جمموعات بحيث ي�ضهل حتليل وفهم  البنود   ويتم عادة ت�ضنيف 

ي �ضركة. امليزانية العامة لأ

ي  وتعك�ص القوائم املالية  عادة و�ضع ال�ضركة احلايل وامل�ضتقبلي، بحيث ميكن لأ

م�ضتثمر يجيد قراءة هذه القوائم بناء قراراته ال�ضتثمارية وفًقا لهذه القوائم 

جل. �ضواء كان يرZب يف ال�ضتثمار املتو�ضط اأو طويل الأ

ويف هذا التحقيق نر�ضد طبيعة القوائم املالية وكيف ميكن للم�ضتثمر العادي 

ميزانية  اأي  تعك�ضها  التي  املالية  القوائم  اأو  املوؤ�ضرات  اأبرز  املتخ�ض�ص قراءة  Zري 

عامة من خالل اBراء بع�ص املحللني املاليني الذين حتدثوا ملجلة »تداول«.
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القوائم  في  الخطأ  السويلم: 
المالية جريمة في عرف األسواق.

اخلطاأ يف القوائم املالية 

توفيق  الــدكــتــور  يــركــز  الــبــدايــة  يف 

املعتمد  الــقــ�ــشــائــي  املــحــكــم  الــ�ــشــويــلــم 

القانوين  واملحا�شب  الــعــدل  وزارة  مــن 

ميثل  مهم  اإجــرائــي  جانب  تو�شيح  على 

الت�شريعية  جــــــــراءات  والإ الــ�ــشــوابــط 

املخت�شة  اجلــهــات  قبل  مــن  املو�شوعة 

التي تنظم اإ�شدار القوائم املالية وحتدد 

اأركانها وموا�شفاتها وكيانها.

اأنه  ال�شدد  هــذا  يف  ال�شويلم  ــد  واأك

املالية  القوائم  بتقدمي  اللــتــزام  يجب 

�ـــشـــول املــتــعــارف عــلــيــهــا يف  حــ�ــشــب الأ

مواعيدها املحددة واإل تعر�شت ال�شركة 

مكان  لإ وتتعر�ض  القانونية،  للم�شاءلة 

اللــتــزام  لــعــدم  عليها  عــقــوبــات  فــر�ــض 

بذلك. وي�شيف اأنه يف حال وجود نق�ض 

بق�شد  �شواء  املالية  بالقوائم  مغالطة  اأو 

اأو غري ق�شد يعترب ذلك خمالفة مهنية 

املحا�شبية  املبادئ  مع  تتفق  ول  وقانونية 

ف�شاح  الإ مبداأ  وكذلك  عليها  املتعارف 

خ�ض  عن املعلومات ويحق للم�شاهم وبالأ

املت�شرر من ذلك رفع دعوى �شد ال�شركة 

يف  جــرميــة  الت�شرف  هــذا  يعترب  حيث 

�شواق املالية. عرف الأ

اأهمية القوائم املالية

من جانبه يقول عبدالرحمن الزومان 

ع�شو معهد املراجعني الداخليني العاملي 

عالقة  وجــود  املوؤكد  من  اإنــه  لــ»تـداول« 

واملحا�شبة  املــالــيــة  الــقــوائــم  بــني  وثيقة 

املخرجات  هي  املالية  فالقوائم  املالية 
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الزومان: القوائم المالية هي البعد 
التاريخي للشركات.

وهــي-  املالية،  املحا�شبة  تنتجها  التي 

اأي  يف  اإلــزامــيــة  املــالــيــة-  املحا�شبة  اأي 

املــبــادئ  على  وتعتمد  نظامية  من�شاأة 

وحتكمها  عليها  املــتــعــارف  املحا�شبية 

والــدولــيــة  املحلية  املحا�شبية  املــعــايــري 

مالية  معلومات  توفر  وهــي  بلد.  اأي  يف 

يرادات وامل�شروفات  تاريخية متعلقة بالإ

�شول واللتزامات. والأ

ـــة الــــقــــوائــــم املــالــيــة  وعـــــن اأهـــمـــي

املحا�شبة  ملعايري  وفــًقــا  الــدخــل  قائمة 

ال�شاأن، على  الدولية املعمول بها يف هذا 

�شبيل املثال �شايف اأرباح اأو خ�شائر الفرتة، 

ف�شاح عن  املفردات التالية التي يجب الإ

الناجتة  اخل�شائر  اأو  ربــاح  )الأ منها:  كل 

ــنــود غري  ــب نــ�ــشــطــة الـــعـــاديـــة، ال عـــن الأ

اأو  ربـــاح  الأ يف  املن�شاأة  ن�شيب  العادية، 

التابعة  �شركاتها  حتققها  التي  اخل�شائر 

اأو ال�شقيقة عند ا�شتخدام طريقة حقوق 

معترًبا  ال�شتثمارات(،  اإثبات  يف  امللكية 

يـــرادات  الإ هي  العادية  غري  البنود  اأن 

اأو  اأحـــداث  عــن  الناجتة  واملــ�ــشــروفــات 

ن�شطة  الأ عن  بو�شوح  تختلف  معامالت 

العادية للمن�شاأة، كما اأنه لي�ض من املتوقع 

بطريقة  بها  القيام  اأو  حدوثها  تــكــرار 

ن�شطة العادية هي  معتادة، يف حني اأن الأ

اأية اأن�شطة متار�ض مبعرفة املن�شاأة كجزء 

متعلقة  تكون  اأو  ون�شاطها  اأعمالها  من 

بذلك الن�شاط وناجتة عنه.

عالقة القوائم واملحا�ضبة املالية

املالية  الــقــوائــم  بــني  الــعــالقــة  وعــن 

�شواق  الأ حملل  ي�شري  املالية  واملحا�شبة 

العالقة  اأن  اإىل  العنقري  حممد  املالية 

املالية  الــقــوائــم  كــون  ومتداخلة  كــبــرية 

يتم  خاللها  ومن  ال�شركة  حالة  تعر�ض 

اأما  اأو عدمه،  ال�شتثماري  القرار  اتخاذ 

املحا�شبة املالية فهي البحث يف املعلومات 

وعر�شها  وتلخي�شها  وتبويبها  وت�شجيلها 

حتى يتم عر�شها على متخذي القرار من 

اأن  جند  ودائًما  وخارجها  املن�شاأة  داخل 

اأي  اأن  ــزومــان  ال ي�شيف  للم�شتثمرين 

م�شتثمر يرغب ال�شتثمار يف اأي �شركة ل 

الطالع  اهتماماته  اأول  من  يكون  اأن  بد 

ال�شركة بهدف  املالية لهذه  القوائم  على 

كفاءة  مدى  وتقييم  ال�شركة  اأداء  تقييم 

اإدارة ال�شركة وبيان درجة املخاطرة التي 

وبيان  امل�شتثمر،  لها  يتعر�ض  اأن  ميكن 

يح�شل  اأن  ميكن  ــذي  ال العائد  مــقــدار 

عليه امل�شتثمر.

تتكون  املالية  الــقــوائــم  اأن  واأو�ــشــح 

الدخل  وقائمة  املــايل  املركز  قائمة  من 

رباح  وقائمة التدفقات النقدية وقائمة الأ

التي  ي�شاحات  الإ ا  اأي�شً وهناك  املبقاة، 

دائًما تكون مهمة لقارئ اأي قوائم مالية 

من امل�شتثمرين، مفيًدا باأن قائمة املركز 

املايل تعترب من اأهم القوائم املالية التي 

وما  مــوارد  من  ال�شركة  لــدى  ما  تو�شح 

املــوارد،  تلك  جتاه  التزامات  من  عليها 

�شول  وت�شتمل على اأجزاء رئي�شية وهي الأ

واملعدات  املخزون  مثل  واملتداولة  الثابتة 

وطويلة  املتداولة  واللتزامات  النقدية  و 

وحقوق  القرو�ض  و  املوردين  مثل  جــل  الأ

املالك  وهي عبارة عن راأ�ض املال و اأرباح 

غري موزعة واحتياطيات اأخرى.

ــدد عــلــى وجـــوب الـــتـــزام جميع  ــش و�

يف  املدرجة  وال�شركات  عموًما  ال�شركات 

جميع  بعر�ض  ا  خ�شو�شً �شهم  الأ �شوق 

وفــًقــا  الــدخــل  بقائمة  املتعلقة  الــبــنــود 

متت  واإل  الــدولــيــة  اأو  املحلية  للمعايري 

حما�شبتها لوجود ت�شليل.

واأ�شار اإىل اأنه يجب اأن تت�شمن بنود 
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العنقري: القوائم المالية الركيزة 
األساسية التخاذ القرار االستثماري 
الشركة  موقف  يعرف  فمنها 

المالي ومكامن القوة والضعف.

ال�شرائب  يكون جلهات  كرب  الأ الهتمام 

اأو م�شلحة الزكاة.

املالية  القوائم  اأهمية  اإىل  وبالن�شبة 

املالية  الــقــوائــم  اأن  ــرى  ي للم�شتثمرين 

القرار  لتخاذ  �شا�شية  الأ الركيزة  هي 

ال�شتثماري فمنها يعرف موقف ال�شركة 

القوة وال�شعف بها وعلى  املايل ومكامن 

واتــخــاذ  التقييم  يتم  يعر�ض  مــا  �ــشــوء 

القرار، وتعر�ض ب�شكل ربع �شنوي و�شنوي  

النمو  توقعات  معرفة  يتم  خاللها  ومــن 

امل�شتقبلية ويك�شف حقيقة مركز ال�شركة 

النمو  على  قدرتها  ومــدى  اجلوانب  بكل 

واللتزام لديونها وكفاءة اإدارة املال بها 

بن�شاطها  املتعلقة  اجلوانب  من  والكثري 

وتدفقاتها النقدية ومنها يتم تقدير قيمة 

امل�شتقبلية  والتوقعات  العادلة  ال�شهم 

�شول. وحقوق امل�شاهمني وحجم الأ

املالية  القوائم  اأن  العنقري  واأو�شح 

قائمة  رئي�شية:  بنود  خم�شة  من  تتكون 

وقائمة  الــدخــل  وقــائــمــة  املـــايل  املــركــز 

رباح املبقاة،  التدفقات النقدية وقائمة الأ

ي�شاحات. وهناك اأي�شا الإ

- قائمة املركز املايل  اأو امليزانية العمومية 

املعلنة  الفرتة  نهاية  عن  تعرب  وهي   :

اأق�شام  لثالثة  وتنق�شم  اأثناءها  ولي�ض 

التي  واللتزامات  �ــشــول   الأ رئي�شية: 

على املن�شاأة بكل اأنواعها �شواء قرو�ض 

اأو متاأخرات  املوردين  اأو �شداد حقوق 

للعاملني  واأخرًيا حقوق امل�شاهمني هل 

زادت اأم نق�شت وهو الفرق بني راأ�ض 

حدثت  التي  والتغريات  املدفوع   املال 

رباح واخل�شائر. من خالل الأ

فكرة  اأخــذ  يتم  ومنها  الدخل:  قائمة   -

الفرتة  خــالل  للمن�شاأة  حــدث  ما  عن 

من  �شنوية  اأو  �شنوية  ربع  عنها  املعلن 

والتكاليف  يـــرادات  الإ حلجم  معرفة 

ويتم بالنهاية معرفة �شايف الربح عن 

الفرتة. 

النقدية: وهي تو�شح  التدفقات  - قائمة 

حجم النقد الذي دخل للمن�شاأة الذي 

كفاءة  عن  �شورة  وتعطي  منها  خرج 
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االقتصادية  الصحافة  العجالن: 
بحاجة فعلية إلى تطوير إمكاناتها 
لردم  كوادرها  في  واالستثمار 

الفجوة الحالية.

اأين  واإىل  ياأتي  اأين  ومن  النقد  اإدارة 

اأن�شطة  مــن  تـــى  اأ كـــان  �ــشــواء  يــخــرج 

ت�شغيلية اأو ا�شتثمارية اأو متويلية.

تو�شح  وهــي  املــبــقــاة:  ربـــاح  الأ قائمة   -

امل�شاهمني  حــقــوق  يف  التغري  جممل 

من  ــراجــعــهــا  ت اأو  منـــوهـــا  ومـــقـــدار 

املحتجزة)املبقاة(  ــــاح  رب الأ ــالل  خ

)القيمة  املدفوع  املال  لراأ�ض  امل�شافة 

هذه  ارتفعت  وكلما  لل�شهم(  ال�شمية 

حقوق  ارتفاع  يعني  ذلك  فاإن  رباح  الأ

قيمة   زيــــادة  ــايل  ــت ــال وب املــ�ــشــاهــمــني 

ا�شتثماراتهم.

�شرح  على  ت�شتمل  وهــي  اإي�شاحات:   -

وتاريخها  ال�شركة  عن  تف�شياًل  اأكرث 

وملكياتها.

وي�شيف العنقري اأن جميع ال�شركات 

ثـــنـــاء اإعــــالن قــوائــمــهــا املــالــيــة  تــلــتــزم اأ

عليها  تعتمد  التي  اخلم�شة  بالعنا�شر 

قائمة الدخل واأنه ل تقبل اأي ميزانية اإل 

املحا�شبية  واملعايري  املو�شوعة  بال�شروط 

املتبعة، واأنه من املمكن اأن يكون ال�شبب 

رباح املبقاة تظهر اأي تغريات  اأن قائمة الأ

اأعمال  نتيجة  املن�شاأة  مــالك  حقوق  يف 

املن�شاأة، وهي تظهر عادة حتت بند حقوق 

تعني  وهي  العامة   بامليزانية  امل�شاهمني 

رباح املبقاة  ال�شركة تعيد ا�شتثمار الأ اأن 

بدًل من توزيعها على امل�شاهمني، وي�شري 

العنقري اإىل اأن اأ�شلوب التحليل بالن�شب 

الراأ�شي  اأو  فقي  الأ املايل  التحليل  ولي�ض 

قرب لذهن املتعامل الب�شيط. ويرى  هو الأ

اأنه وبالرغم من اأنها جميًعا حتمل اأهمية 

بالن�شب  التحليل  ا�شتخدام  اأن  اإل  كبرية 

ربح  يت�شمن   نـــه  لأ �شيوًعا  ـــرث  ك الأ هــو 

ال�شهم ومكرر الربح  ومعدل العائد على 

ون�شبة  �شول   الأ وعلى  امل�شاهمني  حقوق 

ربـــاح  والأ الحتياطيات  اإىل  املــال  ــض  راأ�

يقي�ض  فهو  الراأ�شي  التحليل  اأما  املبقاة. 

يرادات  يرادات اإىل الإ كم ن�شبة تكلفة الإ

ملدة  ـــرادات  ي الإ اإىل  ربـــاح  الأ ن�شبة  وكــم 

فقي  الأ التحليل  يقي�ض  حني  يف  واحــدة، 

فروق  ملعرفة  �شنوات  على  الن�شب  تلك 

النمو والرتاجع باملن�شاأة.

عالم يف الر�ضد والتحليل  دور الإ

من جهته يرى مدير حترير ال�شوؤون 

فهد  اجلزيرة  �شحيفة  يف  القت�شادية 

اإىل  �شارة  الإ من  بد  ل  اأوًل  اأنه  العجالن 

اأن ثقافة وتطبيقات القت�شاد املايل تعد 

القت�شادية  ثقافتنا  يف  �شيوًعا  قـــل  الأ

ــا بــالقــتــ�ــشــاد احلــقــيــقــي، نــظــًرا  قــيــا�ــشً

ملحدودية التجربة وغياب عراقة التنظيم 

البنية  يف  الهيكلي  وال�شعف  والتطبيق 

ميكننا  ل  للقطاع  وباملقابل  التحتية 

التخ�ش�شي  الــ�ــشــعــف  حقيقة  ـــاوز  جت

عالم القت�شادي. امل�شاحب يف الإ

الواقع يجعل من  اأن هذا  اإىل  وي�شري 

طرح هذا املو�شوع اأولوية، ول ميكن القبول 

الهتمام،  دائرة  فقط يف  و�شعه  مبجرد 

اليوم  ينطوي  ـــايل  امل كون القت�شاد 

جتعله  التفا�شيل التي  من  الكثري  على 

الذي  مر  الأ م�شاوًيا لالقت�شاد احلقيقي 

يجعل البنية التحتية له تتطلب ا�شتثماًرا 

والب�شرية. التقنية  �ــشــول  الأ يف  نوعًيا 

لتحويل  التوجه  اأن  �شف  لالأ ــه  ن اأ ويبني 

املــايل  البعد  اإىل  القت�شادية  العقلية 

به  تعزز الوعي  موؤ�ش�شاتية  كفاءة  يتطلب 

احرتايف  لدينا  ب�شكل  متوفرة  غري  وهي 

التجارب  اأن  اإىل  عديدة تعود  �شباب  لأ

تطوير  يف  ذاتها ت�شاهم  املوؤ�ش�شاتية 

مبا  معها  يجابي  الإ والتفاعل  نظمة  الأ

اأو  جــمــوده  ولي�ض  النظام  فاعلية  يعزز 

اللتفاف عليه.

املــالــيــة يف  الــتــقــاريــر  اأن  ويــ�ــشــيــف 

التحليلية ل  الدرا�شات  اأو  مر  الأ حقيقة 

القناعة  دعم  يف  تاأثريها  جتاهل  ميكن 

التاأهيل  اإن  حيث  عــدمــه،  اأو  بجدواها 

تلعب  ملنتجيها  املهنية  والقيم  العلمي 

امليدان  داخل  م�شاهمتها  تعزيز  دوًرا يف 

املا›.

مع  يتعاطى  حني  عالم  الإ اأن   ويوؤكد 

ال�شوق املالية ل ميكن اأن يتنازل عن دوره 

باملقابل  لكنه  الــواقــع  وحتليل  ر�شد  يف 

مترير  اأو  لتوجيه  اأن يخرتق  ينبغي  ل 

امل�شاهمة  اأن  يوؤكد  كما  �شيقة،  اأجندات 

يف تطبيق و�شياغة هذا الواقع ت�شع على 

ال�شوق  اإىل  املنتمية  املختلفة  طــراف  الأ

املالية وت�شعيباتها م�شوؤولية �شياغة البيئة 

اجلميع  م�شالح  تخدم  التي  يجابية  الإ

م�شلحة  يف  �ــشــا�ــض  الأ يف  ت�شب  والــتــي 

القت�شاد الوطني ودعمه، م�شرًيا اإىل اأن 

ال�شحافة القت�شادية بحاجة فعلية اإىل 

تطوير اإمكاناتها وال�شتثمار يف كوادرها 

لردم الفجوة احلالية.
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المستثمر  ألــزم  الشرع  الزامل: 
لمعرفة  المالية  القوائم  قــراءة 

توجهات الشركة االستثمارية.

مراقب احل�ضابات وت�ضليل 

امل�ضاهمني

ولكن يربز الت�شاوؤل اأحياًنا وهو مربر 

والت�شليل يف  التالعب  يتم  اأن  هل ميكن 

ا من قبل مراقب  القوائم املالية خ�شو�شً

احل�شابات الذي تعينه ال�شركة وتدفع له 

اأتعابه؟ وهنا يو�شح  املحامي وامل�شت�شار 

القانوين عبدالعزيز احلو�شاين لـ»تـداول« 

احل�شابات  مراقبي  اأو  مراقب  عمل  اأن 

نظام  يحكمه  امل�شاهمة  ال�شركات  يف 

مراقب  تعيني  ن  لأ ال�شعودي،  ال�شركات 

املــادة)130(  مبوجب  واجب  احل�شابات 

نظام  اأو�شح  وقد  ال�شركات،  نظام  من 

احل�شابات  مــراقــب  عمل  اأن  ال�شركات 

يتوقف عند اإعداده لتقريره مهما ت�شمن 

بناء  اإجــراء  اأي  اتخاذ  يتم  ول  التقرير، 

ن عمل املراقب هو  على التقرير وحده، لأ

وقد  خمالفات،  من  يــراه  قد  ما  اإي�شاح 

تكون املالحظات التي يبديها �شحيحة اأو 

اأنها مالحظات يف غري حملها، وبالتايل 

مدى  يقرر  الــذي  هو  لي�ض  املراقب  فــاإن 

ن  لأ عدمها،  اأو  امليزانيات  تلك  �شحة 

ال�شنوي  للتقرير  اإعــــداده  مــن  الــهــدف 

اجلمعية  على  التقرير  هــذا  عر�ض  هــو 

يعده  مــا  على  ت�شوت  الــتــي  العمومية، 

ولو  الرف�ض،  اأو  بالقبول  دارة  الإ جمل�ض 

اأن اجلمعية العمومية قبلت تقرير جمل�ض 

من  حتفظات  وجــود  مــع  ال�شركة  اإدارة 

يعترب  قــرارهــا  فـــاإن  احل�شابات  مــراقــب 

�ــشــحــيــًحــا، ل يــحــق ملــراقــب احلــ�ــشــابــات 
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الشرع وقراءة القوائم المالية
م�شاعد  الــزامــل  يو�شف  الــدكــتــور  بنا  ينتقل 

لالقت�شاد  �شالمية  الإ العاملية  للهيئة  العام  مني  الأ

والتمويل اإىل جانب اآخر من املو�شوع وهو اجلانب 

بو�شع  ن�شان  الإ األزم  ال�شرع  اأن  يوؤكد  اإذ  ال�شرعي 

اجلوانب ال�شرعية يف اعتباره عندما يريد ا�شتثمار 

امل�شتثمر  كلفت  ال�شريعة  اأن  اإىل  م�شرًيا  مــالــه، 

عنه  ي�شئل  �شوف  الذي  ماله  �شرعية  عن  بالتحري 

اأن يعرف  اأنفقه، وهو ما يقت�شي  يوم القيامة فيما 

ل�شركته  وال�شتثمارية  املالية  التوجهات  امل�شتثمر 

بها. ي�شتثمر  التي 

البحث  الواجب  من  اأنه  الزامل  الدكتور  وتابع 

املنفعة  توليد  على  بالقدرة  تتعلق  جزئيات  عــن 

للم�شاريع  القت�شادية  واجلــدوى  احلــالل  والربح 

التي تقوم بها �شركته والبعد عن ال�شرر واخلطر.

الحوشاني: يحق للشركة المساهمة 
حال  الحسابات  مراقب  مقاضاة 

تقديم معلومات مغلوطة.

اجلمعيات  ــقــرره  ت مــا  عــلــى  العـــرتا�ـــض 

الــعــمــومــيــة  اجلــمــعــيــات  ن  لأ الــعــمــومــيــة 

ولي�ض  احل�شابات  مراقب  تعني  التي  هي 

فهو  العرتا�ض  له  يحق  من  اأما  العك�ض. 

املــ�ــشــاهــم الــــذي حــ�ــشــر واعـــرت�ـــض، اأو 

تخلف عن احل�شور ل�شبب م�شروع، وكذا 

دارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة،  الإ

وطريقة العرتا�ض �شماها النظام دعوى 

من  يرفعها  التي  الدعوى  وهي  البطالن، 

اأمام الق�شاء التجاري  له حق العرتا�ض 

بطلب البطالن، ا�شتنادًا للمادة )97( من 

نظام ال�شركات. وعليه فاإن جميع قرارات 

امل�شاهمة  لل�شركات  العمومية  اجلمعيات 

من  حكم  ي�شدر  مل  مــا  �شحيحة  تعترب 

الق�شاء التجاري ببطالن القرار.

ال�شركة  اأن  احلــو�ــشــاين  واأ�ـــشـــاف 

التعوي�ض  دعــوى  رفع  حق  لها  امل�شاهمة 

ت�شمن  ما  متى  ح�شاباتها  مراقب  �شد 

تقريره معلومات مغلوطة عن ال�شركة اأو 

املطالبة  حق  ولها  للم�شاهمني،  ت�شلياًل 

ب�شبب  يلحقها  �شرر  اأي  عن  بالتعوي�ض 

تقريره،  احل�شابات يف  مراقب  يبديه  ما 

من   )133( ــادة  امل �شمنته  احلــق  وهــذا 

عــلــى ما  الــتــي ن�شت  الــ�ــشــركــات  نــظــام 

عن  احل�شابات  مــراقــب  »ويــ�ــشــاأل  يــلــي: 

اأو  ال�شركة  ي�شيب  الذي  ال�شرر  تعوي�ض 

خطاء التي  اأو الغري ب�شبب الأ امل�شاهمني 

تقع منه يف اأداء عمله«.

اأن  ومبا  قائاًل:  حديثه  يف  وي�شتطرد 

تعيني مراقب احل�شابات، وحما�شبته تتم 

وفق مواد نظام ال�شركات ال�شعودي، فاإن 

اجلهة الق�شائية املخت�شة عند وجود اأي 

عمل  ومنها  ال�شركات  بنظام  يتعلق  نزاع 

التجاري  الق�شاء  احل�شابات هي  مراقب 

الذي حل حمل )هيئة  املظامل  ديــوان  يف 

يف  اإليها  اأ�شري  التي  املــنــازعــات(  ح�شم 

الق�شاء  اإلغائها ليحل  املادة )232( قبل 

الخت�شا�ض  وهـــذا  حمــلــهــا،  الــتــجــاري 

التجارية  املحاكم  اإىل  قريًبا   �شينتقل 

اجلديد  الق�شاء  نظام  عليها  ن�ض  التي 

بعد النتهاء من اإن�شاء تلك املحاكم التي 

فاإن  وبالتايل  ن.  الآ عــداد  الإ هي يف طور 

عالقة  ل  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  هيئة 

لها بعمل مراقب احل�شابات اأو اأي تقرير 

يرتتب  والذي  م�شاهمة،  �شركة  ي  لأ يعده 

يف  الف�شل  جلنة  اخت�شا�ض  عدم  عليه 

لهيئة  التابعة  املالية  وراق  الأ منازعات 

ال�شوق املالية.

ت�شليل  اأي  ــــاأن  ب حــديــثــه  ــم  ــت واخــت

ــطــة مــراقــب  ــش ــوا� ــم ب ــت لــلــمــ�ــشــاهــمــني ي

هو  بنظره  املخت�ض  فـــاإن  احلــ�ــشــابــات، 

اإذا  الت�شليل  اأن  كما  التجاري،  الق�شاء 

ال�شركة  اإدارة  جمل�ض  عن  �ــشــادًرا  كــان 

بوا�شطة  تــتــم  املــجــلــ�ــض  حمــا�ــشــبــة  فـــاإن 

للفقرة  ا�شتناًدا  ا  اأي�شً التجاري  الق�شاء 

نظام  من   )229( املــادة  من  ال�شاد�شة 

ال�شوق  هيئة  بوا�شطة  ولي�ض  ال�شركات، 

اإىل  وي�شري  لها،  التابعة  اللجنة  اأو  املالية 

اأن الت�شليل اإذا �شدر لي�ض جرمية اأ�شواق 

ال�شركات.  لنظام  بل هو خمالفة  ماليه، 

وحق رفع الدعوى مكفول مبوجب النظام 

�شد  امل�شاهمة  لل�شركة  وكــذا  للم�شاهم 

حتفظه  كـــان  مــتــى  ح�شاباتها  مــراقــب 

التحفظ  ت�شبب  اإذا  اأو  حمــلــه،  غــري  يف 

اأو  امل�شاهمني  ت�شليل  يف  العــرتا�ــض  اأو 

غريهم.
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تاأ�ض�ص البنك ال�ضعودي الربيطاين »�ضــاب« منذ ما يقارب ثالثني عاًما ك�ضركة م�ضاهمة �ضعودية يف 

ن ن�ضاطه الفعلي بداأ يف 26 رجب 1398هـ املوافق 1 
م، اإل اأ

12 �ضفر 1398هـ املوافق 21 يناير 1978

و�ضط، يف اململكة. ىل اإدارة اأن�ضطة وخدمات البنك الربيطاين لل�ضرق الأ
يوليو 1978م، عندما تو

ومع بداية عام 2009م رفع »�ضاب« راأ�ضماله من 6 مليارات ريال )1.6 مليار دولر( اإىل 7.5 مليار 

دارة لتدعيم راأ�ص املال وزيادة اأرباح البنك وذلك  جمل�ص الإ
ريال )1.2 مليار دولر(، بعد قرار 

يل، والبالغ 600 مليون �ضهم، لي�ضبح جمموع اأ�ضهم 
�ضهم احلا

باإ�ضافة 150 مليون �ضهم لعدد الأ

البنك بعد الزيادة نحو 750 مليون �ضهم.

ساب يحقق أرباًحا قياسية في 2008 

رغم األزمة المالية ويرفع رأسماله
أفضل بنك في التمويل التجاري:

بروفايل

داء املايل خالل 2008م الأ

عاي�شته  الــذي  ال�شيئ  املــايل  الو�شع  رغــم 

املن�شرم  العام  يف  املالية  القطاعات  خمتلف 

يف  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  جنح  2008م 

 31 يف  املنتهية  لل�شنة  �شافية  ـــاح  اأرب حتقيق 

ريــال  مليون   2.920 بلغت  2008م  دي�شمرب 

�ــشــعــودي، بــزيــادة قــدرهــا 313 مــلــيــون ريــال 

 %12 ن�شبته  بلغت  بــارتــفــاع  وذلـــك  �ــشــعــودي، 

الفرتة  لنف�ض  املحققة  ربــاح  الأ ب�شايف  مقارنة 

من عام 2007م والتي بلغت 2.607 مليون ريال 

�شعودي. 

رئي�شي  ب�شكل  ربــاح  الأ الزيادة يف  وجــاءت 

من ارتفاع �شايف العمولت اخلا�شة مببلغ 148 

مليون ريال �شعودي، ومتثل زيادة بن�شبة %4.8. 

كما ارتفع الدخل من اخلدمات غري املالية من 

واإدارة  الئتمان  بطاقات  اإ�شدار  ن�شاط  خالل 

باخلدمات  املرتبطة  عـــمـــال  والأ احلــ�ــشــابــات 

التجارية مببلغ 390 مليون ريال �شعودي، وميثل 

زيادة بن�شبة %29.6.

ورغــم الرتــفــاع يف اإجــمــايل اأربـــاح البنك 

للبنك  الرابع  الربع  اأربــاح  اأن  اإل  2008م  لعام 

بن�شبة  انخف�شت  ال�شعودية  البنوك  من  كغريه 

�شعودي  ريــال  مليون   657 بلغت  حيث   ،٪6.8

بانخفا�ض قدره 48 مليون ريال �شعودي، مقارنة 

بنف�ض الفرتة من عام 2007م، والتي بلغت 705 

ماليني ريال �شعودي.

وارتفع العائد على ال�شهم عن العام املا�شي 

�شعودي،  ريــال   4.87 يعادل  ما  اأي   ٪12 اإىل 

مقارنة بالعائد على ال�شهم خالل عام 2007م 

والذي بلغ 4.34 ريال �شعودي، حيث مت تعديل 

دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة  ال�شهم  دخــل 

بواقع  جمانية  اأ�شهم  اإ�ــشــدار  ليعك�ض  2007م 

ثالثة اأ�شهم مقابل كل خم�شة اأ�شهم، والذي مت 

اعتماده يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

املنعقدة بتاريخ 27 اأبريل 2008م.

حققها  التي  العمليات  دخــل  ارتــفــع   كما 

�شاب خالل العام املا�شي 2008م ليبلغ 4.912 

مليون   538 قدره  بارتفاع  �شعودي  ريال  مليون 

 %12.3 بن�شبة  ارتفاًعا  ومتثل  �شعودي،  ريــال 

عما كانت عليه يف نف�ض الفرتة من عام 2007م 

والتي بلغت 4.374 مليون ريال �شعودي.

بليون  اإىل92.7  العمالء  ودائــع  وارتفعت 

2008م،  دي�شمرب   31 يف  كما  �ــشــعــودي  ريـــال 

بزيادة قدرها 20.9 بليون ريال �شعودي، ومتثل 

 31 يف  عليه  كانت  عما   ٪29.1 بن�شبة  ــادة  زي

دي�شمرب 2007م والتي بلغت 71.8 بليون ريال 

�شعودي.

وبلغت قرو�ض و�شلف العمالء 80.2 بليون 

2008م،  دي�شمرب   31 يف  كما  �ــشــعــودي  ريـــال 

بزيادة قدرها 18.2 بليون ريال �شعودي، ومتثل 

 31 يف  عليه  كانت  عما   ٪29.4 بن�شبة  ــادة  زي

دي�شمرب 2007م والتي بلغت 62.0 بليون ريال 

�شعودي.
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بالبنك  ال�شتثمارات  حمفظة  بلغت  كما 

دي�شمرب   31 كما يف  �شعودي  ريال  بليون   29.6

�شعودي  ريال  بليون   14.9 2008 مقارنة مببلغ 

كما يف 31 دي�شمرب 2007م.

 131.7 للبنك  �ــشــول  الأ اإجــمــايل  بلغ  كما 

بليون ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب2008م، 

بزيادة قدرها 33.5 بليون ريال �شعودي، ومتثل 

زيادة بن�شبة 34.1٪ مقارنة مبا كانت عليه يف 

31 دي�شمرب 2007م.

داء املايل خالل 9اأ�ضهر الأ

خري من  ورغم النخفا�ض يف اأرباح الربع الأ

العام املا�شي 2008م اإل اأن ن�شاط البنك خالل 

املا�شي  العام  من  وىل  الأ اأ�شهر  الت�شعة  فــرتة 

كانت جيدة، وحقق خاللها البنك منًوا قيا�شًيا 

رباح خالل العام  يف اأرباحه ما عزز اإجمايل الأ

باأكمله.

وىل  الأ اأ�شهر  الت�شعة  خالل  البنك  وحقق 

 2.263 بلغت  اأرباحا �شافية  املا�شي  العام  من 

ريال.،  مليون   361 قدرها  بزيادة  ريال.  مليون 

19٪ مقارنة ب�شايف  ن�شبتها  زيادة  وميثل ذلك 

2007م  الفرتة من عام  لنف�ض  رباح املحققة  الأ

والتي بلغت 1.902 مليون ريال. 

وارتفع �شايف العمولت اخلا�شة مببلغ 193 

مليون ريال. وميثل زيادة ن�شبتها 8.6٪، كما منا 

العمولت  دخل  با�شتثناء  العمليات  من  الدخل 

ذلك  وميثل  ريــال،  مليون   352 مببلغ  اخلا�شة 

داء من حمفظة  ن�شبة 38.3٪ مما يعك�ض قوة الأ

منتجات �شاب وا�شعة التنوع. 

وبلغ دخل ال�شهم 3.77 ريال لفرتة الت�شعة 

اأ�شهر املنتهية يف 2008/9/30م بزيادة ن�شبتها 

عام  من  الفرتة  نف�ض  يف  عليه  كــان  عما   ٪19

تعديل  ريــال. حيث مت   3.17 بلغ  والــذي   2007

يف  املنتهية  اأ�شهر  الت�شعة  لفرتة  ال�شهم  دخــل 

�شهم املجانية  2007/9/30م ليعك�ض اإ�شدار الأ

حالية،  اأ�شهم  خم�شة  لكل  اأ�شهم  ثالثة  بواقع 

والتي مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة غري 

العادية املنعقدة يف 27 اأبريل 2008م.

وارتفع اإجمايل دخل العمليات ليبلغ 3،699 

يف  املنتهية  اأ�شهر  الت�شعة  لفرتة  ــال  ري مليون 

2008/9/30م، بزيادة قدرها 544 مليون ريال، 

ومتثل زيادة ن�شبتها 17.2٪ مقارنة مببلغ 3،155 

مليون ريال لنف�ض الفرتة من عام 2007م.

 كما ارتفعت ودائع العمالء اإىل 95.7 بليون 

ريال كما يف 2008/9/30م بزيادة قدرها 25.4 

بليون ريال، ومتثل زيادة ن�شبتها 36.1٪ مقارنة 

مببلغ 70.3 بليون ريال كما يف 2007/9/30م. 

وبــلــغــت قــرو�ــض و�ــشــلــف الــعــمــالء 83.6 

بــزيــادة  2008/9/30م،  يف  كما  ريـــال  بليون 

ن�شبتها  بليون ريال، ومتثل زيادة   29.4 قدرها 

54.2٪ مقارنة مببلغ 54.2 بليون ريال كما يف 

2007/9/30م. 

وقد بلغ اإجمايل حمفظة ا�شتثمارات البنك 

2008/9/30م، مقارنة  بليون ريال كما يف   36

2007/9/30م.  يف  كما  ريــال  بليون   17 مببلغ 

بليون   132.6 للبنك  �شول  الأ اإجمايل  بلغ  كما 

 43 بزيادة قدرها  2008/9/30م  ريال كما يف 

مقارنة   ٪48 ن�شبتها  زيادة  ومتثل  ريال،  بليون 

مبا كانت عليه يف 30 �شبتمرب2007م. 

 التقييم املايل

»�شاب«  ح�شل  املــايل  التقييم  �شعيد  على 

التمويل  بــنــك يف جمـــال  اأفــ�ــشــل  عــلــى جــائــزة 

التجاري يف اململكة لعام 2009م، �شمن التقييم 

فاينان�ض«  »غلوبال  جملة  جتريه  الذي  ال�شنوي 

املــ�ــشــرفــيــة املــتــخــ�ــشــ�ــشــة، ويــ�ــشــمــل كــربيــات 

امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية العاملية.

وجاء ت�شنيف »�شاب« �شمن تقييم قام به 

حمررو املجلة ومرا�شلوها، اإىل جانب جمموعة 

من كبار اخلرباء العاملني يف القطاع امل�شريف 

واملايل، ونخبة من ال�شت�شاريني واملتخ�ش�شني 

يف جمالت ال�شناعة امل�شرفية واملالية، و�شمل 

كربى املوؤ�ش�شات امل�شرفية العاملة يف 68 دولة 

من  ل�شل�شلة  التقييم  خ�شع  حيث  العامل،  حول 

املعايري املتقدمة والتي تتناول حجم العمليات، 

ومدى التغطية العاملية، وم�شتوى خدمة العمالء، 

�شعار التناف�شية، ومدى التطور يف  اإىل جانب الأ

التقنية امل�شتخدمة لتقدمي اخلدمة.

تعديل اإداري

ا تعدياًل يف الهيكل  و�شهد �شاب موؤخًرا اأي�شً

داري حيث مت تعيني خالد بن �شليمان العليان،  الإ

رئي�ًشا ملجل�ض اإدارة البنك خلًفا للفقيد عبداهلل 

كرجل  البنك  نعاه  ــذي  ال احلقيل،  حممد  بــن 

اقت�شاد من الطراز النادر.

اأهــــم رجــال  الــعــلــيــان واحـــــًدا مــن   ويعد 

ــكــة، واأحــــد  عــــمــــال والقـــتـــ�ـــشـــاد يف املــمــل الأ

بناء  يف  �شاهمت  التي  الــبــارزة  ال�شخ�شيات 

تقلده  خالل  من  وتطويره  ال�شعودي  القت�شاد 

لعدة منا�شب قيادية يف جمموعة من ال�شركات 

املعروفة واملوؤثرة.
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نقلة نوعية في المدن الصناعية خالل  2008م 
تعادل 30% مما تم تطويره خالل 40 عاًما

د. توفيق الربيعة:

خالد الزومان من الرياض

وجوه
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تخت�ص هيئة املدن ال�ضناعية التي مت تاأ�ضي�ضها يف عام 1422هـ مبوجب قرار وزاري بتطوير واإن�ضاء 

�ضراف على املدن ال�ضناعية القائمة، ول يقت�ضر دور الهيئة على جمرد  املدن ال�ضناعية اجلديدة والإ

اأ�ضا�ضي بتجهيز البنية التحتية للمدن ال�ضناعية من  را�ضي ال�ضناعية فقط بل تقوم ب�ضكل  توفري الأ

داخل  من  عمال  الأ رجال  ا�ضتثمارات  ت�ضتوعب  بحيث   اأخــرى،  وخدمات  �ضحي  و�ضرف  وكهرباء  مياه 

مر الذي ي�ضهم ب�ضكل وا�ضح يف تنمية القت�ضاد املحلي. وهناك م�ضاريع  اململكة ومن خارجها، وهو الأ

لكرتونية والتي متكن امل�ضتثمر  رائدة متيزت بها الهيئة مثل املدن الذكية ، التربيد املركزي ، اخلدمات الإ

من احل�ضول على اأر�ص يف املدن التي بها اأرا�ص متوفرة خالل اأ�ضبوعني .

اأن  الربيعة  توفيق  الدكتور  ال�ضناعية  املدن  هيئة  عام  مدير  اأو�ضح  »تــداول«  جملة  مع  حوار  ويف   

م�ضاحات  اأ�ضافت  ال�ضناعية حيث  املدن  نوعية يف  نقلة  املراقبني  من  الكثري  راأي  الهيئة حققت ح�ضب 

اأن املدن ال�ضناعية  40 عاًما، و�ضدد على  30% مما مت تطويره خالل  جديدة للمدن ال�ضناعية تعادل 

اجلديدة �ضرتاعي العتبارات البيئية وفق املعايري الدولية.

واأكد الربيعة خالل احلوار اأن هناك تعاونا بني هيئة املدن ال�ضناعية وهيئة ال�ضتثمار جلذب روؤو�ص 

جنبي له نف�ص  اأموال اأجنبية لال�ضتثمار يف اإقامة �ضناعات باملدن ال�ضناعية ، م�ضرًيا اإىل اأن ال�ضتثمار الأ

الهتمام الوطني، ومل يوؤيد الربيعة دمج هيئة املدن ال�ضناعية والهيئة امللكية للجبيل وينبع، كما نفى 

هداف بني وكالة وزارة التجارة وال�ضناعة ل�ضوؤون ال�ضناعة والهيئة. عمال والأ وجود اأي تعار�ص يف الأ

وفيما يلي ن�ص احلوار....

٭ ما هي خططكم �خلا�شة مب�شاريع تاأهيل �ملدن �ل�شناعية لعام 

2009؟

 مت البدء يف نهاية 2008 بتطوير اأربع مدن �شناعية يف كل من 

اأرا�ض  بتخ�شي�ض  البدء  و�شيتم  عرعر،  جيزان،   ،2 جدة  اخلرج، 

املدن  هــذه  م�شاحة  وتبلغ   ،2009 العام  هــذا  نهاية  للم�شتثمرين 

اجلديدة اأو التو�شعات كما يلي:

مرت  ماليني  ثمانية  مب�شاحة  بجدة  الثانية  ال�شناعية  املدينة   -1

مربع على مرحلتني.

مرت  مــاليــني  خم�شة  مب�شاحة  بــاخلــرج  ال�شناعية  املــديــنــة   -2

مربع كمرحلة اأوىل.

كمرحلة  مربع  مرت  مليون  مب�شاحة  بجازان  ال�شناعية  املدينة   -3

اأوىل.

كمرحلة  مربع  مرت  مليون  مب�شاحة  بعرعر  ال�شناعية  املدينة   -4

اأوىل.

الثالثة  املرحلة  با�شتكمال  بالدمام  الثانية  ال�شناعية  املدينة   -5

مرت  ماليني  خم�شة  قدرها  مب�شاحات  الرابعة  املرحلة  وتطوير 

مربع.

مرت  ماليني  ع�شرة  قدرها  مب�شاحة  ب�شدير  ال�شناعية  املدينة   -6

الطاقة  تو�شيل  اتفاقية  توقيع  مت  وقــد  اأوىل،  مربع كمرحلة 

الكهربائية.

اأوىل،  م² كمرحلة  مليون   1،5 مب�شاحة  بالدمام  الطاقة  مدينة   -7

وقد مت توقيع عقدها يف بداية 2009.

8- تو�شعة املدينة ال�شناعية باملدينة املنورة.

وهناك اأرا�ض مت اإعداد خمططاتها وت�شاميمها و�شيتم طرحها 

قريًبا:

مرت  مليون  مب�شاحة  بالق�شيم  الثانية  ال�شناعية  املــديــنــة   -9

مربع   كمرحلة اأوىل.

مرت  مليوين  مب�شاحة  العقيق  بالباحة  ال�شناعية  املدينة   -10

مربع  كمرحلة اأوىل.

11- املدينة ال�شناعية بالقريات مب�شاحة مليون مرت مربع    كمرحلة 

اأوىل.

مرت  مليوين  مب�شاحة  الثانية  ح�شاء  بالأ ال�شناعية  املدينة   -12

مربع   كمرحلة اأوىل.

لشؤون  التجارة  وزارة  وكالة  بين  تعارض  ال 
الصناعة وهيئة مدن صناعية

والهيئة  الصناعية  المدن  هيئة  دمج  نؤيد  ال 
الملكية للجبيل وينبع
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13- املدينة ال�شناعية ب�شباء مب�شاحة مليون مرت مربع    كمرحلة 

اأوىل.

ي�شاف اإىل ذلك املدينة ال�شناعية باإ�شالحية احلائر واملدينة 

ال�شناعية باإ�شالحية جدة، حيث مت توقيع اتفاقية مع اإدارة ال�شجون 

واحدة  كل  م�شاحة  تبلغ  �شالحيات  بالإ تلحق  �شناعية  مدن  قامة  لإ

منهما مليون مرت مربع.

�ل�شناعة  ل�شوؤون  �لتجارة  وز�رة  وكالة  بني  تعار�ش  هناك  هل  ٭ 

وهيئة �ملدن �ل�شناعية؟

 ل يوجد تعار�ض بني الوكالة وهيئة املدن ال�شناعية، فالوكالة 

تخت�ض مبهام اأخرى كت�شجيع ال�شناعة، اأما هيئة املدن ال�شناعية 

�شراف على  فتخت�ض بتطوير واإن�شاء املدن ال�شناعية اجلديدة والإ

املدن ال�شناعية القائمة.

�مللكية  و�لهيئة  �ل�شناعية  �مل��دن  هيئة  بدمج  مطالبات  هناك  ٭ 

للجبيل وينبع.. ما ر�أيك؟

تعمل  م�شتقلة  هيئة  ال�شناعية  املــدن  فهيئة  الدمج،  نوؤيد  ل   

مبوجب قرار وزاري.

كيف  ل���ك���روين  �الإ موقعكم  يف  ل��وح��ظ��ت  ت�شويق  زو�ي����ا  ه��ن��اك  ٭ 

��شتفادت �لهيئة من هذه �لنافذة لت�شويق منتجاتها؟

الهيئة  منتجات  بيع  خالله  من  يتم  اإلكرتوين  متجر  توفري  مت   

عالمية مثل جملة ال�شناعة وخرائط املدن ال�شناعية بحيث يتم  الإ

الدفع عن طريق بطاقات الئتمان ومن ثم ت�شليم املنتج باليد عن 

طريق خدمات املناولة ال�شريعة.

كما توجد خدمة طلب اأر�ض اإلكرتونيا، وميكن للم�شتثمر متابعة 

طلبه عرب املوقع.

٭ هل هناك �إجر�ء�ت جديدة للحد من �لنفايات �ل�شناعية؟

ي�شدر  التي  للم�شانع  بيئية  �شهادة  على  احل�شول  �شرورة   

النفايات  الهيئة لطرح م�شروع ادارة  منها تلوث، وهناك توجه من 

المدن المستقبلية ستراعي االعتبارات البيئية

و�شي�شهم  اخلا�ض،  القطاع  من  املقاولني  على  اخلطرة  ال�شناعية 

هناك  �شيكون  حيث  ال�شناعية  النفايات  ومعاجلة  خف�ض  يف  هذا 

ب�شكل  �شي�شهم  وهذا  تدوير،  كاإعادة  النفايات  بع�ض  من  ا�شتفادة 

ريال  المليار  ونصف  مليار  من  بأكثر  مشاريع  رصد 
لتطوير المدن الصناعية بمشاركة القطاع الخاص
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م�شاريع التطوير خالل 2008
املبالغ املر�شودة 

)مليون ريال( 

377 تطوير مدن �شناعية 

25 اإعادة تاأهيل 

485 اإي�شال اخلدمات 

38 درا�شات وت�شميم واإ�شراف 

580 مياه 

1505 املجموع 

كبري باملحافظة على البيئة.

كما اأن الهيئة اأول جهة تخ�شخ�ض خدمات املياه، والتي بدورها 

تعالج مياه ال�شرف ال�شحي واملياه ال�شناعية امللوثة، وبعد املعاجلة 

والزراعية  ال�شناعية  ال�شتخدامات  يف  املياه  هذه  ا�شتخدام  يتم 

بتكلفة اأقل على امل�شانع تقدر بـ 50٪ مما تنفقه تلك امل�شانع على 

املياه �شابًقا.

٭ هل هناك توجه لبناء مدن �شناعية �شديقة للبيئة؟

اإن�شائها  عند  �شرياعى  وامل�شتقبلية  اجلديدة  ال�شناعية  املدن   

حث  و�شيتم  للبيئة،  �شديقة  باعتبارها  الكفيلة  البيئية  العتبارات 

يزو 14000 و14001 اخلا�شة  امل�شانع على ح�شولها على �شهادة الآ

دارة البيئة. بالإ

ح��و�ف��ز  �مل�شتثمرين  �ل�����وزر�ء مب��ن��ح  ق���ر�ر جمل�ش  ���ش��اه��م  ه��ل  ٭ 

�شريبية يف زيادة فر�ش �لتوظيف يف �ملدن �ل�شناعية؟

 القرار �شدر حديًثا، ويتوقع اأن يكون له اأثر يف امل�شتقبل القريب، 

ويجري  ال�شناعية،  املــدن  كل  يف  التوظيف  برامج  تدعم  والهيئة 

التن�شيق مع اجلهات املعنية لتفعيل هذه الربامج. 

للمناطق  بعمل مزيد من احلوافز  الهيئة  اأن طالبت  �شبق  وقد 

التي حتتاج اإىل جذب م�شتثمرين، ومن تلك املقرتحات:

- دعم توظيف ال�شعوديني وذلك بدفع 75٪ من مرتباتهم ملدة خم�ض 

�شنوات. 

- توفري قرو�ض من ال�شندوق ال�شناعي يف املناطق املذكورة ت�شل 

اإىل 75٪ من اإجمايل التمويل.

حتمل الدولة 25٪ من تكلفة الكهرباء.  -

- دعم بناء امل�شانع اجلاهزة لال�شتخدام.

٭ ه���ل ���ش��اه��م��ت ه����ذه �ل����ق����ر�ر�ت يف ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��اد �مل��ح��ل��ي 

للمملكة؟

تتمتع  ال�شريبية  احلوافز  قرار  ي�شملها  التي  املدن  اأن  �شك  ل   

لديها  والهيئة  للم�شتثمرين،  جــاذبــة  اقت�شادية  وفــر�ــض  مبــزايــا 

داخل  عمال من  الأ رجال  ا�شتثمارات  ت�شتوعب  التي  التحتية  البنية 

اململكة ومن خارجها، وهي ت�شهم ب�شكل وا�شح يف تنمية القت�شاد 

املحلي، ولكل منطقة مزايا وفر�ض متميزة ذات جدوى اقت�شادية، 

قامة م�شانع  وتبلغ م�شاحات املدن ال�شناعية املطورة واجلاهزة لإ

للحوافز  واخلا�شعة  الــوزراء  جمل�ض  قــرار  يف  الــواردة  املناطق  يف 

ال�شريبية ما يلي: 

- املدينة ال�شناعية بحائل والتي تزيد م�شاحتها عن 25مليون مرت 

مربع.

على   جمالية  الإ م�شاحتها  تزيد  التي  بنجران  ال�شناعية  املدينة   -

6.5ماليني مرت مربع.

 3 جمالية  الإ م�شاحتها  تبلغ  والتي  باجلوف  ال�شناعية  املدينة   -

ماليني مرت مربع. 

وهناك مدن �شناعية جديدة يجري تطويرها حاليا وهي: 

مليون   39 جتاوزت  اإجمالية  مب�شاحة  بجازان  ال�شناعية  املدينة   -

مرت مربع.

مرت  مليوين  جمالية  الإ م�شاحتها  تبلغ  بعرعر  ال�شناعية  املدينة   -

مربع.
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المحفظة

هم
س

األ

التخطيط لالستثمار في األسهم

كيف تشتري .. وتبيع .. وتربح؟
�ضهم من اأين يبدوؤون؟  يحار الكثريون عندما يحاولون طرق اأبواب ال�ضتثمار يف الأ

وكيف يتعاملون مع البور�ضة والو�ضطاء؟ وكيف ي�ضرتون ويبيعون؟..

ال�ضطور التالية تو�ضح كثرًيا من النقاط الغائبة عن هوؤلء.
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جميع  تداول  يتم  اأنه  عليه  املتعارف 

ال�شوق  ــالل  خ مــن  اململكة  يف  �ــشــهــم  الأ

اأي  بيع  اأو  �شراء  يف  رغبت  فــاإذا  املالية، 

لبناء  ح�شاب  فتح  اأوًل  فعليك  �ــشــهــم  اأ

و  اأ جهة  خــالل  مــن  ا�شتثمارية  حمفظة 

هذه  ويف  بذلك  ا  ترخي�شً ميلك  �شخ�ض 

على  عمولة  اأو  ر�شوًما  له  تدفع  احلالة 

اخلدمة التي يقدمها اإليك.

�ضهم �ضراء وبيع الأ

وامر �شراء اأو بيع  هناك عدة اأنواع لأ

منها:  �شهم،  الأ

 Order Market اأمر ال�شوق -

بيع  اأو  ــراء  ــش � بطلب  تــقــدمــت  اإذا 

ال�شخ�ض  ف�شينفذه  �شوقي  باأمر  اأ�شهم 

املرخ�ض له بال�شعر احلايل لل�شوق، وقد 

يتغري ال�شعر قبل تنفيذ الطلب، ويف هذه 

يختلف  �شعر  على  حت�شل  قــد  احلــالــة، 

ا كنت تتوقعه. عمَّ

و اأمر تداول حمدد ال�شعر   اأمر مقيد اأ

اإىل  ال�شهم  و�شول  عند   Order Limit
للتنفيذ.  قاباًل  مر  الأ ي�شبح  �شعر حمدد 

اأو  ال�شهم  ارتفع �شعر  اإذا  ونتيجة لذلك، 

ال�شراء(،  )البيع/  اإمتــام  قبل  انخف�ض 

فقد ل يتم تنفيذ اأمرك.

العمل مع �ضخ�ص مرخ�ص له 

لبدء  ال�شتعداد  لديك  يكون  عندما 

�شخ�ض  مــع  الــعــمــل  عليك  ال�ــشــتــثــمــار، 

مرخ�ض  مالية  موؤ�ش�شة  اأو  له  مرخ�ض 

قبل  من  و�شاطة(  �شركات  )بنوك،  لها 

هيئة ال�شوق املالية مل�شاعدتك على �شراء 

وراق املالية الالزمة ملحفظتك، وميكن  الأ

�شخا�ض املرخ�ض  الطالع على قائمة الأ

www.(لهم يف موقع هيئة ال�شوق املالية

الــرابــط  �شمن   )Tadawul.com.sa
�شخا�ض املرخ�ض لهم. اخلا�ض بالأ

يكون  اأن   يــجــب  الــنــظــام،  مبــوجــب 

على  حــا�ــشــاًل  ــه  ل املــرخــ�ــض  ال�شخ�ض 

يــلــتــزم  ّن  واأ ــول  ــع ــف امل نــافــذ  تــرخــيــ�ــض 

التي  الهيئة  عن  ال�شادرة  بالتعليمات 

التداول  امل�شوؤولية عن  تن�ض على قواعد 

املنا�شبة  والعمالت  الر�شوم  وحت�شيل 

وتوفري املعلومات عن ال�شتثمارات.

ويجب اأن يكون با�شتطاعة ال�شخ�ض 

املرخ�ض له الذي تتعامل معه م�شاعدتك 

متخ�ش�ض  ــوؤهــل  م مــوظــف  خـــالل  مــن 

جابة عن اأي اأ�شئلة تدور يف ذهنك. لالإ

يــجــب عليك  ــي  ــت ال ــة  ــل ــئ ــش � الأ ومـــن 

طرحها على ال�شخ�ض املرخ�ض له الذي 

تفكر يف التعامل معه:

- ما مدة خربتك يف العمل مع م�شتثمرين 

مثلي؟

تــو�ــشــي بها  الــتــي  ــا ال�ــشــتــثــمــارات  - م

مثلي؟ مبتدًئا  ا  �شخ�شً

اإليه لبدء تداول  اأحتاج  - ما املبلغ الذي 

وراق املالية؟ الأ

طالعي  لإ �شتتبعها  التي  ماالطريقة   -

ا�شتثماراتي؟ با�شتمرار على حالة 

- ماطريقة الدفع لك مقابل خدماتك؟

ما معنى متلك اأ�ضهم؟

ما  �شركة  يف  اأ�شهًما  �شرائك  عند 

فاإنَّك ت�شرتك براأ�ض مال، اأو ملكية جزء 

ال�شركة ومتلك ح�ش�ض  ب�شيط من هذه 

يف اأ�شهمها يعطيك احلقوق التالية:

ــقــرارات  - حــق املــ�ــشــاركــة يف اتــخــاذ ال

لل�شركة. �شا�شية  الأ

متلكها  التي  �شهم  الأ ــاح  اأرب يف  احلــق   -

اأو يف بع�ض اأرباح ال�شركة اإذا ما قرر 

دارة توزيع اأرباح. جمل�ض الإ

- احلق يف بيع اأ�شهمك متى �شئت.

�شنوًيا  اجــتــمــاًعــا  �ــشــركــة  كــل  تعقد 

عــلــى بع�ض  املــ�ــشــاهــمــون  فــيــه  ــوت  يــ�ــشِّ

�شبيل  على  فيها.  اخلــا�ــشــة  الــقــرارات 

و  اأ املوافقة  امل�شاهمون  يقرر  قد  املثال  

عدم املوافقة على اإ�شدار اأ�شهم اإ�شافية 

دارة،  الإ ملجل�ض  �شخ�ض  تــر�ــشــيــح  و  اأ

ــة فــــاإنَّ عـــدد اأ�ــشــواتــك  ويف هـــذه احلــال

متتلكها  التي  �شهم  الأ عــدد  على  يعتمد 

الجتماع  ح�شور  وميكنك  ال�شركة  يف 

�شخ�ض  توكيل  اأو  �شخ�شًيا  والت�شويت 

باتباع  نيابة عنك؛ وذلك  للت�شويت  اآخر 

مع  الــ�ــشــركــة  تر�شلها  الــتــي  التعليمات 

عالن عن الجتماع. الإ

�ضهم الأ قيمة 

�شهم  ت�شدر ال�شركة اأول دفعة لها من الأ

 )IPO( ويل من خالل الطرح العام الأ

يتم  الــذي  املبلغ  وُيعد  حمــدد.  ب�شعر 

لل�شركة،  ملًكا  العملية  جمعه من هذه 

امل�شتثمرون  ويبيع  ي�شرتي  ذلك،  بعد 

ويتذبذب  املالية،  ال�شوق  يف  �شهم  الأ

وهبوًطا  �شعوًدا  �شهم  الأ هــذه  �شعر 

للدفع  الــنــا�ــض  ا�ــشــتــعــداد  ملـــدى  تــبــًعــا 

. لتملكها

وهــنــاك عــدة عــوامــل تــوؤثــر يف قيمة 

ال�شهم الذي يقا�ض ب�شعرها، ومن �شمن 

هذه العوامل مقدار اأرباح ال�شركة واأداء 

تواجهها  التي  املناف�شة  ونــوع  ــا  ــه اإدارت

لل�شوق. العامة  والظروف 

كيف ميكنك حتقيق اأرباح؟

ا�شتثماًرا  �شهم  الأ تكون  ْن  اأ ميكن 

جيًدا اإذا قمَت ب�شراء: 

بانتظام  توزع  التي  وهي  دخل  اأ�شهم    -

جزًءا من اأرباحها.

قيمتها  ترتفع  ْن  اأ اأ�شهم منو ميكن  و  اأ   -

لنمو  تبًعا  الــوقــت  مبـــرور  الــ�ــشــوق  يف 

اأرباحها  ا�شتثمار  يتم  ال�شركة، وعادة 

بدًل من توزيعها.

كيف ميكْن اأن تخ�ضر؟

ا�ــشــتــثــمــارك يف  تــخــ�ــشــر  اأن  ميــكــن 

�شهم:  الأ

خا�شة   - قيمتها  �شهم  الأ فقدت  اإذا    -

فقد  حــال  يف   - الق�شري  املــدى  على 

�شهم. بالأ الثقة  امل�شتثمرون 

اأكرث من عدد  البائعني  اإذا كان عدد    -

امل�شرتين يف ال�شوق الثانوي.

-  اإذا توقفت ال�شركة التي متلك اأ�شهًما 

رباح. فيها عن توزيع الأ

العوامل التي يجب اأخذها يف 

�ضهم العتبار عند اختيار الأ

التنبوؤ  ميكن  ل  ــه  نَّ اأ من  الرغم  على 

اإجراء  اأن  اإل  م�شتقباًل،  اأ�شهم  اأي  باأداء 

عن  فــكــرة  يعطيك  الــ�ــشــركــة  عــن  بــحــث 

ال�شتثمار  ميكن  التي  اجليدة  �شهم  الأ

معلومات  على  احل�شول  وميكنك  فيها، 
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المحفظة

هم
س

األ

من  الــ�ــشــوق  يف  ُمــدرجــة  �شركة  اأي  عــن 

املالية  ال�شوق  موقع  على  الطالع  خالل 

ال�شركات،  قائمة  ومــراجــعــة  ــــداول«  »ت

ال�شركة على  زيارة  موقع  كذلك ميكنك 

والن�شرات  ال�شحف  وقـــراءة  نــرتنــت  الإ

خرى، وميكن مراجعة التقارير  املالية الأ

ــادرة عــن الــ�ــشــركــة املــتــاحــة على  ــ�ــش ال

الر�شمية. املالية  املواقع 

اأخــذهــا  وهــنــاك عــدة عــوامــل يجب 

اأي  عن  بالبحث  القيام  عند  العتبار  يف 

منها: �شركة 

م�شطلح  يعني  �ل�����ش��ه��م:  ع��ائ��د   -1

ا�شتقطاع  بعد  ال�شركة  اأرباح  )العائد(: 

اإجراء مقارنة  ال�شعب  ومن  امل�شاريف. 

بني �شركتني خمتلفتي احلجم من ناحية 

ا�شتخدام  ميكنك  نَّه  اأ اإل  فقط،  ربــاح  الأ

قرارك  اتخاذ  يف  كموؤ�شر  ال�شهم  عائد 

ال�شهم  عائد  ح�شاب  ويتم  ال�شتثماري. 

عدد  على  ال�شركة  اأرباح  �شايف  بتق�شيم 

وتو�شح  املتداولة،  اأو  رة  املُ�شدَّ �شهم  الأ

لك النتيجة ربح ال�شهم الواحد.

ُيعد  ل��ل�����ش��ه��م:  �حل����ايل  �ل�����ش��ع��ر   -2

نك  لأ للغاية  مهًما  لل�شهم  احلايل  ال�شعر 

تكون  عندما  اأ�شهم  ل�شراء  م�شتعد  غري 

اأ�شهم  �شراء  اأو  جــًدا  مرتفعة  اأ�شعارها 

ل�شرائها.  الكايف  املــال  لديك  يتوافر  ل 

الذي  البحث  خالل  من  وجدت  ما  واإذا 

لال�شتثمار  منا�شبة  ما  �شركة  اأن  اأجريته 

التذبذب يف ال�شوق املالية
التذبذب يف اأ�شهم بقيمة 100 

ريال ببيتا 0.5

التذبذب يف اأ�شهم بقيمة 100 

ريال ببيتا 1.8

9.0 ريال2.5 ريال%5

18.0 ريال5.0 ريال%10

36.0 ريال100 ريال%20
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�شاأخت�شر بدايًة اإجابة ال�شوؤال اأعاله؛ مُيكن للم�شتثمر حتويل خ�شارته مهما 

كانت اإىل اأرباح –اإن اأراد- من خالل الزيادة الرتاكمية يف ر�شيده املعريف وخربته 

بتلك  القيام  الكرمي، فكيف ميكنك  قارئي  الفر�ض  بالتجربة. هنا مربط  امل�شبعة 

اخل�شائر  جــّراء  ال�شوء  البالغ  النف�شي  الوقع  متجاهاًل  لحًقا؟  الالزمة  العملية 

الباهظة الثمن التي حلقت مبحفظتك ال�شتثمارية! بالطبع نحن نتحدث جمتمعني 

امل�شتثمر  على  واجًبا  كــان  الزمن  من  مرحلة  بال�شرورة  جتــاوزت   mحالة عن  هنا 

امل�شتجد فيها اأن يوؤهل ذاته مبدئًيا من الناحية املعرفية اقت�شادًيا ومالًيا، ويف راأيي 

اأن احلديث حول هذه النقطة اجلوهرية حتديًدا بعد »خراب مالطا« ل يتجاوز كونه 

مكان  املعنى التام ملا ميكن ت�شميته ب�شفه العقل؛ اأن يخو�ض املرء يف ما�ضm مل يعد بالإ

حوال، بينما جند اأنه يرتقي اأهميًة اإىل ما نريد التاأكيد عليه  تغيريه باأي حالm من الأ

اأعاله التي نهدف مًعا اإىل تر�شيخ وجودها؛  هنا ارتباًطا بالفكرة املحورية ال�شابقة 

�شتتحقق لنا بغاية ال�شهولة اإن اجتهنا بدّفة النقا�ض هنا، وقمنا بجمع �شتات اأفكارنا 

هم القليلة التالية: كيف لنا اأن نتعّلم  �شئلة الأ امل�شو�شة نوًعا ما نحو البحث يف اإجابة الأ

من اأخطاء املا�شي؟! وهل يكفينا األ نكررها مرًة اأخرى؟ اأم اأن علينا الغو�ض يف اأعماق 

حيثيات قراراتنا ال�شتثمارية اخلاطئة.

قد يت�شّدى لنا اأمام ما تقّدم وجهة نظر معار�شة؛ اأرى ل�شوتها الراف�ض كل احلق 

ن من اإكمال بناء فكرتنا الرئي�شة. تن�شبt فكرة  يف الوجود حتى واإن مل نتمكن اإىل الآ

�شول املتداولة يف ال�شوق قد تعّر�شت اإىل خ�شائر  العرتا�ض هذه على اأن جميع اأ�شعار الأ

مروعة! واأن النهيار وما تاله من تراجعات حاّدة دخلت عامها الرابع؛ مل تفرق مطلًقا 

بني ال�شهم القيادي الرابح وبني قرينه الرديء اخلا�شر، بل لقد �شهدنا جميًعا �شقوط 

�شهم القيادية باأكرث من �شقوط اأ�شهم �شركات امل�شاربة  قيم عدد ل ُي�شتهان به من الأ

التقليدية اأو ال�شركات ال�شغرية واخلا�شرة. ورًدا على ذلك العرتا�ض امل�شروع، اأعتقد اأن 

ح  هم الواردة اأعاله، ميكن له اأن يو�شّ جابة ال�شاملة على اأ�شئلتنا الأ جزًءا م�شتقطًعا من الإ

�شكالت املرتبطة بالعرتا�ض. فاأّما كيف: قم بر�شد وجمع كاّفة معلومات  كثرًيا من الإ

�شعار اأ�شهم ال�شركات املتداولة ونتائجها املالية،  القرارات ال�شتثمارية ال�شابقة ال�شاملة لأ

وتذّكر حمددات ال�شراء والبيع. واأّما هل: فاأنت �شتكت�شف احلقيقة الغائبة اإىل اللحظة؛ 

جميًعا  و�شنتاأكد  ي�شتحق،  ل  وما  ي�شتحق  ما  بني  ال�شا�شع«  »الفرق  رحمها  يف  حتمل  التي 

ربعة املاليني اأن خًطا �شدر مّنا قد ت�شبب �شمن بقية اأ�شبابm اأخرى فيما  كعددm يتجاوز الأ

حدث قبل واأثناء وما بعد »النهيار الفربايري«! �شيكون له حديثه اخلا�ض يف تداولنا القادم 

مب�شيئة اهلل تعاىل. 

كيف تحول خسائرك إلى مكاسب؟

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير ال�شناديق ال�شتثمارية 

�شركة الراجحي للخدمات املالية

الذي  املبلغ  حتديد  فيمكنك  فيها 

ــعــداًدا ل�ــشــتــثــمــاره يف  ــت لــديــك ا�ــش

�شهم  الأ كانت  واإذا  ال�شركة،  هذه 

النــتــظــار  ميــكــن  القيمة  مرتفعة 

الذي  املبلغ  اإىل  ال�شعر  يهبط  حتى 

دفعه. ت�شتطيع 

موؤ�ضر بيتا والتقلب احلاد 

يف ال�ضعر

اأحـــيـــاًنـــا احلــكــم على  ميــكــْن 

�ــشــهــم من  مـــدى تــذبــذب �ــشــعــرالأ

معامل القيا�ض )بيتا( الذي يقارن 

�ــشــهــم مبــرور  اأ اأي  �ــشــعــر  تــذبــذب 

ب�شكل  ال�شوق  �شعر  بتذبذب  الوقت 

ويف   ،)1( هو  مو�شره  والــذي  عــام 

اأكرث  اأ�شهم  اأي  �شعر  تذبذب  حالة 

من معدل ال�شوق ب�شكل عام، يكون 

واإذا  اأكرث من )1(،  له  بيتا  موؤ�شر 

كان ال�شعر اأكرث ثباًتا من املتو�شط 

فاإن معامل بيتا يكون اأقل من )1( 

فاإنَّ  �شالًبا  بيتا  موؤ�شر  كان  اإذا  اأما 

ال�شهم يتحرك يف الجتاه املعاك�ض 

ــاإنَّ  ف اأدق  مبعنى  الــ�ــشــوق،  ملــوؤ�ــشــر 

لــدرجــة  مــقــيــا�ــض  هــو  بيتا  مــعــامــل 

حــركــة �ــشــعــر الــ�ــشــهــم مـــع حــركــة 

رقم  هو  واملقيا�ض  الكلية،  ال�شوق 

)1( اإن كان موجًبا اأو �شالًبا.

)بيتا  ذات  �شهم  الأ فاإنَّ  لذلك 

من  تــذبــذًبــا  كــــرث  اأ ــون  ــك ت  )1.8

�شهم ذات )بيتا 0.5(. الأ

BETA بيتا 

�شهم  ي  لأ بيتا  موؤ�شر  كــان  اإذا 

�شعره  فاإنَّ  التقلب،  حاد  اأو  مرتفًعا 

املدى  على  حاد  ب�شكل  يتذبذب  قد 

باإمكانك  نــه  اأ يعني  مما  الق�شري، 

ن�شبًيا،  ب�شرعة  كبرية  اأرباح  حتقيق 

اأن  ميكن  نـــه  اأ ــا  يــ�ــشً اأ يعني  ولكنه 

تخ�شر بع�ض املال اإذا ما بعت ب�شعر 

ال�شهم  منــو  فــاإنَّ  لذلك  منخف�ض، 

ذي موؤ�شر بيتا املنخف�ض قد ل يكفي 

مل�شاعدتك على حتقيق اأهدافك.

امل�شدر: بت�شرف من كتيب دليل امل�شتثمرين )هيئة  ال�شوق املالية(
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يهدف باب ثقافة ا�ضتثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�ضا�ضيات ال�ضوق عرب تقدË �ضرح مب�ضط ويف 

اإذا  �ضهم عن معرفتها  الأ ب�ضوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لZنى لأ �ضا�ضية  الأ للم�ضطلحات  �ضهلة  لغة 

اأراد ال�ضتثمار يف ال�ضوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارÇ هي التي متكنك من احلكم على اأداء �ضركة 

القرار  �ضاحب  اأنت  Œعلك  التي  هي  ا  اأي�ضً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�ضتثمار  منا�ضبة  كانت  اإذا  وما  ما 

ال�ضتثماري واأن لتن�ضاق خلف ال�ضائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�ضر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�ضوق  و�ضركة  املالية  ال�ضوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çالقار عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�ضتثماري  الوعي 

وامل�ضطلحات املالية يف �ضكل مب�ضط.

�شندوق ا�شتثماري تزيد وحداته وتنق�ض 

ما  متى  ا�شتثماره  ا�شتعادة  للم�شتثمر  وميكن 

اأراد، وفًقا ل�شيا�شة ال�شندوق.

صندوق 
استثماري 

هي ال�شنة املحا�شبية لل�شركة، وتختلف مفتوح:

ال�شركات،  بني  املالية  ال�شنة  ح�شاب  فرتة 

ال�شركات  غلب  لأ املالية  ال�شنة  تغطي  حيث 

الفرتة من اأول يناير حتى 31 دي�شمرب بينما 

تغطي ال�شنة املالية لبع�ض ال�شركات الفرتة 

من اأول يونيو حتى 31 مايو.

امل�شاهم  يكون  اأن  يجب  ــذي  ال الــيــوم  هــو 

�شهم �شركة ما لكي يكون م�شتحًقا  فيه مالًكا لأ

رباح. ل�شتالم توزيعات الأ

يوم السجل 
:Record Date

صندوق 
استثماري 

ال�شتثمار مغلق: �شناديق  وحـــدات  تــبــادل  يتم 

�شهم،  الأ مثل:  املالية  وراق  الأ �شوق  يف  املغلقة 

اإل  فيها  امل�شتثمرة  القيمة  ا�شتعادة  ميكن  ول 

اأن  يعني  مما  الــوحــدات،  لهذه  م�شرت  بوجود 

�شا�شية ل تزيد ول تنق�ض. عدد وحداتها الأ

ق�شمة  حا�شل  ربــــاح  الأ هام�ض  اإجــمــايل  ميثل 

املبيعات  تكاليف  خ�شم  بعد  املبيعات  قيمة  اإجمايل 

�شكل  يف  عنها  ويعرب  املبيعات،  قيمة  اإجــمــايل  على 

مبيعات  كانت  اإذا  املثال،  �شبيل  على  مئوية.  ن�شبة 

وكانت  ريـــال،  األــف   100 ت�شاوي  ال�شركات  اإحـــدى 

تكاليف مبيعاتها ت�شاوي 75 األف ريال، فاإن اإجمايل 

هام�ض ربحها ي�شاوي ٪25 )100.000 - 75.000 ( 

والناجت مق�شوًما على 100.000

موال التي حت�شل عليها  يرادات هي الأ الإ

ال�شركة مقابل تقدمي منتج اأو خدمة. وتختلف 

املتبقي من  ــاح متثل  رب الأ اأن  ــاح يف  رب الأ عن 

يرادات بعد خ�شم التكاليف وامل�شاريف.  الإ

تقدم  الــتــي  اململكة  يف  الــ�ــشــركــات  وت�شف 

ـــالت عند  ـــ�ـــش ــكــهــربــاء والت خـــدمـــات كــال

يرادات،  الإ دخلها  املالية  لقوائمها  اإ�شدارها 

ملنتجات  امل�شنعة  ال�شركات  ت�شف  حني  يف 

غذية واملالب�ض دخلها باملبيعات. حمددة كالأ

اإليرادات:

داخلية  معلومات  على  بــنــاًء  الــتــداول  هــو 

جوهرية مل يتم الف�شاح عنها للعامة مما يعترب 

اأمًرا غري نظامي. ويدخل يف املعلومات الداخلية 

دارة التنفيذية، اأو يف املركز املايل  التغريات يف الإ

وال�شتحواذ  النــدمــاج  قــرارات  يف  اأو  لل�شركة، 

التي مل تعلن للعموم اأو ما �شابه ذلك. كما يلحق 

�شخا�ض الذين ل يعملون  �شخا�ض املطلعني الأ بالأ

للمعلومات  الــو�ــشــول  ميكنهم  ولــكــن  بال�شركة 

غري  ب�شكل  اأ�شهمها  وتــــداول  فيها  اجلــوهــريــة 

نظامي بناًء على اطالعهم على تلك املعلومات.

التداول بناءً 
على معلومات 

داخلية:
إجمالي هامش 

األرباح:

السنة 
المالية:
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�شدار العا�شر( امل�شدر: دليل امل�شطلحات ال�شتثمارية )هيئة  ال�شوق املالية الإ

يتمثل يف �شايف الربح اأو �شايف الدخل املتاح 

للمالك بعد ت�شديد كل اللتزامات املرتتبة على 

ال�شركة يف فرتة زمنية حمددة.

صافي الربح 
)صافي 
الدخل(:

راأ�شمال ال�شركة امل�شاهمة املعتمد وامل�شجل 

من قبل اجلهات الر�شمية.

رأس المال 
المرخص به:

هو ال�شعر الواجب دفعه حلامل ال�شند عند 

ا�شرتداد الورقة املالية قبل تاريخ ال�شتحقاق، 

وهذا ال�شعر عادة يكون م�شاوًيا للقيمة ال�شمية 

م�شاًفا اإليها عالوة ا�شتدعاء.

سعر 
االستدعاء:

ال�شند  مل�شدر  احلــق  تعطي  �شندات  هي 

ال�شندات امل�شدرة قبل  اأو كل  ل�شتدعاء جزء 

تاريخ ال�شتحقاق.

سندات قابلة 
لالستدعاء:

تتمثل يف القيمة املدونة على الورقة املالية 

اأو  عادية  اأ�شهما  كانت  �شواء  اإ�شدارها  عند 

القيمة  تعني  ول  �شندات،  اأو  ممتازة  اأ�شهما 

يدفعها  التي  القيمة  املالية  للورقة  ال�شمية 

لالكتتاب،  املالية  الورقة  طرح  عند  املكتتبني 

اإ�شايف  ب�شعر  املالية  الورقة  اإ�شدار  يتم  فقد 

بع�ض  يف  خم�شوم  ب�شعر  اأو  اإ�شدار(  )عالوة 

احلالت )باأقل من القيمة ال�شمية(.

القيمة 
االسمية للورقة 

المالية:

تعيد  التي  ربــــاح  الأ هــي  املبقاة  ربــــاح  الأ

كاأرباح  توزيعها  من  بدًل  ا�شتثمارها  ال�شركة 

رباح املبقاة يف  �شهم. وتظهر الأ على حملة الأ

حقوق  بند  حتت  العمومية  ال�شركة  ميزانية 

بالفائ�ض  اأحياًنا  اإليها  ي�شار  وقد  امل�شاهمني، 

املتبقي.

األرباح المبقاة 
)المحتجزة(:

جل لل�شركة  ميثل التمويل الدائم طويل الأ

جـــل  الأ طــويــلــة  الــقــرو�ــض  يف  يتمثل  والــــذي 

)تتكون  امللكية  وحــقــوق  املــمــتــازة  �ــشــهــم  والأ

حقوق امللكية من: راأ�ض املال + الحتياطيات 

رباح املحتجزة(. + الأ

هيكل رأس 
المال: 

ــداول  ت بــه  يتم  الـــذي  ال�شعر  عــبــارة عــن  هــي 

حلظة  يف  املالية  وراق  الأ �شوق  يف  املالية  الــورقــة 

زمنية معينة.

القيمة السوقية 
للورقة المالية:

)حقوق  امللكية  حقوق  جمموع  قيمة  يف  تتمثل 

املمتازة  �ــشــهــم  الأ تت�شمن  ل  الــتــي  امل�شاهمني( 

�شهم العادية امل�شدرة. مق�شومة على عدد الأ

القيمة الدفترية 
للسهم العادي:

على  م�شاهميها  على  ال�شركة  توزعها  ــاح  اأرب

ب�شكل  التوزيع  يتم  اأن  وميكن  نقدية،  مبالغ  �شكل 

�شنوي اأو ن�شف �شنوي اأو ربع �شنوي.

فروق  عن  الناجتة  )اخل�شائر(  ربـــاح  الأ هي 

وراق املالية. اأ�شعار بيع و�شراء الأ

أرباح/ خسائر 
رأسمالية:

توزيعات نقدية 
 :Cash Dividends
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يرجى منكم الت�شال على الهاتف اخلا�ض بال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( 012189090 

إليكم عن طريق �لربيد �ملمتاز من جدة �شورة من �شهادة ل�شركة �شافوال با�شم �لو�لدة و�شورة من كارت �لعائلة وخطاًبا  �أر�شلت �

إر�شالها �أكرث من  يد�ع �أو حتى �الت�شال من قبلكم علًما باأنه قد مر على � �شهم يف فظتها و⁄ يتم �الإ يد�ع �أرباì �الأ مرفًقا الإ

�أ�شبوع.. �أرجو �لرد علينا يف �أقرب وقت و�شكًر�.

رباì ؟ كيف يتم ��شتالم �أ�شهم �ملنح وكذلك �الأ

عن طريق نظام تداول بحيث ميكن عن طريقه القيام 

اأ�شهم  توزيع  مثل  ال�شركات  اإجــراءات  اأنــواع  بجميع 

رباح النقدية.  �شهم والأ املنحة وجتزئة الأ

ال�شركة  يف  اإجراء  عن  الناجتة  �شهم  الأ عدد  فزيادة 

ل  بحيث  امل�شاهمني،  ح�شابات  يف  مبا�شرة  يظهر 

�شهادته  ي�شتلم  حتى  النتظار  اإىل  امل�شتثمر  ي�شطر 

اإيداع  ميكن  فاإنه  ال�شيك،  ا�شتالم  انتظار  من  وبدًل 

رباح النقدية مبا�شرة يف احل�شاب البنكي اخلا�ض  الأ

بامل�شتثمر.

ملوقعكم,  �ل��ربي��دي��ة  �ل��ق��و�ئ��م  ب��اال���ش��ر�ك يف  قمت 

�لتي  و�ل���دوري���ة,  �ل��ي��وم��ي��ة  �الÁ��ي��الت  و��شتقبلت 

�شهم  وجدتها مفيدة جًد� للمتابعة �ليومية �شو�ء لالأ

فاألغي  �نقطعت,  �أنها  �إال  �شبوعية,  �الأ �ل�شناديق  �أو 

�ال�شر�ك و��شركت �أكرث من مرة وال فائدة; و⁄ 

�ملخ�ش�ش لال�شر�ك يف  �لق�شم  �ملوقع يف  �أج��د  يف 

إر�شال �لر�شائل. �لقو�ئم �إعالن عن توقف �

 �أود �ال�شتف�شار عن �شبب �مل�شكلة كما �أرجو حلها.

رابط  خــالل  من  جديد  من  الت�شجيل  منكم  يرجى 

القائمة الربيدية على موقع )تداول(.

ون�ضتمر يف التوا�ضل يف هذا العدد مع اأ�ضئلتكم وا�ضتف�ضاراتكم ومقرتحاتكم التي ن�ضعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�ضا�ضي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�ضميناه )ج�ضور( فهو منكم واإليكم واأنتم وره الأ

�ضهم ميكنكم الت�ضال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�ضهادات الأ ولال�ضتف�ضار عن املحافß ال�ضتثمارية والأ

اليداع ل�ضركة ال�ضوق املالية ال�ضعودية تداول هاتف 012189090

مييل: للتوا�ضل مع هذا الباب يرجى اإر�ضال امل�ضاركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 
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�شهم �مل�شتبعدة من ح�شاب �ملوؤ�شر �لعام؟  ما  �الأ

ي�شتبعد من ح�شاب املوؤ�شر اأي �شهم غري متاح للتداول. 

تية  الآ طــراف  الأ من  اململوكة  �شهم  الأ ت�شتبعد  وعليه 

من ح�شاب املوؤ�شر:

1- احلكومة اأو موؤ�ش�شاتها.

جنبي اإذا كان حمظوًرا عليه البيع دون  2- ال�شريك الأ

موافقة جهة اإ�شرافية.

3- ال�شريك املوؤ�ش�ض خالل فرتة احلظر.

اأ�شهم �شركة مدرجة  اأكرث من  اأو   ٪10 4- من ميلك 

بال�شوق املالية ال�شعودية.

�شهم  �الأ �شوق  باإح�شائيات  ت��زوي��دي  منكم  �أرج��و   

�شهر خالل 2008؟ جلميع �الأ

وميكنك  )تـــداول(  موقع  يف  متاحة  املعلومات  هــذه 

ال�شنوية  ال�شوق  اإح�شائيات  يف  عليها  احل�شول 

املوجودة يف تقارير ال�شوق على القائمة الرئي�شية يف 

املوقع.

ما �ملق�شود بقائمة �لدخل؟

هو اجلزء اخلا�ض من القوائم املالية التي تظهر �شايف 

اأرباح اأو خ�شائر ال�شركة لفرتة زمنية حمددة، وغالًبا 

ما تكون لربع �شنة اأو ن�شف �شنة اأو �شنة كاملة.

�أنا ب�شدد عمل در��شة عن �ل�شوق و�أود معرفة عدد 

نهاية  حتى  �ل�شوق  يف  �لعاملة  �لو�شاطة  �شركات 

�شهر فرب�ير؟

ال�شوق حتى نهاية  العاملة يف  الو�شاطة  عدد �شركات 

فرباير هو 34 �شركة.

�شهم مبا�شرة؟ كيف Áكن �حل�شول على �أ�شعار �الأ

طريق  عن  املبا�شرة  �شعار  على  الأ احل�شول  ميكنك 

�ــشــركــات مــوزعــي املــعــلــومــات املــرخــ�ــض لــهــم وهــم 

موقع  على  ال�شوق  مبعلومات  اخلا�ض  الــرابــط  على 

)تداول(.

كيف Áكن يل معرفة �أد�ء �ل�شناديق �ال�شتثمارية 

ور�شومها �لبيانية؟

وكذلك  ال�شتثمارية  ال�شناديق  اأداء  معرفة  ميكنك 

ر�شوماتها البيانية من خالل اختيارك لرابط )�شناديق 

ال�شتثمار( واخرت �شندوق ال�شتثمار املطلوب معرفة 

اأدائه ومن ثم اختيار )اأداء ال�شندوق( و�شيظهر لك 

حتديد  وميكنك  ال�شابقة  لبياناته  بياين  ر�شم  ا  اأي�شً

الفرتات الزمنية املطلوبة لديك عرب القائمة املن�شدلة 

يف اأ�شفل ال�شفحة. 
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األسواق الخليجية 

والكويت  اأبوظبي  �شوق  موؤ�شر  اأغلق  والنخفا�ض، فقد  الرتفاع  ل�شهر مار�ض بني  �شواق اخلليجية  الأ افتتاحات  تفاوتت 

وم�شقط على ارتفاع يف اأول يوم من �شهر مار�ض، اإل اأنها �شرعان ما عاودت النخفا�ض ما عدا موؤ�شر الكويت الذي ا�شتمر 

باأداء اإيجابي طفيف حتى نهاية ال�شهر، اأما موؤ�شر كل من �شوق البحرين والدوحة ودبي وال�شعودية فقد اأغلقت منخف�شة 

�شواق املالية بال�شعود عند منت�شف ال�شهر ما عدا موؤ�شر �شوق  ول وبن�شب متفاوتة. وقد بداأ اأداء معظم موؤ�شرات الأ لليوم الأ

وراق املالية الذي ارتفع اأكرث من 18٪ اإل اأنه هبط  م�شقط. وكان اأف�شل املوؤ�شرات اخلليجية اأداء هو موؤ�شر �شوق الدوحة لالأ

مرة اأخرى ليغلق مرتفًعا 10٪ مقارنة بافتتاح ال�شهر. اأما ثاين اأف�شل املوؤ�شرات اأداء هو موؤ�شر ال�شوق املالية ال�شعودية الذي 

حول م�شاره الهابط يف بداية ال�شهر اإىل �شعود باأكرث من 8٪ من افتتاح �شهر مار�ض. اأما اأكرث املوؤ�شرات �شلبية فقد كان موؤ�شر 

وراق املالية الذي اأغلق بانخفا�ض بلغ %4. �شوق م�شقط لالأ

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�شو�ق �خلليجية خالل �شهر مار�ش عام 2009 م �شهم �ل�شعودية مقارنة باالأ �أد�ء �شوق �الأ
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�شارت معظم موؤ�شرات اأ�شواق املال العاملية يف ن�شق واحد فيما بينها مع اختالف يف ن�شب الرتفاع والنخفا�ض، 

وقد كان اأداء موؤ�شر ال�شوق املالية ال�شعودية معاك�ًشا لها بالجتاه يف اأول اأيام �شهر مار�ض، اإل اأنه عاود الرتفاع اأ�شوة 

موؤ�شر  ذلك  بعد  يليه   ،Nasdaq موؤ�شر  ال�شهر  لهذا  اأداء  العاملية  املوؤ�شرات  اأف�شل  وكان  خرى.  الأ العاملية  �شواق  بالأ

 

�شواق العاملية على ارتفاع مقارنة  Dow Jones ثم موؤ�شر ال�شوق املالية ال�شعودية ، هذا وقد اأغلقت اأغلب موؤ�شرات الأ
باإغالق  ال�شهر املا�شي.

األسواق العالمية 

�شو�ق �لعاملية خالل �شهر مار�ش عام 2009 م �شهم �ل�شعودية مقارنة باالأ �أد�ء �شوق �الأ
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�لطاقة: كان �سهر مار�س اإيجابًيا للعقود امل�ستقبلية للنفط، حيث بداأ ال�سهر بتذبذب يف اأ�سعار خام برنت ما بني 44 و47 دوالًرا وذلك ملدة 

ع�سرة اأيام، وبعدها بداأ باالرتفاع حتى و�سل اإىل اأكرث من 53 دوالًرا؛ وهو امل�ستوى ال�سعري الذي كان عليه يف اأول اأيام �سهر يناير 2009.

بالن�سبة للعقود امل�ستقبلية للغاز الطبيعي  مل تكن باإيجابية النفط، فقد بداأت اأ�سعارها من بداية �سهر مار�س باالنخفا�س حتى بعد 

�سعار خالل ثالثة اأيام اإىل ما كانت عليه يف بداية ال�سهر، اإال �سرعان ما عاودت م�سريتها الهابطة. منت�سف ال�سهر الذي ارتدت فيه االأ

�حلبوب: تفاوت اأداء العقود امل�ستقبلية للحبوب، حيث كان م�سار اأ�سعار عقود الذرة اإيجابًيا طيلة �سهر مار�س تقريًبا، واأغلقت بارتفاع 

فاق الـ 14% عن افتتاح �سهر مار�س. 

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansفول �ل�صويا

Crude Oil Brent�لنفط
Natural Gas�لغاز

Corn�لذرة
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اأما بالن�شبة للقمح فقد كان اجتاهه اإيجابًيا، ووا�شل الرتفاع حتى بلغت ن�شبة ارتفاعه مقارنة ببداية ال�شهر 12٪، اإل اأنه �شرعان ما 

عاود النخفا�ض اإىل م�شتويات مقاربة ملا كانت عليه يف بداية ال�شهر. 

ا حاًدا بلغ 17٪ خالل يومني فقط، اإل  وقات، وقد �شهدت انخفا�شً رز، فقد كان اأداوؤها متذبذًبا يف معظم الأ �شعار عقود الأ بالن�شبة لأ

فقي مرة اأخرى. اأنها �شرعان ما عادت اإىل اأدائها الأ

�شعار الفتتاح يف بداية  �ملعادن �لثمينة:�شهدت عقود الذهب  تذبذبات حادة يف اأ�شعارها، واأغلقت اأ�شعارها عند م�شتوى مقارب لأ

�شهر مار�ض.

Wheat �لقمح Rough Rice رز �الأ

Silver�لف�شةGold�لذهب
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نرنت( مار�ش 2009م  �أد�ء �شركات �لو�شاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�شر�ء عن طريق �الإ

 �لرتيب�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

�لن�شبة 

عن طريق 

�النرنت

�لرتيب �لن�شبةكمية �لتد�والت

�لن�شبة 

عن طريق 

�النرنت

�لرتيب�لن�شبة�ل�شفقات
 �لن�شبة عن طريق 

�النرنت

%383.56%701,38615.54%181.89%1,577,819,51124.87%182.70%27,415,608,827.3524.30اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %175.36%802,55617.78%272.05%887,537,80813.99%272.45%15,769,755,748.7013.98الأ

%290.65%762,21316.89%385.56%837,895,38613.21%383.89%15,249,475,588.7513.52 �شامبا كابيتال

%588.18%571,07912.65%482.87%759,322,76311.97%483.73%13,811,722,898.5012.24 فرن�شي تداول

%461.30%653,13714.47%551.08%747,499,49911.78%549.97%12,931,086,633.0511.46�شركة الراجحي للخدمات املالية

%752.65%254,2425.63%642.83%449,829,9737.09%646.33%8,662,550,095.907.68�شاب لالوراق املالية

%851.96%211,1724.68%748.18%321,116,6395.06%746.46%5,641,900,634.205.00العربي لال�شتثمار

%652.16%256,2585.68%848.29%232,268,1273.66%845.95%4,225,809,223.203.75الريا�ض املالية

%971.47%85,8901.90%1059.16%113,085,5141.78%958.62%1,905,878,244.151.69 �شركة البالد لال�شتثمار

%1048.94%54,5961.21%947.30%114,865,1131.81%1046.41%1,847,681,757.651.64ال�شعودي الهولندي املالية

%1391.67%45,3511.00%1288.29%88,404,4911.39%1189.59%1,642,511,949.301.46فالكم للخدمات املالية

%1298.19%45,6831.01%1197.82%88,528,9451.40%1297.92%1,559,854,520.201.38 اأ�شول املالية

%1135.49%48,9831.09%1328.88%85,194,9651.34%1326.66%1,410,696,755.751.25ال�شتثمار كابيتال 

%1434.19%6,9330.15%1432.46%19,851,4220.31%1423.76%315,218,941.300.28جدوى لال�شتثمار

%1580.56%5,1300.11%1586.37%7,650,5840.12%1584.67%165,310,940.950.15  رنا لال�شتثمار

وىل جوجيت للو�شاطة املالية %1698.44%3,2190.07%1698.70%5,880,2280.09%1698.51%100,509,536.000.09الأ

%1788.93%2,6670.06%1792.50%4,875,5850.08%1789.81%97,599,132.950.09 بايونريز ال�شعودية 

%1889.27%1,2980.03%1892.83%1,712,8360.03%1891.98%33,902,953.000.03جمموعة التوفيق املالية

%215.70%3080.01%196.71%704,4210.01%193.82%10,032,835.450.01كريديت �شوي�ض العربية ال�شعودية

عمال الوراق املالية %1960.59%3690.01%2239.44%254,7070.00%2061.38%9,247,616.000.01ال�شركة العربية لأ

%1978.34%3690.01%2070.12%493,4050.01%2167.41%9,107,027.150.01وطن لال�شتثمار

%221.51%2190.00%210.71%257,6260.00%220.70%5,587,487.250.00هريمي�ض ال�شعودية

%241.81%120.00%231.64%23,3330.00%233.80%1,138,002.200.00املال �شكيوريتيز

%2345.83%330.00%2430.12%4,2510.00%2443.94%218,769.600.00جمموعة الدخيل املالية

112,822,406,118.55   6,345,077,132   4,513,103   
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�أد�ء �شركات �لو�شاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�شر�ء ( مار�ش 2009م 

�لرتيب�لن�شبة�ل�شفقات�لرتيب�لن�شبةكمية �لتد�والت�لرتيب�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

4%1839,33613.18%11,926,723,389.0019.69%33,149,272,016.4518.96اجلزيرة كابيتال

1%21,065,56116.73%21,463,367,768.0014.95%25,877,764,945.8014.80�شركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 2%31,064,93016.72%31,231,818,246.0012.59%21,766,188,888.5512.45الأ

وراق املالية 7%4482,8697.58%41,050,326,640.0010.73%18,698,139,814.5510.70 �شاب لالأ

3%5840,78713.20%5979,251,305.0010.01%18,178,306,946.4510.40�شامبا كابيتال

5%6647,62610.17%6916,311,739.009.36%16,495,647,742.959.44فرن�شي تداول

8%7406,3826.38%7666,544,383.006.81%12,143,522,958.106.95العربي لال�شتثمار

6%8491,2497.71%8480,936,288.004.91%9,196,841,669.855.26الريا�ض املالية

9%9138,0012.17%9295,046,198.003.01%5,290,759,733.703.03 ال�شتثمار كابيتال

11%10111,5481.75%10242,856,799.002.48%3,981,324,198.802.28ال�شعودي الهولندي املالية

10%11120,1791.89%11191,148,690.001.95%3,251,396,412.501.86�شركة البالد لال�شتثمار

12%1249,4720.78%12100,129,647.001.02%1,833,388,251.501.05 فالكم للخدمات املالية

13%1346,5270.73%1390,501,885.000.92%1,593,010,664.600.91 اأ�شول املالية

14%1420,2760.32%1461,157,019.000.62%1,326,921,614.950.76جدوى لال�شتثمار

15%1514,5230.23%1536,534,416.000.37%801,862,566.250.46هريمي�ض ال�شعودية

18%174,6940.07%168,902,839.000.09%262,907,368.300.15 �شعاع كابيتال

17%165,4050.08%1710,493,927.000.11%262,467,869.700.15كريديت �شوي�ض العربية ال�شعودية

16%186,3680.10%188,858,065.000.09%195,244,252.250.11 رنا لال�شتثمار

20%202,9990.05%195,270,978.000.05%108,667,035.800.06بايونريز ال�شعودية

وىل جوجيت للو�شاطة املالية 19%193,2700.05%205,957,683.000.06%102,034,436.700.06الأ

و�شط لال�شتثمار املايل 23%229810.02%213,525,166.000.04%55,506,171.150.03�شركة ال�شرق الأ

وراق املالية  22%251,0890.02%221,086,887.000.01%50,024,860.200.03دويت�شه لالأ

مارات خلدمات ال�شتثمار 24%219240.01%233,720,863.000.04%48,464,788.200.03 الإ

21%231,4540.02%241,845,186.000.02%36,858,975.400.02جمموعة التوفيق املالية 

25%246630.01%251,425,670.000.01%29,975,262.100.02املال �شكيوريتيز

26%266130.01%261,067,078.000.01%16,573,385.300.01�شركة وثيقة املالية

وراق املالية عمال الأ 27%286090.01%27645,853.000.01%15,065,827.250.01ال�شركة العربية لأ

31%302820.00%28389,268.000.00%14,455,926.700.01و�شاطة كابيتال

28%274710.01%29703,650.000.01%13,509,754.050.01 وطن لال�شتثمار

وراق املالية 30%292830.00%30402,971.000.00%7,571,069.400.00�شركة امل�شتثمر لالأ

32%312020.00%31269,608.000.00%6,213,887.450.00عودة العربية ال�شعودية  

33%33720.00%3214,113.000.00%497,867.600.00جمموعة الدخيل املالية

34%32190.00%3322,402.000.00%440,141.650.00بيت ال�شتثمار العاملي )ال�شعودية(

29%343310.01%344,929.000.00%93,964.350.00 اأرباح املالية

34%35190.00%35342.000.00%4,908.650.00جمموعة بي ام جي املالية

174,810,926,177.20  9,787,261,890.00  6,370,014  
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�شهم  لالأ جــمــالــيــة  الإ الــقــيــمــة   بلغت 

ال�شعودية خالل  املالية  ال�شوق  املتداولة يف 

ريال،  مليار   87.41 مار�ض 2009م  �شهر 

تداولت  عن   )٪14.44( قدره  بانخفا�ض 

والتي كانت   ،2009 �شهر فرباير من  عام 

خالل  مــن  نفذت  مليار ريال،    102.16

مبيعات  بلغت  وقــد  �شفقة،  مليون   3.19

بن�شبة  اأي  ريـــال  مليار   80.77 ــــراد  ف الأ

اأما  ال�شوق.  عمليات  جميع  من   )٪92.4(

بلغت  78.67مليار  فقد  ال�شراء  عمليات 

جميع  مــن   )٪90.0( بن�شبة  اأي  ـــال  ري

مبيعات  بــلــغــت  الــ�ــشــوق.بــيــنــمــا  عــمــلــيــات 

ال�شركات ال�شعودية  1.95  مليار ريال اأي 

ما ت�شكل ن�شبته )٪2.2(.

 3.27 بلغت  فقد  ال�شراء  عمليات  اأما 

 ،)٪3.7( نــ�ــشــبــتــه  مـــا  اأي  ــــال  ري مــلــيــار 

بلغ  ال�ــشــتــثــمــاريــة  لل�شناديق  وبالن�شبة 

ما  اأي  ريال  مليار  مبيعاتها 1.56  اإجمايل 

فقد  ال�شراء  عمليات  اأما   .)٪1.8( ن�شبته 

بلغت  2.06 مليار ريال اأي ما ت�شكل ن�شبته 

)2.4٪(، يف حني بلغت مبيعات امل�شتثمرين 

بن�شبة  اأي  ــال  ري مليار   1.02 اخلليجيني 

 1.29 اأما امل�شرتيات فقد بلغت   .)٪1.2(

وقد   )٪1.5( ن�شبته  مــا  اأي  ريـــال  مليار 

املقيمني  العرب  امل�شتثمرين  مبيعات  بلغت 

اأي  ريال  مليار   1.65 اخلليجيني(   غري   (

بلغت  حــني  يف   )٪1.9( ن�شبته  ت�شكل  مــا 

بن�شبة  اأي  ريــال  مليار  م�شرتياتهم1.60  

املقيمني  جانب  الأ مبيعات  اأمــا   ،)٪1.8(

فقد بلغت 191.76 مليون ريال اأي ما ن�شبته 

م�شرتياتهم167.80  بلغت  وقد   )٪0.2(

اأما   ،)٪0.2( ن�شبته  ما  اأي  ريــال  مليون 

املبادلة  اتفاقيات  عــرب  جــانــب  الأ مبيعات 

ما  اأي  ريـــال،  مليون   262.29 بلغت  فقد 

بلغت  امل�شرتيات فقد  اأما  ن�شبته )٪0.3(، 

356.62 وهو ما ت�شكل ن�شبته )٪0.4(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر –  مارس  2009

 �إح�شائية �لتد�ول ح�شب ت�شنيف �جلن�شية ونوع �مل�شتثمر ل�شهر مار�ش 2009 

�شهم �ملتد�ولة  �لن�شبة   ت�شنيف �جلن�شية  نوع �مل�شتثمر  نوع �لعملية  �لكمية  �لن�شبة  عدد �ل�شفقات  �لن�شبة  قيمة �الأ

92.4% 80,769,400,504.65 94.7% 3,015,025 93.6% 4,582,721,283  بيع 

 فرد 

 ال�شعوديون 

90.0% 78,668,419,752.70 92.4% 2,944,434 91.9% 4,499,647,747  �شراء 

2.2% 1,947,124,397.95 0.7% 23,456 1.9% 93,604,028  بيع 

 �شركة 

3.7% 3,270,386,688.25 2.1% 67,791 3.1% 150,261,099  �شراء 

1.8% 1,560,588,108.45 0.7% 23,161 1.3% 66,007,616  بيع 

 �شندوق ا�شتثماري 

2.4% 2,055,848,940.05 1.0% 33,402 1.6% 78,562,329  �شراء 

1.2% 1,019,590,174.10 0.7% 22,089 0.9% 44,658,292  بيع 

 اخلليجيون 

1.5% 1,286,542,068.15 1.0% 30,643 1.2% 58,434,160  �شراء 

1.9% 1,654,714,352.40 2.9% 91,690 1.8% 87,392,793  بيع 

  العرب املقيمون  ) غري اخلليجيني( 

1.8% 1,599,851,839.30 3.1% 98,436 1.8% 85,879,539  �شراء 

0.2% 191,759,528.05 0.3% 9,491 0.2% 9,107,614  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( الأ

0.2% 167,797,017.15 0.3% 10,172 0.2% 8,352,339  �شراء 

0.3% 262,286,023.00 0.003% 95 0.21% 10,139,319  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة(  الأ

0.4% 356,616,783.00 0.004% 129 0.3% 12,493,732  �شراء 

100.0% 87,405,463,088.60 100.0% 3,185,007 100.0% 4,893,630,945 اإجماليات البيع

100.0% 87,405,463,088.60 100.0% 3,185,007 100.0% 4,893,630,945 اإجماليات ال�شراء
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املوؤ�شر  اأغلق  م   2009 ول  الأ الربع  نهاية  يف 

عند  )تــــداول(  ال�شعودية  املالية  لل�شوق  الــعــام 

 4288.78 منخف�شًا  نقطة   4,703.75 م�شتوى 

الفرتة  نف�ض  باإغالق  مقارنة   )47.69%( نقطة 

من العام ال�شابق.

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�شر  داء  لأ وبالن�شبة 

وقد   .)2.07%( نقطة   99.24 خ�شر  فقد  تاريخه 

كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�شر خالل الفرتة يف يوم 

2009/01/07 م عند م�شتوى  5,322.22 نقطة. 
يف  امل�شدرة  �شهم  لالأ ال�شوقية  القيمة  بلغت 

ول 2009 م 884.19 مليار ريال اأي  نهاية الربع الأ

م�شجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   235.79 يعادل  ما 

انخفا�شًا بلغت ن�شــــبته %47.20 عن نف�ض الفرتة 

من العام ال�شابق.

�شهم املتداولة خالل  بلغت القيمة الإجمالية لالأ

ول 2009 م 304.69 مليار ريال اأي ما يعادل  الربع الأ

بلغت  بانخفا�ض  اأمريكي وذلك  81.25 مليار دولر 
ن�شــــبته %56.80 عن نف�ض الفرتة من العام ال�شابق.

�شهم املتداولة خالل الربع  وبلغ اإجمايل عدد الأ

ول 2009 م 16.60 مليار �شــــهم مقابل 18.16  الأ

ول 2008 م ،  مليار �شهم مت تداولها خالل الربع الأ

وذلك بانخفا�ض بلغت ن�شــــبته 8.57%.

ـــا اإجـــمـــايل عـــدد الــ�ــشــفــقــات املــنــفــذة  م اأ

ول 2009 م فقد بلغ 10.04مليون  الربع الأ خالل 

مت  �ــشــفــقــة  ــيــون  مــل  15.76 مــقــابـــــــــــل  �ــشــفــقــة 

وذلــك   ، م   2008 ول  الأ الربع  خــالل  تنفيذها 

.36.32% ن�شــــبته  بلغت  بانخفا�ض 

ول  الأ الربع  خالل  التداول  يام  اأ عدد  بلغ 

الربع  خالل  يومًا   65 مقابل  يومًا   64  ،2009
ول 2008م. الأ

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 304.69 مليار ريال و 10.04 مليون 
صفقة تم تنفيذها خالل الربع األول 2009 م 

 - العاملي  ال�شتثمار  بيت  �شركة  ان�شمت 

ال�شعودية  كع�شو عامل يف ال�شوق املالية ال�شعودية 

)تداول( لتقدمي خدمات الو�شاطة املالية، بتاريخ 

2009/01/27 م. 

كع�شو  كابيتال  و�شاطة  �شركة  ان�شمت  كما 

عامل يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( لتقدمي 

 2009/02/07 بتاريخ  املالية،  الو�شاطة  خدمات 

كع�شو  املالية  جى  ام  بى  جمموعة  اأي�شا   م.، 

عامل يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( لتقدمي 

 2009/02/17 بتاريخ  املالية،  الو�شاطة  خدمات 

يف  عامل  كع�شو  املالية  اأرباح  �شركة  وكذلك  م. 

ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( لتقدمي خدمات 

الو�شاطة املالية، بتاريخ 2009/03/22 م. 

وبذلك ي�شل عدد �شركات الو�شاطة العاملة 

يف ال�شوق اإىل 35 �شركة.

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(

مت اإدراج �شركة اإحتاد عذيب لالت�شالت براأ�شمال مقداره 

1.000 مليون ريال مق�شم اإىل 100 مليون �شهم حيث مت طرح 

30 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�شهم 

الواحد وذلك يوم ال�شبت 2009/03/21 م.

الشركات الجديدة المدرجة خالل الربع األول  2009 م
�شركة �إحتاد عذيب لالت�شاالت

راأ�شمال ال�شركة: مليار ريال مق�شم اإىل 100 مليون �شهم.

اأ�شهم الكتتاب:  30 مليون �شهم متثل 30٪ من اأ�شهم ال�شركة. 

�شعر الطرح: 10 رياًل لل�شهم الواحد.

االكتتابات األولية

ول 2009 م   �شهم ح�شب �لقطاعات - �لربع �الأ تد�ول �الأ

Sectoral Activities - First Quarter 2009   

Sector
الن�شبة اإىل الإجمايل �شهم املتداولة قيمه الأ الن�شبة اإىل الإجمايل �شهم املتداولة الن�شبة اإىل الإجمايل الأ ال�شفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.88% 36,203,215,849.65 15.07% 2,501,218,687.00 6.21% 623,164 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 20.48% 62,394,379,957.55 16.31% 2,707,213,435.00 15.03% 1,508,585 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 1.29% 3,924,319,527.05 0.59% 97,329,120.00 1.23% 122,945 �شمنت الأ

Retail 3.96% 12,060,529,439.95 3.99% 662,599,722.00 5.46% 548,302 التجزئة

Energy & Utilities 0.82% 2,503,585,479.85 1.09% 180,255,901.00 0.71% 70,813 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 8.42% 25,640,321,504.70 7.92% 1,313,992,067.00 10.91% 1,095,141 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 7.49% 22,813,292,442.45 9.77% 1,622,421,010.00 6.87% 689,560 الت�شالت وتقنية املعلومات

Insurance 12.67% 38,595,331,969.10 8.86% 1,471,570,689.00 18.84% 1,890,590 التاأمني

Multi-Investment 4.68% 14,265,128,918.25 7.17% 1,190,966,471.00 6.29% 631,510 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 9.11% 27,747,041,095.85 9.39% 1,559,412,887.00 9.14% 917,417 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction 8.81% 26,828,156,660.40 5.85% 970,637,199.00 8.90% 893,499 الت�شييد والبناء

Real Estate Development 4.81% 14,653,151,495.95 8.07% 1,338,950,477.00 4.51% 452,304 التطوير العقاري

Transport 3.08% 9,388,162,295.05 3.96% 657,135,048.00 2.84% 285,472 النقل

Media & Publishing 1.05% 3,195,547,179.45 0.92% 153,316,145.00 1.19% 119,678 الإعالم والن�شر

Hotel & Tourism 1.47% 4,476,051,117.90 1.04% 172,896,971.00 1.86% 186,178 الفنادق وال�شياحة

Total 100.00% 304,688,214,933.15 100.00% 16,599,915,829.00 100.00% 10,035,158 الإجمايل
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 اأداء موؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتى تاريخه  فرباير - 2009 م مار�ض - 2009 م

موؤ�شرات القطاعات

YTD  % Change Feb. - 2009 March - 2009

Banks & Financial Services -1.49% 10.61% 12,108.64 13,393.19 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -3.77% 10.09% 2,771.62 3,051.37 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 6.84% 5.53% 3,093.08 3,264.18 �شمنت الأ

Retail -2.79% 6.19% 3,417.21 3,628.90 التجزئة

Energy & Utilities 9.45% 5.11% 3,556.24 3,738.03 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -1.85% 7.81% 3,514.76 3,789.20 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -5.06% 3.48% 1,510.59 1,563.13 ت�شالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 13.52% 0.36% 689.57 692.07 التاأمني

Multi-Investment -4.51% -1.31% 1,986.28 1,960.17 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 0.83% 1.68% 3,262.45 3,317.19 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction -15.68% -0.71% 3,329.24 3,305.50 الت�شييد والبناء

Real Estate Development -5.87% 1.44% 2,982.57 3,025.51 التطوير العقاري

Transport -1.07% -3.62% 3,027.91 2,918.44 النقل

Media & Publishing 14.81% 2.96% 1,989.04 2,047.95 العالم والن�شر

Hotel & Tourism 8.60% -7.62% 4,686.61 4,329.66 الفنادق وال�شياحة

ول 2008 م ول 2009 م مع  الربع الأ مقارنة معلومات التداول الربع الأ

Comparing Trading Statistics 1st Quarter 2009 with 1st Quarter 2008

Trading Information

ن�شبة التغري ول 2008 الربع الأ ول 2009 الربع الأ March.  مار�ض Feb.  فرباير Jan.  يناير

معلومات التداول

% Change 1st Q - 2008 1st Q - 2009 2009 2009 2009

Transactions -36.32% 15,759,541 10,035,158 3,185,007 3,357,788 3,492,363 عدد ال�شفقات املنفذة

Shares Traded -8.57% 18,156,217,393 16,599,915,829 4,893,890,583 5,404,223,119 6,301,802,127 �شهم املتداولة عدد الأ

Value Traded (SR) -56.80% 705,282,851,893.25 304,688,214,933.15 87,405,463,088.60 102,161,932,272.25 115,120,819,572.30 �شهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 65 64 23 20 21 عدد اأيام التداول

Daily Average of Transactions -35.33% 242,454 156,799 138,479 167,889 166,303 املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded -7.14% 279,326,421 259,373,685 212,777,851 270,211,156 300,085,816 �شهم املتداولة املتو�شط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -56.12% 10,850,505,414 4,760,753,358 3,800,237,526 5,108,096,614 5,481,943,789
�شهم املتداولة  املتو�شط اليومي لقيمة الأ

)ريال(

Market Capitalization (SR biln) -47.20% 1,674.63 884.19 884.19 819.24 921.87
�شهم امل�شدرة(  القيمة ال�شوقية لالأ

)مليار ريال

All Share Index (TASI) -47.69% 8,992.53 4,703.75 4,703.75 4,384.59 4,808.90 املوؤ�شر العام  )نقطة(
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ول 2009م �شهم ح�شب �لقطاعات - �لربع �الأ تد�ول �الأ

Value�لقيمه بالع�شرة �الف )0،000( Valume (00)�لكميه باملئات Transactionsn�ل�شفقات

امل�شارف 

واخلدمات 

املالية

ال�شناعات 

البرتوكيماوية

�شمنت الأ التجزئة الطاقة 

واملرافق اخلدمية

الزراعة 

وال�شناعات 

الغذائية

الت�شالت 

وتقنية املعلومات

التاأمني �شركات 

ال�شتثمار املتعدد

ال�شتثمار 

ال�شناعي

الت�شييد 

والبناء

التطوير 

العقاري

النقل الإعالم 

والن�شر

الفنادق 

وال�شياحة

كرث �إنخفا�شا يف �أ�شعارها )مقارنة �شعر �إغالق مار�ش 2009 م مع فرب�ير 2009 م( �ل�شركات �الأ

Top Losers (Comparing Close Price of March 2009 with Feb. 2009)

Company
ن�شبة التغري

28/02/2009 31/03/2009 ال�شركة

% Change

Shams -22.80% 29.60 22.85 �شم�ض

Saudi Export -20.18% 32.70 26.10 ال�شادرات

Sabb Takaful -15.75% 73.00 61.50 �شاب تكافل

AICC -15.29% 24.20 20.50 التاأمني العربية

NADEC -14.04% 34.20 29.40 نادك

اآلف

كرث �رتفاعا يف �أ�شعارها )مقارنة �شعر �إغالق مار�ش 2009 م مع فرب�ير 2009 م( �ل�شركات �الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of March 2009 with Feb. 2009)

Company
ن�شبة التغري

28/02/2009 31/03/2009 ال�شركة

% Change

Gulf Union 50.62% 16.20 24.40 احتاد اخلليج

Atheeb Telecom* 42.00% 10.00 14.20 عذيب لالت�شالت*

Arab National 36.02% 26.10 35.50 العربي الوطني

ACIG 30.65% 39.80 52.00 اأ�شيج

SADAFCO 26.84% 19.00 24.10 �شدافكو

* Listed during the month (March 2009) * اأدرجت خالل ال�شهر )مار�ض 2009 م(
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�شهم جميع �ل�شركات - مار�ش 2009م موؤ�شر تد�ول الأ

ول 2009 م كرث ن�شاًطا - �لربع �الأ �ل�شركات �خلم�ش �الأ

Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2009

 By number of transactions  من حيث عدد ال�شفقات

Company
ن�شبة ال�شركة من اإجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع عدد ال�شفقات 

ال�شركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 5.23% 34.77% 524,604 �شابك

Alinma 3.77% 60.66% 377,990 الإمناء

Atheeb Telecom 3.13% 45.58% 314,287 عذيب لالت�شالت

ZAIN KSA 2.75% 40.08% 276,368 زين ال�شعودية

MA’ADEN 2.69% 29.46% 270,314 معادن

By number of shares traded  شهم املتداولة� من حيث عدد الأ

Company
ن�شبة ال�شركة من اإجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع �شهم املتداولة  الأ

ال�شركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 13.25% 87.93% 2,199,318,691 الإمناء

ZAIN KSA 6.91% 70.73% 1,147,516,304 زين ال�شعودية

Emaar E.C 6.02% 74.62% 999,087,124  اإعمار

MA’ADEN 5.90% 62.77% 978,888,670 معادن

SABIC 4.62% 28.34% 767,349,914 �شابك

By value of shares traded  شهم املتداولة� من حيث قيمة الأ

Company
ن�شبة ال�شركة من اإجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة ال�شهم املتداولة

ال�شركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 10.96% 53.50% 33,383,015,738.00 �شابك

Alinma 8.14% 68.52% 24,804,974,416.75 الإمناء

ZAIN KSA 4.17% 55.75% 12,718,318,380.75 زين ال�شعودية

MA’ADEN 3.80% 41.78% 11,592,916,006.25 معادن

Emaar E.C 2.92% 60.76% 8,903,057,175.70  اإعمار

نقطة

Tadawul
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 FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2009  ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية - 03/31/ 2009 م� 

Company

Close  Price
Book 

Value (SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income (mn)

�ل�شركة

غالق �شعر �الإ
�لقيمة 

�لدفرية

�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدرة  �الأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(
�شايف �لدخل )مليون(

Riyad 20.50 17.13 1.20 1.76 11.65 1,500.000 30,750.00 25,690.45 2,639.00 �لريا�ش

AlJazira 16.75 15.46 1.08 0.74 22.64 300.000 5,025.00 4,636.80 222.00 �جلزيرة

Saudi Investment 16.70 14.69 1.14 1.18 14.18 450.000 7,515.00 6,608.60 530.00 ��شتثمار

Saudi Hollandi 34.00 17.28 1.97 3.70 9.19 330.750 11,245.50 5,715.15 1,224.00 �ل�شعودي �لهولندي

Saudi Fransi 55.50 25.01 2.22 4.99 11.13 562.500 31,218.75 14,069.14 2,806.00 �ل�شعودي �لفرن�شي

SABB 49.90 15.51 3.22 3.89 12.82 750.000 37,425.00 11,633.83 2,920.00 �ش�اب

Arab National 35.50 19.49 1.82 3.82 9.28 650.000 23,075.00 12,671.30 2,486.00 �لعربي �لوطني

SAMBA 42.40 22.05 1.92 4.95 8.57 900.000 38,160.00 19,845.79 4,454.00 �شامبا

Al Rajhi 51.75 18.02 2.87 4.35 11.90 1,500.000 77,625.00 27,031.80 6,525.00 �لر�جحي

AL Bilad 26.00 10.71 2.43 0.42 62.40 300.000 7,800.00 3,212.84 125.00 �لبالد

Alinma 10.50 10.26 1.02 0.26 40.38 1,500.000 15,750.00 15,389.98 390.00 مناء �الإ

Total Banks & Financial 
Services Sector   16.76 1.95 2.78 11.74 8,743.250 285,589.25 146,505.68 24,321.00

�إجمايل قطاع �مل�شارف 

و�خلدمات �ملالية

CHEMANOL 11.05 11.53 0.96 0.32 34.85 120.600 1,332.63 1,390.34 38.24 كيمانول

SABIC 41.80 34.31 1.22 7.34 5.69 3,000.000 125,400.00 102,924.86 22,022.23 �شابك

SAFCO 91.75 32.14 2.86 17.12 5.36 250.000 22,937.50 8,033.96 4,279.85 �شافكو

Industrialization 13.40 15.88 0.84 1.30 10.27 460.685 6,173.17 7,317.76 600.85 �لت�شنيع

Alujain 11.20 7.48 1.50 -0.94 (M(  )س( 69.200 775.04 517.37 -65.10 �للجني

Nama Chemicals 8.10 12.28 0.66 -0.53 (M(  )س( 128.520 1,041.01 1,578.81 -67.50 مناء للكيماويات

SIIG 12.20 11.55 1.06 0.11 112.62 450.000 5,490.00 5,197.23 48.75 �ملجموعة �ل�شعودية

Sahara Petrochemical 14.05 9.44 1.49 -0.22 (M(  )س( 187.500 2,634.38 1,769.18 -41.15
�ل�شحر�ء 

للبروكيماويات

YANSAB 19.15 10.13 1.89 -0.05 (M(  )س( 562.500 10,771.88 5,696.92 -25.59 ين�شاب

Sipchem 17.10 14.89 1.15 1.61 10.62 333.333 5,700.00 4,964.60 536.78 �شبكيم �لعاملية

APPC 17.05 11.44 1.49 1.486 11.47 141.375 2,410.44 1,617.45 210.15 �ملتقدمة

Saudi Kayan 10.40 10.33 1.01 0.33 31.57 1,500.000 15,600.00 15,494.08 494.08 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 20.55 10.58 1.94 -1.43 (M(  )س( 876.000 18,001.80 9,263.84 -1,256.24 برو ر�بغ

Total Petrochemical 
Industries Sector   20.52 1.32 3.31 6.55 8,079.713 218,267.85 165,766.40 26,775.35

�إجمايل قطاع �ل�شناعات 

�لبروكيماوية

Arab Cement 34.90 29.29 1.19 4.05 8.61 80.000 2,792.00 2,343.42 324.17 �شمنت �لعربية �الإ

Yamamah Cement 34.60 21.05 1.64 4.53 7.65 135.000 4,671.00 2,841.39 610.89 إ�شمنت �ليمامة �

Saudi Cement 57.50 27.92 2.06 6.09 9.44 102.000 5,865.00 2,847.70 621.32 إ�شمنت �ل�شعودية �

Qassim Cement 85.00 38.30 2.22 11.48 7.40 45.000 3,825.00 1,723.57 516.75 إ�شمنت �لق�شيم �

Southern Cement 57.75 16.85 3.43 5.65 10.22 140.000 8,085.00 2,359.63 791.07 إ�شمنت �جلنوبية �

Yanbu Cement 42.40 22.44 1.89 5.33 7.95 105.000 4,452.00 2,356.06 559.74 إ�شمنت ينبع �

Eastern Cement 42.70 21.81 1.96 5.05 8.46 86.000 3,672.20 1,875.32 434.24 إ�شمنت �ل�شرقية �

Tabuk Cement 19.15 11.61 1.65 1.68 11.40 90.000 1,723.50 1,044.45 151.14 إ�شمنت تبوك �

Total Cement Sector   22.21 2.02 5.12 8.75 783.000 35,085.70 17,391.54 4,009.32 �شمنت �إجمايل قطاع �الأ

A. Othaim Market 37.90 13.29 2.85 3.43 11.06 22.500 852.75 299.07 77.07 �أ�شو�ق ع �لعثيم

SASCO 11.75 9.17 1.28 0.79 14.89 45.000 528.75 412.52 35.51 خدمات �ل�شيار�ت

Thim’ar 18.10 8.07 2.24 -1.02 (M(  )س( 10.000 181.00 80.66 -10.24 ثمار

Fitaihi Group 11.10 11.19 0.99 0.38 28.94 50.000 555.00 559.33 19.18 جمموعة فتيحي

Jarir 169.75 22.90 7.41 11.09 15.30 30.000 5,092.50 686.87 332.77 جرير

Aldrees 26.20 12.67 2.07 2.12 12.38 25.000 655.00 316.87 52.89 �لدري�ش

AlHokair 23.20 12.94 1.79 2.88 8.06 70.000 1,624.00 905.49 201.40  �حلكري 

Alkhaleej Trng 51.50 19.46 2.65 4.12 12.49 10.000 515.00 194.57 41.24 �خلليج للتدريب

Total Retail Sector   13.16 2.90 2.86 12.92 262.500 10,004.00 3,455.38 749.82 �إجمايل قطاع �لتجزئة

Gas & 
Industrialization 20.60 12.55 1.64 1.98 10.39 75.000 1,545.00 940.93 148.70 �لغاز و�لت�شنيع

Saudi Electricity 10.00 11.65 0.86 0.26 38.77 4,166.594 41,665.94 48,522.89 1,074.78 كهرباء �ل�شعودية

Total Energy & 
Utilities Sector   11.66 0.87 0.29 35.32 4,241.594 43,210.94 49,463.82 1,223.48

�إجمايل قطاع �لطاقة 

و�ملر�فق �خلدمية
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SAVOLA Group 20.40 12.78 1.60 0.40 50.41 500.000 10,200.00 6,389.17 202.36 جمموعة �شافوال

Food 12.85 8.51 1.51 0.71 18.19 20.000 257.00 170.15 14.13 �لغذ�ئية

SADAFCO 24.10 15.02 1.60 1.59 15.12 32.500 783.25 488.09 51.81  �شد�فكو

Almarai 152.75 33.18 4.60 8.35 18.29 109.000 16,649.75 3,617.14 910.26 �ملر�عي

Anaam Holding 31.90 11.03 2.89 0.54 58.73 10.900 347.71 120.19 5.92 �أنعام �لقاب�شة

H B 22.35 16.96 1.32 2.14 10.46 28.571 638.57 484.66 61.04 حلو�ين �إخو�ن

NADEC 29.40 17.66 1.66 1.16 25.38 60.000 1,764.00 1,059.72 69.50 نادك

Qassim Agriculture 9.05 8.11 1.12 0.01 1560.34 50.000 452.50 405.49 0.29 �لق�شيم �لزر�عية

Hail Agriculture 23.15 16.49 1.40 2.17 10.67 30.000 694.50 494.55 65.11 حائل �لزر�عية

Tabuk Agriculture 19.15 18.47 1.04 1.18 16.18 20.000 383.00 369.48 23.67 تبوك �لزر�عية

Saudi Fisheries 35.40 8.22 4.31 -1.29 (M(  )س( 20.000 708.00 164.35 -25.84 �شماك �الأ

Sharqiya Dev Co 23.20 13.82 1.68 -1.66 (M(  )س( 7.500 174.00 103.64 -12.44 �ل�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 22.00 23.61 0.93 2.72 8.09 20.000 440.00 472.22 54.42 �جلوف �لزر�عية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 -7.404 (M(  )س( 5.000 348.75 56.49 -37.02  بي�شة �لزر�عية 

Jazan Development 9.25 13.51 0.68 0.40 23.31 50.000 462.50 675.28 19.84 جاز�ن للتنمية

Total Agriculture & 
Food Industries   15.64 2.28 1.46 22.37 963.471 34,303.53 15,070.62 1,403.05

�إجمايل قطاع �لزر�عة 

و�ل�شناعات �لغذ�ئية

STC 39.90 18.82 2.12 5.52 7.22 2,000.000 79,800.00 37,637.98 11,047.06 �الت�شاالت

Etihad Etisalat 34.50 13.93 2.48 2.99 11.55 700.000 24,150.00 9,754.31 2,091.78 �حتاد �ت�شاالت

Zain KSA 10.30 8.37 1.23 - - 1,400.000 14,420.00 11,721.83 - زين �ل�شعودية 

Atheeb Telecom 14.20 10.00 1.42 - - 100.000 1,420.00 1,000.00 - عذيب لالت�شاالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector   14.31 1.99 3.13 7.91 4,200.000 119,790.00 60,114.12 13,138.84

�إجمايل قطاع �الت�شاالت 

وتقنية �ملعلومات

Tawuniya 28.00 21.47 1.30 1.34 20.82 50.000 1,400.00 1,073.35 67.24 �لتعاونية

Malath Insurance 24.60 7.76 3.17 -1.11 (M(  )س( 30.000 738.00 232.79 -33.41 مالذ للتاأمني

MEDGULF 16.85 9.89 1.70 0.07 252.43 80.000 1,348.00 790.80 5.34 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 62.75 6.63 9.47 -1.42 (M(  )س( 10.000 627.50 66.27 -14.17 �أليانز �إ�ش �إف

SALAMA 37.00 6.14 6.02 -2.06 (M(  )س( 10.000 370.00 61.44 -20.63 �شالمة

Walaa Insurance 20.70 9.05 2.29 -0.10 (M(  )س( 20.000 414.00 181.03 -2.03 والء للتاأمني

Arabian Shield 19.90 9.81 2.03 0.08 265.33 20.000 398.00 196.27 1.50 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 61.50 5.11 12.03 -0.36 (M(  )س( 10.000 615.00 51.14 -3.63 �شاب تكافل

SANAD 18.95 8.75 2.17 -0.68 (M(  )س( 20.000 379.00 174.95 -13.61 �شند

SAICO 33.20 8.99 3.69 -0.37 (M(  )س( 10.000 332.00 89.93 -3.70 �شايكو

Saudi Indian 34.20 7.91 4.32 -0.73 (M(  )س( 10.000 342.00 79.14 -7.34 �ل�شعودية �لهندية

Gulf Union 24.40 8.87 2.75 0.08 310.29 22.000 536.80 195.18 1.73 �حتاد �خلليج

ATC 64.75 8.31 7.79 -1.01 (M(  )س( 10.000 647.50 83.12 -10.10 هلي للتكافل �الأ

Al - Ahlia 33.40 8.30 4.02 -1.53 (M(  )س( 10.000 334.00 83.04 -15.32 هلية �الأ

ACIG 52.00 7.05 7.38 -2.02 (M(  )س( 10.000 520.00 70.49 -20.19 �أ�شيج

AICC 20.50 8.54 2.40 - - 20.000 410.00 170.82 - �لتاأمني �لعربية

Trade Union 17.20 9.90 1.74 -2.02 (M(  )س( 25.000 430.00 247.55 -2.44 �الحتاد �لتجاري

Sagr Insurnce 27.90 10.12 2.76 0.12 227.76 20.000 558.00 202.45 2.45 �ل�شقر للتاأمني

U C A 20.40 9.49 2.15 - - 20.000 408.00 189.81 - �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 9.50 10.26 0.93 0.39 24.50 100.000 950.00 1,025.53 38.78 �إعادة

Bupa Arabia 15.00 9.75 1.54 - - 40.000 600.00 389.94 - بوبا �لعربية

Total Insurance Sector   10.34 2.19 -0.05 44.35 547.000 12,357.80 5,655.04 -29.53 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 42.20 14.11 2.99 0.53 80.23 15.000 633.00 211.69 7.89  �مل�شايف 

Saudi Advanced 10.75 16.25 0.66 0.41 25.92 43.200 464.40 701.85 17.92 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 12.95 8.11 1.60 -1.15 (M(  )س( 49.000 634.55 397.39 -56.25 ح�شاء للتنمية �الأ

SISCO 9.30 10.61 0.88 -0.36 (M(  )س( 68.000 632.40 721.65 -24.21 �شي�شكو

Assir 11.45 18.32 0.62 -3.43 (M(  )س( 126.389 1,447.15 2,315.51 -433.10 ع�شري

Al Baha 11.60 6.97 1.66 -1.00 (M(  )س( 15.000 174.00 104.53 -14.94 �لباحة

Kingdom 3.80 3.43 1.11 -4.75 (M(  )س( 6,300.000 23,940.00 21,614.78 -29,911.18 �ململكة

Total Multi-Investment 
Sector   3.94 1.07 -4.60 42.52 6,616.589 27,925.50 26,067.40 -30,413.87

�إجمايل قطاع �شركات 

�ال�شتثمار �ملتعدد

 FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2009  ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية - 03/31/ 2009 م� 

Company

Close  Price
Book 

Value (SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income (mn)

ال�شركة

�شعر الإغالق

القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم

ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�شوقية 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني )مليون( �شايف الدخل )مليون(
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data 
(1st Q 2009 as recent).

ال�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، وال�شركات اخلا�شرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�شمولة يف 

ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد للقطاعات ولل�شوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �ض :املوؤ�شر �شالب لن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات املالية لآ

ول 2009 م(. الربع الأ

BCI 24.05 13.89 1.73 1.80 13.35 22.000 529.10 305.60 39.64 بى �شى �آى

MA’ADEN 11.85 17.50 0.68 0.22 53.90 925.000 10,961.25 16,187.53 203.38 معادن

Astra Indust 21.05 19.39 1.09 2.51 8.40 74.118 1,560.18 1,437.49 185.79 �أ�شر� �ل�شناعية

Pharmaceutical 28.70 23.66 1.21 2.14 13.42 60.000 1,722.00 1,419.77 128.27 �لدو�ئية

Glass 28.30 17.12 1.65 2.71 10.45 25.000 707.50 428.09 67.70 زجاج

FIPCO 36.70 14.01 2.62 2.55 14.39 6.875 252.31 96.33 17.53 فيبكو

Maadaniyah 26.00 16.63 1.56 1.97 13.22 20.445 531.57 339.99 40.20 معدنية

Saudi Chemical 21.65 17.35 1.25 3.19 6.78 63.240 1,369.15 1,097.03 201.83 �لكيميائية �ل�شعودية

SPM 52.75 14.95 3.53 2.83 18.67 30.000 1,582.50 448.38 84.75 �شناعة �لورق

AlAbdullatif 37.40 14.95 2.50 2.48 15.10 81.250 3,038.75 1,214.82 201.30 �لعبد �للطيف

Saudi Export 26.10 11.02 2.37 1.32 19.74 10.800 281.88 118.97 14.28 �ل�شادر�ت

Total Industrial 
Investment Sector   17.51 0.98 0.90 19.02 1,318.728 22,536.19 23,094.00 1,184.67

�إجمايل قطاع �ال�شتثمار 

�ل�شناعي

MMG 32.60 19.02 1.71 6.66 4.90 100.000 3,260.00 1,901.92 665.50 جمموعة �ملعجل

Ceramic 89.75 28.97 3.10 7.12 12.61 25.000 2,243.75 724.17 177.90 �خلزف

Gypsum 44.20 14.45 3.06 3.55 12.46 31.667 1,399.67 457.63 112.32 �جلب�ش

Cables 18.80 13.82 1.36 2.79 6.74 76.000 1,428.80 1,050.07 212.05 �لكابالت

Saudi Industrial 8.50 5.88 1.45 -0.14 (M(  )س( 40.000 340.00 235.25 -5.52 �شدق

Amiantit 15.65 12.87 1.22 2.04 7.68 115.500 1,807.58 1,486.84 235.32 �ميانتيت

Pipes 27.90 22.60 1.23 3.72 7.49 31.500 878.85 711.77 117.26 �أنابيب

Zamil Industrial 44.50 23.02 1.93 5.00 8.89 45.000 2,002.50 1,036.07 225.14 �لز�مل لل�شناعة

AL Babtain 61.25 18.46 3.32 4.85 12.62 27.000 1,653.75 498.47 131.01 �لبابطني

SVCP 49.50 14.09 3.51 3.10 15.97 15.000 742.50 211.40 46.48 �لفخارية

MESC 27.90 15.05 1.85 2.21 12.62 40.000 1,116.00 601.98 88.41 م�شك

Red Sea 60.75 22.77 2.67 7.13 8.51 30.000 1,822.50 682.98 214.04 حمر �لبحر �الأ

Total Building & 
Constructuion Sector   16.64 1.95 3.85 8.52 576.667 18,695.89 9,598.55 2,219.91

�إجمايل قطاع �لت�شييد 

و�لبناء

Real Estate 19.35 25.71 0.75 0.98 19.84 120.000 2,322.00 3,085.06 117.04 �لعقارية

Taiba 16.50 19.33 0.85 1.07 15.46 150.000 2,475.00 2,898.86 160.14 طيبة لال�شتثمار

Makkah 25.90 24.38 1.06 1.29 20.15 164.816 4,268.74 4,017.77 211.80  مكة لالن�شاء 

Arriyadh Development 9.80 14.05 0.70 0.80 12.29 100.000 980.00 1,404.66 79.76 �لتعمري

Emaar E .C 8.25 9.64 0.86 -0.34 (M(  )س( 850.000 7,012.50 8,190.53 -292.04 �إعمار

Jabal Omar 18.60 9.92 1.87 -0.08 (M(  )س( 671.400 12,488.04 6,661.45 -52.55 جبل عمر

Dar Al Arkan 19.65 16.30 1.21 3.27 6.00 720.000 14,148.00 11,736.50 2,356.20 ركان د�ر �الأ

Total Real Estate 
development Sector   13.69 1.15 0.93 8.27 2,776.216 43,694.28 37,994.83 2,580.35

�إجمايل قطاع �لتطوير 

�لعقاري

Shipping 15.65 16.16 0.97 2.38 6.57 315.000 4,929.75 5,090.80 749.97 �لنقل �لبحري

SAPTCO 8.00 11.31 0.71 0.24 33.10 125.000 1,000.00 1,414.02 30.21 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 13.15 9.24 1.42 0.63 20.97 18.000 236.70 166.38 11.29 مربد

Budget Saudi 41.00 19.44 2.11 4.58 8.94 18.300 750.30 355.67 83.89 بدجت �ل�شعودية

Total Transport Sector   14.75 0.98 1.84 7.90 476.300 6,916.75 7,026.87 875.36 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 20.45 15.04 1.36 1.87 10.95 15.000 306.75 225.63 28.01 عالن   تهامه لالإ

SRMG 31.00 17.20 1.80 2.81 11.05 80.000 2,480.00 1,376.25 224.45 بحاث و �لت�شويق �الأ

SPPC 20.00 13.20 1.52 2.51 7.97 60.000 1,200.00 791.88 150.50 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector   15.44 1.67 2.60 9.89 155.000 3,986.75 2,393.76 402.96

�إجمايل قطاع �العالم 

و�لن�شر

Hotels 23.15 19.54 1.18 1.79 12.95 69.006 1,597.49 1,348.41 123.35 �لفنادق

Shams 22.85 7.16 3.19 0.02 1,288.49 10.150 231.93 72.71 0.18 �شم�ش

Total Hotel & Tourism 
Sector   17.95 1.29 1.56 14.81 79.156 1,829.42 1,421.12 123.53

�إجمايل قطاع �لفنادق 

و�ل�شياحة
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income (mn)

ال�شركة

�شعر الإغالق

القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم

ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني )مليون( �شايف الدخل )مليون(

Market   14.34 1.55 1.22 9.62 39,819.184 884,193.85 571,019.13 48,564.24 اجمايل ال�شوق




