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الجسر الشهري

مقال

نويل اجلانب االجتماعي اهتماًما كبرًيا وذلك كجزء من اهتمامنا بوطننا الذي 

اأهداف  اإىل  �سنرتجمه  �سعادته، وهو هدف  نكون من عوامل  اأن  اأعيننا  ن�سب  �سن�سع 

ومتنوعة،  متخ�س�سة  مادة  تقدمي  عرب  حتقيقها  اإىل  الوقت  مبرور  �سن�سعى  مهنية 

مكان مناطق اهتمام امل�ستثمر اأو القارئ  �سهلة اللغة، عميقة الفائدة، ت�سمل قدر االإ

االقت�سادي ب�سكل عام. 

عالم االقت�سادي، �سنكون باإذن اهلل جزًءا من ثقافتكم  ونحن كلبنة متجددة يف االإ

الثقافة، و�ساهمنا يف تعزيز هذا اجلانب  واإذا عملنا على تقوية هذه  االقت�سادية، 

ا. ف�سيكون يف ذلك خدمة ملجتمعنا اأي�سً

القطاع  تخدم  هادفة  اأفكار  لطرح  ال�سعي  يف  جهًدا  ناألو  فلن  ذاته  ال�سعيد  وعلى 

من  وذلك  خا�ص  ب�سكل  واال�ستثمار  املالية  �سواق  االأ وقطاع  عام،  ب�سكل  االقت�سادي 

خالل جملتكم وجهودكم املميزة التي تبذلونها يف التفكري معنا ب�سوت مقروء يكون 

دورنا دومًا اإي�ساله من منتجيه اإىل متلقيه يف اأف�سل القوالب ال�سحفية املمكنة.

ننطلق بعدد �سهري يحملنا مزيدًا من امل�سوؤولية، وي�سفي علينا مزيًدا من الروح 

زادكم  ال�سهري  عالمي  االإ ج�سرنا  يكون  اأن  اأمل  وكلنا  والتوا�سل،  بداع  لالإ املتوثبة 

فكار اأن يلبي احتياجاتكم بالقدر  بواب واالأ املعلوماتي الذي نتمنى بالتنوع وتعدد االأ

الذي يلبي رغباتكم.
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زمة املالية العاملية التي بداأت ت�صرب اأركان االقت�صاد  الزالت االأ

حيًنا  �أبعادها  وتتك�شف  م�شتمرة،  �ملا�شي  نوفمرب  مطلع  منذ  �لعاملي 

بعد �آخر، وال يعرف �أغلب �ملحللني �القت�شاديني بل حتى �شناع �لقر�ر 

زمة بالعامل، وما �شتخلفه من تبعات �شيا�شية  �إىل �أين �شت�شل هذه �الأ

و�قت�شادية بل حتى �جتماعية على دول �لعامل. 

��

جذبت �ل�شعودية �أنظار �لعامل خالل �لعام �ملن�شرم 2008م الحتو�ئها 

�إىل �شد�رة �لعو��شم �لعاملية  �أزمتي �لطاقة و�القت�شاد مما دفع بالريا�ض 

�ملهتمني  من  ح�شًد�  جمعت  ن�شطة  و�قت�شادية  �شيا�شية  بحركة  عجت  �لتي 

ب�شئون �لطاقة و�ملال من م�شوؤويل حكومات و�شركات عاملية كربى.
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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.

هـ عدد 27 اربع الثالث 1429

على  تد�عياتها  وتظهر  تتو�ىل  �لعاملية  �ملالية  زم��ة  �الأ ف�شول  الز�لت 

زمة �لقطاع  مفا�شل �القت�شاد �لعاملي حينا بعد �آخر، فبعد �أن �شربت �الأ

�مل�شريف عرب ما �شهدناه من �النهيار�ت �ملتتالية للعديد من �لبنوك،�متدت 

�أبرزها �شناعة  �أخرى كان من  �قت�شادية  �إىل قطاعات  زمة  �الأ تد�عيات 

�شناعة  وك��ذل��ك  �لطلب،  و�نخفا�ض  �ل��رك��ود  نتيجة  وكيماويات  �لبرت 

�إيجابية  جو�نب  هناك  �ل�شورة  من  خ��ر  �الآ �جلانب  ويف  لكن  �ل�شيار�ت، 

معدالت  وتر�جع  �شعار  �الأ �نخفا�ض  عرب  �لعادي  �مل�شتهلك  تهم  زمة  لالأ

زمة وتد�عياتها  �لت�شخم، ويف هذ� �لعدد نو��شل معكم ��شتكمال �شورة �الأ

بع�ض  موؤخر� يف  �لتي ظهرت  تد�عياتها  بع�ض  و�إقليميا وخ�شو�شا  عامليا 

دول �خلليج وتاأثريها على خطط �لتنمية يف �لدول �خلليجية ومنها �ململكة 

نفاق  �الإ معدالت  ��شتمر�ر  موؤخر�  �أعلنت  �لتي  ميز�نيتها  �أظهرت  �لتي 

زمة وهو ما يظهر عزم حكومة خادم �حلرمني  �لعام بل زيادتها رغم �الأ

�ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز على مو�جهة تد�عياتها و�حلد من 

�أ�شعار  �آثارها على بر�مج وخطط �لتنمية، وياأتي كل ذلك رغم ��شتمر�ر 

ن على عودتها �إىل  �لنفط يف �النخفا�ض وعدم ظهور بو�در ملمو�شة حتى �الآ

نتاج باأكرث  م�شتوياتها �ل�شابقة رغم �لتخفي�شات �لكبرية من قبل �أوبك لالإ

من مليوين برميل يوميا.

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

تعد �ل�شركة �ل�شعودية للمعلومات �الئتمانية �أول �شركة �شعودية تعمل يف 

جمال دقيق وح�شا�ض هو توفري �ملعلومات �الئتمانية للعديد من �جلهات ذ�ت 

�لعالقة و�أبرزها �لبنوك �لتي متتلك ح�شة �لغالبية يف ر�أ�شمال �ل�شركة حيث 

توفر �ل�شركة معلومات متكاملة عن �لعمالء و�مل�شتفيدين.
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أخبار

وق
س

ال

تعديل قائمة 
األعمال لدى 

شركتي الوساطة 
وأصول

�أ�شدر جمل�ض هيئة �ل�شوق �ملالية خالل �جتماعه يف �شهر نوفمرب �ملا�شي قر�ًر� باملو�فقة على 

�أ�شيل، ووكيل، و�لتعهد  عمال لدى �شركة �لو�شاطة �ملالية لت�شمل �لتعامل ب�شفة  تعديل قائمة �الأ

ور�ق �ملالية. د�رة، و�لرتتيب، وتقدمي �مل�شورة، و�حلفظ يف �الأ بالتغطية، و�الإ

عمال لدى �شركة �أ�شول �ملالية لت�شمل  كما و�فق جمل�ض هيئة �ل�شوق �ملالية على تعديل قائمة �الأ

ور�ق �ملالية. د�رة، و�حلفظ يف �الأ �لتعامل ب�شفة �أ�شيل، ووكيل، و�الإ

�لتنظيمية  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  م�شوؤولية  من  �نطالًقا  ياأتي  �لقر�ر  هذ�  �إن  للهيئة  بيان  وقال 

ور�ق �ملالية، و��شتمر�ًر� جلهودها يف تطوير هذ� �لقطاع. عمال �الأ الأ

حققت �شركة �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية 

�لتميز  �لثاين يف جائزة  �ملركز  )ت��د�ول( 

ت��وزي��ع  ح��ف��ل  يف  2008م  ل��ع��ام  �ل��رق��م��ي 

�الت�شاالت  وز�رة  نظمته  �ل��ذي  �جلو�ئز 

وتقنية �ملعلومات يف 30 دي�شمرب 2008م. 

وق�����ام  م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���ض حم��م��د جميل 

ب��ن �أح��م��د م��ال وزي��ر �الت�����ش��االت وتقنية 

�ملعلومات بت�شليم �جلو�ئز للمو�قع �لفائزة 

�شالح  بن  عبد�هلل  �شتاذ  �الأ ت�شلم  حيث 

�ل�شوق  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويلمي 

�جلائزة  درع  )ت��د�ول(  �ل�شعودية  �ملالية 

ل��ل��م��رك��ز �ل��ث��اين ع��ن ف���رع م��و�ق��ع �مل��ال 

عمال. و�الأ

���ش��ت��اذ ع��ب��د�هلل ب��ن �شالح  وث��م��ن �الأ

�ل�شوق  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويلمي 

�لوز�رة  جهود  )ت��د�ول(  �ل�شعودية  �ملالية 

بال�شكر  وخ�ض  �جلائزة  ه��ذه  تنظيم  يف 

�أحمد  بن  جميل  حممد  �ملهند�ض  معايل 

�ملعلومات  وتقنية  �الت�شاالت  وزي��ر  مال 

�جلائزة  �أه��د�ف  حتقيق  على  و�لقائمني 

يف ت�شجيع �ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف زيادة 

�الهتمام باملحتوى �لعربي �لرقمي وكذلك 

زيادة �ملناف�شة على تقدمي كل ما هو مفيد 

ومتميز باللغة �لعربية خلدمة �ملجتمع.

و�أ�شار �إىل �أن موقع �شركة �ل�شوق �ملالية 

�لر�شمي  �ملوقع  هو  )ت���د�ول(  �ل�شعودية 

ويحتوي  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  ملعلومات 

�أخبار �ل�شوق وكافة �ملعلومات �ملالية  على 

لل�شركات �ملدرجة �إىل جانب تقدمي جملة 

�شبوعية و�ل�شهرية  من �لتقارير �ليومية و�الأ

�ل�شنوية �الإح�شائية عن  و�لربعية وكذلك 

�ل�شوق وغريها من �ملز�يا و�ملعلومات �لتي 

تقدم بدقة و�شرعة لكافة �مل�شتفيدين. 

�ملالية  �ل�شوق  �شركة  موقع  �أن  يذكر 

ول  �الأ �ملركز  �ل�شعودية )تد�ول( قد حقق 

عامي  للجائزة  و�لثانية  وىل  �الأ �ل��دورة  يف 

�جلهات  ع��دد  بلغ  وق��د  2005-2006م. 

�لتي فازت يف فروع �جلائزة �ل�شبعة لعام 

2008م نحو 21 موقًعا متثل مو�قع �إد�ر�ت 

حكومية، وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين، و�ملال 

و�ل�شحية  �لتعليمية،  و�جلهات  عمال،  و�الأ

و�لطبية، �الإعالمية و�ملو�قع �لثقافية.

موقع شركة تداول يحصد المركز الثاني لجائزة التميز الرقمي 2008

معايل وزير االت�ساالت وتقنية املعلومات ي�سلم جائزة التميز الرقمي لعام 2008 

�ستاذ عبداهلل بن �سالح ال�سويلمي املدير التنفيذي ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( للأ

لكرتوين �سمن فعاليات املعر�ض امل�ساحب  .. وي�ستمع اإىل �سرح عن موقع تداول االإ

لفعاليات حفل التكرمي
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�أعلنت هيئة �ل�شوق �ملالية عن فر�ض عدد من �لغر�مات �ملالية على 

�ل�شوق،وتنوعت  يف  �ملدرجة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  من  �شركات  ت�شع  نحو 

�أ�شباب فر�ض هذه �لغر�مات كما تفاوتت قيمتها.

على  ريال  200�أل��ف  بنحو  ماليتني  غر�متني  �ل�شوق  هيئة  وفر�شت 

�شرية  تعترب  معلومات  �إف�شائها  ب�شبب  �ملنطقة �جلنوبية  �أ�شمنت  �شركة 

�شربت  حيث  �لهيئة  موقع  على  ر�شمًيا  ن�شرها  قبل  �ل�شركة  و�شع  عن 

�ل�شركة خربين ل�شحيفة وموقع �نرتنت عن ميز�نيتها عن �لربع �لثاين 

و�لربع �لثالث من �لعام �جلاري.

بلغ  �مل�شايف   �شركة  على  مالية  غر�مات  ثالث  �لهيئة  فر�شت  كما 

وىل بنحو 50 �ألف ريال وذلك  �إجماليها 250�ألف ريال ،وجاءت �لغر�مة �الأ

�أع�شاء  بالتغري �لذي مت يف ت�شكيل  �لهيئة و�جلمهور  �إبالغ  لتاأخرها يف 

د�رة بتاريخ  جمل�ض �إد�ر�تها و�ملتمثل يف ��شتقالة �أحد �أع�شاء جمل�ض �الإ

2008/7/12م، و�لذي مت �الإعالن عنه الحًقا يف تاريخ 2008/7/28م. 

فجاءت  ري��ال  �أل��ف   100 بلغت  و�لتي  �لثانية  �ملالية  �لغر�مة  �أم��ا 

بزيادة  د�رة  �الإ جمل�ض  تو�شية  عن  و�جلمهور  �لهيئة  �إبالغ  يف  لتاأخرها 

ر�أ�ض �ملال بتاريخ 2008/7/13م و�لذي مت �الإعالن عنها الحًقا يف تاريخ 

2008/7/27م. 

�إبالغ  ا  يف  �أي�شً �ل�شركة  لتاأخر  100�ألف ريال  �لثالثة بنحو  وجاءت 

2008/7/12م  بتاريخ  د�رة  �الإ جمل�ض  تو�شية  عن  و�جلمهور  �لهيئة 

و�ملتعلقة بتوزيع �أرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 30 �أبريل 2008  �لذي 

مت �الإعالن عنها الحًقا يف تاريخ 2008/7/28م. 

�شاب  �شركة  على  ري��ال  �أل��ف   200 قدرها  مالية  غر�مة  فر�ض  ومت 

ور�ق �ملالية �ملحدودة ملخالفتها تعليمات هيئة �ل�شوق �ملالية �ملتعلقة  لالأ

�شيل باإد�رة  بوقف قبول �أي تفاو�ض �أو وكاالت �شرعية غري �شادرة عن �الأ

�حل�شابات �ال�شتثمارية.

وفر�شت غر�مة مالية مقد�رها 100 �ألف ريال على �شركة �ميانتيت 

توقيعها عقد  �الإعالن عن  �ل�شركة يف  تاأخرت  �ل�شعودية، حيث  �لعربية 

بيع ما ن�شبته 50% من ح�شتها يف �شركة �شوجن كوينج بويل كوم �لعاملية 

ريال،  مليون   169 بلغت  بقيمة  2008/4/25م  بتاريخ  �ل�شينية   CPIC
ومل تعلن عنه �إال بتاريخ 2008/5/3م.

د�ر  �شركة  على  ريال  �ألف   100 مقد�رها  مالية  غر�مة  فر�ض  ومت 

ركان للتطوير �لعقاري، ب�شبب ت�شرب خرب �أرباح �ل�شركة للربع �لثاين  �الأ

لعام 2008م قبل �إبالغ �لهيئة بذلك و�إعالنه بتاريخ 2008/7/20م.

�شركة  على  ريال  �ألف   200 مقد�رها  مالية  �لهيئة غر�مة  وفر�شت 

تتعلق  خاطئة  معلومات  لتقدميها  وذل��ك  �ملالية،  للخدمات  �لر�جحي 

الئحة  من  3/�أ  �مل��ادة  �أحكام  بذلك  خمالفة  �ل�شركة  لدى  مب�شتثمرين 

�شخا�ض �ملرخ�ض لهم. �الأ

فرض تسع غرامات مالية على ست شركات بأكثر من مليون ريال
بسبب تسريب المعلومات أو التأخر في إبالغها للهيئة

طرح أسهم شركة اتحاد عذيب لالتصاالت لالكتتاب العام
�صهم  ط��رح   30،000،000  عن  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  �أعلنت 

عذيب  �حت��اد  �شركة  �أ�شهم  )30  %  (    من  متثل  �لعام  لالكتتاب 

لالت�شاالت وذلك تنفيًذ� لقر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم )41( وتاريخ 

1429/2/18ه�.

�لو�حد  لل�شهم  ب�شعر10رياالت  �ل�شركة  �أ�شهم  طرح  و�شيتم 

�إىل  2009/1/24م  �ملو�فق  1430/1/27ه�����  من  �لفرتة  خ��الل 

1430/2/7 �ملو�فق2009/2/2م.

موعد  قبل  بال�شركة  �خلا�شة  �شد�ر  �الإ ن�شرة  تن�شر  و�شوف 

�شد�ر على �ملعلومات  بد�ية �الكتتاب بوقت كاف. وحتتوي ن�شرة �الإ

قر�ر  �تخاذ  قبل  عليها  �الطالع  �مل�شتثمر  يحتاج  �لتي  و�لبيانات 

�ال�شتثمار، مبا يف ذلك �لبيانات �ملالية لل�شركة و�ملعلومات �لو�فية 

عن ن�شاطها و�إد�رتها.
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أخبار

تعديل التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المدرجة أسهمها في السوق
 �أ�شدر جمل�ض هيئة �ل�شوق �ملالية قر�ره رقم )4-38-2008( وتاريخ 

�لتعليمات  تعديل  �ملت�شمن  2008/11/24م  �ملو�فق  1429/11/26ه���� 

�خلا�شة باإعالنات �ل�شركات �ملدرجة �أ�شهمها يف �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية 

�ل�شادرة مبوجب قر�ر جمل�ض هيئة �ل�شوق �ملالية �ل�شابق رقم )199-1-

2006( وتاريخ 1427/7/18ه� �ملو�فق 2006/8/12م.

وتطوير  تعزيز  يف  �لهيئة  جلهود  ����ش��ت��م��ر�ًر�  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ت��ي  وي��اأ

�ل�شركات  باإعالنات  �ملتعلقة  و�ل�شفافية  ف�شاح  �الإ ومبادئ  �إج���ر�ء�ت 

على  �مل�شتثمرين  و�إعانة  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  �أ�شهمها  �ملدرجة 

�تخاذ قر�ر�تهم �ال�شتثمارية بناًء على معلومات �شحيحة وو�فية.

تو�فرها  من  البد  �لتي  �شا�شية  �الأ �لعنا�شر  �لتعليمات  هذه  وحتدد 

تد�ول وال�شيما  تبث من خالل نظام  �لتي  �ل�شركات  �إعالنات  يف جميع 

�ل�شركة  �إد�رة  جمل�ض  وتو�شيات  �ملالية،  بالنتائج  �خلا�شة  عالنات  �الإ

�جلمعية  �جتماع  عقد  �إىل  و�لدعوة  خف�شه،  �أو  �ملال  ر�أ�ض  زيادة  ب�شاأن 

�لعمومية �لعادية �أو غري �لعادية وقر�ر�ت �أي منهما يف حال �نعقادهما.

ن�شر  عند  مر�عاتها  �ل�شركات  على  يجب  عامة  تعليمات  وتت�شمن 

�إعالناتها ومنها:

جوهري  حدث  �أو  خلرب  �إع��الن  �أي  ي�شملها  �أن  يجب  �لتي  �لبيانات 

عدم  �ل�شركة  على  �أنه  على  �لهيئة  و�شددت  حدوثه،  �ملتوقع  من  �أو  وقع 

�أو  �لتاأثري يف م�شمون  �أي معلومات ميكنها  �إخفاء  �أو  �أو حذف  ��شتبعاد 

نتائج �حلدث �جلوهري.

�أما �لتعليمات �خلا�شة باإعالنات �ل�شركات لنتائجها �ملايل فت�شمنت 

�شا�شية �لو�جب تو�فرها يف �إعالنات �لنتائج �ملالية لل�شركات  �لعنا�شر �الأ

�لربع �حلايل ومقارنته مع  �لربح )�خل�شارة( خالل  بيان �شايف  ومنها 

�لربع �ملماثل من �لعام �ل�شابق مع �إي�شاح ن�شبة �لتغري. وكذلك مقارنته 

مع �لربع �ل�شابق مع �إي�شاح ن�شبة �لتغري.

وبيان �إجمايل �لربح )�خل�شارة(، وبيان �لربح )�خل�شارة( �لت�شغيلي، 

وبيان �شايف �لربح )�خل�شارة(، ومقد�ر ربحية )خ�شارة( �ل�شهم خالل 

�لفرتة �حلالية ومقارنتها مع �لفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�شابق.

�لربح )�خل�شارة(  وبيان  �لربح )�خل�شارة(،  �إجمايل  بيان  وكذلك 

�لعام  من  �ملماثلة  �لفرتة  مع  ومقارنته  �حلالية  �لفرتة  خالل  �لت�شغيلي 

�ل�شابق مع �إي�شاح ن�شبة �لتغري.

الترخيص لثماني شركات لتقديم خدمات أعمال األوراق المالية
خ��الل  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وق  هيئة  جمل�ض  و�ف���ق 

�جتماعه يف �شهر نوفمرب �ملا�شي على �لرتخي�ض 

�ملالية  ور�ق  �الأ خدمات  لتقدمي  ل�شركات  لثالث 

وهي:

لال�شت�شار�ت  غز�لة  �أب��و  طالل  �شركة   -  1

�ملالية ملمار�شة ن�شاطي �لرتتيب، وتقدمي �مل�شورة 

ور�ق �ملالية. يف �الأ

لال�شت�شار�ت  �حل��ل��ول  رو����ش��ي  مكتب   -  2

�ملالية ملمار�شة ن�شاطي �لرتتيب، وتقدمي �مل�شورة 

ور�ق �ملالية.  يف �الأ

�لعاملي )غلوبل(  �ال�شتثمار  بيت  3 - �شركة 

�ل�شعودية على طرح �ل�شناديق �لتالية: 

�شهم �خلليجية. 1 - �شندوق جلوبل لالأ

�شو�ق �خلليجية. 2 - �شندوق جلوبل لالأ

�شهم �ل�شعودية.  3 - �شندوق جلوبل لالأ

�ل�شعودية  �لعربية  4 - �شركة �شعاع كابيتال 

)�شعاع كابيتال( حيث �أعلنت �لهيئة �أن �ل�شركة 

�لفنية  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات  ج������ر�ء�ت  �الإ ك��اف��ة  �أن��ه��ت 

�لتي  �ملالية   �ل�شوق  بع�شوية  �ملتعلقة  و�لنظامية 

تخولها لت�شبح �إحدى موؤ�ش�شات �لو�شاطة �لعاملة 

و�لتعامل  �ملالية  �لو�شاطة  خدمات  تقدم  �لتي 

)�لبيع  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  وكي��ل  ب�شفة 

�شهم �ملحلية(. و�ل�شر�ء لالأ

ورخ�ض  �ملالية:  �لعرب  �شركة �خلرب�ء   -  5

لها ممار�شة ن�شاطي �لرتتيب وتقدمي �مل�شورة يف 

ور�ق �ملالية.  �الأ

�ملالية:  ور�ق  �الأ عمال  الأ ترتيب  �شركة   -  6

وتقدمي  �لرتتيب  ن�شاطي  ممار�شة  لها  ورخ�ض 

ور�ق �ملالية. �مل�شورة يف �الأ

�ملالية:  لال�شت�شار�ت  �ملحرتفون  �شركة   -  7

وتقدمي  �لرتتيب  ن�شاطي  ممار�شة  لها  ورخ�ض 

ور�ق �ملالية.  �مل�شورة يف �الأ

8 - �شركة مكني كابيتال: 

ورخ�ض لها ممار�شة �أن�شطة �لتعامل ب�شفة 

و�لرتتيب،  د�رة،  و�الإ بالتغطية،  و�لتعهد  �أ�شيل 

ور�ق �ملالية. وتقدمي �مل�شورة، و�حلفظ يف �الأ

وياأتي هذ� �لقر�ر �نطالًقا من م�شوؤولية هيئة 

�ملالية  ور�ق  �الأ عمال  الأ �لتنظيمية  �ملالية  �ل�شوق 

�لقطاع  ه��ذ�  تطوير  يف  جلهودها  و����ش��ت��م��ر�ًر� 

�لتي تقدم  �ل�شركات  ورغبة منها يف زيادة عدد 

ور�ق  �الأ �أعمال  جمال  يف  للم�شتثمرين  خدماتها 

املالية.

مو�فقتها  عن  �ملالية  �ل�ش�وق  هيئة  و�أعلنت 

ور�ق �ملالية على طرح  عمال �الأ لل�شركة �لعربية الأ

�خلليجية". �شهم  لالأ �ملالية  �لعربية  "�شندوق 

ات
رك

ش
ال



� تداول عدد 27 يناير 2009

ك�شفت بيانات �أ�شدرتها موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي)�شاما( عن 

جنبية للموؤ�ش�شة )�الحتياطيات �حلكومية يف  ��شتمر�ر منو �ملوجود�ت   �الأ

1.662 تريليون  �لثاين )نوفمرب(�ملا�شي  �إىل  �خلارج( بنهاية ت�شرين 

ول )�أكتوبر( �أي  ريال مقابل 1.651 تريليون ريال يف   نهاية ت�شرين   �الأ

بنمو ن�شبته 0.66 يف �ملائة.  

�لنقد  موؤ�ش�شة  ��شتثمار�ت  �شايف  �نخفا�ض  �لبيانات  و�أظ��ه��رت 

�إىل  )نوفمرب(  �لثاين  ت�شرين  بنهاية  �ملالية  ور�ق  �خلارجية  يف   �الأ

ت�شرين  نهاية  يف  ريال  تريليون  ريال  مقابل   1.172  تريليون   1.169

ول )�أكتوبر(، �أي برت�جع ن�شبته 0.25 يف �ملائة.  فيما �شجلت ود�ئع  �الأ

�ملوؤ�ش�شة لدى �لبنوك �خلارجية �رتفاعا  من 373.2 مليار ريال يف نهاية 

ول )�أكتوبر( �ملا�شي �إىل 384.3 مليار  ريال بنهاية ت�شرين  ت�شرين �الأ

�لثاين )نوفمرب( .  

ويعك�ض �لنمو �لذي حدث يف �ملوجود�ت على �لرغم من �أن �لفرتة 

زمة �ملالية �لعاملية، تدين �ملخاطر يف �ال�شتثمار�ت  تتز�من  مع   تطور�ت �الأ

حمد  حمافظها  م��ر�ر�  �أك��ده  �أم��ر  وهو  �لنقد،  �لتي  تختارها   موؤ�ش�شة 

�أن �ملوجود�ت  رقام �ل�شنوية، يالحظ كذلك  �إىل   �الأ �ل�شياري.  وبالنظر 

نهاية  يف  ري��ال  تريليون   1.068 �رتفعت   من  ملوؤ�ش�شة  �لنقد  جنبية  �الأ

ت�شرين �لثاين )نوفمرب(   2007 �إىل 1.662   تريليون ريال بنهاية �ل�شهر 

نف�شه من �لعام �جلاري بن�شبة منو قدرها 35.7 يف �ملائة.  

كما�أظهرت بيانات موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي »�شاما« تر�جع 

يف  �ملئة  يف   19.2 �إىل  �ل�شعودي  �لنقد  ملعرو�ض  �ل�شنوي  �لنمو  معدل 

�أعلن حمافظ �لهيئة �لعامة لال�شتثمار عمرو 

�لدباغ عن �شدور مو�فقة خادم �حلرمني �ل�شريفني 

�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز على رعاية منتدى 

�لهيئة  تنظمه  و�ل��ذي  �لثالث  �ل��دويل  �لتناف�شية 

يناير �جل���اري يف   27 �إىل   25 ب��ني  �ل��ف��رتة  خ��الل 

�لريا�ض، حتت عنو�ن »�لتناف�شية �مل�شوؤولة يف عامل 

حد�ث«. مت�شارع �الأ

يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  خ��الل  �لدباغ  و�أك��د 

زمة  �الأ �أن  �ملنتدى  فعاليات  لالعالن عن  �لريا�ض 

�لفر�ض  من  �لعديد  وّل��دت  �لعاملية  �القت�شادية 

�ال�شتثمارية �ملغرية �أمام �القت�شاد �ل�شعودي ككل 

و�ل�شركات على وجه �خل�شو�ض، م�شري� يف �لوقت 

قل  �أنها �الأ ذ�ته �إىل �أن �ململكة جزء من �لعامل �إال 

زمة �القت�شادية �لر�هنة. تاأثر� باالأ

م��ن��ت��دى  م��ه��ام  �أه����م  �أن  �ل���دب���اغ  و�أو�����ش����ح 

�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة �ل����دويل حت�����ش��ني ب��ي��ئ��ة �ال���ش��ت��ث��م��ار، 

زم������ة  �الأ ع���م���ق  م�����دى  ب���ح���ث  �إىل  ����ش���اف���ة  ب���االإ

100 شخصية لمناقشة األزمة المالية العالمية في منتدى التنافسية
الدباغ: المملكة تؤكد مكانتها االقتصادية على المستوى العالمي

 �الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ع��امل��ي��ة وف�����رتة ����ش��ت��م��ر�ره��ا.

و�أ�شار �إىل �أن هيئة �ال�شتثمار �شت�شعى خالل �لعام 

�القت�شادي،  �ململكة  ت�شنيف  رف��ع  �إىل  �جل��اري 

�ل�شوق  �إىل  م�����و�ل  �الأ روؤو�����ض  م��ن  م��زي��د  وج���ذب 

�ملحلية.

من  �أ�شبح  �ل��دويل  �لتناف�شية  »منتدى  وق��ال 

حد�ث �لعاملية، كونه  �ملحطات �لبارزة يف �أجندة �الأ

وكذلك  �لعامل،  يف  للتناف�شية  منتدى  �أك��رب  يعترب 

�أهميته كحدث �قت�شادي مهم بعد منتدى  �زدياد 

�أن  �إىل  م�شري�  د�ف��و���ض«،  يف  �لعاملي  �القت�شاد 

�الهتمام �لعاملي باملنتدى ياأتي من�شجما مع �ل�شمعة 

�لتي متثلها �ململكة يف منظومة �القت�شاد  �لكبرية 

�ل�شريفني،  �حل��رم��ني  خ��ادم  ق��ي��ادة  حت��ت  �لعاملي 

حيث تعترب م�شاركة �ململكة يف قمة �لع�شرين دلياًل 

�ململكة«. به  تتمتع  �لتي  �القت�شادي  �لثقل   على 

ما  �أكرث  �مل�شوؤولة« هي  »�لتناف�شية  �أن  �لدباغ  و�أكد 

يحتاجه �لعامل �ليوم ملو�جهة �لتحديات �مل�شتقبلية، 

م�شري� �إىل �أن �شعفها يف �ل�شابق كان �أحد �أ�شباب 

زمة �القت�شادية �لعاملية. �الأ

و�أ�شاف �لدباغ �أن »�ملنتدى ي�شتهدف �مل�شاهمة 

فيما  �لعاملي  �لفكر  يف  و�لو�عية  �لفعالة  يجابية  �الإ

يتعلق مبفاهيم �لتناف�شية، كما ي�شتهدف �ال�شتفادة 

تتم بني  �لتي  و�لنقا�شات  �مل�شاركني  من طروحات 

�أجل  من  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  يف  �مل�شوؤولني 

�ال�شتثمار  لبيئة  و�مل�شتمر  �لتدريجي  �لتح�شني 

.»10 يف   10 ه���دف  يلخ�شه  و�ل����ذي  �ململكة   يف 

من جهته �أو�شح �لرئي�ض �لتنفيذي ملنتدى �لتناف�شية 

�لدويل عبد �ملح�شن بن �إبر�هيم �لبدر �أن �ملنتدى 

�لذي �شيقوم على 20 حلقة نقا�ض مفتوحة عرب 100 

�ملعا�شرة  �لعاملية  �لق�شايا  �أهم  �شيتناول  متحدث 

ذ�ت �لعالقة بتناف�شية �القت�شاديات، على ر�أ�شها 

زمة �ملالية �لعاملية وكيفية �خلروج منها، م�شري�  �الأ

تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أي�شا  �شيناق�ض  �أن��ه  �إىل 

�القت�شاد �لعاملي خالل �لعام �حلايل 2009

نمو احتياطيات مؤسسة النقد في الخارج 0.66 في المئة واستثمارات البنوك   3.5  في المئة
نوفمرب من 20.2 يف �ملئة يف �أكتوبر.

يف  �ملئة  يف   19.4 �لنقدي  للمعرو�ض  �ل�شنوي  �لنمو  معدل  وك��ان 

�شبتمرب و 21.8 يف �ملئة يف �أغ�شط�ض.

وقالت �ملوؤ�ش�شة يف تقريرها �ل�شهري �إن �ملعرو�ض �لنقدي »ن3« وهو 

�إىل919.3  �رتفع  �القت�شاد  يف  �ملتد�ول  للنقد  نطاقا  و�شع  �الأ �ملقيا�ض 

771 مليار  مليار ريال »245.1 مليار دوالر« بنهاية نوفمرب مقارنة مع 

ريال قبل عام.

يف  �لنقدي  �ملعرو�ض  منو  ت�شارع  و��شع  نطاق  على  �ملحللون  وتوقع 

نوفمرب بعدما �نخرطت �شاما يف �شيا�شة خلف�ض �لفائدة بقوة.

»�شاب«  �لربيطاين  �ل�شعودي  �لبنك  لدى  �القت�شاديني  كبري  وقال 

ينعك�ض  ما  وهو  �خلا�ض  �لقطاع  يف  تباطوؤ  »ثمة  �شفاكيناناكي�ض  جون 

جزئيا على منو �الئتمان«.

ويف 12 �أكتوبر خف�شت �شاما �شعر �إعادة �ل�شر�ء »�لريبو« 50 نقطة 

�أ�شا�ض �إىل 5يف �ملئة  وخف�شت �أي�شا �الحتياطي �لقانوين �إىل 10يف �ملئة 

من 13 يف �ملئة يف خطوة كان من �ملتوقع �أن تتيح نحو ع�شرة مليار�ت 

ريال للبنوك �لتجارية.

وبعد ت�شعة �أيام �شخت �شاما ود�ئع بثالثة مليار�ت دوالر يف �لنظام 

�مل�شريف للحد من �شغوط �ل�شيولة. وكان هذ� �أول �شخ دوالري جتريه 

�شاما يف ع�شر �شنو�ت. وعاودت �شاما خف�ض �شعر �إعادة �ل�شر�ء مرتني 

بعد 12 �أكتوبر لي�شل �إىل 3يف �ملئة وخف�شت �الحتياطي �لقانوين �إىل 

7يف �ملئة.
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اأنظار  ال�سعودية  جذبت 

املن�سرم  العام  خالل  العامل 

اأزم��ت��ي  الحتوائها  2008م 

ال��ط��اق��ة واالق��ت�����س��اد مما 

�سدارة  اإىل  بالريا�ص  دف��ع 

العوا�سم العاملية التي عجت 

بحركة �سيا�سية واقت�سادية 

من  ح�����س��ًدا  جمعت  ن�سطة 

امل��ه��ت��م��ن ب�����س��ئ��ون ال��ط��اق��ة 

حكومات  م�سوؤويل  من  واملال 

و�سركات عاملية كربى.

طار، خرجت  وفى هذا االإ

ا�ست�سافة  م��ن  ال�����س��ع��ودي��ة 

موؤمتر دويل للطاقة يف جدة 

اأزمة  حول  املا�سي  يونيو  يف 

اأ�سعار  ارتفاع  جراء  الطاقة 

 140 اإىل  ح��ي��ن��ه��ا  ال��ن��ف��ط 

ال��واح��د،  للربميل  دوالًرا 

ب��وؤرة  اإىل  ثانية  ع��ادت  ث��م 

الن�سف  يف  العاملي  االهتمام 

 2008 ال���ع���ام  م���ن  ال���ث���اين 

زم�����ة امل��ال��ي��ة  م��ع ظ��ه��ور االأ

م����ال  ال��ع��امل��ي��ة وت���زاي���د االآ

بعوائدها  ال�سعودية  باإ�سهام 

االقت�ساد  اإنقاذ  يف  النفطية 

العاملي من االنهيار.

السعودية تلفت أنظار العالم عام 2008م 
باحتوائها أزمتي الطاقة واالقتصاد
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توليه  له منذ  وىل  �الأ زيارة هي  �لريا�ض يف 

 2001 �لعام  �ملتحدة مطلع  �لواليات  رئا�شة 

�مل�شاعدة  لطلب  مريكي  �الأ �ل�شعي  �شياق  يف 

�لنفط  ���ش��ع��ار  �أ ح���ر�رة  م��ن  �لتخفيف  يف 

�القت�شاد  تهديد  يف  بد�أت  و�لتي  �ملرتفعة، 

م���ري���ك���ي، م��ن خ���الل م�����ش��اع��دة �ل���دول  �الأ

يف  �لنفطي  �لعر�ض  زي��ادة  على  �مل�شدرة 

�شو�ق. �الأ

�ل�شاحة  ع��ن  غائبة  �ل�شني  تكن  ومل 

ال�سعودية قبلة قادة العامل

لعقد  للدعوة  �ل�شعودية  تبادر  �أن  وقبل 

يونيو   22 يف  للطاقة  �ل��دويل  جدة  �جتماع 

يناير   14 يف  �ل��ري��ا���ض  ���ش��ه��دت  �مل��ا���ش��ي، 

نيكوال  �لفرن�شي  للرئي�ض  زيارة  �أول   2008

خادم  مع  مباحثات  �أجرى  �لذي  �شاركوزي 

�حل��رم��ني �ل�����ش��ري��ف��ني �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل بن 

من  جمموعة  بتوقيع  ت��وج��ت  عبد�لعزيز 

�تفاقات �لتعاون �لثنائي يف جمال �لطاقة.

�أن  �لزيارة  ختام  يف  �شاركوزي  و�أعلن 

عقود�  قريًبا  �شتوقع  �لفرن�شية  �ل�شركات 

�ل�شعودية  مع  و�لع�شكري  �مل��دين  للتعاون 

مبا  م�شيًد�  دوالر،  مليار   59 نحو  قيمتها 

لدفع  �ل�شعودية  تلعبه  �لذي  »�ل��دور  �أ�شماه 

�الع��ت��د�ل«،  باجتاه  للنفط  �ملنتجة  �ل��دول 

هو  للربميل  دوالر  �ملائة  �شعر  �أن  معترًب� 

�حلقيقي  �ل�شعر  و�أن  »م�����ش��ارب��ات«  �شعر 

للنفط هو 70 دوالًر� للربميل.

بيوم  �لفرن�شي  �لرئي�ض  زي���ارة  وب��ع��د 

على  �شيفا  م��ري��ك��ي  �الأ �لرئي�ض  ح��ل  و�ح��د 

�شاركت  �إذ   2008 �لعام  خ��الل  �ل�شعودية 

مب�����ش��ت��وى رف��ي��ع ب��رئ��ا���ش��ة ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����ض 

جدة  �جتماع  يف  بينغ  ج��ني  �شي  �ل�شيني 

�أكد  �لذي  �ملا�شي  يونيو  يف  للطاقة  �لدويل 

م�شتد�مة  با�شرت�تيجية  �ل�شني  �ل��ت��ز�م 

لتنمية  فعالة  �إ�شهامات  وت��ق��دم  للطاقة، 

�ل��ط��اق��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، و�أم����ن �ل��ط��اق��ة يف 

�لعامل.

م���ن ج��ان��ب��ه، ح��ر���ض رئ��ي�����ض �ل����وزر�ء 

��شتغالل  على  ب���ر�ون  ج���وردن  �ل��ربي��ط��اين 

للطاقة  �ل��دويل  جدة  �جتماع  يف  م�شاركته 

على  �ل��ن��ف��ط  وم�شتهلكي  منتجي  حل�����ض 

�شفافية �أكرب يف �لعر�ض و�لطلب على �ملدى 

�لغنية  للدول  ب��الده  عر�ض  مقدما  �لطويل 

ع�شاء يف منظمة �لبلد�ن �مل�شدرة للنفط  �الأ

)�أوبك( بتوفري �لتكنولوجيا �ملالئمة لزيادة 

�إنتاج �لنفط يف هذه �لدول وتكريره.

للطاقة موؤمترجدة 

�ل�����ش��ع��ودي��ة  �أن مت��ت��ع  وي����رى حم��ل��ل��ون 

جعلها  م��وؤث��ر  و�ق��ت�����ش��ادي  �شيا�شي  بثقل 

أسواق

السعودية  تمتع  محللون: 
مؤثر  واقتصادي  سياسي  بثقل 
ومهمة  رئيسية  وجهة  جعلها 
مساعدتها  لطلب  العالم  ألنظار 
في معالجة أية أزمة تظهر على 

السطح.
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لطلب  �لعامل  نظار  الأ ومهمة  رئي�شية  وجهة 

�أزمة تظهر على  �أية  م�شاعدتها يف معاجلة 

�لفورية  مبادرتها  �إىل  م�شريين  �ل�شطح، 

الحتو�ء  للطاقة  �لدويل  جدة  �جتماع  لعقد 

�لبرتول  �أ�شعار  �رتفاع  جر�ء  �لطاقة  �أزمة 

يهدد  مما  �لعاملي  �الحتقان  من  و�لتخفيف 

باإفر�ز ��شطر�بات وقالقل �أمنية عاملية.

تنطلق  �الجتماع  لهذ�  دعوتها  و�عتربو� 

�لنفط  �أ�شعار  ��شتقر�ر  على  حر�شها  من 

�لعاملية  �شو�ق  �الأ يف  �ملطلوب  �لتو�زن  وخلق 

مبا يحقق م�شالح �لدول �ملنتجة و�مل�شتهلكة 

للنفط ويحقق منو �القت�شاد �لعاملي.

���ش��اد  �ل����ذي  �الرت���ي���اح  �إىل  �����ش����ارو�  و�أ

�أ�شعار  وب��د�أت  �لعاملية  �لنفطية  و���ش��اط  �الأ

�إعالن   �إث��ر  على  تدريجيا  بالهبوط  �لنفط 

�فتتاح  يف  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �مللك 

نتاج  �الإ بزيادة  �أح��ادي  قر�ر  عن  �الجتماع 

لي�شل  برميل  ل��ف  �أ  700 �ليومي  �لنفطي 

9.7 مليون برميل يوميا مع �ال�شتعد�د  �إىل 

مر. نتاج �إذ� لزم �الأ لرفع �الإ

و�أكدو� �أن مبادرة �مللك عبد�هلل باإن�شاء 

وبك بقيمة مليار دوالر وتخ�شي�ض  �شندوق الأ

للدول  مي�شرة  كقرو�ض  دوالر  مليار  ن�شف 

�ل��ف��ق��رية ب��ه��دف مت��ك��ني �ل����دول �ل��ن��ام��ي��ة 

�إط��ار  يف  ج��اءت  �لطاقة  تكاليف  ملو�جهة 

�إز�ل��ة  يف  �أ�شهمت  �لتي  �ل�شعودية  م�شاعي 

�لدول  بع�ض  �نتاب  �لذي  و�لقلق  �لهو�ج�ض 

با�شتفادة �ململكة من �رتفاع �أ�شعار �لنفط.

�أن  م��ر�ق��ب��ون  ر�أى  �آخ���ر،  ج��ان��ب  ع��ل��ى 

م�شتقبلية  قر�ءة  مثل  للطاقة  جدة  �جتماع 

�إىل  بدعوته  �لعاملية  �ملالية  زمة  لالأ م�شبقة 

�ملالية  ���ش��و�ق  �الأ يف  �ل�شفافية«  »حت�شني 

لتحقيق  كتدبري  بها  �ملتعلقة  و�لت�شريعات 

�ال�شتقر�ر يف �شوق �لنفط �لعاملية.

زمة املالية  امل�ساعدة يف حل االأ

 ،2008 ع����ام  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر  وخ����الل 

�شاركوزي  نيكوال  �لفرن�شي  �لرئي�ض  ع��اد 

بر�ون  ج��وردن  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  ورئي�ض 

�ملرة  هذه  لكن  ثانية  مرة  �ل�شعودية  لزيارة 

�لعاملية  �ملالية  زم���ة  �الأ ملف  م�شطحبني 

مع  ملباحثاتهما  �شا�شي  �الأ �ملحور  كان  �لذي 

خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن 

�أ�شعار  ب�شاأن  �مل�شاعدة  وطلب  عبد�لعزيز 

ل�شندوق  مت��وي��ل  على  وللح�شول  �لنفط 

�الق��ت�����ش��اد�ت  ي�شاعد  ك��ي  �ل���دويل  �لنقد 

زم����ة  �مل��ع��ر���ش��ة ل��ل��خ��ط��ر ع��ل��ى �ج��ت��ي��از �الأ

�الئتمانية.

ك���د ج���وردن ب���ر�ون يف �ل��ري��ا���ض �أن  و�أ

�إ���ش��الح  يف  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ول  دوًر�  ل��ل�����ش��ع��ودي��ة 

لها  و�شيكون  �لعاملي،  �القت�شادي  �لنظام 

»دور حا�شم« خالل قمة جمموعة �لع�شرين 

نوفمرب  منت�شف  و��شنطن  يف  عقدت  �لتي 

�ملا�شي.

و�أ�شار �إىل �أن �لدول �ملنتجة للنفط �لتي 

من  دوالر  تريليون  من  �أك��رث  على  ح�شلت 

خرية  �الأ �ل�شنو�ت  يف  �لنفط  �أ�شعار  �رتفاع 

�شندوق  يف  بامل�شاركة  لها  ي�شمح  موقع  يف 

�ل��ن��ق��د �ل���دويل �ل���ذي ي��ح��ت��اج �إىل »م��ئ��ات 

�لدول  مل�شاعدة  �ل���دوالر�ت«  من  �ملليار�ت 

�لتي تو�جه خطر �نهيار مايل.

 25 وك��ان��ت �ل�����ش��ع��ودي��ة ق��د ب����ادرت يف 

تن�شيقي  �جتماع  ال�شت�شافة   2008 �أكتوبر 

�لبنوك  وحمافظي  �ملالية  ل��وزر�ء  م�شرتك 

الح��ت��و�ء  ب��ال��ري��ا���ض  �خلليجية  �مل��رك��زي��ة 

خالل  من  �لعاملية  �ملالية  زم��ة  �الأ تد�عيات 

�مل�شرتك. و�لتن�شيق  �لتعاون 

دعم االقت�ساد املحلي

�ل�شعودي  �الهتمام  �أن  مر�قبون  ور�أى 

�ل��ه��رم  زم���ة �مل��ال��ي��ة �رت��ف��ع �إىل ق��م��ة  ب���االأ

بن  عبد�هلل  �مللك  �أعلن  حينما  �لقيادي، 

�قت�شادية  ح��رب  زم���ة  »�الأ �أن  عبد�لعزيز 

كافة  بت�شخري  و����ش��ح��ة  ك��ر���ش��ال��ة  خ��ف��ي��ة« 

�ل�شلبية على  تاأثري�تها  مكانات للحد من  �الإ

�ل�شعودي. �القت�شاد 

�إبر�هيم  �ل�شعودي  �ملالية  وزي��ر  وق��ال 

�لع�شاف �إن م�شروعات �لتنمية �القت�شادية 

�ملالية  زمة  �الأ جر�ء  تتاأثر  لن  �ل�شعودية  يف 

�لعاملية �حلالية نظًر� لتوفر �ل�شيولة �لكافية 

�لتي مت بناوؤها خالل �لفرتة �ملا�شية كما �أن 

�إير�د�ت �لنفط �شتغطي هذه �مل�شاريع لكنه 

يف �لوقت نف�شه مل ي�شتعبد حدوث تاأثري�ت 

غري مبا�شرة وموؤقتة.

�لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  حم��اف��ظ  �أم���ا 

�ل�شعودي »�شاما« � �لبنك �ملركزي- فقد �أكد 

�خلارجية  �حلكومية  �ال�شتثمار�ت  �شالمة 

 373( ري��ال  تريليون   1.4 بنحو  �مل��ق��درة 

مليار دوالر( يف نهاية يونيو �ملا�شي و�تخاذ 

للمحافظة  و�الح��ت��ي��اط��ي��ات  �الح�����رت�ز�ت 

يف  �مل�شريف  �لنظام  و�شالمة  متانة  على 

�ل�شعودية.

دع��م  ق�����ر�ر�ت  �إن  م���ر�ق���ب���ون:  وق����ال 

�هتمام  تعك�ض  و�لبنوك  �ملحلية  �ل�شيولة 

�حلكومة �ل�شعودية ب�شالمة ود�ئع �ملو�طنني 

�لثقة  تعزيز  يف  وت�شهم  �لبنوك،  ه��ذه  يف 

�أو  تاأثري�ت  �أية  و�إز�ل��ة  �لكلي  �القت�شاد  يف 

زمة  عو�مل نف�شية ميكن �أن تت�شبب فيها �الأ

�لعاملية يف �القت�شاد �ملحلي.

و�����ش����اط  م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، �ع���ت���ربت �الأ

قمة  يف  عبد�هلل  �مللك  �إع��الن  �القت�شادية 

نوفمرب  منت�شف  يف  بو��شنطن  �لع�شرين 

 400 بتكلفة  ��شتثماري  برنامج  �ملا�شي عن 

و�لقطاعات  �لنفط  قطاع  يف  دوالر  مليار 

�ملقبلة،  �خلم�ض  �ل�شنو�ت  خالل  خ��رى،  �الأ

نه �متد�د للجهود �ل�شعودية للم�شاعدة يف  باأ

�لوقوف  �إىل  ودفعه  �ملنطقة  �قت�شاد  �إنقاذ 

زمة �ملالية �لعاملية. يف وجه �الأ

وتهدف �ل�شعودية من خالل منو مناخها 

�أف�شل  مل�شاف  �لو�شول  �إىل  �ال�شتثماري 

ع�شر دول يف �لعامل من حيث تناف�شية بيئة 

عرب  وذل��ك   2010 ع��ام  بنهاية  �ال�شتثمار 

�إىل  تقدمت  �أنها  10 ال�شيما  10 يف  مبادرة 

يف  �ل��ع��ام  �لت�شنيف  قائمة  يف   27 �مل��رك��ز 

 »2009-2008 �لعاملية  �لتناف�شية  »تقرير 

�مل��ا���ش��ي يف  �ل��ع��ام  ت��ق��ري��ر  ك��ان��ت يف  فيما 

املرتبة 35 من بني 134 بلًد� حول �لعامل.

السعودي  االهتمام  مراقبون: 
قمة  إلــى  ارتفع  المالية  باألزمة 
الملك  أعلن  حينما  القيادي،  الهرم 
عبد اهلل أن »األزمة حرب اقتصادية 
بتسخير  واضحة  كرسالة  خفية« 
كافة اإلمكانات للحد من تأثيراتها 

السلبية على االقتصاد السعودي.
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قمة مسقط: تجسيد التكامل االقتصادي
عبر إقرار مشروع االتحاد النقدي

النقدي  االحتاد  اتفاقية  م�سقط  يف  ال�سنوية  قمتهم  ختام  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  قادة  اعتمد 

�سا�سي للمجل�ص النقدي اخلليجي فيما اأكد م�سوؤولون خليجيون اأن كاًل من دول املجل�ص �ست�سدق على  والنظام االأ

االتفاقية للبدء بتنفيذها قبل نهاية 2009.

على ملجل�ص التعاون اخلليجي »اعتمد اتفاقية االحتاد  وقال البيان اخلتامي للقمة اخلليجية اأن املجل�ص االأ

�سا�سي للمجل�ص النقدي«. طار الت�سريعي واملوؤ�س�سي له كما اعتمد النظام االأ النقدي املت�سمنة االإ

�أهمية »�شرعة �مل�شادقة على  و�أكد �ملجل�ض 

�ل��ذي  �لنقدي  �ملجل�ض  �إن�شاء  ليتم  �التفاقية 

لالحتاد  �لفنية  �ملتطلبات  ��شتكمال  �شيتوىل 

�مل��رك��زي  �ل��ب��ن��ك  لتاأ�شي�ض  و�لتهيئة  �ل��ن��ق��دي 

و�إ�شد�ر �لعملة �ملوحدة«. ومل يت�شمن �لبيان �أي 

�إ�شارة �إىل جدول زمني.

م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر وزي����ر �مل��ال��ي��ة �ل��ك��وي��ت��ي 

عقب  ل��ه  ت�شريحات  يف  �ل�شمايل  م�شطفى 

�أن كل دولة من دول �ملجل�ض �ل�شت  ختام �لقمة 

�شتقوم بامل�شادقة على �تفاقية �الحتاد �لنقدي 

يف  �خلليجيني  �ل��ق��ادة  قبل  م��ن  �عتمادها  بعد 

�ل��دخ��ول  م��ن  �التفاقية  »لتمكني  م�شقط  قمة 

ول/  �الأ كانون   12 نهايته  �لتنفيذ يف موعد  حيز 

�لنقدي  �ملجل�ض  �أن  و�أ���ش��اف   »2009 دي�شمرب 

�أن  �إال  �ملركزي.  للبنك  للو�شول  مقدمة  �شيكون 

مرحلة  هو  �لنقدي  �الحتاد  �أن  �أو�شح  �ل�شمايل 

ت�شبق �لعملة �ملوحدة �لتي �شيكون لها »جد�ولها 

�لالزمة  �لقانونية  للتكييفات  للو�شول  �خلا�شة 

�لعملة  �عتماد  �أن  �إىل  بذلك  ملمًحا  لتطبيقها« 

�ملوحدة قد ال يكون يف 2010 كما كان مقرًر�.

ما  للقمة  �خل��ت��ام��ي  �ل��ب��ي��ان  ي��ذك��ر  مل  كما 

حول  �تفاق  �إىل  تو�شلت  �ملجل�ض  دول  كانت  �إذ� 

�أكدت  مقر �مل�شرف �ملركزي �خلليجي يف حني 

طلبت  دول  �أرب��ع  �أن  �مللف  من  قريبة  م�شادر 

هي  �ملقر  ��شت�شافة  يف  رغبتها  عن  �أعربت  �أو 

وكان  و�ل�شعودية.  وقطر  م���ار�ت  و�الإ �لبحرين 

باجلدول  �لتز�مهم  ج��ددو�  �ملجل�ض  دول  ق��ادة 

خالل   »2010« �ملوحدة  �لعملة  العتماد  �لزمني 

ت�شكيك  من  بالرغم  �لدوحة  �ملا�شية يف  قمتهم 

�شلطنة  �ن�شحاب  من  وبالرغم  �ملر�قبني  بع�ض 

على  �لكويت  و�إق���د�م  �مل�شروع  ه��ذ�  م��ن  عمان 

ب�شلة عملة  وربطه  بالدوالر  �لدينار  �رتباط  فك 

�لتي ترتبط  خ���رى  �الأ ع�����ش��اء  �الأ ل��ل��دول  خ��الًف��ا 

بالدوالر ح�شًر�.

�سا�سي النظام االأ

�لنقدي  للمجل�ض  �شا�شي  �الأ �لنظام  ويتكون 

�خلليجي من 28 مادة، وي�شتهدف حتقيق تقارب 

�أوثق ورو�بط �أقوى بني دول �ملجل�ض، كما يهدف 

�ملجل�ض وب�شفة �أ�شا�شية �إىل تهيئة وجتهيز �لبنى 

�شا�شية �ملطلوبة لقيام �الحتاد �لنقدي، وعلى  �الأ

قدر�ته  و�إر�شاء  �ملركزي  �لبنك  �إن�شاء  خ�ض  �الأ

�الحت��اد  قيام  ويتطلب  و�لت�شغيلية.  �لتحليلية 
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�أن  باعتبار  وذلك  �لنقدي،  �ملجل�ض  �إن�شاء  على 

�اللتز�مات  من  عديد  عليها  يرتتب  �التفاقية 

و�لق�شايا �لعامة و�لفنية و�ملالية »�مليز�نية« ذ�ت 

�لعالقة باإن�شاء �ملجل�ض �لنقدي وت�شغيله.

اتفاق التجارة احلرة

�أ�شفها  م�شقط  قمة  �أب��دت  ث��ان،  جانب  ويف 

مع  �حل��رة  للتجارة  �تفاقية  �إىل  �لتو�شل  لعدم 

وروب���ي  �أوروب���ا، وذل��ك ع��دم جت��اوب �الحت��اد �الأ

نهاء  الإ �ملجل�ض  دول  قدمتها  �لتي  �ملقرتحات  مع 

مفاو�شات �التفاقية بني �جلانبني، مما �أدى �إىل 

تعليق دول �ملجل�ض هذه �ملفاو�شات. ويف �ملقابل، 

�تفاقية  على  بالتوقيع  �خلليجيون  �لقادة  رحب 

و�شنغافورة،  �ملجل�ض  دول  بني  ة  �حلر  �لتجارة 

معربني يف �لوقت نف�شه عن تطلعهم �إىل �النتهاء 

بر�م �تفاقيات جتارة حرة مع  من �ملفاو�شات الإ

�لدول و�ملجموعات �ل�شديقة �لتي يتم �لتفاو�ض 

�أ�شرع  يف  �التفاقيات  هذه  على  و�لتوقيع  معها، 

وقت ممكن.

وروبي  و�ملعلوم �أن �ملفاو�شات مع �جلانب �الأ

�ملجل�ض  دول  وحتّمل  ع��اًم��ا،   18 منذ  م�شتمرة 

حيث  �لتعطيل،  هذ�  م�شوؤولية  وروبي  �الأ �جلانب 

لها  لي�شت  �شيا�شية  جو�نب  �إ�شافة  على  ي�شر 

عالقة باالتفاقية �لتجارية.

��ا، ت��د�ر���ض  ويف �مل��ج��ال �الق��ت�����ش��ادي �أي�����شً

زمة �ملالية �لعاملية وتد�عياتها  على �الأ �ملجل�ض �الأ

�لوز�رية  �للجان  ووجه  �القت�شادية،  وتاأثري�تها 

ع�شاء  �الأ �لدول  بني  �لتن�شيق  بتكثيف  �ملخت�شة 

التخاذ �لتد�بري �لكفيلة للحد من �آثارها �ل�شلبية 

يف �قت�شاديات دول �ملجل�ض. كذلك وجه �للجنة 

�شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  على  للعمل  �ملعنية  �ل��وز�ري��ة 

يحقق  مبا  �لنفط  �أ�شعار  ��شتقر�ر  يف  ي�شهم  �أن 

للدول  �مل�شرتكة  و�مل�شالح  �ملن�شود  �ل��ت��و�زن 

�ملنتجة و�مل�شتهلكة.

�ملجل�ض  �أن  للقمة  �خلتامي  �لبيان  وذك��ر 

�ال�شت�شارية  �لهيئة  مرئيات  على  �طلع  على  �الأ

للدول  �القت�شادية  �ل�شيا�شات  تن�شيق  �لنقدي 

�ملايل  �ال�شتقر�ر  يف  �إ�شهامها  ل�شمان  ع�شاء  �الأ

من  عالية  درج��ة  حتقيق  يكفل  ومب��ا  و�لنقدي، 

�لتقارب �القت�شادي �مل�شتد�م يف منطقة �لعملة 

بنظم  �ملتعلقة  �لبنى  تهيئة  ��ا  و�أي�����شً �مل��وح��دة. 

�ملدفوعات ونظم ت�شويتها �لالزمة للعملة �ملوحدة، 

يف  م�شرتكة  وقو�عد  م�شرفية  ت�شريعات  وتبني 

�ال�شتقر�ر  يحقق  مبا  �مل�شرفية  �لرقابة  جمال 

�لنقدي �ملايل. وكذلك �إن�شاء جمل�ض نقدي يعد 

�لتامة  باال�شتقاللية  يتمتع  مركزي  بنك  ن�شاء  الإ

�شا�شية  �الأ �ملركزي  �لبنك  �أغر��ض  من  ويكون 

�شعر  و�شيا�شة  �لنقدية  �ل�شيا�شة  وتنفيذ  ر�شم 

و�إ�شد�ر عملة موحدة  للعملة �ملوحدة،  �ل�شرف 

ع�شاء. حتل حمل عمالت �لدول �الأ

تعزيز  يف  �لنقدي  �ملجل�ض  م��ه��ام  وت��رتك��ز 

لتهيئة  �لوطنية  �ملركزية  �لبنوك  بني  �لتعاون 

تهيئة  �لنقدي،  �الحتاد  لقيام  �لالزمة  �لظروف 

�أ�شعار  و�شيا�شات  �لنقدية  �ل�شيا�شات  وتن�شيق 

يف  �لعامة  للجهات  �لوطنية   للعمالت  �ل�شرف 

ع�شاء، وو�شع �لقو�عد �لالزمة لتنفيذ  �لدول �الأ

ذلك.

�لقانوين  ط��ار  �الإ حتديد  ا  �أي�شً �ملهام  ومن 

و�لتنظيمي �لالزم لقيام �لبنك �ملركزي مبهامه 

تطوير  �لوطنية،  �ملركزية  �لبنوك  مع  بالتعاون 

�أه��د�ف  لتحقيق  �لالزمة  �الإح�شائية  نظمة  �الأ

�لنقد  �أور�ق  �شد�ر  الإ ع��د�د  �الإ �لنقدي،  �الحتاد 

كذلك  �مل��وح��دة،  للعملة  �ملعدنية  و�مل�شكوكات 

�مل��دف��وع��ات ونظم  م��ن ج��اه��زي��ة نظم  �ل��ت��اأك��د 

متابعة  �مل��وح��دة،  �لعملة  مع  للتعامل  ت�شويتها 

�الحتاد  جتاه  بالتز�ماتها  ع�شاء  �الأ �لدول  وفاء 

فيما  وحتديًد�  �ملوحدة  �لعملة  و�إ�شد�ر  �لنقدي 

على  �القت�شادي،  د�ء  �الأ تقارب  مبعايري  يتعلق 

�أن يحدد �ملجل�ض �لنقدي يف �شوء ذلك �لربنامج 

�مل���وح���دة وطرحها  �ل��ع��م��ل��ة  ����ش���د�ر  الإ �ل��زم��ن��ي 

�لالزمة  �لت�شريعات  ب�شاأن  و�لتو�شية  للتد�ول، 

�ملركزي  �لبنك  و�إن�شاء  �لنقدي  �الحت��اد  لقيام 

و�إ�شد�ر �لعملة �ملوحدة.

وحول �لفرتة �لالزمة لنفاذ �تفاقية �لوحدة 

قانونية  وثيقة  �أي  �أن  �أو�شحت م�شادر  �لنقدية، 

البد �أن متر بعدة مر�حل لنفاذها بدًء� بالت�شديق 

قبول  توؤكد  �لتي  �ملرحلة  وهي  يد�ع  باالإ و�نتهاء 

فاإن  وبالتايل  �التفاقية،  بوثيقة  بالكامل  �لدولة 

�تفاقية �لوحدة �لنقدية �شتنتقل بعد توقيع قادة 

عليها  �لت�شديق  مرحلة  �إىل  عليها  �ملجل�ض  دول 

دول��ة،  كل  د�خ��ل  �لت�شريعية  �ملنظومة  قبل  من 

مانة �لعامة لتكون بذلك  ومن ثم �إيد�عها لدى �الأ

�لعمل  يبد�أ  عليه  وبناء  �لنفاذ  حيز  دخلت  قد 

ب�����ش��اأن م��و���ش��وع ظ���اه���رة �ل��ت�����ش��خ��م و�رت���ف���اع 

ويف  �ملو�طنني  يف  �الجتماعية  و�آثارها  �شعار  �الأ

ومو�شوع  �ل��ت��ع��اون،  جمل�ض  دول  �قت�شاديات 

�لبطالة �أ�شبابها و�آثارها وعالجها. وقرر يف هذ� 

�ل�شدد �عتمادها و�إحالتها �إىل �للجان �لوز�رية 

لتنفيذها.  �ل��الزم��ة  ل��ي��ات  �الآ لو�شع  �ملخت�شة 

تبذلها  �لتي  باجلهود  نف�شه  �لوقت  يف  م�شيًد� 

على، ومبا ترفعه  �لهيئة �ال�شت�شارية للمجل�ض �الأ

لتعزيز  هادفة  روؤى  من  ع��ل��ى  �الأ �ملجل�ض  ملقام 

م�شرية �لتعاون �ملباركة يف �ملجاالت كافة.

ال�سوق اخلليجية

قادة  �عتمد  ا،  �أي�شً �القت�شادي  �ل�شاأن  ويف 

م�شقط،  يف  �جتماعاتهم  ختام  يف  �ملجل�ض  دول 

�ملت�شمنة  �مل�شرتكة  �خلليجية  �ل�شوق  وثيقة 

ومتطلباتها و�أهد�فها و�آليات تنفيذها و�لقر�ر�ت 

ذلك  تطبيق  �شرورة  موؤكًد�  ب�شاأنها،  �ل�شادرة 

دول  ملو�طني  �لق�شوى  �ال�شتفادة  يحقق  ومب��ا 

�ملجل�ض من قيامها.

ومعلوم �أن �ل�شوق �خلليجية �مل�شرتكة دخلت 

مرحلة �ملتابعة و�لتقييم بعد �أن جتاوزت دول �ملجل�ض 

�لتنفيذ  وب��دء  عنها  ع���الن  و�الإ ع���د�د  �الإ مرحلة 

�لفعلي لها مطلع هذ� �لعام 2008. وتتم مرحلة 

ع�شاء  تنفيذ �ل�شوق د�خل كل دولة من �لدول �الأ

وتقوم  و�لقانونية،  �لد�شتورية  �إجر�ء�تها  ح�شب 

�ملخت�شة  �ملختلفة  �حلكومية  جهزة  �الأ بالتنفيذ 

قامة،  مبجاالت �ل�شوق �لع�شرة، وهي: �لتنقل و�الإ

هلية، �لتاأمني  �لعمل يف �لقطاعات �حلكومية و�الأ

�الجتماعي و�لتقاعد، ممار�شة �ملهن و�حلرف، 

ن�شطة �القت�شادية و�ال�شتثمارية  مز�ولة جميع �الأ

�لر�شاميل،  تنقل  �ل��ع��ق��ار،  متلك  و�خل��دم��ي��ة، 

�شهم وتاأ�شي�ض  �ملعاملة �ل�شريبية، تد�ول و�شر�ء �الأ

�لتعليمية  �خلدمات  من  و�ال�شتفادة  �ل�شركات، 

و�ل�شحية و�الجتماعية.

ناق�ض  �خلتامي،  م�شقط  قمة  لبيان  ووفًقا 

على م�شرية �لتكامل �القت�شادي بني  �ملجل�ض �الأ

دول �ملجل�ض من خالل تقارير �ملتابعة �ملرفوعة 

و�ل�شوق  �لعمل يف �الحتاد �جلمركي  ب�شاأن �شري 

�مل�شرتكة وم�شروع �الحتاد �لنقدي و��شرت�تيجية 

 ،2025/2000 �مل��دى  بعيدة  �ل�شاملة  �لتنمية 

�إىل جانب م�شروع �لربط �ملائي بني دول �ملجل�ض 

وم�شروع �شكة حديد دول �ملجل�ض ودر��شة �جلدوى 

�القت�شادية لها و�لبطاقة �لذكية و��شتخد�ماتها 

ملا من �شاأنه ت�شهيل تنقل مو�طني دول �ملجل�ض. 

نظمة يف �لدول  و��شتمر�ًر� للعمل على توحيد �الأ

»نظام«  قانون  على  �الأ �ملجل�ض  �عتمد  ع�شاء،  �الأ

به  �لعمل  و�أق���ر  و�ل�شتالت،  و�ل��ت��ق��اوي  �ل��ب��ذور 

ب�شفة �إلز�مية.

على  ستصادق  المجلس  دول 
نهاية  قبل  بتنفيذها  للبدء  االتفاقية 

عام 2009م.

النقدي  المجلس  الــشــمــالــي: 
للبنك  للوصول  مقدمة  سيكون 
هو  النقدي  االتحاد  أن  إال  المركزي 
التي  الموحدة  العملة  تسبق  مرحلة 

سيكون لها »جداولها الخاصة«.
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ذكرت �شركة بيت �ال�شتثمار �لعاملي )جلوبل( 

تقرير  يف  ر�شمت  �ل���دويل  �لبنك  جمموعة  �أن 

�لتوقعات  ح��ول  �جل��اري  دي�شمرب  يف  �شدر  لها 

�شورة  �لعاملي،  لالقت�شاد  بالن�شبة  �مل�شتقبلية 

 ،2009 �لعام  خ��الل  �لعاملي  لالقت�شاد  قامتة 

بحيث لن يتجاوز معدل �لنمو معدل 0.9 يف �ملئة 

مع تر�جع حجم �لتبادل �لتجاري بن�شبة 2.1 يف 

�ملئة يف �أول �نخفا�ض له منذ �لعام 1982. 

�ل��دول  �ق��ت�����ش��اد�ت  ف���اإن  للتقرير،  ووف��ًق��ا 

يف   4.5 يبلغ  �شنوي  مبعدل  تنمو  ق��د  �لنامية 

�ملتقدمة  �ل��دول  �قت�شاد�ت  تتقل�ض  بينما  �ملئة 

بن�شبة 0.1 يف �ملئة. كما يتوقع �لتقرير �أن ت�شهد 

و�شط و�شمال  �قت�شاد�ت دول منطقة �ل�شرق �الأ

�إفريقيا منًو� بن�شبة 3.9 يف �ملئة، وهو �أد�ء �أقل 

كثري� عن معدل �لنمو �لذي بلغ 5.8 يف �ملئة يف 

توقعات �لعام 2007 و�لعام 2008. 

يف  �القت�شاديني  كبري  لني،  جا�شنت  ويقول 

ن على  �لبنك �لدويل، »يقف �القت�شاد �لعاملي �الآ

مفرتق طرق، منتقال من مرحلة �لنمو �ملتو��شل 

مع نسبة نمو لن تتجاوز 0.9في المائة

البنك الدولي :
االقتصاد العالمي يقف على مفترق 

طرق في 2009م

االقتصادي  النمو  نسبة  جلوبل: 
في   4 نحو  ستبلغ  الخليج  لمنطقة 

المئة في العام 2009

ية
لم

عا

�إىل  �لنامية  �ل��دول  �شهدته  �ل��ذي  ج��د�  و�لقوي 

زمة �ملالية �لتي  مرحلة من �لتذبذب مدفوعا باالأ

بدورها  و�لتي  و�ملتقدمة  �لغنية  �لدول  يف  بد�أت 

�أثرت على جميع �أ�شو�ق �لعامل«. 

بكثري  ت�شاوؤما  �أك��رث  خ��ري  �الأ �لتقرير  وج��اء 

يونيو حول  �لذي �شدر يف  �ل�شابق،  �لتقرير  من 

 2009 للعام  بالن�شبة  �ل���دويل  �لبنك  توقعات 

�لعاملي  �القت�شاد  ي�شجل  �أن  فيها  توقع  و�لتي 

�لنمو  معدل  يبلغ  و�أن  �ملئة  يف   3.0 بن�شبة  منو� 

يف �لدول �لنامية 6.4 يف �ملئة. وت�شمن �لتقرير 

توقعات �أكرث �شلبية مما جاء يف تقرير �شندوق 

نوفمرب،  �شهر  �أو�ئ��ل  يف  �ل�شادر  �ل��دويل  �لنقد 

�لعاملي  �القت�شاد  ي�شجل  �أن  فيه  توقع  و�ل��ذي 

منو� بن�شبة 2.2 يف �ملئة و�أن تبلغ ن�شبة �لنمو يف 

�لدول �لنامية 5.1 يف �ملئة. 

ويتوقع �لبنك �لدويل تقل�ض حجم �لتجارة 

 2009 �ل��ع��ام  يف  �ملئة  يف   2.1 بن�شبة  �لعاملية 

�لبنك  ويقول   .1982 �لعام  منذ  وىل  �الأ وللمرة 

�لعاملي  �لتبادل  حجم  يف  �ملتوقع  �النخفا�ض  �إن 

يف  �حل��اد  �النخفا�ض  �إىل  ول  �الأ باملقام  يعزى 

زم���ة  �الأ تفر�ض  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �لطلب،حيث 

�ل��دول  يف  �قت�شاديا  �نكما�شا  �لعاملية  �ملالية 

�لغنية وتر�جعا حاد� يف �لطلب يف جميع �لدول 

النامية. 

ن��ه من  وم���ع ذل���ك، م��از�ل��ت �ل��ت��وق��ع��ات ب��اأ

�لوقوع  من  �لعاملي  �القت�شاد  ينجو  �أن  �ملحتمل 

يف مرحلة �لك�شاد خالل �لعام 2009، وهي حالة 

منذ  �لعامل  ي�شهدها  مل  و�لركود  �النكما�ض  من 

�لعام 1945. �إال �أن معدل �لنمو �ل�شئيل �لذي لن 

يتجاوز 0.9 يف �ملئة يعد �أقل من متو�شط معدل 

�لنمو �ل�شكاين �ملتوقع �أن يبلغ 1.1 يف �ملئة خالل 

2010 وذلك وفقا  و   2005 �لعام  �لفرتة ما بني 

مم �ملتحدة.  لتقارير منظمة �الأ

�خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  ل��دول  وبالن�شبة 

يف   5 تفوق  عالية  منو  معدالت  �شجلت  �أن  بعد 

عو�م �ل�شابقة مدعوما بارتفاع  �ملئة على مدى �الأ

ب�شكل  منوها  معدل  يقدر  و�لتي  �لنفط،  �أ�شعار 

2008، من  �لعام  �ملئة خالل  7 يف  عام بحو�يل 

ب�شكل  �ل��دول  هذه  �قت�شاد�ت  تتاأثر  �أن  �ملتوقع 

يرتتب  وم��ا  �لنفط  على  �لطلب  ب��رت�ج��ع  كبري 

�أ�شعار هذه �ل�شلعة �حليوية.  عليه من �نخفا�ض 

�لنمو  ن�شبة  تبلغ  �أن  �ملتوقع  من  فاإنه  وبالتايل، 

�القت�شادي لها نحو 4 يف �ملئة يف �لعام 2009. 

زمة على الدول النامية اأبعاد االأ

عدم  من  �شديدة  حالة  »ثمة  �لتقرير  وق��ال 

زمة  �ليقني حتيط مبا �شتكون عليه �أبعاد هذه �الأ

تبعات  كانت  �لبد�ية،  ففي  �لنامية.  �لدول  على 

�لهز�ت �ملالية �لتي �شهدتها �لدول �لنامية منذ 
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بال�شرورة  ولي�ض  �ملحرتف،  للم�شتثمر  بالن�شبة 

�لكبري يتكون �النطباع عن �أي �شوق مايل على حتليالت 

و��شتنتاجات تعتمد على معطيات عدة د�خلية كعو�مل 

و�ل�شر�ء،  �لبيع  لعمليات  ومتو�شطات  و�لطلب  �لعر�ض 

خارجية  و�أخ���رى  �شا�شي،  و�الأ �لفني  �ل�شوق  وحتليل 

�ملتو�فرة  �ل�شيولة  وك��م  �لكلي  �القت�شاد  كمعطيات 

�القت�شادية  و�ل��ع��و�م��ل  وغ��ريه��ا،  �ل�شركات  و�أخ��ب��ار 

و�ل�شيا�شية.

�لثقافة  مكونات  هي  �شياء  �الأ ه��ذه  �أن  ويفرت�ض 

ف��ر�د،  �الأ �ملتعاملني  بع�ض  يفتقدها  �لتي  �ال�شتثمارية 

كرب، ويبدو يل �أن �لق�شية لي�شت خا�شة  وهو �لبع�ض �الأ

�ل�شعف موجود منذ فرتة طويلة  �ملالية، فهذ�  بال�شوق 

يف  ا  خ�شو�شً و�لتجارة  �ال�شتثمار  مناحي  معظم  يف 

عمال �ل�شغرية و�ملتو�شطة. قطاعات �الأ

�شغرية  م�شاريع  �ل�شنني  ع�شر�ت  ومنذ  يومًيا  نرى 

�ل��در����ش��ة  ه��ي  مهمة  عنا�شر  الف��ت��ق��اد  نتيجة  تتعرث 

�مل�شتفي�شة، و�لتنفيذ �ملبتكر،  و�ل�شرب على �لنتائج، ولو 

�ملنطقة  �ملال يف  �أ�شو�ق  �لنا�ض مع  قلياًل يف حال  دققنا 

وهي عدم  ثقافتهم  نف�ض  يطبقون  لوجدناهم  �خلليجية 

حتقيق  يف  و�ال�شتعجال  خ��ري��ن،  �الآ و�ت��ب��اع  �ل��در����ش��ة،  

هد�ف. �الأ

�إًذ� �مل�شاألة ثقافية، �أو هي ثقافة مالية �شعيفة يندرج 

د�رة،  وممار�شة �لتجارة،  حتتها ثقافات �ال�شتثمار، و�الإ

ا  و�أي�شً رب���اح،  �الأ حتقيق  هدفها  ��شتثمارية  �أعمال  و�أي 

ثقافة  �شعف  منها  حتتها  كثرية  ممار�شات  �إدر�ج  ميكن 

�الدخار، و�لف�شل يف �إد�رة �مليز�نية �ل�شخ�شية �أو �ملنزلية، 

�إىل �آخر ما ميكن و�شعه حتت هذ� �لباب �ملايل. 

�إًذ� هي ثقافة جمتمعية قدمية، ولي�شت لها عالقة من 

قبال على �ل�شوق �ملالية للم�شاربة  وجهة نظري بازدياد �الإ

و�ال�شتثمار يف �أ�شهم �ل�شركات �ملدرجة، وهذ� يقودين �إىل 

�أن �حللول لي�شت مناطة فقط باجلهات ذ�ت �لعالقة بال�شوق 

بقدر ما هي مناطة باجلهات ذ�ت �لعالقة ب�"كل�ض".

"كلش"

�لعام  من  ول  �الأ و�لن�شف   2007 �لعام  خالل  �ملالية  زم��ة  �الأ

زمة �ملالية �عتبار�  2008 حمدودة. ولكن عقب �أن ��شتدت �الأ

�شو�ق  من �شهر �شبتمرب مع �نهيار عدد من �أبرز �لالعبني يف �الأ

�ملالية �لعاملية، و�الت�شاع �لكبري و�ملفاجئ يف �لفروق بني �أ�شعار 

تغيري  �إىل  �أّدت  �لدين،  �شند�ت  على  �لطلب  و�أ�شعار  �لعر�ض 

�لتوقعات بالن�شبة للدول �لنامية، ما قد يوؤدي �إىل تباطوؤ �شديد 

�أزمات  حدوث  و�حتمال  �لدول  لتلك  �القت�شادي  �لن�شاط  يف 

خطرية فيها«.

�ملالية  زمة  لالأ �ملبا�شرة  ثار  �الآ كانت  ن،  �الآ »حتى  و�أو�شح 

�ملنطقة  يف  �لنامية  �ل��دول  معظم  �قت�شاد�ت  �شهدتها  �لتي 

خفيفة ن�شبيا. فالبنوك و�شركات �ال�شتثمار يف منطقة �ل�شرق 

كبرية يف  ��شتثمار�ت  لديها  تكن  �إفريقيا مل  و�شمال  و�شط  �الأ

�لتي  وهي  ثانوية،  عقارية  برهون  �مل�شمونة  �لديون  �شند�ت 

�شول �ل�شاّمة )و�إن كانت هناك ت�شاوؤالت  �أ�شبحت تعرف باالأ

حول هذه �مل�شاألة تتعلق مبحافظ عدد من �ل�شناديق �ل�شيادية 

يف �لدول �خلليجية(. ولكن �لتاأثري غري �ملبا�شر، على �لرغم 

�الإعالن  فعقب  خطرية.  نتائج  وله  و��شحا  �أ�شبح  ذلك،  من 

�شهر  �أو�ئ��ل  يف  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ملايل  نقاذ  �الإ خطة  عن 

و�أ�شعار  �لعر�ض  �أ�شعار  بني  �لفروق  �ت�شعت   ،2008 �أكتوبر 

�لكبري  للت�شديد  وكان  �ل�شيادية.  �لديون  �شند�ت  �لطلب على 

لدى  �القرت��ض  تكاليف  و�رتفاع  قر��ض  �الإ ملعايري  و�ل�شامل 

جميع موؤ�ش�شات هذه �ل�شناعة �أثر بالغ على �أ�شعار �لعقار. كما 

�أ�شبحت �لبنوك تو�جه م�شاعب كثرية ب�شبب �أزمة �الئتمان 

�لعاملية،بعد �أن كانت �ل�شوق �لعاملية م�شدر� رئي�شيا للتمويل. 

ومع تز�يد �شعوبة �حل�شول على �الئتمان، تز�يدت �شعوبات 

�أو  م�شاريعها  �إلغاء  �إىل  �ل�شركات  من  عدد  فا�شطر  �لتمويل 

�مل�شاعب  من  مت�شابكة  �شل�شلة  �إىل  �لو�شع  وحتّول  تاأجيلها، 

�شهم«. �لتي �أّدت حتمّيا �إىل �نهيار �أ�شعار �الأ

�أما بالن�شبة للعام 2010، فيتكّهن �لبنك �لدويل باأن يعاود 

معدل �لنمو �القت�شادي �لعاملي �ل�شعود من جديد لي�شل �إىل 

3.0 يف �ملئة على خلفية زيادة حجم �لتجارة �لدولية بن�شبة 6 

يف �ملئة. ويف حني تبدو هذه �لتوقعات حقيقية، �إال �أن جمموعة 

�أي�شا.  �لتحقق  حمتملة  ت��ز�ل  ال  �لنتائج  من  �أخ��رى  و��شعة 

�لتوقعات  �أقل من هذه  فالنمو على م�شتوى �ملنطقة قد يكون 

�أن تفاقم وطال تباطوؤ �قت�شاديات �لدول �ملتقدمة،  يف حالة 

زمة �ملالية عمقا، فقد حتتاج �قت�شاد�ت  �أما �إذ� ز�دت �آثار �الأ

�ملنطقة وقتا �أطول قبل �أن ت�شهد حت�شنا. و�أو�شحت »جلوبل« 

و�شط و�شمال �إفريقيا  »جمعت حكومات دول منطقة �ل�شرق �الأ

ن لدعم �قت�شاد�ت  �حتياطيات �شخمة ت�شتطيع ��شتغاللها �الآ

��شتمر�رية منوها. وقد �دخرت هذه  و�ملحافظة على  بالدها 

�حلكومات 70 يف �ملئة من فائ�ض �إير�د�تها �لنفطية على مدى 

عو�م �خلم�شة �ل�شابقة، كما متلك �ل�شناديق �ل�شيادية يف  �الأ

 1.5 على  يزيد  ما  �إفريقيا  و�شمال  و�شط  �الأ �ل�شرق  منطقة 

�الجت��اه.  ه��ذ�  يف  حتريكها  ت�شتطيع  �أمريكي  دوالر  تريليون 

ولذلك، فاإن هذ� هو �لوقت �لذي ينبغي فيه على �حلكومات 

�إليها  حتتاج  حقيقية  دفع  قوة  عطاء  الإ �لكامل  دعمها  توفري 

�قت�شاد�تها«.

منار
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ا لل�شنة �ل�شاد�شة على �لتو�يل مع  �أظهرت ميز�نية �لدولة �لعامة فائ�شً

على  �ل�شعودية  �ملالية  ميز�نيات  تاريخ  يف  على  �الأ كان  2008م،  عام  نهاية 

�الإطالق، و�شل �إىل 590.0 مليار ريال مقارنًة بفائ�ض �لعام �ملا�شي �لبالغ 

176.6 مليار ريال، مّثل هذ� �لفائ�ض نحو 33.6 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي 

ير�د�ت �حلكومية  �الإجمايل. وجاء هذ� �لفائ�ض �لقيا�شي نتيجة الرتفاع �الإ

بنحو 71.1 يف �ملئة �إىل حو�يل 1.1 تريليون ريال، مقارنًة باإجمايل �إير�د�تها 

�إجمايل  �رتفع  ريال. مقابل ذلك  642.8 مليار  بلغ  �لذي  �ملا�شي  �لعام  يف 

510 مليار�ت  �إىل نحو  2008م  �لعام �ملن�شرم  م�شروفات �حلكومة خالل 

ريال، حمققًا منًو� �شنوًيا بلغ 9.4 يف �ملئة باملقارنة مع �إجمايل م�شروفات 

عام 2007م �لبالغ 466.2 مليار ريال.

�ملالية  �شيا�شتها  �لدولة  و��شلت  فقد  �مليز�نية  بيان  �أو�شح  وح�شبما   

بخ�شو�ض �إطفاء �لدين �لعام �لذي تر�جع خالل عام 2008م �إىل 237 مليار 

ريال، �أي ما ميثل ن�شبة 13.5يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، مقارنًة 

267 مليار ريال، �شكلت ما ن�شبته  2007م �لتي بلغت  بقيمته يف نهاية عام 

18.8% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

خالل  �لبرتول  �أ�شعار  على  طر�أ  �لذي  �حلاد  �النخفا�ض  من  وبالرغم 

ير�د�ت للعام �ملايل �لقادم، �إال  خرية من عام 2008م وتقدير�ت �الإ �لفرتة �الأ

همية تعزيز م�شرية �لتنمية و��شتمر�ر جاذبية �لبيئة �ال�شتثمارية  �أنه نظًر� الأ

�ل�شنة

ير�د�ت  )مليار ريال( �إجمايل �مل�شروفات  )مليار ريال(�إجمايل �الإ

�لفائ�ض/�لعجز 

�لفعلي )مليار 

ريال(

ن�شبة �لفائ�ض/�لعجز 

�ىل �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل )%(

ير�د�ت  �الإ

�لنفطية

�الإجمايل�إير�د�ت �أخرى

�مل�شروفات 

�جلارية

�مل�شروفات 

�لر�أ�شمالية

�الإجمايل

1970-1979 796.8 92.1 889 407.0 352.5 759.5 129.5              8.1

1980-1989 1,423.0 430.3 1,853 1,182.1 832.9 2,014.9161.6--3.8

1990-1999 1,162.7 414.2 1,577 1,763.1 282.2 2,045.3468.4--8.8

2000-2008 3,837.3 528.0 4,365 2,474.3 507.9 2,982.2 1,383.114.5

1970-2008 7,219.8 1,464.6 8,684.4 5,826.4 1,975.5 7,801.9 882.54.3

2000 214.4 43.6 258.1 217.0 18.4 235.3 22.73.2

2001 183.9 44.2 228.2 223.5 31.6 255.127.0--3.9

2002 166.1 46.9 213.0 203.5 30.0 233.520.5--2.9

2003 231.0 62.0 293.0 223.5 33.5 257.0 36.04.5

2004 330.0 62.3 392.3 247.6 37.6 285.2 107.111.4

2005 504.5 59.8 564.3 284.2 62.3 346.5 217.918.4

2006 604.5 69.2 673.7 322.4 70.9 393.3 280.421.0

2007 562.2 80.6 642.8 347.2 119.0 466.2 176.612.3

2008 1,040.7 59.3 1,100.0 405.4 104.6 510.0 590.033.6

اإليرادات والمصروفات الفعلية السنوية للدولة

�مل�شدر:  موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي، وز�رة �ملالية. 
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ب�شكل عام، وزيادة �لثقة باالقت�شاد �لوطني، فقد �شدرت �لتوجيهات �لكرمية 

باأن تت�شمن �مليز�نية �لقادمة لعام 2009م �عتماد�ت وم�شاريع جديدة تزيد 

�لتي  �لتنموية  �مل�شاريع  على  �لرتكيز  ومت  �حلالية،  بامليز�نية  �عتمد  عّما 

�شتوؤدي - مب�شيئة �هلل - �إىل توفري �لفر�ض �لوظيفية للمو�طنني و�ملو�طنات، 

كما روعي عند �إعد�د �مليز�نية ��شتثمار �ملو�رد �ملالية ب�شكل يحقق متطلبات 

�ّض �ملو�طن  ولوية للخدمات �لتي مَتَ �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة، مع �إعطاء �الأ

ب�شكل مبا�شر مثل �خلدمات �ل�شحية، و�لتعليمية، و�الجتماعية، و�لبلدية، 

لكرتونية، ودعم �لبحث  و�ملياه و�ل�شرف �ل�شحي، و�لطرق، و�لتعامالت �الإ

�شا�شية، حيث  �لعلمي من خالل خطة �لعلوم و�لتقنية، وم�شروعات �لبنية �الأ

قّدرت  حيث  �ململكة.  مناطق  بجميع  جديدة  تنموية  م�شاريع  على  ��شتملت 

�إير�د�ت عام 2009م بنحو 410 مليار�ت ريال، مقابل نفقات تقديرية و�شلت 

يتم  �أن  يتوقع  ريال،  مليار   65 يتجاوز  بعجز مقّدر ال  ريال،  مليار   475 �إىل 

�مليز�نية �جلديدة  وت�شمنت  للدولة.  �لعامة  �الحتياطات  متويله من ر�شيد 

للدولة بر�مج وم�شاريع جديدة ومر�حل �إ�شافية لبع�ض �مل�شاريع �لتي �شبق 

بتكاليف  مقارنة  ريال،  مليار   225 عن  جمالية  �الإ تكاليفها  تزيد  �عتمادها 

2008م، �أي بزيادة  165 مليار ريال ت�شمنتها �مليز�نية �ل�شابقة لعام  بلغت 

بلغت ن�شبتها  36يف �ملئة، كما مثلت نحو ثالثة �أ�شعاف ما �عتمد يف �لعام 

وىل من خطة �لتنمية �لثامنة. �ملايل 2005م �لذي ي�شادف �ل�شنة �الأ

 وتوقع بيان �مليز�نية �أن يبلغ حجم �لناجت �ملحلي �الإجمايل لعام 2008م 

وفقًا لتقدير�ت م�شلحة �الإح�شاء�ت �لعامة و�ملعلومات نحو 1.754 تريليون 

�شعار �جلارية، حمقًقا بذلك منًو� ��شمًيا بلغت ن�شبته 22 يف �ملئة،  ريال باالأ

ق  ُيَحقِّ و�أن  �ملئة.  يف   7.6 �لبالغة  �ل�شابق  للعام  �ملتحققة  بالن�شبة  مقارنًة 

34.9 يف �ملئة، وتوقع �لبيان �أن يحقق  �لقطاع �لبرتويل منًو� ��شمًيا ن�شبته 

�لقطاع �خلا�ض منًو� ��شمًيا تبلغ ن�شبته 8 يف �ملئة.
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ن�شبة �حل�شاب �جلاري 

�إىل �القت�شاد

)%(

�لت�شخم

)%(

20011.03.73.1-12.323.7-15.63.35.2-1.1

20020.14.12.96.65.76.73.66.40.2

20037.73.93.128.726.928.914.313.20.6

20045.35.33.135.139.034.628.319.90.3
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مؤشرات أداء االقتصاد السعودي 2001 ـ 2008م
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ن�شبة )فائ�ض/عجز( 

�مليز�نية لالقت�شاد

)%(

ن�شبة �لدين �لعام 

لالقت�شاد

)%(

معدل �لفائدة 

�شهر
أ
متو�شط 3 �

)%(

معدل �لفائدة �حلقيقي 

�شهر
أ
متو�شط 3 �

)%(

معدل منو عر�ض 

�لنقود )ن3(

)%(

�لفجوة 

�لت�شخمية

)%(

معدل منو عر�ض 

�لنقود )ن2(

)%(

ن�شبة �الئتمان �ملمنوح 

للقطاع �خلا�ض �إىل �لود�ئع

)%(

ن�شبة 

 �الئتمان �ملحلي لالقت�شاد

)%(

2001-3.994.73.95.06.65.65.864.347.4

2002-2.997.92.22.014.814.714.560.950.9

20034.582.91.61.06.9-0.88.463.150.9

200411.465.71.71.418.813.621.372.052.7

200518.840.53.83.111.66.110.089.150.8

200622.327.65.02.719.316.220.080.547.9

200712.618.84.80.719.616.223.780.553.5

200833.613.52.9-6.719.215.019.488.955.5

مؤشرات السياسة االقتصادية السعودية 2001 - 2008

· متو�شط �شعر �شرف �لعملة �أمام �شلة من �لعمالت �لدولية، بعد ترجيحها بوزن معني يعك�ض غالبًا �أهميتها يف �لتجارة �لدولية للبلد.
�شمي مقومًا بالتغري�ت �لن�شبية يف موؤ�شر�ت تكاليف �ملعي�شة للبلد ودول �أخرى ترتبط بعالقات جتارية،  · · هو موؤ�شر �شعر �ل�شرف �لفعلي �الأ

يقي�ض �لقدرة �لتناف�شية للبلد.
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�حلكومي و�شبه �حلكومي

)%(

معدل �لنمو يف 

�الئتمان �ملحلي

)%(

فر�د 
أ
ن�شبة قرو�ض �ال

جمايل �الئتمان �ملحلي لالإ

)%(

ن�شبة �الئتمان �ملمنوح للقطاع 

�خلا�ض لالقت�شاد

)%(

ن�شبة �الئتمان للقطاع �حلكومي 

و�شبه �حلكومي لالقت�شاد

)%(

�شعر �ل�شرف 

�لفعلي �ال�شمي·

)2000 = 100(

�شعر �ل�شرف �لفعلي 

�حلقيقي·· )100 

)2000 =

200151.48.68.08.312.627.519.8105.2101.8

200237.010.011.910.815.629.421.5103.599.0

200336.211.017.213.618.728.722.295.991.8

200456.337.4-0.420.924.233.818.991.283.9

200556.138.9-9.321.631.137.213.690.682.1

20061.69.2-0.86.529.635.911.990.380.8

20071.821.414.819.725.240.712.886.678.5

2008-4.030.642.833.318.342.413.182.277.9

�شعار �لثابتة فتوقع �لبيان �أن ي�شهد �لناجت �ملحلي �الإجمايل منوً�  �أما باالأ

تبلغ ن�شبته 4.2 يف �ملئة، و�أن ينمو كل من �لقطاع �حلكومي بن�شبة 3 يف �ملئة، 

ن�شطة  �الأ جميع  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�شار  �ملئة،  يف   4.3 بن�شبة  �خلا�ض  و�لقطاع 

�لنمو  ي�شل  �أن  ُيقدر  �إذ  �إيجابًيا،  من��ًو�  حققت  قد  له  �ملكونة  �القت�شادية 

5.4 يف �ملئة، ويف  �حلقيقي يف �ل�شناعات �لتحويلية غري �لبرتولية �إىل نحو 

ن�شاط �الت�شاالت و�لنقل و�لتخزين نحو 11.4 يف �ملئة، ويف ن�شاط �لكهرباء 

و�لغاز و�ملاء نحو 6.3 يف �ملئة، ويف ن�شاط �لت�شييد و�لبناء نحو 4.1 يف �ملئة، 

ويف ن�شاط جتارة �جلملة و�لتجزئة و�ملطاعم و�لفنادق نحو 4.2 يف �ملئة �ملائة، 

يتعلق  �ملئة. وفيما  2.2 يف  و�لعقار�ت نحو  و�لتاأمني  �ملال  ن�شاط خدمات  ويف 

�شعار، فقد �أظهر �لرقم �لقيا�شي لتكاليف �ملعي�شة �رتفاًعا  بامل�شتوى �لعام لالأ

عام  عليه يف  كان  مقارنًة مبا  �ملئة،  9.2 يف  ن�شبته  بلغت  2008م  عام  خالل 

ُمعامل  ا  مَّ
�أ و�ملعلومات.  �لعامة  �الإح�شاء�ت  لتقدير�ت م�شلحة  وفًقا  2007م 

�أهم  من  يعد  �ل��ذي  �لبرتويل  غري  للقطاع  جمايل  �الإ �ملحلي  �لناجت  �نكما�ض 

فمن  �لكلي،  �القت�شاد  م�شتوى  على  �لت�شخم  لقيا�ض  �القت�شادية  �ملوؤ�شر�ت 

2008م مقارنة مبا  �ملئة خالل عام  3.6 يف  ن�شبته  �رتفاًعا  ي�شهد  �أن  �ملتوقع 

كان عليه يف �لعام �ل�شابق.

�أّما على م�شتوى �لتجارة �خلارجية وميز�ن �ملدفوعات، فوفقًا لتقدير�ت 

جمالية  �الإ �لقيمة  تبلغ  �أن  فُيتوقع  و�ملعلومات  �لعامة  �الإح�شاء�ت  م�شلحة 

ريال،  مليار   1.226 نحو  2008م  عام  خالل  و�خلدمية  �ل�شلعية  لل�شادر�ت 

�أن  �لبيان  توقع  كما  �ل�شابق،  بالعام  �ملئة مقارنًة  يف   31.2 تبلغ  زيادة  بن�شبة 

بارتفاع  115 مليار ريال  �لبرتولية حو�يل  �ل�شلعية غري  �ل�شادر�ت  تبلغ قيمة 

ن�شبي بلغ 10 يف �ملئة مقارنًة بالعام �ل�شابق، و�أن متثل �ل�شادر�ت �ل�شلعية غري 

�لو�رد�ت  �أّما  �ل�شلعية.  �ل�شادر�ت  �إجمايل  �ملئة من  10.2 يف  �لبرتولية نحو 

�ل�شلعية و�خلدمية فيتوقع �أن تبلغ يف �لعام نف�شه نحو 610 مليار ريال بزيادة 

ولية  �الأ �لتقدير�ت  �أ�شارت  �ل�شابق. وح�شبما  بالعام  �ملئة مقارنة  12 يف  بلغت 

لعام  �لتجاري  �مليز�ن  يحقق  �أن  يتوقع  فاإنه  �ل�شعودي،  �لعربي  �لنقد  ملوؤ�ش�شة 

ا يبلغ 820.2 مليار ريال، بزيادة ن�شبية 45.8 يف �ملئة مقارنًة  2008م فائ�شً

بالعام �ل�شابق. وبالن�شبة للح�شاب �جلاري مليز�ن �ملدفوعات فُيتوقع �أن يحقق 

ا مقد�ره 564.8 مليار ريال خالل عام 2008م، مقارنة بفائ�ض مقد�ره  فائ�شً

354.3 مليار ريال عن عام 2007م، وبن�شبة �رتفاع بلغت 59.4 يف �ملئة. وعلى 

م�شتوى �لتطور�ت �لنقدية و�لقطاع �مل�شريف، �أ�شار بيان �مليز�نية �إىل �أن عر�ض 

وىل من عام 2008م  �شهر �لع�شرة �الأ �لنقود بتعريفه �ل�شامل قد �شجل خالل �الأ

منًو� بلغت ن�شبته 14يف �ملئة، ويف �شوء تطور�ت �القت�شاد �ملحلي و�لعاملي مت 

جر�ء�ت �لالزمة ل�شمان توفر �ل�شيولة �لكافية يف �لنظام �مل�شريف  �تخاذ �الإ

خالل  �مل�شرفية  �لود�ئع  �رتفعت  حيث  �لوطني،  �القت�شاد  �حتياجات  لتلبية 

من  �لبنوك  مطلوبات  �إجمايل  و�رتفع  �ملئة،  يف   14.1 بن�شبة  نف�شها  �لفرتة 
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�ملئة،  يف   30 بن�شبة  نف�شها  �لفرتة  خالل  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني 

�أمو�لها  روؤو���ض  �رتفعت  �إذ  �ملالية  قدر�تها  تدعيم  �لبنوك  وو��شلت 

و�حتياطياتها خالل �لفرتة نف�شها بن�شبة 15.4 يف �ملئة لت�شل بذلك 

�إىل نحو 157 مليار ريال. 

هيئة  �أن  �إىل  �لبيان  �أ�شار  فقد  �ملالية،  �ل�شوق  م�شتوى  على  �أّما 

�لالزمة  �للو�ئح  منظومة  و�إ���ش��د�ر  �إع���د�د  و��شلت  �ملالية  �ل�شوق 

لتنظيم �ل�شوق وتطويرها، وخالل عام 2008م �أ�شدرت �لهيئة قو�عد 

رهاب، وتعديل وتطوير الئحة طرح  مو�ل ومتويل �الإ مكافحة غ�شل �الأ

ور�ق �ملالية. وكاإ�شد�ر�ت �أولية فقد مت طرح 13 �شركة لالكتتاب  �الأ

كما  �شركة،   127 بال�شوق  �ملدرجة  �ل�شركات  عدد  لي�شبح  �لعام، 

رخ�شت �لهيئة ل�30 �شركة جديدة ملمار�شة �أنو�ع متعددة من �لن�شاط 

�ملرخ�ض  �ل�شركات  جمموع  لي�شل  �ملالية  ور�ق  �الأ �أعمال  جمال  يف 

عام  منت�شف  منذ  لهم  �ملرخ�ض  �شخا�ض  �الأ الئحة  �شدور  منذ  لها 

�لدولة  ميز�نية  بيان  �أ�شار  كما  �شركات.   106 تاريخه  حتى  2005م 

�لوطني كان  �لهاّمة على م�شتوى �القت�شاد  �لتطور�ت  �إىل عدد من 

من �أبرزها، تاأكيد �شندوق �لنقد �لدويل مرة �أخرى خالل مناق�شة 

�القت�شاد  متانة  على  2008م  لعام  يوليو  �شهر  يف  �إد�رت���ه  جمل�ض 

�ل�شعودي، وتثمينه لل�شيا�شة �ملالية �لعامة، و�نفتاح نظامها �لتجاري، 

من  �لبرتولية  �ل�شوق  ��شتقر�ر  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ودور 

للبرتول،  نتاجية  �الإ �لطاقة  لزيادة  ��شتثماري  برنامج  تنفيذ  خالل 

وكذلك  �ل��غ��از،  معاجلة  مر�فق  يف  و�لتو�شع  تكريره  طاقة  وزي���ادة 

�لنفطي  غري  �خلا�ض  �لقطاع  متكني  يف  �لهيكلية  �شالحات  �الإ دور 

وكالة  به  قامت  ما  �إىل  �إ�شافة  �لنطاق.  و��شع  قوي  منو  حتقيق  من 

فيت�ض يف تقريرها �ل�شنوي برفعها للت�شنيف �الئتماين للمملكة �إىل 

)AA(، و�أكد �لتقرير �أن �لقوة �الئتمانية للمملكة تكمن يف �أ�شولها 

�لدين �حلكومي. وتعد هذه  �ل�شخمة و�نخفا�ض  �ملحلية و�خلارجية 

من  �ل�شابق  �مل��ايل  �لعام  يف  تقييم  من  حتقق  ملا  �م��ت��د�ًد�  �لنتائج 

�ل�شيا�شات  م�شد�قية  على  و�شهادة  بورز،  �آند  �شتاندرد  وكالة  قبل 

وعلى  �ل�شريفني،  �حلرمني  خ��ادم  حكومة  تنتهجها  �لتي  �حلكيمة 

باإذن �هلل  �لنتائج -  �ال�شتقر�ر �لذي تنعم به �ململكة. و�شتعزز هذه 

و�شي�شهل  لال�شتثمار�ت  كبيئة جاذبة  للمملكة  �القت�شادية  �ملكانة   -

على �ل�شركات �ل�شعودية �حل�شول على �لتمويل بتكلفة �أقل. كما �أ�شار 

�لبيان �إىل ما ت�شمنه تقرير �لبنك �لدويل حول مناخ �ال�شتثمار لعام 

2009م، وت�شنيفه للمملكة يف �ملرتبة )16( �ل�شاد�شة ع�شرة من بني 

نظمة و�لقو�نني �لتي  )181( مائة و�إحدى وثمانني دولة؛ مت تقييم �الأ

حتكم مناخ �ال�شتثمار فيها، متقدمة بذلك من �ملركز )24( �لر�بع 

�أ�شار بيان �مليز�نية  �أخرًي�  2008م.  و�لع�شرين �لذي حققته يف عام 

�إىل �أنه متت �ملو�فقة على �إن�شاء عدد من �لهيئات �حلكومية و�إ�شد�ر 

بع�ض �لتنظيمات �جلديدة و�ل�شركات، وت�شمل �لهيئة �لعامة لل�شكك 

�حلديدية، و�لهيئة �لعامة للم�شاحة، وتنظيم جمعية حماية �مل�شتهلك، 

و�شندوق �لوقف �ل�شحي، ونظام �جلمعيات �لتعاونية، وتنظيم �لهيئة 

وترتيبات  �لتجاري،  �لغ�ض  مكافحة  ونظام  ثار،  و�الآ لل�شياحة  �لعامة 

و�شبط  �لتموينية  و�ملو�د  �ل�شلع  بتوفري  تتعلق  �ملدى  وق�شرية  طويلة 

�لتاأخري يف  و�إج��ر�ء�ت معاجلة  �ل�شوق �ملحلية، وقو�عد  �أ�شعارها يف 

تنفيذ �مل�شاريع �حلكومية، و�خلطة �لعامة للتدريب باملوؤ�ش�شة �لعامة 

�حلكومية،  جهزة  لالأ د�ء  �الأ قيا�ض  ومركز  و�ملهني،  �لتقني  للتدريب 

و�ال�شرت�تيجية �لوطنية لل�شحة و�لبيئة، و�شركة �ملياه �لوطنية.

ريم أسعد
حما�شرة يف �ال�شتثمار بكلية د�ر �حلكمة

�شتثمار«  وفقًا لتقرير �شادر عن �شركة »جدوى لالإ

ال  نفاق  �الإ ف��اإن   ،2009 لعام  �ل�شعودية  �مليز�نية  عن 

يز�ل يرتكز ب�شكل عام يف �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية. 

وقد �رتفعت خم�ش�شات قطاع �لتعليم وتنمية �ملو�رد 

زي��ادة  ب��ح��و�يل  )�أي  ري��ال  مليار   122 �إىل  �لب�شرية 

قدرها 17 مليار ريال عن �لعام �ل�شابق( ليتتاأ�ش�ض من 

خاللها 1500 مدر�شة وجامعة جديدة.

�شافة فاإن برنامج خادم �حلرمني �ل�شريفني   باالإ

يتخيل  يكن  فلم  للتفاوؤل  يدعو  �خل��ارج��ي  بتعاث  لالإ

�لطالب يف �ل�شنو�ت �لع�شرين �ملا�شية �أن يح�شل على 

قليلة  �أيام  وخالل  ب�شهولة  �ململكة  خارج  تعليمية  بعثة 

م��ل يف  �الأ يبعث  ن، مما  �الآ يحدث  كما  نرتنت  �الإ وعلى 

�لتعليم  م�شتوى  حيث  من  �خل��ارج  من  �لقادم  �شبابنا 

وكلها  �أجنبية  ثقافات  يف  و�لتعاي�ض  �حلياة  وممار�شة 

ثر�ء �شعبنا ثقافيًا وتو�شيع �أفقه  همية الإ �أمور �شديدة �الأ

حد�ث و�لثقافة �ملحلية. خارج د�ئرة �الأ

�شف  فلالأ حمليًا  �لتعليم  خمرجات  حيث  من  �أم��ا 

ال تز�ل م�شكلة �إدر�ج �للغة �الإجنليزية مثاًل يف �ملد�ر�ض 

للجدل،  ومثرية  قائمة  �ملبكرة  �ملر�حل  ويف  �حلكومية 

و�لتوظيف.  �لعمل  �إليها يف  �حلاجة  و�شوح  من  بالرغم 

�إعالن عن  يكاد يخلو  للقطاع �خلا�ض فال  بالن�شبة  �أما 

تكاد  �ملقابل  ويف  �الإجنليزية  �للغة  متطلب  من  وظيفة 

�ملطلوبة  �للغوية  �ملعرفة  من  �لذ�تية  �ل�شري  جميع  تخلو 

على  �لقائمون  ينتظر  م���اذ�  �إذن  بالعمل،  لتحاق  لالإ

توجهات  و�ت�شحت  �مليز�نيات  وقد ر�شدت  �أما  �لتعليم؟ 

على  �شيحت�شب  تاأخري  �أي  ف��اإن  ومنو  تطوير  من  �لدولة 

�أال  ينبغي  �أنه  باعتقادي  �لروؤية.   تنفيذ هذه  بطاء يف  �الإ

�لروؤية ب�شكل فعال  �لتما�شي مع هذه  �أو نرتدد يف  نتاأخر 

وعملي، و�إال �شوف ي�شبح من �مل�شتحيل تد�رك �ل�شعوبات 

�لناجتة فيما بعد.

الميزانية والتعليم: رؤية 
واضحة تنتظر التنفيذ

زوايا



ية
مال

ة ال
زم

األ

عدد 27 يناير 2009تداول��

قضية العدد



�3 تداول عدد 27 يناير 2009

اأركان  ت�سرب  بداأت  التي  العاملية  املالية  زم��ة  االأ الزالت 

االقت�ساد العاملي منذ مطلع نوفمرب املا�سي م�ستمرة، وتتك�سف 

اأبعادها حيًنا بعد اآخر، وال يعرف اأغلب املحللن االقت�سادين 

زمة بالعامل، وما  بل حتى �سناع القرار اإىل اأين �ست�سل هذه االأ

�ستخلفه من تبعات �سيا�سية واقت�سادية بل حتى اجتماعية 

على دول العامل. 

اأخرى،  اإىل  منطقة  من  تختلف  زم��ة  االأ �سدة  اأن  وال�سك 

اأقل مناطق العامل  وحل�سن احلظ فاإن منطقة اخلليج تعترب 

ال�سخمة  املالية  احتياطاتها  ب�سبب  زمة  االأ هذه  من  ت�سرًرا 

�سيا�ستها  ب�سبب  ا  واأي�سً املا�سية،  ال�سنوات  كونتها خالل  التي 

املالية املتحفظة.

كل  رغ��م  العاملي  االقت�ساد  على  زم���ة  االأ تداعيات  لكن 

احلكومات  اتخذتها  التي  اال�ستثنائية  املالية  ج��راءات  االإ

مريكية والتي و�سلت  الغربية وعلى راأ�سها الواليات املتحدة االأ

اأموال  ولي�ص فقط �سخ  مالية عمالقة  موؤ�س�سات  تاأميم  حلد 

جراءات اال�ستثنائية التي  نقاذ تلك املوؤ�س�سات، فاإن هذه االإ الإ

ن يف  تتناق�ص مع اأب�سط مبادئ الراأ�سمالية مل تفلح حلد االآ

زمة، ويخ�سى العديد من املحللن من دخول  كبح جماح هذه االأ

االقت�ساد العاملي خالل عام2009م يف مرحلة ركود ال يعرف 

متى �سيتعافى منه.

ونوا�سل يف هذا العدد من »تداول« تغطية تداعيات هذه 

من  العديد  عرب  التاريخ  يف  �سواأ  االأ تكون  رمبا  التي  زم��ة  االأ

املحاور التي نتطرق اإليها يف التحقيق التايل.

 األزمة المالية ستغير خريطة 
العالم االقتصادية
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العالمية  األســواق  السلطان: 
المقبلة  المرحلة  في  تعاني  سوف 
األزمــة  نتيجة  حــاد  انكماش  من 
الحالية خاصة وأن اقتصاديات الدول 
هي  المتحدة  كالواليات  الكبرى 

اآلن في مرحلة ركود حقيقي.

زمة وتداعياتها على االقت�ساد العاملي االأ

زمة  وبالطبع كما �أ�شرنا �شابًقا فاإن تاأثري �الأ

خرى، ويف  الأ دولة  يختلف من  �لعامل  دول  على 

هذ� �ل�شدد يرى �لدكتور عبد�لرحمن �ل�شلطان 

بن  حممد  م���ام  �الإ بجامعة  �القت�شاد  �أ�شتاذ 

�شو�ق �لعاملية  �شالمية بالريا�ض، �أن �الأ �شعود �الإ

�شوف تعاين يف �ملرحلة �ملقبلة من �نكما�ض حاد 

زمة �حلالية، خا�شة و�أن �قت�شاديات  نتيجة �الأ

يف  ن  �الآ هي  �ملتحدة  كالواليات  �لكربى  �ل��دول 

�أنه بالرغم من  مرحلة ركود حقيقي، وي�شيف 

زمة على هذه �لدول جند �أن  �لتاأثري �ملبا�شر لالأ

دواًل �أخرى كاليابان مل تتاأثر بطريقة مبا�شرة 

�القت�شاد  يف  �حل��ادث  للتباطوؤ  نتيجة  ولكنها 

يف  و��شًحا  عليها  �لتاأثري  يكون  ف�شوف  �لعاملي 

�ملرحلة �لقادمة.

كالهند  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل����دول  يخ�ض  وف��ي��م��ا 

من  �أن���ه  �ل�شلطان  ي��رى  و�ل��رب�زي��ل  و�ل�����ش��ني 

�لعقود  خ��الل  �أك��رب  دور  لها  يكون  �أن  �ملتوقع 

�لقادمة، ولكن من �ل�شعب �أن جنزم �أن دورها 

�قت�شادياتها  العتماد  وذل��ك  كبرًي�،  �شيكون 

تتاأثر مبا  �أن  �ملتوقع  من  �لتي  �ل�شادر�ت  على 

يحدث يف �القت�شاد �لعاملي.

على  زم���ة  �الأ ت��اأث��ري  ب�شاأن  توقعاته  وح��ول 

�لطلب  تباطوؤ  �لعاملي يف ظل  �لتجاري  �لتبادل 

على �ل�شلع و�خلدمات، توقع �ل�شلطان �أن يحدث 

وتر�جع  �نخفا�ض  يحدث  حيث  �شلبي،  تاأثري 

على �لطلب و�خلدمات و�ال�شتري�د مما �شيوؤدي 

�إىل �نكما�ض يف �لتبادل �لتجاري.

مريكية  �الأ �ملتحدة  بالواليات  يتعلق  وفيما 

منها،  �نطلقت  زم��ة  �الأ �أن  �عتبار  على  حتديًد� 

بار�ك  �جلديد  مريكي  �الأ �لرئي�ض  �شينجح  وهل 

نعا�ض �قت�شاد  �أوباما يف و�شع خطط �قت�شادية الإ

ما  ي��ع��رف  �أح���د  ال  �أن  �ل�شلطان  ي��رى  �أم��ري��ك��ا، 

زمة يف �ملر�حل �لقادمة، خا�شة  �شتكون عليه �الأ

عنه  �أعلن  وم��ا  �لوقت،  بع�ض  �شت�شتغرق  و�أنها 

يف  �ملطلوب  هو  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �جلديد  �لرئي�ض 

هذه �ملرحلة، باأن يعمل على �ال�شتثمار يف �لبنية 

نفاق على �لقطاعات  �لتحتية للدولة، ويزيد من �الإ

�حليوية كالتعليم و�ل�شحة، وهذ� �شي�شاعد على 

خلق وظائف جديدة �شيعمل بالتايل على �إنعا�ض 

نوعي يف �القت�شاد، ولكنه لي�ض كبرًي�.

االقت�ساد العاملي والركود

زمة  ويخ�شى كثري من �ملحللني �أن توؤدي �الأ

�لركود  مرحلة  �لعاملي  �القت�شاد  دخ��ول  �إىل 

خالل عام 2009م، ويرى �لدكتور رجا �ملرزوقي 

�شيوية مبعهد  �مل�شرف على مركز �لدر��شات �الآ

2009 �شيكون  �أن عام  �لدر��شات �لدبلوما�شية 

�أن  ويتوقع  �لعاملي،  �مل�شتوى  على  ك�شاد  ع��ام 

حتدث �لعديد من �ملتغري�ت �لهيكلية يف �لنظام 

يف  ياأخذ  �أن  �ملتوقع  من  و�ل��ذي  �لعاملي  �مل��ايل 

كال�شريفة  �لتمويل  يف  جديدة  �آليات  �العتبار 

�شافة �إىل �زدياد دور �لدولة يف  �شالمية باالإ �الإ

�لنموذج  ق�شور  ملعاجلة  �القت�شادية  �لعجلة 

�لر�أ�شمايل �ملعتمد على كيان �ل�شوق.

طار نف�شه وعلى م�شتوى �لقطاعات  ويف �الإ

قليمية �لدولية يرى �ملرزوقي �أن  �القت�شادية �الإ

م�شتوى �لنمو يف دول �شرق �آ�شيا �شي�شري بوترية 

�أقل من �ل�شابق يف مقابل معدل منو يرت�وح بني 

�أوروبا، كما  �أمريكا ودول  �ل�شفر وما دونه يف 

ولية يف عام  يتوقع �أن تنخف�ض �أ�شعار �ملو�د �الأ

زمة �إىل تنويع  2009 بن�شبة كبرية، و�أن توؤدي �الأ

�ال�شتثمار�ت على م�شتوى �لعامل وتقليل تدفقها 

ترتفع  �أن  يتوقع  كما  مريكي،  �الأ �القت�شاد  �إىل 

وي��وؤدي  �لعاملي  �مل�شتوى  على  ق��ر����ض  �الإ تكلفة 

ذلك �إىل قلة �ل�شيولة �ملتاحة لال�شتثمار.

ظهور قوى اقت�سادية كربى جديدة

زمة �إىل ظهور قوى �قت�شادية  وهل �شتوؤدي �الأ

كربى جديدة بدال من �لقوى �القت�شادية �حلالية، 

مريكي �ملهيمن قد بد�أ  يرى �ملرزوقي �أن �لدور �الأ

دول  �شعود  مقابل  يف  باالنخفا�ض  �شنو�ت  منذ 

�لنا�شئة  �القت�شاديات  �لدول ذ�ت  وهي  �أخرى، 

كدول �شرق �آ�شيا �لتي �زد�دت ن�شبة م�شاهمتها يف 

زمة �شتعمل على  �القت�شاد �لعاملي، ويوؤكد �أن �الأ

وخا�شة  �لعامل،  �القت�شادية يف  �خلارطة  تغيري 

�ال�شتفادة  من  خ��رية  �الأ �ل��دول  هذه  �إذ� متكنت 

زمة بتفعيل دورها ب�شكل �أكرب، وهذ�  من هذه �الأ

بال �شك �شيعتمد على قدرتها يف تبني �شيا�شات 

تخدم �قت�شادياتها وحت�شني �لبيئة �ال�شتثمارية 

و�ملوؤ�ش�شية لديها وكذلك �أ�شو�قها �ملالية جلذب 

�ال�شتثمار�ت.
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�لرئي�ض  ق��درة  يف  ي�شكك  �مل��رزوق��ي  لكن 

مريكي �جلديد بار�ك �أوباما يف و�شع خطط  �الأ

ب�شبب  �أمريكا  �قت�شاد  نعا�ض  الإ �قت�شادية 

زمة  �الأ �أن  �إىل  م�شرًي�  زم��ة،  �الأ تبعات  �شخامة 

�لتي  زم��ات  �الأ �أك��رب  من  تعترب  �حلالية  �ملالية 

خرية،  �الأ �لفرتة  يف  �ملتحدة  �لواليات  بها  متر 

وهي �أزمة مت�ض �قت�شادها �لذي �أ�شبح مثقاًل 

عباء �خلارجية �لكثرية، ولذ� فاإن  بالديون و�الأ

�حلمل بالن�شبة للرئي�ض �جلديد �شيكون مكلًفا، 

ا �خلروج منه لي�ض �شهاًل. و�لتعامل معه و�أي�شً

�شيرتكز  �جلديدة  د�رة  �الإ جهد  �أن  و�أك��د 

زمة على  من دون �شك يف معاجلة تد�عيات �الأ

مريكي. وحيث �إن �القت�شاد يعاين  �القت�شاد �الأ

من ديون تبلغ ما يقارب 80 يف �ملئة من �لدخل 

�لقومي، و�أزمة مالية حتتم تدخل �حلكومة من 

خالل �شخ �أمو�ل لتحفيز �القت�شاد �ملحلي من 

�شيز�حم  و�لذي  �حلكومي  �لدين  زيادة  خالل 

نفاق �ال�شتثماري - يو��شل �ملرزوقي - فمن  �الإ

مريكي  �ملتوقع �أن مير بك�شاد، ويتاأثر �لو�شع �الأ

�ل��دوالر،  قيمة  وكذلك  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 

ترجع  لن  �أمريكا  �إن  قائاًل  �ملرزوقي  وي�شيف 

زمة كما كانت، و�شتقل م�شاهمتها  بعد �نتهاء �الأ

يف �القت�شاد �لعاملي. 

على  زم���ة  �الأ ت��اأث��ري  ب�شاأن  توقعاته  وح��ول 

�لطلب  تباطوؤ  �لعاملي يف ظل  �لتجاري  �لتبادل 

على �ل�شلع و�خلدمات، ر�أى �ملرزوقي �أن هناك 

�لناحية:  هذه  يف  ظهورهما  �ملتوقع  من  �أثرين 

�مل�شتوى  على  للطلب  �لفعلي  �لتباطوؤ  هو  ول  �الأ

�لعاملي، وهذ� بر�أيه �شيوؤدي �إىل تباطوؤ �لتجارة 

�إىل  �لثاين فهو جلوء �لدول  ثر  �أما �الأ �لعاملية. 

مقابل  يف  وتن�شيطها  �ملحلية  منتجاتها  حماية 

�شيعمل  بر�أيه  �أو منع �ال�شتري�د، وهذ�  ت�شييق 

هذ�  �أن  وي�شيف  �لعاملية،  �لتجارة  تباطوؤ  على 

�الجتاه بالفعل قد بد�أ يلقي بظالله، لكن هناك 

ج����ر�ء�ت  �الإ ��شتخد�م  مبنع  ت��ن��ادي  �أ���ش��و�ت 

مر. �حلمائية لتفادي وقوع مثل هذ� �الأ

زم�����ة ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع��ات  وب�����ش��اأن ت��اأث��ري �الأ

�أو�شح  هنا  �ل��ع��امل��ي،  �القت�شاد  يف  �حلقيقية 

�لقطاع  يف  ن�شاأت  �حلالية  زم��ة  �الأ �أن  �ملرزوقي 

و�ل��ذي  �حلقيقي  �لقطاع  �إىل  و�نتقلت  �مل��ايل، 

بدوره �أثر على �لقطاع �ملايل، ولذ� من �ملتوقع �أن 

مكانيات �ملادية على  يحدث ك�شاد و�نخفا�ض لالإ

�لقطاع  على  ينعك�ض  ما  وهو  �ل��دويل،  �مل�شتوى 

و�لتي  �لبطالة  من  �ملزيد  �إىل  وي��وؤدي  �لوظيفي 

�ال�شتثمار�ت  وعلى  �حلقيقي  �لطلب  على  توؤثر 

مما يوؤثر �شلًبا على منو �القت�شاد �لعاملي.

من  ملزيد  ا  بع�شً بع�شها  يغذي  فاحللقة 

تخلق  قد  و�لتي  �لعاملي،  �القت�شادي  �لتباطوؤ 

دي��ون  مثل  �أخ���رى  لقطاعات  �أخ���رى  م�شكلة 

تز�يد  ينعك�ض  وق��د  �الئ��ت��م��ان��ي��ة،  �ل��ب��ط��اق��ات 

�لنمو �القت�شادي يف عجز يف  �لبطالة وتباطوؤ 

�ل�شد�د و�نعكا�ض ذلك على �جلهات �ملقر�شة. 

زمة وتداعياتها على االقت�ساد اخلليجي االأ

تاأثر  عدم  حمللون  توقع  �ل�شدد  هذ�  ويف 

جر�ء  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  �خلليج  ميز�نيات 

دول  على  �أن  موؤكدين  �لعاملية،  زم��ة  �الأ تفاقم 

ملو�جهة  ��شرت�تيجية  خ��ط��وط  ر���ش��م  �خلليج 

على  �أ�شر�رها  من  يقلل  مبا  زم��ة  �الأ تد�عيات 

�القت�شاد �خلليجي ككل.

�أحمد  و�القت�شادي  �مل��ايل  �مل�شت�شار  وق��ال 

�خلليج  دول  ميز�نيات  �إن  ل���»ت��د�ول«  �حلمد�ن 

�شتتاأثر نتيجة تر�جع �إير�د�تها من �لنفط ب�شبب 

خري  �النخفا�ض �حلاد يف �أ�شعاره خالل �لربع �الأ

لفرتة  لي�ض  ولكن  2008م،  �ملن�شرم  �لعام  من 

حدود  وعن  �لتنمية.  عجلة  تتوقف  ولن  كبرية، 

ي��ر�د�ت  �الإ تر�جع  ي��وؤدي  �أن  يتوقع  �لتاأثري  هذ� 

نفاق �لعام، لكن  على �شبيل �ملثال �إىل تقلي�ض �الإ

لي�ض ب�شكل كبري جر�ء �الحتياطيات �لتي كونتها 

دول �خلليج خالل �لفرتة �ملا�شية، وخا�شة �إبان 

 140 تفوق  م�شتويات  �إىل  �لنفط  �أ�شعار  و�شول 

حتققت  �لتي  �ملالية  �لفو�ئ�ض  يعطي  ما  دوالًر� 

منذ بد�ية �لعام دورها يف �شد �لفجوة.

زم���ة على  و�ع��ت��رب �حل��م��د�ن �أن ت��اأث��ري �الأ

لن  2009م  عام  خالل  �خلليج  دول  ميز�نيات 

يكون حاًد� على �ملدى �لق�شري، بل على �ملدى 

زم���ة  �الأ ت��د�ع��ي��ات  ��شتمرت  ح��ال  يف  �لطويل 

طفيف  ب�شكل  �شيوؤثر  ما  وهو  �لعاملية،  �ملالية 

�ملدى  يف  �خلليج  دول  يف  �لتنمية  خطط  على 

�لتنموية  �مل�شروعات  �أن  يوؤكد  لكنه  �ملتو�شط، 

توؤجل  �أن  ميكن  ولكن  تتوقف،  لن  و�لعقارية 

قلياًل �أو تتاأخر خالل �لفرتة �ملقبلة.

وعن تقييمه �إعالن �ململكة عن نيتها �إنفاق 

خالل  �لتنمية  خطط  على  دوالر  400م��ل��ي��ار 

�حلمد�ن  يعتقد  �لقادمة،  �خلم�ض  �ل�شنو�ت 

�مل�شارحة  �إىل  يحتاجون  �خلليج  م�شوؤويل  �أن 

وتغيري  يدور،  و�ل�شفافية عما  نقل �حلقيقة  يف 

فر�ط يف �لتفاوؤل �إىل �لنظرة  �أ�شاليبهم من �الإ

ومن  ج��دي��دة،  �أ�شاليب  و��شتخد�م  �لو�قعية 

تد�عيات  ملو�جهة  طو�رئ  جمل�ض  تكوين  �ملهم 

زم��ة  �الأ �آث��ار  ال�شتيعاب  �لعاملية  �ملالية  زم��ة  �الأ

قبل ��شتفحالها يف ج�شد �القت�شاد �خلليجي، 

بني  بها  يطالعوننا  �لتي  رق��ام  �الأ توزيع  وتبيان 

خر. �حلني و�الآ

م���ن ج��ان��ب��ه ي���رى ع��ب��د �هلل ب���ن رب��ي��ع��ان 

يف  �لعامة  د�رة  �الإ مبعهد  �القت�شاد  �أ���ش��ت��اذ 

�خلليج،  دول  ميز�نيات  �أن  ل�»ت��د�ول«  حديثه 

�شتتاأثر العتماد  و�لكويت  �ل�شعودية  ا  وخ�شو�شً

هاتني �لدولتني على �لنفط �أكرب من غريهما، 

مقد�ر  ع��ن  يبقى  هنا  �ل�����ش��وؤ�ل  �أن  وي�شيف 

لن  �أنه  �ل�شخ�شي  �عتقادي  »يف  وقال:  �لتاأثر، 

ا  ن دول �خلليج و�ململكة خ�شو�شً � الأ يكون كبرَيً

ـــة خفضت  األزم ربــيــعــان:  بــن 
لتنفيذ  متاحة  والفرصة  األسعار 
االعتمادات  من  بأقل  مشروعاتنا 
يحتاج  والموضوع  لها،  السابقة 
المشاريع من  تقييم تكلفة  إلعادة 
العالمية  األسعار  ظل  في  جديد 

المنخفضة.

العديد  سيحدث  المرزوقي: 
في  الهيكلية  المتغيرات  من 
العالمي كاعتماد  المالي  النظام 
التمويل  ــي  ف ــدة  ــدي ج ــات  ــي آل
باإلضافة  اإلسالمية  كالصيرفة 
إلى ازدياد دور الدولة في العجلة 
قصور  لمعالجة  االقتصادية 

النموذج الرأسمالي.
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قضية العدد

�إق��ر�ره��ا  عند  للنفط  متحفظة  �أرق��اًم��ا  ت�شع 

�مليز�نية، وعلى ما �أذكر فميز�نية 2008 و�شع 

توقع �أ�شعار �لنفط لها عند 55 دوالًر� للربميل، 

رغم �نه و�شل �إىل ما يفوق �ل� 140 دوالًر� خالل 

يوليو �ملا�شي«.

تاأثًر�  هناك  �أن  �لنتيجة  »�إًذ�  و�أ���ش��اف: 

�لنفط  �أ�شعار  هو  يحدده  ما  ولكن  بالتاأكيد، 

كما  �شعار  �الأ �نخف�شت  فلو   ،2009 عام  خالل 

ف�شيكون  للربميل  دوالًر�   30 �إىل  متوقع  ه��و 

�شعار  هناك عجز بالتاأكيد، ولكن لو و��شلت �الأ

حول معدالتها �حلالية حول 45 دوالًر� للربميل 

فاإن �لو�شع �شيكون �أف�شل بال �شك«.

الفوائ�ض وتنفيذ امل�سروعات

كل  يف  يتاأكد  �ل��ذي  »�إن  ربيعان  بن  وتابع 

حققتها  �لتي  �لكبرية  �لفو�ئ�ض  �أن  �حل��االت 

�ملا�شية  �خلم�ض  �ل�شنو�ت  خالل  �خلليج  دول 

فقط  يكفي  م��ا  �إال  يتبقى  ول���ن  �شتتال�شى، 

عن  �أما  عجز،  �أو  فائ�ض  بال  متعادلة  مليز�نية 

�أن  يعلم  فجميعنا  �حلكومي،  نفاق  �الإ تقلي�ض 

90 يف �ملئة من �إنفاق حكومات �خلليج ياأتي من 

فلن  �شعار  �الأ �نخفا�ض  فمع  وبالتايل  �لنفط، 

مل  �الأ وكل  جديد،  حكومي  �إنفاق  هناك  يكون 

�أن تكفي �لوفور�ت �ل�شابقة الإجناز �مل�شروعات 

�لتنموية �لكبرية �لتي �شبق �الإعالن عنها، ومت 

�لبدء يف تنفيذ بع�شها«.

 400 �إنفاق  �ل�شعودية  �إعالن  وفيما يخ�ض 

وم�شروعاتها  �لتحتية  بنيتها  على  دوالر  مليار 

�لتنموية يقول بن ربيعان: »�أنا �أعلم �ن �لفو�ئ�ض 

ع��و�م  �الأ خ��الل  �ململكة  حققتها  �لتي  �لكبرية 

وبالتايل  �ل��رق��م،  خ���رية تفوق ه��ذ�  �الأ رب��ع��ة  �الأ

مت  م�شروعات  على  �شينفق  �لكبري  ف��ال��رق��م 

من  مر�حلها  بع�ض  تنفيذ  و�عتمد  �إع��الن��ه��ا 

عو�م �ل�شابقة، ورغم �أن �مل�شروعات  ميز�نيات �الأ

عليها  ن��ف��اق  �الإ �أن  �إال  وك��ب��رية،  حيوية  �ملعلنة 

و��شتثمار�تها  �حلكومة  �دخ��ار�ت  من  �شيكون 

ولي�ض من عو�ئد نفطية جديدة، وهو ما يجعل 

�أية  يتوقف عليها فقط دون  و�ل�شرف  �لتنفيذ 

نية  و�الآ �مللحة  �حلاجة  رغم  جديدة  �إ�شافات 

�شف  �أو هناك، ولالأ لتنفيذ م�شروع هنا  �أحيانا 

هذه طبيعة �العتماد على م�شدر دخل وحيد، 

أزمة صناعة السيارات....الثالث الكبار إلى أين؟
قطاع  بقوة  ت�شرب  ماز�لت  و�لتي  مريكية  �الأ �ل�شيار�ت  �أزم��ة  تاأتي 

خالل  نطاقها  �ت�شاع  نحو  موؤ�شر�ت  و�شط  وت�شتفحل  �لعامل  يف  �ل�شيار�ت 

زمة �ملالية �لعاملية، �إذ �أكدت بع�ض  �لفرتة �ملقبلة، على خلفية تد�عيات �الأ

زمة ك�شركة »جرن�ل موتورز« �أن �لرت�جع يف �شوق  �مل�شادر ذ�ت �ل�شلة باالأ

مريكية و�شل �إىل �أدنى م�شتوياته منذ 25 عاًما، و�أن �ل�شبب يف  �ل�شيار�ت �الأ

�شو�ق �ملالية مما �أدى �إىل نق�ض �الئتمان �ملطلوب  ذلك يعود �إىل �نهيار �الأ

ل�شر�ء �شيار�ت. 

�شوق  يف  �ملعرو�ض  ي��رت�ج��ع  �أن  للحدث  �ملتابعون  �ملحللون  ويتوقع 

 16 2008م، مقابل  13 مليون وحدة يف  �أقل من  �إىل  مريكية  �ل�شيار�ت �الأ

خرية، �أما بالن�شبة لعام 2009، فاإن �لتوقعات  �إىل 17 مليوًنا يف �ل�شنو�ت �الأ

�أ�شو�أ ب�شبب �النكما�ض �حلادث يف �ل�شوق.

يذكر �أن هناك 20 م�شنًعا من �ملحتمل �أن ت�شملها �إجر�ء�ت �لبطالة 

�لتقنية �لكلية �أو �جلزئية، وهي يف جمملها مو�قع للتجميع تقع مقارها يف 

يف �لواليات �ملتحدة 14 موقًعا، وكند� ثالثة مو�قع و�ملك�شيك ثالثة مو�قع. 

نتاج و�لت�شطيب  جر�ء�ت تاأثري على �أن�شطة �الإ ومن �ملتوقع �أن يكون لهذه �الإ

�لتي قد تخ�شع لت�شويات.

زمة بوادر االأ

 ،2008 �أكتوبر  بالظهور يف �شهر  �ل�شيار�ت بد�أت  �أزمة �شناعة  بو�در 

حيث تكبدت �أكرب ثالث �شركات لت�شنيع �ل�شيار�ت وهي جرن�ل موتورز، 

6 مليار�ت دوالر لكل و�حدة  �ل�  وفورد، وكر�ي�شلر خ�شائر كبرية جتاوزت 
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الخليج  دول  ميزانيات  الحمدان: 
من  إيراداتها  تراجع  نتيجة  ستتأثر 
في  الحاد  االنخفاض  بسبب  النفط 
عام  من  األخير  الربع  أسعاره خالل 
2008م، ولكن ليس لفترة كبيرة 

ولن تتوقف عجلة التنمية.

فكل �مل�شروعات تتوقف على �شعر خام �لنفط 

�ملقبل،  �لعام  يف  �شيًئا  يكون  �أن  يتوقع  �ل��ذي 

م�شروع  عن  حديث  هناك  يكون  فلن  وبالتايل 

�ملعلن م�شبًقا  تنفيذ  يتم  �أن  مل  �الأ جديد، وكل 

من �لوفور�ت �ل�شابقة«.

�أن  �إىل  ختام حديثه  ربيعان يف  بن  و�أ�شار 

زمة �لعاملية �حلالية خف�شت معها كثرًي� من  �الأ

�شعار، و�أوقفت كثرًي� من �مل�شاريع يف �لدول  �الأ

�لغربية، وهو ما يعني �ن �لفر�شة متاحة لتنفيذ 

م�شروعاتنا باأقل من �العتماد�ت �ل�شابقة لها، 

�مل�شاريع  تكلفة  تقييم  عادة  الإ يحتاج  و�ملو�شوع 

�ملنخف�شة،  �لعاملية  �شعار  �الأ من جديد يف ظل 

لتنفيذها  عاملية  �شركات  الج��ت��ذ�ب  و�ل�شعي 

باأ�صعار منا�صبة.

حترير  رئي�ض  كركوتي  حممد  و��شتبعد 

جلنة  �شر  و�أم���ني  �ل��ي��وم«،  »�الق��ت�����ش��اد  جملة 

�أبوظبي«،  و�شناعة  جتارة  »غرفة  يف  ع��الم  �الإ

يف حديث ل�»تد�ول« تاأثر �مليز�نيات للعام �ملايل 

�أن  �لعاملية، موؤكًد�  �لنفط  �أ�شعار  ب�شبب  �ملقبل 

هذه �لدول حددت متو�شط �أ�شعار �لنفط �شمن 

نطاق ميز�نياتها مابني 45 و50 دوالًر� للربميل 

و�شع  على  �لقائمني  �أن  يعني  وه��ذ�  �ل��و�ح��د. 

على  �لعثور  يف  �شعوبة  يجدو�  لن  �مليز�نيات 

مر  �لتمويل �لالزم، مليز�نيات عام 2009. لكن �الأ

يختلف على �ملدى �لبعيد، �إذ� ما ��شتمر تدهور 

�شعار  �الأ ه��ذه  حامت  ما  و�إذ�  �لنفط،  �أ�شعار 

�أر�دت  ما  و�إذ�  للربميل.  دوالًر�  ربعني  �الأ حول 

دول �خلليج �ال�شتقر�ر يف ميز�نياتها، البد من 

 75 –  70 �أ�شعار �لنفط عند حدود  �أن ت�شتقر 

دوالًر� للربميل �لو�حد، لكن �مل�شكلة �أن �أحًد� ال 

�شعار.  ي�شتطيع �شمان مثل هذ� �مل�شتوى من �الأ

وم��ت��د�واًل  كبرًي�  ���ش��وؤ�اًل  تطرح  �لق�شية  وه��ذه 

على  �خلليج  دول  �شتعتمد  متى  �إىل  هو:  �أ�شاًل 

�لنفط يف و�شع ميز�نياتها؟ وهل ��شتفادت هذه 

�لدول من �لفورة �ل�شعرية للنفط يف �ل�شنو�ت 

�لتنمية من  �ملا�شية، ال�شيما يف جمال  �لقليلة 

به  قامت  ما  �أف�شل  �إن  �ال�شرت�تيجي.  �ملنظور 

متو�زنة من حيث  كانت  �أنها  حكومات �خلليج 

بلغ  فعندما  �لنفط.  �أ�شعار  ملتو�شط  ح�شاباتها 

هذه  كانت  �أمريكي،  دوالر   100 �لربميل  �شعر 

– طبًقا مليز�نياتها بحدود  �حلكومات حت�شبه 

�ل�45 دوالًر� للربميل �لو�حد.

حدود التاأثري

وعن حدود هذ� �لتاأثري. هل �شيوؤدي تر�جع 

يقول  �لعام،  ن��ف��اق  �الإ تقلي�ض  �إىل  ي���ر�د�ت  �الإ

دول  يف  �القت�شادي  �ل��ق��ر�ر  �شناع  على  �إن��ه 

ن  �خلليج، �أن يكونو� و�قعيني يف هذ� �ملجال، الأ

غياب �لو�قعية، يعجل من مو�جهة هذه �لدول 

تو�جهها  �لتي  �مل�شاعب  من  �أك��رب  مل�شاعب 

�لعاملية.  �القت�شادية  زم���ة  �الأ ب�شبب  حالًيا 

نفاق ال تقلي�شه. وو�شع  �ملطلوب هو تر�شيد �الإ

�شو�بط و��شحة �ملعامل يف جمال �ال�شتثمار�ت 

ا على عدم �لوقوع  �خلارجية لهذه �لدول، حر�شً

يف مطبات �القت�شاد �لعاملي. فالفو�ئ�ض �ملالية 

�أن  الب��د  جنبية،  �الأ �جلهات  لعاب  ت�شيل  �لتي 

ت�شتثمر يف نطاق �لتنمية. وال�شك باأن �لقائمني 

على �شنع �لقر�ر �القت�شادي يعرفون �أنه البد 

نفاق-  –لي�ض لالإ من ��شتخد�م هذه �لفو�ئ�ض 

بل يف حت�شني �إنتاجية �لفرد من خالل تدريبه 

�لدعم  توفري  جانب  �إىل  هذ�  طبًعا  وتاأهيله. 

�ملبا�شرة  للم�شاهمة  �خلا�ض  للقطاع  �ملطلوب 

على  يجب  كما  �لتنمية.  عملية  يف  و�لفعالة 

�ل�شناعية  �لقطاعات  ت�شجع  �أن  �خلليج  دول 

�ل�شناعات  �إىل  �الجت��اه  وينبغي  وتطويرها، 

ال  �أنه  ومبا  �لبقاء.  قدر على  و�الأ �إنتاًجا  كرث  �الأ

توجد يف �لوقت �لر�هن �نتكا�شات يف �مليز�نيات 

�لعامة، فاإنه لي�ض هناك خ�شائر لتعوي�شها. 

زمة �ملالية على ميز�نيات  وتوقع �أال توؤثر �الأ

�أن حكومات  2009، م�شيًفا  دول �خلليج خالل 

ح�شاب  مو�شوع  يف  منطقية  كانت  �ل��دول  ه��ذه 

لكن  مليز�نياتها.  وفًقا  �لنفط  �أ�شعار  م�شتوى 

متوقع  وه��ذ�   – �شعار  �الأ تدهور  ��شتمر  ما  �إذ� 

�أن  و�ملتوقع  �لر�هن  �لعاملي  �لك�شاد  ب�شبب   –
ا  ا – �شتتاأثر هذه �مليز�نيات خ�شو�شً يطول �أي�شً

)�إد�رة  مريكية  �الأ �حلكومة  من  معونة  �ل�شركات  هذه  طلبت  وقد  منها، 

مريكية رف�شت هذه �ملعونة  بو�ض( بقيمة 50 مليار دوالر، لكن �حلكومة �الأ

مر حتى 20 يناير تاريخ  وو�شفتها بعدمية �جلدوى مما �أدى �إىل تعليق �الأ

ت�شلم �أوباما لل�شلطة. 

 ويف حماولة لتقلي�ض خ�شائر هذه �ل�شركات و�إنقاذها من �النهيار 

الف من  قام م�شئولوها بتقلي�ض �لوظائف و�ملوظفني وبف�شل مئات �الآ

جميع  يف  �لبطالة  زي��ادة  على  يعمل  ما  وهو  لديها،  �لعاملني  �ملوظفني 

موتورز  ك�شركتي جرن�ل  �ل�شركات  بع�ض  قر�ر  �لعامل، تال ذلك  �أنحاء 

�ملعونة  طلب  ب�شبب  ذلك  بعد  توقفتا  �أنهما  غري  �الندماج،  وكر�ي�شلر 

50 مليار دوالر و�لتي مل حتظ بها، كما تعترب  من �حلكومة �ملقدرة ب 

�شركة  عن  �نف�شلت  �أنها  �لعلم  مع  �لو�شع  يف  �شوًء�  �أكرثهن  كر�ي�شلر 

زمة.  د�مييلر قبل �شهور قليلة من �الأ

مريكية،  �الأ �ل�شيار�ت  مريكية مهد �شناعة  �الأ وتعترب مدينة ديرتويت 

زمة  ب�شبب تر�جع �لطلب يف  ومن �ملتوقع �أن تكون  من �أكرث �ملدن تاأثًر� باالأ

مبيعات �ل�شيار�ت و�إغالق عدة م�شانع بها. 

وتقع ديرتويت يف والية ميت�شيغن، وهي �أكرب والية �أمريكية من حيث 

�شخ�ض  �ألف  و�شبعني  و�حد  من  �أكرث  فقد  �إذ  �لعمل،  عن  �لعاطلني  عدد 

وظائفهم بها �لعام �ملا�شي. 

موتورز  جرن�ل  من  كل  يف  يعملون  �لذين  ديرتويت  �شكان  عدد  ويبلغ 

وفورد وكر�ي�شلر وفي�شتيون و�حًد� وثمانني �ألًفا، وو�حًد� و�شتني �ألًفا وثالثة 

و�أربعني �ألًفا و�ثنني وع�شرين �ألف �شخ�ض على �لتو�يل. 

ويرى بع�ض �ملحللني �القت�شاديني �أن �خلطر يتمثل يف �أن يتم �ال�شتغناء 

زمة �حلالية  عن �إحدى �ل�شركات �لثالث، كما �أن �مل�شكلة تتمثل يف �أن �الأ

قدمية ولي�شت وليدة �ليوم. 
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قضية العدد

�إذ� ما هبطت �أ�شعار �لنفط �إىل مادون �لثالثني 

دوالًر� للربميل. وقد �شهدنا يف �لت�شعينيات من 

ت�شعة  �إىل  �لربميل  �شعر  �ملا�شي، و�شول  �لقرن 

موؤ�شر�ت  توجد  ال  بالطبع  �أمريكية.  دوالر�ت 

�شعار �إىل هذ� �مل�شتوى، كما ال  على �أن ت�شل �الأ

توجد �شمانات على �أن يرت�وح �شعر �لربميل يف 

ويف  �لروؤية،  هذه  ووفق  دوالًر�.  ربعني  �الأ حدود 

م�شادر  تنويع  وخمططات  عمليات  تو��شع  ظل 

�لدخل – مقارنة مع غالبية دول �لعامل – فاإن 

�لنفطي  بالو�شع  ميز�نيات دول �خلليج �شتتاأثر 

�لذي  �لعام  ورمب��ا يف   2010 ع��ام  �ل��ر�ه��ن، يف 

يليه. 

نيتها  ع��ن  �ململكة  ع���الن  الإ تقييمه  وع��ن 

�شنو�ت،  400 مليار دوالر خالل خم�ض  �إنفاق 

وم�شوؤولة  �شرورية  خطوة  �إنها  كركوتي  قال 

�إىل  – ��شتناًد�  �ململكة  وت�شتطيع  مًعا.  �آن  يف 

�خلطة  ه��ذه  تنفذ  �أن   – �حلالية  فو�ئ�شها 

�ل�شعودية  �إي���ر�د�ت  وتقدر  جيدة.  وب�شورة 

بنحو   2008 لعام   - ر�شمية  – تقدير�ت غري 
وال�شك  متحفظ،  رقم  وهو  دوالر،  مليار   450

45 دوالًر�  �شعر يف حدود  بني على معدل  �أنه 

للنفط. لكن مرة �أخرى ينبغي �أن تكون عملية 

ي�شتطيع  �أحد  فال  وم�شتد�مة.  �شاملة  �لتنمية 

�شمان �لو�شع �القت�شادي �لعاملي �لذي تاأثرت 

�لعامل  دول  م��ن  كغريها   – �خلليج  دول  ب��ه 

تخ�ش�ض  �أن  �ململكة  با�شتطاعة  كان  – و�إذ� 
هذ� �ملبلغ �ل�شخم يف �خلطة �خلم�شية، فهل 

ت�شتطيع �أن تقوم بخطة م�شابهة بعدها �إذ� ما 

و�إذ�  حالها؟  على  �لنفطية  و�شاع  �الأ ��شتمرت 

زمة  ما غابت عنا�شر �لتنمية �ل�شاملة؟ �إن �الأ

جديدة  مفاهيم  خلقت  �لعاملية  �القت�شادية 

�لتي يقوم عليها  يديولوجية  �الإ نالت حتى من 

ي  �شا�ض البد الأ �القت�شاد �لعاملي. وعلى هذ� �الأ

خطة – خم�شية كانت �أم غري ذلك – �أن تاأخذ 

ر�ض �أواًل،  بعني �العتبار ما هو موجود على �الأ

�إىل  للو�شول  �ملحلية  �ملكامن  ت�شتك�شف  و�أن 

تعتمد  تنمية  بل  فح�شب،  �شاملة  لي�شت  تنمية 

ا.  على تنويع م�شادر �لدخل �أي�شً

�سهم زمة على �سوق االأ تداعيات االأ

زمة بالطبع تد�عياتها على �أ�شو�ق  وكان لالأ

�شوق  �إن  �لقول  ميكن  �إذ  �ملنطقة،  يف  �شهم  �الأ

�شهم كان �أبرز �لقطاعات �القت�شادية �لتي  �الأ

زمة، ويف هذ� �ل�شدد ترى �مل�شت�شارة  تاأثرت باالأ

مريكية قد �نطلقت من ديرتويت  نذكر هنا �أن �شناعة �ل�شيار�ت �الأ

با�شتثناء  �لت�شعينيات  حتى  مزدهرة  وظلت  عام،  �ملئة  يقارب  ما  قبل 

فرتة �لك�شاد �لعظيم.

و�شركات  دي��رتوي��ت  م�شتقبل  �أن  �ملخت�شني  من  ع��دد  يتفق  ن  �الآ

�ل�شيار�ت فيها مرهون باإفر�ج و��شنطن عن م�شاعدة مالية حتى تتمكن 

�ملدينة من مو��شلة متويل عملياتها �جلارية. 

اأكرب املحتالني يف التاريخ......مادوف و�سحاياه 

عرف  ملا  �ملا�شي  �شبتمرب  يف  ب��ر�ذرز  ليمان  بنك  �نهيار  لوال  رمبا 

ن، وملا عرف  �أحد �أن مادوف كان من �أكرب �ملحتالني يف �لتاريخ حتى �الآ

�شحاياه �لكرث باللعبة، وال�شتمر هوؤالء يف �لتز�يد ويف تلقي �ملزيد من 

�لعو�ئد �ملجزية �لتي كان مادوف يوفرها با�شتخد�م �أمو�ل م�شتثمرين 

رئي�شيني جدد فيما ي�شمى »�الحتيال �لهرمي«.

مو�ل �لتي �عرتف مادوف بها بعد �إلقاء �لقب�ض عليه  وبلغ حجم �الأ

و�لتي متت بعد �إبالغ �بنه عنه نحو 50 مليار دوالر، وهي �أمو�ل تر�كمت 

�شخمة  وموؤ�ش�شات  �شركات  على  �الحتيال  من  طويلة  عقود  مدى  على 

حول �لعامل.

تي:  تفيد اأوراقه ال�سخ�سية باالآ

م�شريف  نيويورك،   ،1938 �أبريل   29 مو�ليد  من  م��ادوف  برنارد 

�لتي  �ال�شتثمارية  م��ادوف  برنارد  ملحفظة  رئي�ًشا  كان  وقد  �أمريكي. 

�أن�شئت عام 1960، وتعترب �شركته من �أكرب �شناع �ل�شوق بوول �شرتيت، 

�أكرث  �إحدى  �ل�شركة  تعترب  كما  �ال�شتثمارية،  باخلدمات  ا  �أي�شً وتتاجر 

خم�ض �شركات ن�شاًطا عند �إن�شاء نا�شد�ك.
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ل�شئون  �ل�شابق  و�مل�شت�شار  �ل�شورى  مبجل�ض 

�لتعاون �خلليجي  �قت�شاديات �لطاقة مبجل�ض 

�شتاذ �مل�شارك بق�شم  �لدكتورة نورة �ليو�شف �الأ

تاأثري�ت  �أن  �شعود،  �مللك  جامعة  �القت�شاد 

�ألقت بظاللها على  �لتي  �لعاملية  �ملالية  زمة  �الأ

�أ�شو�ق  وطالت  و�ملالية  �القت�شادية  ���ش��و�ق  �الأ

فيها  لعب  �خلليج،  ودول  بال�شعودية  �شهم  �الأ

تخبط �ل�شيا�شات و�أ�شاليب �ملعاجلة لدى �لكثري 

�لناجمة  �لفادحة  �لدول ملو�جهة �خل�شائر  من 

رفع  �إىل  �أدى  مما  كبرًي�  دوًر�  �لتد�عيات  عن 

مر  درجة �لهلع و�إحد�ث �لتوتر لدى �لنا�ض، �الأ

�شو�ق �ملالية.  �لذي �نعك�ض بدوره على �الأ

مما  �لرغم  على  �إن��ه  �ليو�شف  و�أو�شحت 

�آث��ار  لتقلي�ض  �إج���ر�ء�ت  من  ن  �الآ حتى  �تخذ 

�لدول  �قت�شاديات  على  �لعاملية  �ملالية  زمة  �الأ

�أن حجم تاأثريها مل ي�شل لنهايته ويتحدد  �إال 

بعد، وفق ما ي�شري �إليه حمللون. 

ورغم �جلهود �لتي تبذل لتهيئة و��شتقر�ر 

لها  تتعر�ض  �لتي  �لتقلبات  ظل  يف  و���ش��اع  �الأ

تتفاقم  �أن  �ليو�شف  تتوقع  �ملالية،  ���ش��و�ق  �الأ

تت�شبب  �أن  �حتمال  ترى  كما  زمة،  �الأ تد�عيات 

يف ركود �قت�شادي عاملي كبري.

تاأثري  ور�ء  �أ�شباب  عدة  �ليو�شف  و�شاقت 

زمة �شلًبا على �أ�شو�ق �ملال من �شمنها بر�مج  �الأ

ومبالغاتها يف  و�ل�شحفية  �لتلفزيونية  �لتحليل 

فعال �لتي �شاعفت خماوف �مل�شتثمرين  ردود �الأ

و�مل�شاربني.

ه��دى  �مل��ع��روف��ة  ع���م���ال  �الأ ���ش��ي��دة  وتعتقد 

�جلري�شي �أنه لي�ض من �ل�شهولة مبكان حتديد 

ن  �ش�ض �لكمية، الأ زمة ب�شكل فعلي وفق �الأ �آثار �الأ

�لعامل ال يز�ل يعي�ض �إرها�شاتها �ملتتالية، وهي 

خر وفًقا لنوع وم�شتوى �لعالقة  تنتقل من بلد الآ

زمة. �ملالية و�القت�شادية مبركز حدوث �الأ

وم��ا  �ل��ع��م��وم��ي��ات  منطلق  م��ن  وت�����ش��ي��ف: 

�أن  يت�شح  زم��ة  �الأ عن  �لدر��شات  بع�ض  توفره 

ب�شكل  ت��اأث��رت  باململكة  �لنفطية  �ل�����ش��ادر�ت 

على  �شلًبا  �شينعك�ض  بالتايل  وه��ذ�  مبا�شر، 

�لعامة  �مليز�نية  يف  �ملالية  �لفو�ئ�ض  حجم 

�ململكة  منها  وبالطبع  للنفط،  �مل�شدرة  للدول 

متوقعة  �آثار  من  ذلك  يتبع  وما  �خلليج،  ودول 

تاأثري�ت  �أم��ا  �لعاملي.  �لك�شاد  �أو  لالنكما�ض 

�أن  �مل��الح��ظ  �مل��ال فمن  �أ���ش��و�ق  زم���ة على  �الأ

من  كبرية  ن�شبة  خ�شرت  �خلليجية  ���ش��و�ق  �الأ

�ل�شلبي  �لتاأثري  ه��ذ�  وط��ال  تد�والتها،  حجم 

دوًر�  �لنف�شي  لعب �جلانب  وقد  �شهم،  �الأ �أهم 

كبرًي� يف حجم هذ� �لتاأثري ب�شبب �لفزع �لذي 

وجعلهم  �شهم  �الأ �شوق  يف  �ملتد�ولني  �أ���ش��اب 

غري  فزع  وهو  حمافظهم،  بيع  �إىل  يتد�فعون 

�أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  مر�حله  جميع  يف  م��ربر 

�لعاملية،  زم���ة  �الأ �آث��ار  �أب��رز  �أح��د  �لثقة  �أزم��ة 

وه��ن��اك ت��خ��وف م��ن �م��ت��د�د �أزم���ة �لثقة يف 

قد  م�شكلة  وه��ذه  و�مل�����ش��ريف،  �مل��ايل  �لنظام 

�ملوؤ�ش�شي  �مل�شتوى  على  زم��ة  �الأ �أمد  من  تزيد 

و�لفردي، وهنا يربز دور �جلهات �مل�شئولة يف 

من  �إعادتها  ميكن  فالثقة  �حلكومي،  �جلهاز 

خالل تزويد �لنا�ض باملعلومات �ل�شحيحة �لتي 

تبعث �لطماأنينة ب�شكل حقيقي، فنحن نتعامل 

ن�شب  �الأ �للغة  وبالتايل  �قت�شادية،  حالة  مع 

رقام �لتي يجب �أن ت�شدر من �جلهات  هي �الأ

�لر�شمية.

على �سعيد احللول واملقرتحات للتخفيف 

زمة على دول اخلليج  من اآثار االأ

على  يقع  �ل���دور  �أن  �جلري�شي  تقدير  يف 

�لنظام  ع��ن  �مل�شئولة  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات 

�ملايل، وهي ال ميكن �أن ت�شع حلواًل ما مل تتوفر 

و�أن  زمة،  �الأ �لكافية عن هذه  �ملعلومات  لديها 

�ملخت�شني  من  لكثري  �حل��ل  ومقرتحات  روؤى 

و�ملهتمني و�خلرب�ء على م�شتوى �لعامل حتدثت 

عن �شرورة وجود �شيا�شات كلية �شابطة حلركة 

لدى  يكون  �أن  �ملهم  ومن  لها،  ومنظمة  �ل�شوق 

كما  زم��ة،  �الأ م�شتفادة من هذه  درو�ض  �ململكة 

ترى �جلري�شي من �ملهم �أن تبحث �حللول لهذه 

فالكل  دول �خلليج،  بني  ب�شكل جماعي  زمة  �الأ

يف قارب و�حد، وقد يكون للتكامل �القت�شادي 

زمة  وتفعيله دور لي�ض فقط يف مو�جهة هذه �الأ

و��شتمر�رها يف جميع  �لتنمية  تعزيز  و�إمنا يف 

دول �خلليج و�ال�شتفادة من �ملعطيات �حلقيقية 

�ملتوفرة يف هذه �لدول وما يدعمها من ��شتقر�ر 

�شيا�شي و�أمني وعالقات �أخوية متينة.

دوالر   5،000 مبلغ  با�شتثمار   1960 عام  �شركته  م��ادوف  �أن�شاأ  وقد 

جمعها -كما يدعي- من �لعمل باحلر��شة وتركيب مر�شات �حلريق، وبد�أ 

ور�ق �ملالية )NASD(، وهي  ن�شاًطا ملحوًظا باجلمعية �لوطنية لتجار �الأ

ور�ق �ملالية، و�شغل من�شب رئي�ض  منظمة ذ�ت �إد�رة ذ�تية لتنظيم جتارة �الأ

د�رة لنا�شد�ك وجمل�ض حمافظيها. وعرفت �شركة مادوف باأنها  جمل�ض �الإ

�لعميل  �أمر  لينفذ  لل�شم�شار  ندفع  �آخر  مبعنى  �لتدفق«،  ال�شتمر�ر  »ندفع 

وذلك من خالل �شركة مادوف. 

اأكرب �سحايا مادوف: 

· جمموعة �إت�ض �إ�ض بي �شي �أكرب �ل�شحايا، خ�شرت نحو مليار دوالر
�شافة �إىل ثالث �شركات  · بنك �أزور� �لياباين )137( مليون دوالر باالإ

تاأمني يابانية هي �شركة نيبونكو� و�شركة ميت�شو� و�شركة �شوميتومو.

· بنك فورتي يف هولند� خ�شارته قد ت�شل �إىل )1.35( مليار دوالر 
�أمريكي.

400 مليون جنيه �إ�شرتليني )595 مليون  · رويال بنك �أوف �شكوتالند 
دوالر(، ومان غروب 360 مليون دوالر وجمموعة نومور� �ال�شتثمارية.

· �شركة ناتيك�شي�ض �لفرن�شية 450 مليون يورو )605 ماليني دوالر( 
· يوين كريديت �إ�ض بي �أي ثاين �أكرب بنك يف �إيطاليا 75 مليون يورو.

كرث خ�شارة 3.8 مليار�ت دوالر. · )HSBC( �أحد �لبنوك �الأ
�لفرن�شي  وب��اري��ب��ا  ���ش��ب��اين  �الإ �شتاندرد  ه��ي  �أوروب��ي��ة  ب��ن��وك  ث��الث��ة   ·
دوالر(  مليار�ت   3.10( يورو  مليار   2.3 �شتاندرد  �ل�شوي�شري،  ور�يت�شموت 

�أن خ�شائره  ر�يت�شموت  و�أعلن  يورو،  مليون   350 �أنه خ�شر  باريبا  ذكر  بينما 

بلغت 385 مليون فرنك �شوي�شري )329.1 مليون دوالر(.

كركوتي: إن األزمة االقتصادية 
جديدة  مفاهيم  خلقت  العالمية 
التي  اإليديولوجية  من  حتى  نالت 

يقوم عليها االقتصاد العالمي.
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قاعدة رأسمالية قوية وخبرة عريقة
في مجال أعمال التمويل

بنك الرياض:

ول 1377ه� املوافق 23 نوفمرب 1957م مبوجب مر�سوم ملكي لتقدمي  تاأ�س�ص بنك الريا�ص بتاريخ 1 جمادى االأ

�سالمية. ويبلغ راأ�ص مال البنك  كافة اخلدمات امل�سرفية واال�ستثمارية ومنتجات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ

حاليا 15 مليار مق�سمة على 1.5 مليار �سهم بقيمة ا�سمية لل�سهم تبلغ 10 رياالت.

القوية  اال�ستثمارية  والبنية  الطويلة  اخلربة  �سنوات  اإىل  �سافة  باالإ الريا�ص  لبنك  التاريخي  ال�سجل  يحفل 

جنازات الكبرية.  حيث اإرتفع  اإجمايل موجودات البنك بنهاية  عام 2007م اإىل نحو 121 مليار ريال،  بالكثري من االإ

اأما حمفظة  84.32 مليار ريال،  اأما ودائع العمالء فقد بلغت  13.2 مليار ريال.  كما بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمن 

القرو�ص فقد بلغت 67.32 مليار ريال.

اأ�سهمت هذه القدرة املاليةيف حت�سن نتائج البنك املالية. يف حن اأن �سايف الربح للفرتة املنتهية يف 2007/12/31م 

قد و�سل اإىل 3،011 مليون ريال مقابل 2،909 مليون ريال يف عام 2006م.
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الت�سنيف االئتماين

�أما من ناحية �لت�شنيف �الئتماين للبنك 

�لت�شنيف  وكالة  قبل  من  �لبنك  ح�شل  فقد 

بالن�شبة   )A(ت�شنيف على  فيت�ض،  �لدولية 

بالن�شبة   )F1(و ج��ل  �الأ طويلة  لاللتز�مات 

منحت  فيما  ج����ل.  �الأ ق�شرية  ل��الل��ت��ز�م��ات 

وكالة �شتاندرد �أند بورز، يف وقت �شابق �لبنك 

طويلة  الل��ت��ز�م��ات  )A(بالن�شبة  ت�شنيف 

جل و)A-1( بالن�شبة لاللتز�مات ق�شرية  �الأ

جل. �الأ

ويقوم ن�شاط �لبنك على توظيف قاعدته 

�ململكة  يف  متميز  ب��دور  للقيام  �لر�أ�شمالية 

يف جمال �أعمال �لتمويل، بد�ية من �لقرو�ض 

�لعمالقة  �مل�شاريع  متويل  وحتى  �ل�شخ�شية 

من  �لعديد  يف  و�مل�شاركة  بالتمويل  يقوم  كما 

�لقرو�ض �مل�شرتكة ملختلف �لقطاعات �لعاملة 

و�لبرتوكيماويات  و�لغاز  �لنفط  �شناعات  يف 

�أب��رز  ع��دد من  ع��الوة على  و�مل��ي��اه،  و�لطاقة 

�شا�شية يف �ململكة. عمار و�لبنية �الأ م�شاريع �الإ

يعتمد �لبنك يف تقدمي خدماته على عدة 

 200 ت�شم  �لتي  ف��روع��ه  �شبكة  منها  قنوت 

لكرتونية »ريا�ض  �شافة �خلدمات �الإ فرع، باالإ

نرتنت  و�الإ �لهاتف  عرب  خدماته  ويقدم  نت«، 

1560جهاز  من  �أك��رث  عرب  وكذلك  و�جل��و�ل 

�شّر�ف �آيل. 

داء املايل لل�سنة املالية 2007  االأ

�لعموالت  من  �لريا�ض  بنك  دخ��ل  �رتفع 

 5.5 م��ن  �مل��ئ��ة  يف   12.7 بن�شبة  �خل��ا���ش��ة 

 6.2 �إىل   2006 عام  يف  �شعودي  ري��ال  مليار 

مليار ريال �شعودي يف عام 2007. ويعز� هذ� 

�الرتفاع ب�شكل رئي�شي �إىل �لدخل من �لقرو�ض 

�ملئة  73 يف  ن�شبته  �شاهم مبا  �لذي  و�ل�شلف، 

م�شروف  �رتفع  وباملقابل  �ل��دخ��ل،  ه��ذ�  من 

�لعموالت �خلا�شة بن�شبة 14.0 يف �ملئة )من 

يف  مليار   2.9 �إىل   2006 عام  يف  مليار   2.5

�لدخل  �رت��ف��اع  بلغ  و�إج��م��ااًل،   .)2007 ع��ام 

 14.4 بن�شبة  �خلا�شة  �لعموالت  من  �ل�شايف 

�شعودي يف  ريال  2.5 مليار  �ملئة )�أي من  يف 

عام 2006 �إىل 2.9 يف �ملئة يف عام 2007(. 

�شجلها  �لتي  �ل��زي��ادة  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 

�أن  �إال   ،2007 لعام  �لريا�ض  �شايف دخل بنك 

معدل �لعائد على متو�شط �ملوجود�ت و�لعائد 

ا  على متو�شط حقوق �مل�شاهمني �شهد �نخفا�شً

تر�جع  وقد  �لعمومية.  �مليز�نية  لنمو  نتيجة 

�لعائد على متو�شط �ملوجود�ت بن�شبة 3.3 يف 

�ملئة يف عام  2.8 يف  �إىل   2006 �ملئة يف عام 

حقوق  متو�شط  على  �لعائد  و�نخف�ض   .2007

 2006 عام  يف  �ملئة  يف   27.7 من  �مل�شاهمني 

�إىل 26.1 يف �ملئة يف عام 2007. 

�لريا�ض  بنك  قاعدة موجود�ت  بلغ حجم 

�ملرتبة  ليحتل  �شعودي،  ري��ال  مليار   121.3

�لر�بعة بني �لبنوك �ل�شعودية، وقد بلغت ح�شة 

�ملوجود�ت  �إجمايل  من  �ملئة  يف   11.7 �لبنك 

�إج��م��ايل  ت��ع��زز  وق���د  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  �مل�شرفية 

عو�م �ملا�شية، وبلغ  ميز�نية �لبنك على مدى �الأ

متو�شط معدل �لنمو �ل�شنوي �ملركب 17.8 يف 

 ،2007-2004 عام  من  �لثالثة  عو�م  لالأ �ملئة 

)من  �ملئة  يف   29.1 بلغت  �شنوية  بزيادة  �أي 

�إىل   2006 عام  يف  �شعودي  ريال  مليار   94.0

121.3 مليار ريال �شعودي يف عام 2007(. 

متت    ،2008 ع���ام  م��ن  م��اي��و  �شهر  ويف 

يف   140 مبعدل  حقوق  �إ���ش��د�ر  على  �ملو�فقة 

�أ�شهم  عدد  �إجمايل  يرفع  �ل��ذي  م��ر  �الأ �ملئة، 

�لبنك من 625 مليون �شهم �إىل 1،500 مليون 

�صهم. 

 )2007 )لعام  �لعمالء  لود�ئع  بالن�شبة 

م�����ش��ادر  م���ن  �مل��ئ��ة  69.5 يف  مت��ث��ل  و�ل���ت���ي 

معدل منو  �لود�ئع  هذه  �شجلت  فقد  �لتمويل، 

�شنوي مركب بلغ 19 يف �ملئة خالل �لفرتة من 

عام 2004 �إىل عام 2007. كما �شجلت �لود�ئع 

جل �أعلى معدل منو لتبلغ ح�شتها 59 يف �ملئة  الأ

من �الإجمايل. وبلغ معدل منو ود�ئع �لبنك 22 

يف �ملئة يف عام 2007 )من 69.1 مليار ريال 

ريال  مليار   84.3 �إىل   2006 �شعودي يف عام 

�شعودي يف عام 2007(. 

�لقيم �لتاريخية و�مل�شاعفات و�ل�شعر / ربحية �ل�شهم و�ل�شعر/ و�لقيمة �لدفرتية مبنية على �أ�شا�ض �أ�شعار �إقفال �ل�شنو�ت �ملعنية، بينما تلك �خلا�شة 

ور�ق �ملالية يف 24 يونيو 2008.  بال�شنو�ت �مل�شتقبلية فتبنى على �أ�شا�ض �ل�شعر يف �شوق �ل�شعودية لالأ

�مل�شدر : بنك �لريا�ض وتقدير�ت »جلوبل«

العام

إيراد الت�سغيل )مليون  ا

ريال �سعودي(

�سايف الربح )مليون 

ريال �سعودي(

ربحية ال�سهم 

)ريال �سعودي(

القيمة الدفرتية 

)ريال �سعودي(

العائد / حقوق 

امل�ساهمني )يف املئة(

ال�سعر/ الربحية 

)مرة(

ال�سعر / القيمة 

الدفرتية )مرة(

27.717.34.6 %4,5142,9091.97.3فعلي 2006

26.124.66.1 %4,8233,0112.08.1فعلي 2007

17.715.92.1 %5,3963,3832.317.4متوقع 2008

15.612.92.0 %6,5334,1622.818.1متوقع 2009

�شهم �مل�شدرة�ل�شعر يف 24 يونيو 2008 ال�سعر خلل فرتة 52 اأ�سبوًعا�لقيمة �ل�شوقية )مليون ريال �شعودي(عدد �الأ

 26.14 – 52.80 ريال �شعودي53,625.0 1,500 مليون �شهم 35.8 ريال �شعودي
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�سركة  اأول  االئتمانية  للمعلومات  ال�سعودية  ال�سركة  تعد 

املعلومات  توفري  هو  وح�سا�ص  دقيق  جم��ال  يف  تعمل  �سعودية 

االئتمانية للعديد من اجلهات ذات العالقة واأبرزها البنوك التي 

ال�سركة  توفر  حيث  ال�سركة  راأ�سمال  يف  الغالبية  ح�سة  متتلك 

جمال  يف  ا  خ�سو�سً وامل�ستفيدين  العمالء  عن  متكاملة  معلومات 

القرو�ص ومدى التزامهم بال�سداد اأو عدمه وهو ما ي�ساعد تلك 

ال�سمانات  جلهة  م�ستقباًل  هوؤالء  مع  التعامل  كيفية  يف  اجلهات 

م�ستقباًل.

وتعترب ال�سركة الت���ي جتاوز حالًيا عدد اأع�سائها 60 ع�سًوا، 

اال�ستثمار،  وقطاع  امل�سريف،  كالقطاع  خمتلفة،  قطاعات  ميثلون 

العقاري،  التطوير  وقطاع  التاأمن،  وقطاع  االت�ساالت،  وقطاع 

و�سركات التق�سي����ط، وال�سنادي����ق احلكومية ال�سركة الوحيدة 

واملجال  ال�سركة  اأهمية  منطلق  ومن  املجال.  هذا  يف  ن  االآ حتى 

الذي تعمل فيه خلدمة االقت�ساد الوطني نلتقي يف هذا احلوار 

ال�سوء  لقاء  الإ املبارك  �ستاذ/نبيل  االأ ال�سركة  رئي�ص  مع  املطول 

على طبيعة ال�سركة ون�ساطها وما اأجنزته يف جمال عملها حتى 

ن. االآ

رئيس شركة سمة في حوار موسع مع »تداول«

جمال  يف  تعمل  �سركة  كاأول  �سمة  �سركة  ن�ساط  على  ال�سوء  اإلقاء  نرجو  ٭ 

املعلومات االئتمانية..متى اأ�س�ست؟ من هم عمالوؤها؟حجم ن�ساطها؟

�ملئة  يف   100 �شعودية  �شركة  )�شمة(  هي  �الئتمانية  للمعلومات  �ل�شعودية  �ل�شركة 

متتلكها �لبنوك �ملحلية، تاأ�ش�شت يف عام 2002م وبد�أت �لعمل �لفعلي يف عام 2004 حتت 

�إن�شاء �ل�شركة �إىل  مظلة و�إ�شر�ف موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي )�شاما(. وتعود فكرة 

�لنقد يف  وموؤ�ش�شة  �لبنوك  ب��د�أت  عندما   1998 عام  �أع��و�م وحتديًد� يف  ع�شرة  من  �أكرث 

در��شة �لفكرة وعقدت من �أجل ذلك �لعديد من �الجتماعات ومت تكليف عدد من �مل�شوؤولني 

بزيارة عدد من �لدول و�لتن�شيق مع �لبنك �لدويل بهدف �الطالع على �لتجارب �لعاملية 

يتم من خاللها  �أف�شل طريقة  �إىل  �لو�شول  �لدول بهدف  كرب عدد ممكن من  �ل�شابقة الأ

مل�شاعدة  ومنهجي  معريف  �أ�شا�ض  على  للم�شتفيدين  �ملعلومات  بتوفري  يهتم  بناء  تاأ�شي�ض 

نبيل المبارك: ليس لدينا أزمة ائتمانية
�القت�شاد �لوطني ب�شفة عامة و�لبنوك ب�شفة 

خا�شة. وقد و�جهت �ل�شركة �شعوبات وعقبات 

يف بد�ية عملها ولكن بعزمية و�إ�شر�ر �جلهات 

وقامت  �ل�شعوبات  ك��ل  ذل��ل��ت  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 

�ش�ض �ملو�شوعة لها. وقد متت  �ل�شركة ح�شب �الأ

من  �ال�شتفادة  بهدف  دويل  ب�شريك  �ال�شتعانة 

�نتهى  حيث  من  للبدء  وذل��ك  �لفنية  �لقدر�ت 

خرون ومبا يتنا�شب و�لبيئة �ملحلية، حيث �إن  �الآ

�شعودية  ول كانت  �الأ �ليوم  �ل�شركة ومنذ  �إد�رة 

يف  ع�شاء  �الأ عدد  حالًيا  جتاوز  ولقد  بالكامل. 

�شمة �ل�شتني ع�شًو�، ميثلون قطاعات خمتلفة، 

وقطاع  �ال�شتثمار،  وقطاع  �مل�شريف،  كالقطاع 

�لتطوير  وقطاع  �لتاأمني،  وقطاع  �الت�شاالت، 

و�ل�شناديق  �لتق�شيط،  و�شركات  �ل��ع��ق��اري، 

�حلكومية. 

 تو�سيع قاعدة امللكية

مع  يتعاملون  مم��ن  ك��ث��ريون  يتوقع   ٭ 

امللكية  ق���اع���دة  ت��و���س��ي��ع  ال�����س��رك��ة 

وال�سركات  اجلديدة  امل�سارف  لت�سمل 

هل  ال�سركة  من  امل�ستفيدة  العمالقة 

هناك توجه لذلك؟

�إطالًقا،  �أهمية  لنا  ي�شكل  ال  �ملو�شوع  هذ� 

هد�ف  طاملا �أن �ل�شركة تقوم بالرتكيز وحتقيق �الأ

ترتكز  و�لتي  �أجلها،  من  �أن�شئت  �لتي  �لرئي�شة 

�ملايل  للقطاع  �لدقيقة  �ملعلومات  توفري  على 

�لقطاعات  �لعديد من  �لذي ي�شمل  يف �ململكة، 

و�شركات  كامل�شارف،  و�ملتد�خلة،  �ملختلفة 

�أن  �لتاأمني، و�شركات �ال�شتثمار. زد على ذلك 

�أجندة  يف  �أولوية  لي�ض  �لبحت  �مل��ادي  �لهدف 

تقوم  �لتي  �ال�شتثمار�ت  �أن حجم  بدليل  �شمة، 

د�ء دورها ومنذ تاأ�شي�شها ينمو ب�شكل  بها �شمة الأ

�مل�شاريع  هذه  و�آخ��ر  2004م.  عام  منذ  مطرد 

 National( وطنية  بيانات  قاعدة  م�شروع  هو 
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تتجاوز  �ل���ذي   ،)Data Polling Project
و�ل��ذي  ري���ال،  مليون  �خلم�شمئة  ��شتثمار�ته 

�شوف يبد�أ يف بد�ية عام 2009م، بالتعاون مع 

جميع �مل�شارف �ملحلية �لعاملة يف �ململكة. وهو 

م�شروع ال يوجد له مثيل على م�شتوى �لعامل من 

يف  �شرع  حيث  و�لرتتيب.  �لتنفيذ  �آليات  حيث 

در��شة �مل�شروع وو�شع �خلطط �لرئي�شة له منذ 

�أكرث من عامني تقريًبا، ومل�شنا تفاعاًل منقطع 

منها  ا  حر�شً �ل�شعودية،  �مل�شارف  من  �لنظري 

�مل�شروع  بهذ�  �خلا�شة  �ملتطلبات  تطبيق  على 

ب�شكل دقيق، حيث �إن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

يف  �ملتقدمة  �ل��دول  �شمن  �لوحيد  �لع�شو  هي 

�مل�شروع  هذ�  وياأتي   .II بازل  متطلبات  تطبيق 

يتطلب  �ل���ذي   ،II ب���ازل  ملتطلبات  كا�شتيفاء 

لقيا�ض  بيانات م�شرتكة وم�شممة  قاعدة  توفر 

متطلبات كفاية ر�أ�ض �ملال،  �لتي ال ميكن باأي 

�شكال �لقيام بها ب�شكل منفرد لكل  �شكل من �الأ

م�شرف. 

 التحول ل�سركة م�ساهمة

عالن عن حتويل ال�سركة اإىل  ٭ �سبق االإ

جزء  وط��رح  عامة  م�ساهمة  �سركة 

منها لالكتتاب العام هل ال تزال هذه 

النية قائمة؟ ومتى تتوقعون اجلدول 

دراج؟ الزمني للتحول واالكتتاب واالإ

ولكن  �لطريقة،  بهذه  ع���الن  �الإ ي�شبق  مل 

�شركة  �إىل  �شمة  حت��وي��ل  �إمكانية  ع��ن  �شئلنا 

لالكتتاب،  منها  ج��زء  وط��رح  عامة  م�شاهمة 

لهذ�  مينع  ما  هناك  لي�ض  �أن  ج��اب��ة  �الإ وكانت 

هناك  لي�ض  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  حتى  لكن  �ل��ت��وج��ه. 

خطط عري�شة لتحويل �ل�شركة ل�شركة م�شاهمة 

وطرحها يف �ل�شوق، وهذ�، مرة �أخرى، ال يلغي 

�إمكانية حتويل �ل�شركة ل�شركة م�شاهمة. 

 تنظيم �سوق التق�سيط

٭ بداأت ال�سركة يف ا�ستقطاب ال�سركات 

خ�����رى،  ال��ع��ق��اري��ة،وال�����س��رك��ات االأ

مدى  اأي  اإىل  التق�سيط،  ك�سركات 

�ست�سهم هذه اخلطوة يف تنظيم �سوق 

التق�سيط؟

ويحتاج  �شجون،  ذو  حقيقة  �ملو�شوع  هذ� 

�أ�شتطيع  موجز،  ب�شكل  لكن  كثرية.  لتفا�شيل 

�لقول �إن �شمة بد�أت فعلًيا منذ تاأ�شي�شها ب�شم 

وب���ال���ذ�ت �شركات  �مل�����ش��ارف،  �أع�����ش��اء غ��ري 

�لتمويل �لعقاري و�لتق�شيط، و�لتي نعمل حالًيا 

و�أكرث  موؤثرة  تكون  كي  مل�شاعدتها  بع�شها  مع  

�شوف  �لتي  �لت�شريعية  ط��ر  �الأ �شمن  فاعلية، 

�لتق�شيط.  و�شركات  �لعقاري  �لقطاع  حتكم 

يف  �شت�شدر  �أن��ظ��م��ة  ه��ن��اك  �أن  نعلم  ون��ح��ن 

�لعقاري،  �لرهن  نظام  منها  �لعاجل،  �لقريب 

على  ع��الوة  �لتمويل،  �شركات  مر�قبة  ونظام 

للمعايري  يكون  وق��د  �أخ���رى.  ق�شائية  �أنظمة 

�شبب  �لع�شوية  لقبول  �ل�شركة  تفر�شها  �لتي 

�أنها  �أو  �لتقدم  �ل�شركات عن  بع�ض  �إحجام  يف 

ترف�ض من قبل �شمة �إال عندما يتم تنفيذ عدد 

حتى  و�لتقنية  و�لفنية  د�ري��ة  �الإ �ملتطلبات  من 

ومعايري  متطلبات  وهي  �الن�شمام،  لها  ميكن 

البد منها حتى ميكن قبول �شمة لع�شو جديد. 

لل�شركات  ت���د�ول  �شركة  متطلبات  مثل  وه��ي 

�ال�شتثمارية حتى يتم �عتماد �لربط. وكل ذلك 

�ل�شركات  تلك  لدى  يكون  �أن  يتطلب  �شك  بال 

وحفظ  �ملخاطر،  وتقييم  د�رة  ل��الإ قوية  �أ�ش�ض 

�لدر��شة  فح�شب  �ل�شركات.  وحوكمة  �حلقوق، 

2006 بناء على معلومات  �لتي �أجريت يف عام 

�لريا�ض  ف��اإن  و�ل�شناعة،  �لتجارة  وز�رة  من 

�شركات  وج���ود  م��ن  ك���رب  �الأ �لن�شيب  �أخ���ذت 

�لتق�شيط بو�قع 60 �شركة، كما �أنه كان يف تلك 

�لفرتة نحو 35 طلًبا للوز�رة تتعلق باأخذ ت�شريح 

مل  �أن��ه  مبيًنا  �جلانب،  ه��ذ�  يف  �شركات  لعمل 

�شوى  »�شمة«  �إىل  �لتق�شيط  ين�شم من �شركات 

15 �شركة. و�أنا �أعتقد �أن زيادة �أعد�دها بهذ� 

�القت�شادية  �جل��دوى  على  بناء  جاءت  �ل�شكل 

�ملردود  و�رتفاع  �ل�شركات  تلك  مثل  �إقامة  من 

�ف��ت��ق��اده��ا جلانب  ج��ان��ب  �إىل  م��ن��ه��ا،  �مل����ادي 

�جلانب  ويف  �أعمالها.  على  �شر�ف  و�الإ �لرقابة 

�لتق�شيط  �شركات  من  �ملقرت�شني  فاإن  خ��ر،  �الآ

�ملن�شمة �إىل ع�شوية »�شمة« تبلغ �أعد�دهم نحو 

26 �ألف مقرت�ض، لكن تلك �ل�شركات ال ت�شكل 

30 يف �ملئة من �إجمايل �أعد�د �ل�شركات  �شوى 

�لعاملة يف �ململكة، و�أنه يف حال ح�شاب �إجمايل 

�لتق�شيط،  �شركات  جميع  من  �ملقرت�شني  عدد 

فاإن �لعدد �شيتجاوز 400 �ألف عميل. 

حجم  �أن  �إىل  ����ش���ارة  �الإ م��ن  الب���د  وه��ن��ا 

ل�شركات  �لعمالء  �شد�دها  �ملتعرث يف  �لقرو�ض 

حجم  �إجمايل  من  �ملئة   يف   22 تبلغ  �لتق�شيط 

»�شمة«،  �أع�شاء  بيانات  �لقرو�ض ككل، بح�شب 

ا من تلك �ل�شركات جتاوز �لتعرث  حيث �إن بع�شً

فيها 50 �إىل 70 يف �ملئة، ونتوقع حقيقة خروج 

ما  �إذ�  �إفال�شها  و�إعالن  �ل�شوق  منها من  عدد 

و�أوؤكدها مرة  قلتها  تلك �حلال.  ��شتمرت على 

�أخرى، ال بد �أن نعي وب�شكل و��شح و�شريح �أن 

�رتفاع ن�شبة �لتعرث �شيت�شبب يف حدوث م�شاكل 

�ل�شكاوى  معظم  �إن  حيث  خطرية،  �جتماعية 

ب�شركات  تتعلق  �ل�شرطة  مر�كز  �إىل  ترد  �لتي 

ت�شديد  عن  �لعمالء  تاأخر  حيث  من  �لتق�شيط 

�لق�شط �مل�شتحق. كما �أن �فتقاد تلك �ل�شركات 

�إىل �لرقابة يعني �أن لها مطلق �حلرية يف منح 

بلد يف  �أي  تتم يف  ال  �لطريقة  وهذه  �لقرو�ض، 

�لعامل، و�لتنظيم �لوحيد �لذي يخ�شعون له هو 

�أخذ �لرخ�شة من وز�رة �لتجارة وبعد ذلك ال 

�شارة  �الإ من  البد  وهنا  �أن�شطتهم،  مر�قبة  تتم 

�إىل �أن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي )�شاما( 

متار�ض �شغوًطا كبرية على �مل�شارف يف �شبيل 

تقنني حجم �لقرو�ض بحيث ال حتدث م�شكالت 

مو�شوع  حل�شا�شية  نظًر�  للعمالء  م�شتقبلية 

�الئتمان.

�شركات  معظم  �أن  خ����رى،  �الأ �شكالية  �الإ

�إما  فر�د  �الأ على  �إقر��شها  يف  تعتمد  �لتق�شيط 

عريضة  خطط  هناك  ليس 
مساهمة  إلى  الشركة  لتحويل 
ال  وهذا  السوق،  في  وطرحها 
إمكانية تحويلها لشركة  يلغي 

مساهمة.

قاعدة  مشروع  تنفيذ  بــدء 
تتجاوز  الــوطــنــيــة  ــانــات  ــي ــب ال
ريال،  مليون   500 استثماراته 
المصارف  جميع  مع  بالتعاون 
المملكة.  في  العاملة  المحلية 
مثيل  له  يوجد  ال  مشروع  وهو 
حيث  من  العالم  مستوى  على 

آليات التنفيذ والترتيب.

اء
لق
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�شيار�ت �أو �إلكرتونيات، �أو قرو�ض زو�ج وتعليم، 

ال  �ل�شركات  تلك  فيه  ن�شاهد  �ل��ذي  �لوقت  يف 

تعتمد على نظام ��شتقطاع �مل�شتحق من �لق�شط 

ول  من �لر�تب مبا�شرة، بل تعتمد يف �ملقام �الأ

مبا�شرة  �مل�شتحق  للمبلغ  �لعميل  ت�شديد  على 

ت�شمن  �ل�شركات  وهذه  ر�تبه.  �إىل  �لنظر  دون 

�إجبار  يف  �خلا�شة  �أدو�ت��ه��ا  خ��الل  م��ن  حقها 

�لعميل على �لت�شديد ومنها �شحب �ل�شيارة، �إال 

�أن وز�رة �لد�خلية ��شطرت �إىل �إ�شد�ر تعميم 

تز�يد  بعد  �لعمالء  من  �ل�شيار�ت  �شحب  مبنع 

وحدوث  خ��رية  �الأ �لفرتة  خالل  �لظاهرة  هذه 

�شلوب.  �إ�شكاليات كبرية نتيجة لهذ� �الأ

ت�شتخدم  �ل�����ش��رك��ات  تلك  بع�ض  �أن  كما 

�أو  بها  �لقبول  ميكن  وال  ق�شوة،  �أ�شد  �أ�شاليب 

�مل�شجد  �إىل  كاإر�شال مندوب  �إطالًقا،  �إقر�رها 

مطالبته  على  و�لعمل  �لعميل  فيه  ي�شلي  �لذي 

و��شتخد�م  �حل��ي،  يف  وجري�نه  �مل�شلني  �أم��ام 

و�إجباره  حر�جه  الإ حيان  �الأ بع�ض  يف  �أقربائه 

على �لدفع، دون �أي ر�دع. 

�أما ما يخ�ض �لفائدة �لتي تاأخذها �شركات 

�إن  بل  �لبنوك،  من  بكثري  �أعلى  فهي  �لتق�شيط 

هناك حاالت وقفت عليها، ��شرتى فيها �لعميل 

�شيارة من نوع كابر�ض ب� 74 �ألف ريال، وجاءت 

فو�ئد  �حت�شاب  بعد  عليه  �لنهائية  �ملح�شلة 

�ألف   160 �لتق�شيط  �شركات  �أحد  من  �لقر�ض 

ريال!! وهذ� يقودنا �إىل �كت�شاف �أن �لعقد �لذي 

يوقعه �لعميل مع �إحدى �شركات �لتق�شيط ي�شري 

من خالل �أحد بنوده �إىل �أنه بعد �شري �ل�شيارة 

لعدد معني من �لكيلومرت�ت فاإن كل كيلو يزيد 

على هذ� �لعدد يتم ��شتقطاع 9 هلالت ت�شاف 

�إىل فائدة �لقر�ض. 

كما تختلف �شركات �لتق�شيط تختلف فيما 

�إال  �لقرو�ض،  على  �لفائدة  �حت�شاب  يف  بينها 

مما  �ملئة،  يف   14 عن  تقل  ال  �لفائدة  تلك  �أن 

يوؤكد �أن ��شتفادتهم تتم ب�شكل �أكرب من خالل 

تعليمي  م�شتوى  لهم  �لذين  �لعمالء  �شريحة 

متدن جًد�. 

�لعك�شية  �لنتيجة  ه��و  ق��ر����ض  �الإ �أن  �أرى 

�لطبيعي  �مل���ع���دل  ع���ن  �ال���ش��ت��ه��الك  ل���زي���ادة 

كان  �شو�ء  �ملنتج،  غري  ق��ر����ض  �الإ خ�ض  وباالأ

�أو  م�شاكن  لبناء  مثاًل  ا  خم�ش�شً ق��ر����ض  �الإ

�شيكون  ذل��ك  ف���اإن  جت���اري  لن�شاط  �إق��ر����ض 

�إيجابًيا من حيث حتريك �لعجلة �القت�شادية، 

�لقومي،  �لناجت  وزي���ادة  �لعمل  فر�ض  وتو�شع 

ذلك  فاإن  �ال�شتهالكي  قر��ض  �الإ حال  يف  لكن 

كيف  مل�شنا  ولقد  �لت�شخم.  زيادة  �إىل  �شيوؤدي 

��شتطاعت �ل�شيا�شات �لتي �تبعتها �شاما خالل 

يف  ق��ر����ض  �الإ جانب  من  �حلد  من   2005 عام 

تلك  تقييد  بعد  وبالتايل  كبري،  ب�شكل  �لبنوك 

تلك  وج��دت  و�لتو�شع،  ق��ر����ض  �الإ عن  �لبنوك 

�ل�شركات �لفر�شة �لثمينة �لتي يجب �قتنا�شها 

كما يذكرها يل �أحد مديري �شركات �لتق�شيط، 

وتو�شعت يف �إقر��شها للمو�طنني ب�شكل كبري. 

�شبق،  عما  �أهمية  يقل  ال  �آخ��ر  �أم��ر  هناك 

جانب  ت�شتخدم  �لتق�شيط  �شركات  �أن  وه��و 

�ل�شريعة يف ت�شويق قرو�شها ك�شعار، منها على 

�شبيل �ملثال عبارة »برنامج متو�فق مع �ل�شريعة 

�شالمية«، وهي يف �حلقيقية منتجات تقليدية  �الإ

ي�شعون  لكنهم  خ��رى،  �الأ �ملنتجات  من  كغريها 

��شتخد�م  �ل�شعار�ت  تلك  مثل  ترويج  ور�ء  من 

لقرو�شهم،  �لت�شويق  يف  �مل��و�ط��ن��ني  م�شاعر 

و�التكاء على �جلانب �لديني. 

من  ك��ب��رية  ���ش��ري��ح��ة  ه��ن��اك  �أن  �مل�شكلة 

�ل�شعار�ت،  تلك  خلف  ينجرفون  �مل��و�ط��ن��ني 

رغم  �لقرو�ض  تلك  مثل  �أخ��ذ  على  ويقدمون 

�رتفاع ن�شبة �لفائدة فيها، بل �إن بع�ض �لعمالء 

ال يفكرون يف تلك �لفو�ئد �إال بعد تعرثهم عن 

�ل�شد�د. 

�شركات  تلك  بع�ض  ه��ن��اك  �أن  �شدقني 

�لتق�شيط �لتي ال يوجد فيها �شوى �أربعة �أ�شخا�ض 

يف مكتب �شغري، وال ي�شتخدمون جهاز �حلا�شب 

يف  ور�ق  �الأ على  كبري  ب�شكل  ويعتمدون  يل،  �الآ

تدوين معامالت �لقرو�ض وب�شكل يدوي بد�ئي!! 

حياته  من  كبرًي�  ج��زًء�  ق�شى  بع�شهم  �إن  بل 

في  المتعثر  القروض  حجم 
لشركات  العمالء  ــا  ــداده س
التقسيط تبلغ 22 في المئة من 
ككل،  القروض  حجم  إجمالي 
»سمة«،  أعضاء  بيانات  بحسب 
التعثر  تجاوز  الشركات  وبعض 
المئة،  في   70 إلى   50 فيها 
من  خروجها  حقيقة  ونتوقع 
ما  إذا  إفالسها  وإعالن  السوق 

استمرت على تلك الحال.
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وجوه

�لعملية كمعقبني لدى �لدو�ئر �حلكومية و�نتهو� 

بفتح مكاتب �أو �شركات للتق�شيط بعد �أن وجدو� 

�لقرو�ض،  تقدمي  ور�ء  م��ن  �لكبرية  �لفائدة 

حو�ل. بل  وهذ� ال يعني �لتعميم باأي حال من �الأ

هناك بع�ض �شركات �لتق�شيط �لتي تعمل فعلًيا 

وفق �أعلى �مل�شتويات من خالل توظيف �أ�شخا�ض 

عددهم  لكن  �مل�شريف،  �ملجال  يف  خ��ربة  لهم 

�شف �ل�شديد.  قليل لالأ

 الثقافة االئتمانية

�سعيفة  االئتمانية  الثقافة  تزال  ال  ٭ 

اأي  تنفيذ  تعتزمون  هل  فراد  االأ لدى 

حمالت توعية يف هذا االجتاه؟

نعمل حالًيا على تكثيف �ملفاهيم �لرئي�شة 

بها  تقوم  �لتي  �ملناطة  دو�ر  ب���االأ �جلميع  لدى 

وما  �الئتمانية،  للمعلومات  �ل�شعودية  �ل�شركة 

على  ج��اه��دي��ن  ونعمل  �شحيح،  �أم���ر  ذك��رت��ه 

ف��ر�د،  �الأ ل��دى  �الئتماين  �لوعي  م�شتوى  رف��ع 

�لثقافة  م�شتوى  رف��ع  ذل��ك  قبل  علينا  ولكن 

�ملتعددة  �لتمويل  ���ش��رك��ات  ل��دى  �الئتمانية 

�ل�شفافية يف  م�شتوى  ورفع  �ل�شغرية  وبالذ�ت 

�لتمويل  طالبي  ف���ر�د  �الأ مع  �لتعامل  طريقة 

وك��ي��ف��ي��ة ح��ف��ظ ح��ق��وق��ه��م و�إط���الع���ه���م على 

حمالت  وهناك  منحه.  قبل  �لتمويل  تفا�شيل 

توعية �شتطلقها �شمة قريًبا فيما يخ�ض ماهية 

�أه���د�ف  �شمن  فمن  ع���ام.  ب�شكل  �الئ��ت��م��ان 

�مل��ايل،  �لقطاع  �لرئي�شة  و�أدو�ره���ا  �ل�شركة، 

تعلم،  لكن كما  ب�شكل مف�شل.  تاأثريها  ومدى 

�أن �لق�شية متعلقة بالثقافة، وثقافة �ملجتمعات 

�أن تبنى يف يوم وليلة، بل نحتاج �إىل  ال ميكن 

فقط  تنظر  ال  �شمة  �شر�حة.  بكل  جبار  عمل 

�إىل تغيري �ملفاهيم �الئتمانية، و�الكتفاء بذلك، 

يف  �الئتمانية  �ملفاهيم  تغيري  �إىل  نهدف  بل 

�ملجتمع �ل�شعودي، وت�شحيح بع�ض �ل�شلوكيات 

فر�د  �الأ عليها  يقدم  �لتي  �خلاطئة  �الئتمانية 

هذه  ملثل  �لعو�قب  مر�عاة  دون  و�ل�شركات، 

�ل�شلوكيات. �أعتقد �أننا جميًعا مق�شرون فيما 

م�شتوى  على  �شو�ء  �الئتمانية،  �لثقافة  يخ�ض 

�مل�شارف  م�شتوى  على  �أم  �لر�شمية  �جلهات 

و�شركات �لتمويل، و�شركة �شمة ت�شعى جاهدة 

ما  �ملعريف يف  �مل�شتوى  لرفع  �لعمالء  مل�شاعدة 

مر  �الأ به،  �ملتعلقة  و�جلو�نب  �الئتمان  يخ�ض 

�آلية  �إي��ج��اد  يف  بجدية  للتفكري  دفعنا  �ل��ذي 

وقد  مكثفة.  توعية  حمالت  خالل  من  لذلك، 

�ألف   80 فر�د نحو  فاق �لتعامل �ل�شنوي مع �الأ

�ملمكن،  ح�شب  �إر���ش��اده��م  يتم  �شنوًيا  حالة 

ولكن �مل�شكلة �أن �أبجديات �لتمويل لديهم غري 

حيان فهم  موجودة وهو ما ي�شكل يف بع�ض �الأ

�ل�شركات،  �أو  ف��ر�د  �الأ ه��وؤالء  قبل  من  خاطئ 

يف  ومل�شلحتهم  حمايد  ب�شكل  نعمل  �أننا  رغم 

�أوقفنا ع�شوية بع�ض  �إننا  حيان حتى  �الأ بع�ض 

يف  �ملطلوب  �لتعاون  جند  مل  عندما  ع�شاء  �الأ

�أذكر  وفعاًل  فقط.  و�حد  مو�طن  حالة  �شبيل 

ملدة  عنه  �لنظام  �إيقاف  مت  ع�شاء  �الأ �أحد  �أن 

�لو�شع  ت�شحيح  مت  حتى  �شاعة   24 عن  تزيد 

لهذ� �ملو�طن. 

 ممار�سات خاطئة

ممار�سات  من  ف��راد  االأ بع�ص  ي�ستكي  ٭ 

حول  لديكم  ع�����س��اء  االأ م��ن  خاطئة 

اأ���س��م��ائ��ه��م من  اإ���س��ق��اط  ال��ت��اأخ��ر يف 

حلول  هناك  هل  ال�سهرية  قوائمكم 

لهذه امل�سكلة؟

بد�ية، لي�ض لدى �شمة ما ي�شمى )بالقو�ئم( 

حتى يتم �إ�شقاط �أحد منها �أو �إدر�جه، وهو كما 

هو  �شمة  دور  �أن  �لتمويل  �أبجديات  من  ذكرت 

نعطي �شكوك  �أو  بي�شاء  �أو  �شود�ء  قو�ئم  لي�ض 

حد. �إن �أ�شا�ض �لفل�شفة �ملهنية  بر�ءة �أو �إد�نة الأ

�لتي تقوم عليها �شمة منذ تاأ�شي�شها قائم على 

على  و�ملحدثة  �لدقيقة  �ملعلومات  توفري  مبد�أ 

 .)Credit Reports( �ئتمانية  تقارير  �شكل 

�ئتمانية  �شجالت  ه��ي  �الئتمانية  و�لتقارير 

�ملالية  �اللتز�مات  ح�شب  �ملالية  �ملالءة  تو�شح 

لدى �لعميل �لقائمة و�ل�شابقة. ينق�شم �لتقرير 

�لق�شم  رئي�شة؛  �أق�شام  ثالثة  �إىل  �الئتماين 

�ل�شخ�شية  �لهوية  معلومات  يت�شمن  ول  �الأ

فيت�شمن  �ل��ث��اين  �لق�شم  �أم���ا  ؛  �لعميل  ع��ن 

ي�شمل  �لثالث  �لق�شم  للتقرير.  �ملايل  �مللخ�ض 

�حلدود  كاإجمايل  بتفا�شيلها،  �ملالية  دو�ت  �الأ

�ل�شهرية،  ق�شاط  و�الأ �ملنح،  وتاريخ  �الئتمانية، 

 ،)Payment Behavior( �ل�����ش��د�د  و�شلوك 

ن�شطة،  �أكانت  �شو�ء  �الئتمانية  دو�ت  �الأ وحالة 

لها  حالة  )وكل  متعرثة  �أو  مغلقة  �أو  معلقة،  �أو 

�شروط معينة حتى تتحقق(. �أما �لق�شم �لر�بع 

دو�ت  �الأ على  في�شتمل  �الئتماين  �لتقرير  من 

هذ�  يظهر  وال  �لتقرير،  يف  �ملتعرثة  �الئتمانية 

�لق�شم �إال يف حالة تعرث �لعميل عن �شد�د �إحدى 

دو�ت �الئتمانية بعد مرور �شتة �أ�شهر متتالية  �الأ

�لذي  �لوحيد  �لق�شم  وهو  �ل�شد�د،  عدم  على 

�خلام�ض  �لق�شم  �أما  �لتعرث.  �شجل  عليه  يطلق 

�ل�شخ�شية  �مل��ع��ل��وم��ات  فيت�شمن  خ�����ري  و�الأ

خرى، كالوظيفة، و�لعناوين �لد�ئمة، و�أرقام  �الأ

�الت�شال، وما �إىل ذلك. 

�ملعلومات  تلك  توفري  يف  �شمة  دور  ينتهي 

ع�شائها وفق قو�عد �لعمل  �لدقيقة و�ملحدثة الأ

قو�عد  وهي   )Code of Conduct( �ملعتمدة 

ع�����ش��اء  �ل��ع��م��ل م��ق��رة ت��و���ش��ح م�����ش��وؤول��ي��ات �الأ

الئحة  هي  وباخت�شار،  �لعمالء.  بيانات  جتاه 

تنظيمية تغطي جلهات  ت�شري عليها �لالئحة، 

ع�شاء يف نقل و��شتخد�م �لبيانات،  وو�جبات �الأ

و�شيانة  وتخزين،  تلقي،  حيال  �شمة  وو�جبات 

ف��ر�د  �الأ وحقوق  و�لبيانات،  �ملعلومات  وحماية 

ت�شحيح  طلبات  وتقدمي  بياناتهم،  با�شتخد�م 

�ل�شكاوى  حول  و��شحة  و�إج���ر�ء�ت  �لبيانات، 

�لر�شمية، مبا يف ذلك تاأ�شي�ض جلنة �اللتز�م. 

يف  �شمة  �أع�شاء  لدى  �مل�شوؤولية  تبقى  لذ�، 

مع  تتما�شى  �ئتمانية  �شيا�شة  لديهم  يكون  �أن 

قدرة هذ� �لع�شو عرب �شيا�شات �إد�رة خماطره، 

ب��اأخ��ذه��ا.  ي��رغ��ب  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر  تلك  ون�شبة 

وبالتايل، فاإن ق�شية رف�ض وقبول عمالء جدد 

�ل�شركة،  ول حماية للفرد ثم  تاأتي يف �ملقام �الأ

على  قدرته  تفوق  �أع��ب��اء  �لفرد  يتحمل  ال  كي 

�ل�شد�د، وبالتايل �النتقال ملرحلة �لتعرث. 

ن�ساء  ٭ هل هناك نية كما تردد موؤخًرا الإ

خليجية  ائتمانية  معلومات  �سركة 

م��وح��دة؟ وم���اذا مت ب�����س��اأن ذل��ك من 

ن؟  اإجراءات حتى االآ

تستخدم  التقسيط  شــركــات 
تسويق  ــي  ف الــشــريــعــة  ــب  جــان
قروضها كشعار، منها على سبيل 
مع  متوافق  »برنامج  عبارة  المثال 
في  وهي  اإلسالمية«،  الشريعة 
الحقيقية منتجات تقليدية كغيرها 

من المنتجات األخرى.

اء
لق
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 ن��ع��م��ل ح��ال��ًي��ا ل��ت��اأ���ش��ي�����ض �آل���ي���ة »ل��ت��ب��ادل 

دول  يف  �مل���ايل  بالقطاع  �ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات« 

�لتفاعل  من  كجزء  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض 

�خلليجي �ملن�شود، حيث �إن دول جمل�ض �لتعاون 

�الئتمانية  للمعلومات  ما�شة  جمتمعة يف حاجة 

و�لدول  �ملجال،  هذ�  يف  تعمل  �لتي  ولل�شركات 

�لتي لديها حالًيا �شركات للمعلومات �الئتمانية 

هي فقط �لكويت و�ل�شعودية و�لبحرين، كما �أن 

هناك م�شاعي حثيثة لتاأ�شي�ض جمعية ل�شركات 

تبادل �ملعلومات �الئتمانية �خلليجية. وماز�لت 

�ملباحثات قائمة يف هذه �الجتاه. 

 التعرث يف �سداد القرو�ض

٭ ت�سهد ن�سبة التعرث يف ت�سديد القرو�ص 

تزايًدا �سنوًيا ما الذي حتتاجه �سوق 

قرا�ص لتح�سن هذا الو�سع؟ االإ

�شدقني هذ� �أ�شعب �شوؤ�ل يو�جه كل روؤ�شاء 

�لعامل �ليوم ولي�ض �شخ�شي �ل�شعيف، نعم وهلل 

�حلمد نحن ل�شنا يف و�شع م�شابه ملا هو موجود 

حالًيا يف �لغرب، وذلك ب�شبب �ل�شيا�شة �ملتحفظة 

ملوؤ�ش�شة �لنقد يف �إد�رة تو�شع �لبنوك يف �لتمويل 

�أنها  فاأعتقد  للكيفية  بالن�شبة  ول.  �الأ �ليوم  منذ 

ميكن �أن تتم من خالل ثالث عنا�شر: �لعن�شر 

على  و�لرقابة  �شر�ف  �الإ زيادة  ول من خالل  �الأ

كل عمليات �لتمويل �لتي تتم يف �القت�شاد عرب 

موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي. �لعن�شر �لثاين 

�جلهات  ل��دى  �ملخاطر  �إد�رة  �أدو�ت  تطوير 

و�شمة  تنفيذها،  �أر�د  ملن  متوفرة  وهي  �ملمولة 

�ل�شركات  م�شاعدة  يف  متكاملة  خدمات  لديها 

فهو  �لثالث  �لعن�شر  �أم��ا  ذل��ك.  يف  رغبت  �إذ� 

فر�د  لالأ �الئتمانية  وبالتحديد  �ملالية  �لثقافة 

وهي  �إىل متويل.  بحاجة  �لذين هم  و�ل�شركات 

تركيبة حتتاج �إىل تف�شيل وعمل وخربة طويلة 

حتى ميكن حت�شني بيئة �لتمويل. 

 امل�سرية املهنية

٭ نرجو اأن حتدثنا عن م�سريتكم املهنية 

ن؟  منذ تخرجكم وحتى االآ

�أع��م��ال  �إد�رة  بكالوريو�ض  على  ح�شلت 

1993م،  �شعود،  �مللك  جامعة  من  وحما�شبة، 

ثم ماج�شتري �إد�رة معلومات و�إد�رة مالية، من 

جامعة وي�شتمن�شرت، لندن، بريطانيا، عام 2000 

ميالدي، كما �أنني حما�شب قانوين معتمد من 

�لهيئة �ل�شعودية للمحا�شبني �لقانونني. �لتحقت 

بالعمل يف موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي منذ 

�لبنكي،  �شر�ف  �الإ �إد�رة  يف   1993 مار�ض  عام 

�ل�شعودية  لل�شركة  ع��ام  كمدير  �نتقلت  ث��م 

للمعلومات �الئتمانية منذ عام 2004 ميالدي. 

مثلت موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي يف �لعديد 

مدر�ء  جلنة  منها  وخارجًيا  حملًيا  �للجان  من 

جلنة  يف  وكذلك  �ملحلية،  �مل�شارف  يف  �ملالية 

تاأ�شي�ض  على  للعمل  �لبنوك  يف  �لتمويل  مدر�ء 

�أول �شركة معلومات �ئتمانية يف �ململكة. عالوة 

على عدد من �لع�شوية يف جلان عاملة �أخرى.

 جتارب وخربات

التي  واخلربات  التجارب  اأبرز  هي  ما  ٭ 

اكت�سبتموها من خالل عملكم؟ 

يف  �ختز�لها  �ل�شعب  من  كثرية،  جت��ارب 

حتديًد�  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لعمل  �أ�شطر.  ب�شعة 

و�ملنة  �أنا وهلل �حلمد  وها  حلًما،  كان ميثل يل 

حالم تتحقق على �أر�ض  �أ�شهد �لكثري من هذه �الأ

�لو�قع. مل يكن مبجهودي �لفردي فقط، حتى ال 

خرين، بل كان هناك �لعديد من  �أ�شيع جهود �الآ

�جلهود �لتي لوال �هلل ثم وقفتهم �حلقيقية، ملا 

�ئتمانية  معلومات  �شركة  �أول  تاأ�شي�ض  �شاهدنا 

يف �ململكة، وعلى ر�أ�شها موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي 

�أعي  لل�شركة.  �ملوؤ�ش�شة  �مل�شارف  �ل�شعودي 

عاتقنا،  على  �مللقاة  �مل�شوؤوليات  حجم  متاًما 

وىل  ا يف �أننا يف �شمة منثل �لتجربة �الأ خ�شو�شً

�أظنني  وال  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �حلقيقة  و�للبنة 

دول  كافة  على  ي�شري  ذلك  �إن  قلت  لو  مبالًغا 

�شمة  يف  جتربتنا  �ل��ع��رب��ي.  و�ل��وط��ن  �خلليج، 

كانت ر�ئعة، بدليل �لطلبات �لكثرية �لتي تردنا 

للحديث حول جتربة �شمة �لر�ئدة، وكان �آخرها 

�لتجربة �لتي ��شتعر�شناها يف م�شر قبل ب�شعة 

�أ�شهر. 

 بيئة العمل

جمالكم  يف  العمل  بيئة  تقيم  كيف  ٭ 

يحتاج  االئتمانية(؟هل  )املعلومات 

�سخا�ص من طراز خا�ص على اعتبار  الأ

معلومات  مع  جهة  من  تتعاملون  اأنكم 

مع  اأخ���رى  جهة  وم��ن  �سرية  تعترب 

اأفراد وجهات متاطل اأحياًنا يف �سداد 

امل�ستحقات؟ 

يف  �لتنمية  معوقات  �أه��م  �أح��د  �أن  �أعتقد 

�لوطن �لعربي وبدون مبالغة يف �إخفاق �جلميع، 

�لتعامل  يف  �أوع��اًم��ا  ا  خا�شً قطاًعا  ك��ان  �شو�ء 

�لنه�شة  �أن  تاريًخا  نعلم  »�ملعلومات«.  فن  مع 

�ملعلومات  حم��وره��ا  ك��ان  ل��ل��ع��امل   �حل�شارية 

�شالًحا  �أ���ش��ب��ح��ت  ح��ي��ث  �مل��ع��ل��وم��ات،  وتقنية 

هد�ف للكثري من  حقيقًيا يف �ملناف�شة وحتقيق �الأ

مم. م�شكلة �لعامل �لعربي �أن �ملعنيني ركزو�  �الأ

على تقنية �ملعلومات ون�شو� �ملنتج �لنهائي وهو 

»�ملعلومة«. 

ففي �ململكة، على �شبيل �ملثال، مع �ختالف 

�ل�شرف  �أنه يفوق حجم  �إال  رق��ام،  �الأ م�شادر 

ولي�شت  �لو�شيلة  وه��ي  �ملعلومات  تقنية  على 

�أج��ه��زة  خ��الل  م��ن  �شنوًيا  ري���ال   1.5 �لغاية 

من  كثرًي�  �أقل  و�لنتيجة  و�أنظمة.  �أيل  حا�شب 

كبرية  تكتالت  �أ���ش��ف  بكل  هناك  �لتوقعات. 

تعمل على ت�شويق �ملنتجات �لتقنية من �أجهزة 

�ل�شركات  يف  �مل�شوؤولني  معرفة  دون  �أنظمة  �أو 

من  �لتي  ه��د�ف  �الأ �أو  بخ�شائ�شها  �مل�شتفيدة 

قد  وهنا  عليها.  �ملبالغ  تلك  �شرف  مت  �أجلها 

ولكنها حقيقة ال ميكن جتاهلها  �أكون متحيًز� 

ب�شكل  �ململكة  يف  متقدم  �مل���ايل  �ل��ق��ط��اع  �أن 

يناف�ض دول �لعامل من ناحية توظيف �لتقنيات 

مثال  و�أو�شح  �ليومية  �لعمليات  يف  �ملعلوماتية 

قادر  �شخ�ض  كل  جعل  �ل��ذي  �لبنكي  �لقطاع 

خ���الل 24 ���ش��اع��ة ب��ال��ي��وم  ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل مع 

خالل  م��ن  �مل�شرفية  حاجته  بكل  �مل�شرف 

دبيات �لتقنية �ليوم ال تتحدث عن  �لتقنية. �الأ

تقنية �ملعلومات ولكن عن »�ملعرفة« كمنتج بعد 

ع�شر »�لبيانات« و�لع�شر �لذي تاله وهو ع�شر 

و�ملعلومات  �لبيانات  �أن  مبعنى  »�ملعلومات«. 

كل و�ل�شرب، ومع  �أ�شبحت من �مل�شلمات مثل �الأ

�شف نحن �ليوم ال نز�ل نتحدث عن �إدخال  �الأ

و�حلكومة  حياتنا،  �شوؤون  بع�ض  يف  �حلا�شب 

ما  �أدر�ك  وما  ج��ر�ء�ت  �الإ و�أمتتة  لكرتونية  �الإ

جر�ء�ت. �الإ

هو  لما  مشابه  وضع  في  لسنا 
موجود حالًيا في الغرب، وذلك بسبب 
السياسة المتحفظة لمؤسسة النقد 
في إدارة توسع البنوك في التمويل 

منذ اليوم األول.
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التوزيع الن�سبي ل�سايف اأ�سول ال�سناديق اال�ستثمارية

حول العامل � الربع الثاين 2008م

�سول ال�سناديق اال�ستثمارية ال�سعودية التوزيع الن�سبي الأ

موزعة ح�سب النوع � الربع الثالث 2008م

المحفظة
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ظهرْت فكرة �إن�شاء �شناديق �ال�شتثمار �إىل 

�لوجود منذ �شنو�ت طويلة جًد�، مّرت خاللها 

بالكثري من �لتطور�ت و�لتغيري�ت �لتي طر�أت 

�أن  �إىل  �لعامل  و�مل��ال يف  �القت�شاد  على عامل 

و�شلت ل�شيغها �لر�هنة، �لتي �ت�شّمت بالكثري 

من �لتنوع و�لتجدد مرحلة بعد مرحلة.

�ال�شتثمار  تنفيذ فكرة �شناديق  بد�أ  وقد   

�أوروب���ا وحت��دي��ًد� يف  �ل��ع��امل يف  م�شتوى  على 

�أول �شندوق ��شتثماري  هولند� �لتي ظهر بها 

ع��ام  يف  �إجن���ل���رت�  ت��ل��ت��ه��ا  1822م،  ع���ام  يف 

1870م. غري �أن �لبد�ية �حلقيقية لل�شناديق 

حتققت  ن  �الآ �لقائمة  باملفاهيم  �ال�شتثمارية 

وذل��ك  1924م،  ع��ام  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  يف 

با�شم  بو�شطن  يف  �شندوق  �أول  �أن�شئ  حينما 

يد  على   Masochists Investment Trust
مريكية، و��شتمرت  �أ�شاتذة جامعة هارفرد �الأ

عددها  و�شل  حتى  و�لتنوع  �لتو�شع  يف  بعدها 

مع منت�شف 2008م �إىل 68.5 �ألف �شندوق، 

مقارنًة بعددها قبل عقد من �لزمن �لذي بلغ 

52.7 �ألف �شندوق. كما و�شل �شايف �أ�شولها 

�أكرث  �إىل  2008م  منت�شف  مع  �ال�شتثمارية 

من 92.4 تريليون ريال »24.6 تريليون دوالر 

قيمة  �أعلى  تر�جعت من  وكانت قد  �أمريكي«، 

تاريخية لها يف نهاية 2007م �لتي و�شلت �إىل 

دوالر  تريليون   26.2« ري��ال  تريليون   98.2

�شاحبة  �ل�شعودية  �لبنوك  وتعد  �أم��ري��ك��ي«. 

و�شط يف  وىل يف منطقة �ل�شرق �الأ �لتجربة �الأ

حيث  �ال�شتثمارية،  �ل�شناديق  �إن�شاء  جمال 

1979م  ع��ام  يف  و�إد�رت��ه��ا  بتاأ�شي�شها  ب���د�أت 

�ل�شناديق  من  للعديد  �إ�شد�رها  خ��الل  من 

�ال�شتثمارية �ملتنوعة.

�سهم �سيطرة �سناديق االأ

وبالنظر يف توزيعها ح�شب نوع �ال�شتثمار 

�شيطرة  ُي��الح��ظ  2008م؛  منت�شف  ح��ت��ى 

�شهم �لبالغ عددها  �ل�شناديق �ال�شتثمارية لالأ

الصناديق االستثمارية..
خيارات أوسع أمام المستثمرين

صناديق  فكرة  تنفيذ  ــدأ  ب
العالم  مستوى  على  االستثمار 
هولندا  في  وتحديًدا  أوروبا  في 
صندوق  أول  بها  ظهر  التي 

استثماري في عام 1822م.

�سهم االأ

ال�سندات

اأدوات نقدية

اأ�سهم حملية

اأ�سهم اأجنبية

�سندات حملية

�سندات اأجنبية

اأدوات نقدية حملية

اأدوات نقدية اأجنبية

اأ�سول حملية اأخرى

اأ�سول اأجنبية اأخرى

ا�ستثمارات عقارية

متوازنة وخمتلطة

اأخرى
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على  ��شتثماري  �ألف �شندوق  اأكرث من 27.6 

�أ�شولها  �ملئة  من �شايف  42.4 يف  يقارب  ما 

ريال  تريليون   39.1 يعادل  ما  �أي  �لعاملية، 

وحلت  �أم���ري���ك���ي«،  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   10.4«

�لنقدية  دو�ت  �الأ يف  �ال�شتثمارية  �ل�شناديق 

�شندوق  �آالف   3.7 من  �أك��رث  عددها  �لبالغ 

��شتثماري يف �ملرتبة �لثانية مبا يقارب 22.7 

�شول، �أي ما يعادل 21.0  يف �ملئة من �شايف �الأ

�أمريكي«،  دوالر  تريليون   5.6« ريال  تريليون 

وحل يف �ملرتبة �لثالثة �ل�شناديق �ال�شتثمارية 

�لتي يناهز عددها نحو  �ل�شند�ت  �ملوظفة يف 

يقارب  مب��ا  ��شتثماري  �شندوق  �أل��ف   12.7

ما  �أي  ���ش��ول،  �الأ �شايف  م��ن  �مل��ئ��ة   17.0 يف 

يعادل 15.7 تريليون ريال »4.2 تريليون دوالر 

�أمريكي«، فيما جاءت �ل�شناديق �ال�شتثمارية 

نحو  عددها  يناهز  �لتي  و�ملختلطة  �ملتو�زنة 

�ملرتبة  يف  ��شتثماري  �شندوق  �أل���ف   14.4

�شول،  �لر�بعة بنحو 10.0 يف �ملئة من �شايف �الأ

�أي ما يعادل 9.3 تريليون ريال »2.5 تريليون 

�أنو�ع  دوالر �أمريكي«. و�أخريً� ��شتحوذت بقية 

يناهز  �لتي  خ��رى  �الأ �ال�شتثمارية  �ل�شناديق 

��شتثماري  �شندوق  �آالف   7.1 نحو  عددها 

ما  �أي  �شول،  �الأ �ملئة من �شايف  3.9 يف  على 

يعادل 3.6 تريليون ريال »1.0 تريليون دوالر 

�أمريكي«.

اأنواع �سناديق اال�ستثمار

رغبات  ح�شب  �ل�شناديق  �أن���و�ع  تعددت 

و�أهد�ف �مل�شتثمرين وحاجاتهم، كما �ختلفت 

�شو�ق �لتي تد�ر بها، غري �أننا  �أنو�عها ح�شب �الأ

ول تق�شيم  �شرنكز على نوعني من �لتق�شيم: �الأ

�ل�شناديق ح�شب �شيا�شة �ل�شر�ء و�ال�شرتد�د، 

ح�شب  �ل�شناديق  فتق�شيم  �لثاين  �لنوع  ّم��ا  �أ

للت�شنيف  فبالن�شبة  �ال�شتثمارية.  �ل�شيا�شة 

ح�شب  �ل�شناديق  بتق�شيم  �خل��ا���ض  ول  �الأ

�إىل  ينق�شم  فاإنه  و�ال�شرتد�د  �ل�شر�ء  �شيا�شة 

نوعني رئي�شني من �ل�شناديق، وهما: 

Closed- �ملغلقة  �ال�شتثمار  �شناديق   -1

من  حم��ددة  فئة  على  تقت�شر   :end Funds
زمنية  وف��رتة  حم��دد  ه��دف  لها  �مل�شتثمرين، 

ت�شفية  يتم  �لفرتة  تلك  نهاية  ويف  حم��ددة، 

على  �ملتحققة  ع���و�ئ���ده  وت����وزع  �ل�����ش��ن��دوق 

�مل�شرتكني فيه.

Open- �ملفتوحة  �ال�شتثمار  �شناديق   -2

end Funds: هي �شناديق �ال�شتثمار �ملفتوحة 
يوجد  وال  �مل�شتثمرين،  وخ��روج  دخ��ول  �أم��ام 

فاإنه  وبالتايل  �أ���ش��ول��ه،  حلجم  �أع��ل��ى  �شقف 

من  حمدد  وغري  ثابت  غري  عدد  على  يحتوي 

جدول 4 -  �أ�شول �ل�شناديق �ال�شتثمارية �ل�شعودية موزعة ح�شب �لنوع 

)Million Riyals مليون ريال( 

 200320042005200620072008-q3

4,84114,57289,44431,96045,20630,627�أ�شهم حملية

7,6388,46114,66715,58316,80912,464�أ�شهم �أجنبية

727201,6835311,267�شند�ت حملية

13412879168264405�شند�ت �أجنبية

15,36010,3796,50123,95129,36238,924�أدو�ت نقدية حملية 

3,1052,2761,6073,5123,5183,381�أدو�ت نقدية  �أجنبية

17,00819,51219,6963,7494,6111,448�أ�شول حملية �أخرى

5,7734,9624,9603,5024,7994,785�أ�شول �أجنبية �أخرى

3,939 --- --- --- --- ---��شتثمار�ت عقارية

�شول 53,86660,317136,97484,108105,10097,240�إجمايل �الأ

جدول 1 - �أعد�د �ل�شناديق �ال�شتثمارية حول �لعامل

)نهاية �لعام(

 200320042005200620072008-q2

54,56954,98256,86861,85566,35068,469�لعامل

�صهم 22,68822,36223,26425,69827,31927,636االأ

11,88613,30913,23113,57113,30612,663�ل�شند�ت

4,9743,6233,5363,4093,4523,723�أدو�ت نقدية

11,46511,60311,39312,53013,75614,388متو�زنة وخمتلطة

1,5781,9973,3174,1165,6197,090�أخرى

Sources: Investment Company Institute

جدول 2 - �شايف �أ�شول �ل�شناديق �ال�شتثمارية حول �لعامل

)مليار دوالر �أمريكي( )نهاية �لعام(

200320042005200620072008-q2

14,048.316,164.817,771.021,823.526,151.024,641.0�لعامل

�صهم 5,9237,2198,33310,50812,44610,438االأ

3,0473,3133,4503,8714,2774,182�ل�شند�ت

3,2063,3233,3643,8644,9615,591�أدو�ت نقدية

متو�زنة 

وخمتلطة

1,1981,4451,5662,0492,6322,476

311398512676884968�أخرى

Sources: Investment Company Institute

جدول 3 - �ل�شناديق �ال�شتثمارية �ل�شعودية

 2003200420052006  20072008-q3

170188199214252274عدد �ل�شناديق �لعاملة

172,197198,357568,284499,968426,085385,956عدد �مل�شرتكني

)Million Riyals مليون ريال(

�شول �ملحلية 37,21644,490115,66161,34479,89075,165�الأ

جنبية �شول �الأ 16,65015,82721,31322,76525,21122,075�الأ

53,86660,317136,97484,108105,10097,240�إجماىل �أ�شول �ل�شناديق

Sources: Capital Market Authority )CMA( 
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المحفظة

�ل�شندوق  �أ�شول  حجم  ويخ�شع  �ل��وح��د�ت، 

حيث  و�ال���ش��رتد�د  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  لعمليات 

ترتفع �أ�شول �ل�شندوق يف حالة �لبيع وتنخف�ض 

يف حالة �ال�شرتد�د.

ح�شب  �ل�����ش��ن��ادي��ق  تق�شيم  مي��ك��ن  ك��م��ا 

�لرئي�شة  ق�شام  �الأ �إىل  �ال�شتثمارية،  �ل�شيا�شة 

التالية:

 Money Market �لنقد  �شناديق   -1

Funds: �لتي ت�شتثمر �أ�شولها ب�شكل خا�ض يف 
�مل�شرفية  »�ل��ود�ئ��ع  ج��ل  �الأ ق�شرية  ���ش��ول  �الأ

وعادًة  �لتجارية«،  ور�ق  و�الأ �خلز�نة  و�أذونات 

�ملخاطرة  بانخفا�ض  �ل��ن��وع  ه��ذ�  يت�شم  م��ا 

و�لعائد عليها.

 :Bonds Funds �ل�شند�ت  �شناديق   -2

يف  ت�شتثمر�أ�شولها  �لتي  �ل�شناديق  تلك  وهي 

خمتلفة،  وب��اآج��ال  �أ�شكالها  بكافة  �ل�شند�ت 

وتت�شم بالعائد و�ملخاطرة �ملنخف�شني ن�شبًيا.

 :Growth Funds �لنمو  �شناديق   -3

�ملال  ر�أ���ض  قيمة  تنمية  �إىل  �لنوع  هذ�  يهدف 

على  ر�أ�شمايل  منو  �أعلى  وحتقيق  �مل�شتثمر 

�لعائد �ملتحقق يف  �ملدى �لطويل، ممثاًل هذ� 

رباح. �لقيمة �لر�أ�شمالية وتوزيعات �الأ

 Income & و�لنمو  �لدخل  �شناديق   -4

من  �لنوع  هذ�  وي�شتهدف   :Growth Funds
�ل�شوقية  �لقيمة  حت�شني  حماولة  �ل�شناديق 

�شول �ل�شندوق، ولذ� فاإنها عادًة ما ت�شتثمر  الأ

�لعادية  ���ش��ه��م  �الأ يف  �ال�شتثمارية  �أ���ش��ول��ه��ا 

�لعائدة ل�شركات وقطاعات ذ�ت معدالت منو 

عالية.

Sector- �ل��ق��ط��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��ادي��ق   -5

ت�شتثمر  �لتي  تلك  هي   :Oriented Funds
�أو  كالتقنية  معينة  ق��ط��اع��ات  يف  �أ���ش��ول��ه��ا 

بالعو�ئد  �لنوع  هذ�  ويت�شم  �لبرتوكيماويات، 

�ملخاطرة  درج��ات  �رت��ف��اع  مقابل  يف  �لعالية 

ب�شبب �فتقارها �إىل �لتنّوع يف �ال�شتثمار�ت.

مزايا �سناديق اال�ستثمار

فر�د �مل�شتثمرين:    �ملز�يا على م�شتوى �الأ

�إن  �إذ  �ال�شتثمارية:  �ملخاطر  توزيع   -1

جمال  من  �أكرث  يف  �مل�ش�تثمرة  م��و�ل  �الأ توزيع 

�شلة  يف  �لبي�ض  و���ش��ع  -جت��ن��ب  ��ش�تثماري 

وهو  �ملخاطرة،  درج��ة  من  يخف�ض  و�ح���دة- 

�شيا�شات  معظم  �إل��ي��ه  ت�شتند  �ل���ذي  �مل��ب��د�أ 

�شناديق �ال�شتثمار. 

��شتثمارية  �إد�رة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول   -2

�ال�شتثمارية  لل�شناديق  مُيكن  متخ�ش�شة: 

من خالل �لكفاء�ت �ملتخ�ش�شة يف �ملجاالت 

�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة �حل��دي��ث��ة �ال���ش��ط��الع ب���دور 

�خل��ربة  قليلي  ف��ر�د  ل��الأ �ال�شتثماري  �مل��دي��ر 

مدخر�تهم  و��شتثمار  و�إد�رة  �ال�شتثمارية، 

وجهد  تكلفة  وباأقل  �لطرق،  و�أف�شل  باأحدث 

فر�د.  على �الأ

تتو�فر  د�ري��ة:  �الإ عباء  �الأ من  عفاء  �الإ  -3

��شتثمارية  �أ���ش��ول  �ال�شتثمار  �شناديق  ل��دى 

�لكبرية  �ل�شفقات  �إب���ر�م  لها  ميكن  كبرية 

�قت�شاديات  من  و�ال�شتفادة  متدنية  بعموالت 

�لتكاليف  من  �لكثري  يوفر  ما  وه��و  �حلجم، 

�إعفائه من  �مل�شتثمر، هذ� عد�  عباء على  و�الأ

د�رية. بع�ض �لر�شوم و�لتكاليف �الإ

يف  م�شتثمر  ي  الأ مُي��ك��ن  �ل�����ش��ي��ول��ة:   -4

����ش��رتد�د  طلب  تقدمي  �ملفتوحة  �ل�شناديق 

وقت،  �أي  يف  �ل�شندوق  ملدير  ��شرت�كه  قيمة 

ح�شب  �ملبلغ  على  �حل�شول  ميكنه  ث��م  وم��ن 

حكام و�ل�شروط. �تفاقية �الأ

�شناديق  تعترب  و�ل��رق��اب��ة:  �لتنظيم   -5

�ال�شتثمارية  �خل��دم��ات  �أك��رب  من  �ال�شتثمار 

تنظيًما ومن �أكرثها خ�شوًعا للرقابة �لل�شيقة 

من قبل �ل�شلطات �ملعنية.

ل�شغار  �ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��ادي��ق  تتيح   -6

جم��االت  يف  �ل���دخ���ول  ف��ر���ش��ة  �مل�شتثمرين 

��شتثمارية ال ي�شتطيعون دخولها مبفردهم.

  �ملز�يا على م�شتوى �القت�شاد �لوطني: 

قنو�ت  �أحد  �ال�شتثمار  �شناديق  متثل   -1

فر�د من �أمو�ل معطلة يف  حتويل مدخر�ت �الأ

رفع  يف  ُت�شاهم  ن�شطة،  �أم��و�ل  �إىل  �القت�شاد 

م�شتوى �ال�شتثمار�ت �ملتاحة يف �القت�شاد.

تر�شيد  على  �مل�شتثمرين  م�شاعدة   -2

ق��ر�ر�ت��ه��م �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة مب��ا ي��رف��ع ك��ف��اءة 

�ال�شتثمار �لوطني، بف�شل متتع مدر�ء �ملحافظ 

و�قت�شادية  م��ال��ي��ة  ب��خ��رب�ت  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

�لو��شعة  و�لدر�ية  �لعملية  �ملمار�شات  تدعمها 

مبتغري�ت �ل�شوق.

دعم  يف  �ال�شتثمار  �شناديق  ُت�شاهم   -3

�شو�ق �ملالية باإ�شفاء �لعمق �ملايل وتن�شيطها  �الأ

�إليها،  �مل�شتثمرين  �شغار  ج��ذب  خ��الل  م��ن 

و�شغار  ���ش��و�ق  �الأ من  لكل  �حلماية  توفر  كما 

�مل�شتثمرين.

ا  هامًّ دوًر�  �ال�شتثمار  �شناديق  تلعب   -4

ت�شاهم  كما  �لتخ�شي�ض،  ب��ر�م��ج  دع��م  يف 

�ملخ�شخ�شة،  �ل�شركات  �شهم  الأ �لرتويج  يف 

فر�د. و�مت�شا�ض فائ�ض �ل�شيولة لدى �الأ

جديدة  �شركات  �إن�����ش��اء  على  �حل��ث   -5

�أو  �شو�ًء �شركات تقوم باإد�رة هذه �ل�شناديق 

لعملها  �ل��الزم  �لتمويل  على  حت�شل  �شركات 

من �لعمليات �لنهائية لهذه �ل�شناديق، وهذ� 

ي�شاعد على �ت�شاع قاعدة �ل�شوق �ملالية ب�شكل 

عام.

خماطر �سناديق اال�ستثمار

�ال�شتثمار  �شناديق  �أن  من  �لرغم  على 

�أع��اله،  ُذك��ر  كما  �مل��ز�ي��ا  من  بالعديد  تتمتع 

من  لعل  عديدة،  ملخاطر  تتعر�ض  قد  �أنها  �إال 

�أهمها: 

عن  �لناجتة  �ملالية  �ل�شوق  خماطر   -1

ور�ق �ملالية يف �لبور�شة. تقلبات �أ�شعار �الأ

بالنقد  �مل��ق��وم��ة  ���ش��ول  �الأ �نخفا�ض   -2

�رتفاع  عند  �ال�شتثمار  �شناديق  يف  جنبي  �الأ

�شعر �شرف �لعملة �ملحلية.

ميكن  حيث  �لفائدة،  �أ�شعار  خماطر   -3

�لثابت  �لدين  �أدو�ت  قيمة  �نخفا�ض  الحتمال 

�أن  �ل��ف��ائ��دة  �أ���ش��ع��ار  و�رت��ف��اع  �ل�شند�ت  مثل 

�شهم  �الأ قيمة  على  بدورها  �لتاأثري  �إىل  ت��وؤدي 

وع���دم ق���درة �ل�����ش��رك��ات ع��ل��ى �ل��ن��م��و ب�شبب 

�شهم �إىل �شوق  حتول �مل�شتثمرين من �شوق �الأ

�ل�شند�ت.

ك��ي��ف ي��خ��ت��ار امل�����س��ت��ث��م��ر ب���ني ���س��ن��ادي��ق 

اال�ستثمار؟

ح�شب  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  جابة  �الإ تعتمد   

�آر�ء �خلرب�ء �ال�شتثماريني يف هذ� �ملجال على 

�مل�شتثمر  على  ينبغي  �لتي  �ملعايري  من  ع��دد 

و�شعها يف عني �العتبار وهي كما يلي: 

�خ��ت��ي��ار  يعتمد  �ال���ش��ت��ث��م��ار:  ه���دف   -1

وهو   �مل�شتثمر،  على هدف  �ال�شتثمار  �شندوق 

ال يخرج عن �إحدى حالتني: حتقيق دخل دوري 

�أو منو ر�أ�شمايل. فامل�شتثمر �لذي ين�شد �لدخل 
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االستثمار  صناديق  ُتساهم 
في دعم األسواق المالية بإضفاء 
من  وتنشيطها  المالي  العمق 
المستثمرين  صغار  جذب  خالل 
إليها، كما توفر الحماية لكل من 

األسواق وصغار المستثمرين.

الصناديق  أصـــول  إجــمــالــي 
مع  بلغ  السعودية  االستثمارية 
نهاية الربع الثالث من عام 2008م 
مقارنًة  ــال،  ري مليار   97.2 نحو 
 2007 عام  نهاية  في  بحجمها 

البالغ 105.1 مليارات ريال.
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مالية  �أور�ق  يف  ��شتثمار�ته  ي�شع  �أن  منه  يتوقع  �ل��دوري 

حتقق عائًد� ثابًتا، بينما �لذي يبحث عن منو ر�أ�ض مايل 

يتجه لل�شناديق �لتي تركز على �أ�شهم �لنمو �لر�أ�شمايل 

�شهم. يف �شوق �الأ

�لتي  �لزمنية  �ل��ف��رتة  م��اه��ي  �ال�شتثمار:  م��دة   -2

جل توظيف ��شتثمار�ته، وتتوزع تلك  يف�شلها �مل�شتمرث الأ

جل »�أقل من �شنة«، �أو  �لفرت�ت على �ال�شتثمار ق�شري �الأ

جل ويرت�وح بني �شنة وثالث �شنو�ت،  �ال�شتثمار متو�شط �الأ

جل »�أكرث من ثالث �شنو�ت«. وت�شري  �أو �ال�شتثمار طويل �الأ

�لتجارب �إىل �أن �أف�شل �خليار�ت لتحقيق منو ر�أ�شمايل 

بقاء على �ال�شتثمار�ت ملدى زمني متو�شط �إىل  جيد هو �الإ

جل. طويل �الأ

�إىل  ���ش��ه��م  �الأ �شوق  يتعر�ض  �مل��خ��اط��رة:  درج��ة   -3

جل �لق�شري،  �شعار يف �الأ تذبذبات بدرجات متفاوتة يف �الأ

جل �ملتو�شط و�لطويل ُيالحظ زيادة �أ�شعار �أ�شهم  ويف �الأ

يجابية و�نخفا�ض �أ�شعار �أ�شهم  �ل�شركات ذ�ت �لنتائج �الإ

يف  �لفائدة  م��ع��دالت  تغري  �أن  كما  �ملتعرثة،  �ل�شركات 

�لثابت،  �لعائد  ذ�ت  �ل�شند�ت  �أ�شعار  على  يوؤثر  �ل�شوق 

فحينما ترتفع معدالت �لفائدة يف �ل�شوق تنخف�ض �أ�شعار 

�ملخاطرة  درج��ة  وتعتمد  �شحيح.  و�لعك�ض  �ل�شند�ت 

�لفئة  منها  معايري،  ع��دة  على  �مل�شتثمر  يتقبلها  �لتي 

�لعمرية و�لدخل و�لذوق و�ملهنة ودرجة �لتفاوؤل يف �لبيئة 

�ال�شتثمارية �ملحيطة ويف متغري�ت �القت�شاد �لكلي. هذ� 

�لتوجه  من  حتد  �لتي  �ل�شرعية  �ملو�نع  بع�ض  جانب  �إىل 

�ىل �ال�شتثمار�ت ذ�ت �لعائد �لثابت وبالتايل على تقبل 

درجة خماطرة �أكرب.

�سناديق اال�ستثمار ال�سعودية

�ل�شادرة  �شنوية  �لربع  �الإح�شاء�ت  �أحدث  �أظهرت 

�إجمايل  حجم  �أن  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  عن 

�شول �ال�شتثمارية �ل�شعودية مع نهاية �لربع �لثالث من  �الأ

عام 2008م قد جتاوز 97.2 مليار ريال، مقارنًة بحجمها 

كما  ري��ال.  مليار   105.1 �لبالغ  2007م  ع��ام  نهاية  يف 

و�شلت �أعد�د �مل�شرتكني يف تلك �ل�شناديق �ال�شتثمارية 

�ألف م�شرتك، مقارنًة   386 بنهاية نف�ض �لفرتة �إىل نحو 

�أل��ف   426.1 �لبالغ   2007 ع��ام  نهاية  يف  ب��اأع��د�ده��م 

حتى  �ال�شتثمارية  �ل�شناديق  عدد  �رتفع  كما  م�شرتك. 

�شندوًقا   274 �إىل  2008م  عام  من  �لثالث  �لربع  نهاية 

��شتثمارًيا، مقارنًة بنحو 252 �شندوًقا يف نهاية 2007م. 

�ل�شعودية  �ال�شتثمارية  �ل�شناديق  ت�شهد  �أن  ويتوقع 

و�أن  وتنوعها،  �أعد�دها  بزيادة  يتميز  و�ع��ًد�،  م�شتقباًل 

�لوطني  �القت�شاد  به  مير  �لذي  �لتطور  بف�شل  تكت�شب 

�أكرث  و�هتماًما  �أكرب،  م�شاحًة  �ل�شعودية  �ملالية  و�ل�شوق 

ذلك  حتقق  يف  و�شي�شاهم  �مل�شتثمرين،  جمتمع  قبل  من 

�ل�شركات  �أعد�د  يف  �مللمو�ض  �الرتفاع  �ملن�شود  �مل�شتقبل 

هيئة  من  لها  �ملرخ�ض  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �ال�شتثمارية 

�ل�شوق �ملالية �لذي و�شل بتاريخ �إعد�د هذ� �لتقرير �إىل 

نحو 104 �شركات وموؤ�ش�شات مالية.

�ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  ملجلة  جديدة  �إطاللٌة 

�ملحليني  �مل�شتثمرين  ملجتمع  ت��وؤك��ُد  )ت������د�ول(، 

و�ملحتملني؛ �أن �شوقنا �ملالية تقف على �أعتاب بو�بة 

�لتغيري و�لتجدد، و�أنها على �أهبة �ال�شتعد�د خلو�ض 

غمار �مل�شتقبل بكل ما تكتنف طّياته من فر�ٍض مثلى، 

مر ذ�ته يف  وحتدياٍت ج�شيمة على حدٍّ �شو�ء. �إنه �الأ

د�ئرة �لكاتب هنا؛ لتغمرين فرحة -مفتوحة �لن�شبة 

على- باأن �أكون �شقيقًا لها ولكم نعرب معًا بو�بة  �إىل �الأ

ول  �الأ �الفتتاحي  لقائي  ما حفّزين يف  وهذ�  �لتغيري، 

�شع بطاقة تعريٍف  مع جمتمعنا �ال�شتثماري �لطموح الأ

هنا، �أحببُت جدً� لها عنو�ن )تد�ولنا(؛ تكون ز�وية يف 

جلكم �أن ترتقي  هذ� �ل�شرح �ل�شاهق، �أطمح بكم والأ

وي�شتُد ع�شبها كحلقة و�شٍل وحو�ٍر وفكٍر، تتبلور �شهرً� 

بعد �شهر مبا يحقق قيمة م�شافة حقيقية يف �أر�شدة 

�جتاهاتنا �ال�شتثمارية �لر�هنة و�مل�شتقبلية.

�ن��ب��ث��اق��ًا ع��ن م��ا ت��ق��ّدم وك�����اأول �رت���ب���اٍط �شمن 

�القت�شادي  �لظرف  ظ��لِّ  يف  �أن��ه  �أعتقد  )ت��د�ول��ن��ا(؛ 

�شو�ق �ملالية حول  �ملعقد �لذي متر به �القت�شاد�ت و�الأ

�لعامل؛ �أن �لعودة �إىل �أ�شا�شيات �القت�شاد و�ال�شتثمار 

�لر�شيد �أحد �أهم �ل�شرور�ت �لتي يجب �أن ن�شتند �إليها 

ما  �أبرز  من  لعل  �ال�شتثمارية!  روؤ�نا  �أُطر  حتديد  حني 

�شتف�شي �إليه تلك �لروؤى �لعقالنية �أنها �شتجعلنا نقف 

توؤكد -مبا ال يدع  �أر�ٍض �شلبة ومتما�شكة،  جميعًا على 

جمااًل لل�شك- على متانة �قت�شادنا �لوطني من جانب، 

ومن جانٍب �آخر �جلاذبية �ملناف�شة �لتي �أ�شبحت �شوقنا 

�شا�شية و�لفّنية،  �ملالية تتمتع بها على كاّفة �مل�شتويات �الأ

وذ�ك هو طريقنا �مل�شرتك م�شتقباًل �لذي �شن�شعى معًا 

هنا الكت�شافه حمطة بعد حمطة باإذن �هلل تعاىل.

تداولـنـا..

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير �ل�شناديق �ال�شتثمارية 

�شركة �لر�جحي للخدمات �ملالية
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يهدف باب ثقافة مالية لزيادة وعي القارئ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدمي �سرح مب�سط ويف 

�سهم عن معرفتها  اأو مهتم ب�سوق االأ ي متداول  التي الغنى الأ �سا�سية  للم�سطلحات االأ �سهلة  لغة 

التي متكنك من احلكم على  القارئ هي  واملعرفة وحدها عزيزي  ال�سوق،  اال�ستثمار يف  اأراد  اإذا 

اأنت  التي جتعلك  ا هي  اأي�سً اأم ال، واملعرفة  اإذا كانت منا�سبة لال�ستثمار فيها  ما وما  �سركة  اأداء 

�ساحب القرار اال�ستثماري واأن التن�ساق خلف ال�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل 

لدور كل من هيئة ال�سوق املالية و�سركة ال�سوق املالية )تداول( لزيادة ون�سر الثقافة املالية لدى 

املتداولن وزيادة الوعي اال�ستثماري لديهم. ويف هذا العدد نقدم لك عزيزي القارئ جمموعة 

جديدة من املفاهيم وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

�ل�شركة  تتحملها  �لتي  �مل�شاريف  هي 

وت�شمل  �لتجاري،  ن�شاطها  مز�ولتها  خالل 

على �شبيل �ملثال �مل�شروفات �ملتعلقة باإد�رة 

�شوؤون �ل�شركة.

النفقات

قائمة �لدخل وهي �جلزء من �لقو�ئم �ملالية 

�لتي تظهر �شايف �أرباح �أو خ�شائر �ل�شركة لفرتة 

�أو  �شنة  لربع  تكون  ما  وغالًبا  حم��ددة،  زمنية 

ن�شف �شنة �أو �شنة كاملة.

قائمة
الدخل

�لربح �ملوزع على �ل�شهم هو �جلزء من �إير�د�ت 

فيها  �مل�شاهمني  على  توزيعه  يتم  �ل��ذي  �ل�شركة 

�شكل  يف  رب��اح  �الأ وتوزع  ��شتثمار�تهم.  على  كعائد 

ن�شف  �أو  ربع  كل  توزيعها  ويكون  �أ�شهم،  �أو  نقود 

ما  وغالًبا  �شنوي.  ب�شكل  بتوزيعها  يكتفى  �أو  �شنة، 

رباح بتو�شية من جمل�ض  يتم �الإعالن عن توزيع �الأ

�إد�رة �ل�شركة.

الربح
الموزع

�خل�شائر �لر�أ�شمالية هي تلك �لناجتة عن بيع 

�شول �لر�أ�شمالية ب�شعر �أقل من �ل�شعر  �أ�شل من �الأ

�لذي دفع ل�شر�ئه.

الخسائر 
الرأسمالية

خر من �أ�شاليب �ال�شتثمار وفيه يقوم  هو �الآ

�شباب خمتلفة ب�شر�ء  �مل�شتثمرون �ملعاك�شون الأ

خرون. ور�ق �ملالية �لتي يتجنبها �الآ �الأ

األسلوب 
المعاكس

�مل�شتثمر  يركز  وفيه  �ال�شتثمار  �أ�شاليب  من 

�لتي  �ملالية  ور�ق  �الأ على  �لقيمة  يبحث عن  �لذي 

يعتقد باأنها تباع باأقل من قيمتها �لعادلة، ويفرت�ض 

�أنها قد ترجع �إىل �أ�شعارها �لعادلة ما �أن يكت�شف 

�مل�شاهمون م�شتوى قيمتها �لعادل.

األسلوب 
المعتمد على 

القيمة
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�لقيمة  يف  �ل��زي��ادة  ه��و  �ال�شتثمار  من��و 

�ملالية �مل�شتثمرة مع مرور �لزمن.

عائًد�  توّفر  �لتي  �ال�شتثمار�ت  وبعك�ض 

��شتثمار�ت  هناك  ف��اإن  �ل��دخ��ل،  من  ثابًتا 

منو  حتقيق  �إىل  و�إمن��ا  ذل��ك،  �إىل  تهدف  ال 

�مل�شتثمرة  �شول  لالأ �ملالية  �لقيمة  يف  مطرد 

مع مرور �لزمن.

النمو

فيها  ت�شمح  �ل��ت��ي  �حل��ال��ة  ب��ه��ا  يق�شد 

�أ�شهمها  للم�شتثمرين يف  �مل�شاهمة  �ل�شركات 

�مل��وزع��ة  رب����اح  �الأ ��شتثمار  ب��اإع��ادة  تلقائًيا 

ع��ل��ي��ه��م يف ����ش���ر�ء ح�����ش�����ض �إ���ش��اف��ي��ة من 

�لبناء  م��ن  �خل��ط��ة  ه��ذه  ومت��ّك��ن  �أ�شهمها. 

متّكن  كما  لال�شتثمار�ت،  �ملركب  �لتدريجي 

�ال�شتفادة من �شيا�شة خف�ض متو�شط �لتكلفة 

�ال�شتثمارية.

خطة إعادة 
استثمار العوائد

و�ل�شرعة  �مل��دى  �إىل  �لتذبذب  ي�شري 

�أ���ش��ع��ار  نطاقهما  �شمن  تتغري  �ل��ل��ذي��ن 

�أو  �ل��ق��ط��اع��ات   م��وؤ���ش��ر�ت  �أو  ���ش��ه��م،  �الأ

ي�شار  وعندما  �ملالية.  �ل�شوق  موؤ�شر�ت 

يعني  �ل�شهم متذبذب، فهذ�  �أن  �إىل  مثاًل 

�أن �أ�شعاره تنخف�ض وترتفع ب�شكل حاد يف 

فرت�ت زمنية ق�شرية.

التذبذب

م��ن �أ���ش��ال��ي��ب �ال���ش��ت��ث��م��ار وي���رّك���ز ه��ذ� 

���ش��ل��وب ع��ل��ى �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ر�أ�����ض �مل��ال  �الأ

قد  �ل��ت��ي  �ملخاطر  بتجنب  وذل���ك  �مل�شتثمر 

تهدده. وغالًبا ما يجدي هذ� �لنمط مع كبار 

�ل�شن من �مل�شتثمرين ممن هم على م�شارف 

تعوي�ض  يف  فر�شهم  تتقل�ض  وممن  �لتقاعد، 

�أي ر�أ�ض مال قد يخ�شرونه.

األسلوب 
المحافظ

�مل�شدر: موقع توعية �مل�شتثمر، هيئة �ل�شوق �ملالية

يرّكز �مل�شتثمرون �ملخاطرون على �ال�شتثمار�ت �لتي ميكن �أن حتقق منًو� قوًيا. ويقبل هذ� �لنوع من �مل�شتثمرين خماطر 

�ل�شريحة من م�شتثمرين يف  �أكرب. وغالًبا ما ت�شمل هذه  �أمو�لهم، يف مقابل توقعهم بتحقيق عو�ئد  خ�شارة جزء من روؤو�ض 

هد�ف  �الأ ذوي  من  �مل�شتثمرين  ت�شمل  كما  �لتقاعد.  فرتة  حني  �إىل  مدخر�تهم  ال�شتثمار  طويلة  �شنني  �أمامهم  �لعمر  مقتبل 

�أو  �لتاأ�شي�ض،  �ل�شركات حديثة  مثل  كبرية،  �إمكانات منو  تظهر  �لتي  �ل�شركات  هوؤالء يف  وي�شتثمر  �ملدى.  �ال�شتثمارية طويلة 

تلك �لتي تعمل يف قطاعات ر�ئدة. وبالرغم من �أن هذ� �لنوع من �ل�شركات يحمل �إمكانات منو كبرية �إال �أنه يف �لوقت نف�شه 

يتعر�ض لذبذبات حادة، وعادة ما حتقق �أ�شعار هذه �ل�شركات �رتفاًعا بوترية �أكرب بوترية �أقل مقارنة مبتو�شط �لتغري يف �أ�شعار 

�ل�شركات �ملدرجة يف �ل�شوق �ملالية.

المستثمرون 
المخاطرون

هي �ملعلومات �لتي تعك�ض �لو�شع �لكلي 

لالقت�شاد �ملحلي، �أو �ملعلومات �لتي تغطي 

خبار  �الأ ذل��ك  �شاماًل  �لعاملي.  �القت�شاد 

�ل�شوؤون  �أو  �لدولية  ح��د�ث  �الأ تتناول  �لتي 

�أن  �لبلد�ن و�لتي ميكن  �أحد  �ل�شيا�شية يف 

�شو�ق �ملالية. تكون لها �نعكا�شات على �الأ

المعلومات 
من الكلية �شغر  �الأ �ل�شورة  �ملعلومات  ه��ذه  تغطي 

قطاع  ع��ن  باملعلومات  يتعلق  م��ا  مثل  �القت�شاد 

هذه  تاأثري  ينح�شر  ما  وع��ادة  معينة.  �شركة  �أو 

ومن  نف�شها.  �ل�شركة  �أو  �لقطاع  يف  �ملعلومات 

خبار عن  �الأ �ملعلومات  �لنوع من  على هذ�  مثلة  �الأ

�أو �إدخال �إحدى �ل�شركات  �الندماج بني �شركتني، 

حد �ملنتجات �أو �لتقنيات �جلديدة، ونحو ذلك. الأ

المعلومات 
الجزئية
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ا
تقدم  و�لقطاعات  �لعام  للموؤ�شر  �لبياين  �لر�شم 

خيار�ت لفرت�ت زمنية خمتلفة ب�شكل دقيق �لتاأكد من 

حتديث  �لتاأكد  �أو  �ملطلوبة  �لزمنية  �لفرت�ت  �ختيار 

�ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  موقع  يف  �ل�شفحة  ر�ب��ط 

مبا�شرة.

�ل�شادة /جملة تد�ول

تبويب  ر�ب��ط  على  و�ل�شغط  �لعام  �ملوؤ�شر  �ختيار  عند 

نرتنت ال يظهر �إال يوم  �لر�شم �لبياين يف موقع تد�ول على �الإ

�أ�شبوعان،  �أي��ام،  )�شتة  �لزمنية  �لفرتة  تغيري  وعند  و�حد، 

طلبت  �إذ�  �إال  بيانية  ر�شومات  �أي  يظهر  ال  �إل��خ(  �شهر.. 

�ملقارنة مع �أحد �لقطاعات فاإنه يظهر �لر�شم.

�ل�شادة/ جملة تد�ول 

كيف ميكن �أن �أحول حمفظتي �ال�شتثمارية من بنك �إىل 

بنك �آخر وهل عليها �أي مقابل مادي؟ 

�أخرى  �إىل  �شهم من حمفظة  �الأ لتحويل  بالن�شبة 

�لتحويل  �ملطلوب  �لبنك  مر�جعة  عليكم  يتوجب 

دفع  ثم  ومن  بالتحويل  �خلا�ض  �لنموذج  وتعبئة  منه 

�لر�شوم �خلا�شة للبنك.

بخدمة  �الت�شال  �أكرث ميكنكم  �مل�شاعدة  ولطلب 

�ل�شعودية  �ملالية  بال�شوق  �الي��د�ع  مركز  يف  �لعمالء 

)تد�ول(.

�ل�شادة /جملة تد�ول

�ملالية  �ل�شوق  ع��ن  �لبحوث  بع�ض  عمل  �شدد  يف  �أن��ا 

�ل�شعودية و�أرجو تزويدي بعدد �الكتتابات �لتي متت بال�شوق 

عو�م  خالل �لعام 2008 علما �أن لدي قائمة باالكتتابات لالأ

.2007-2006

تتوفر هذه �ملعلومات �شمن تقارير �ل�شوق لفرتة 

يوجد  حيث  تد�ول  موقع  على  �ملا�شية  �شهور  �لت�شعة 

�لتي متت خالل  ج��ر�ء�ت  �الإ �لتقارير جميع  يف هذه 

�لفرتة.

�ل�شادة/ جملة تد�ول

�ل�شهم  على  �حل�شول  كيفية  عن  �ال�شتف�شار  يف  �أرغب 

ون�شف �خلا�شة بزيادة ر�أ�ض �ملال يف �شركة �مل�شايف.

�شهم �إىل �ملحافظ �ال�شتثمارية  يتم دوًما �إ�شافة �الأ

مبا�شرة وميكنك �ال�شتف�شار من �شركة �لو�شاطة �لتي 

تتعامل معها.

�ل�شادة/ جملة تد�ول

يف  �الكتتاب  يل  يحق  هل  �ل�شعودية  يف  عربي  مقيم  �أنا 

زيادة روؤو�ض �أمو�ل �ل�شركات؟

نعم يحق لك ذلك نظام �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية 

ج���ان���ب  و�الأ �ل���ع���رب  �مل��ق��ي��م��ني  للم�شتثمرين  ي��ت��ي��ح 

يف  �لت�شويت  �إىل  �شافة  باالإ �ل�شوق  يف  باال�شتثمار 

د�ر�ت ما مل  �جلمعيات و�لرت�شح لع�شوية جمال�ض �الإ

�شا�شي على غري ذلك.   ين�ض نظام �ل�شركة �الأ

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�سميناه )ج�سور( فهو منكم واإليكم واأنتم حموره االأ

�سهم ميكنكم االت�سال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�سهادات االأ ولال�ستف�سار عن املحافظ اال�ستثمارية واالأ

االيداع ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090

مييل: للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على االإ

magazine@tadawul.com.sa 
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�ل�شادة/ جملة تد�ول

هلي �لتجاري  لدي �إ�شعار متلك �أ�شهم �شادر من �لبنك �الأ

�شهم يف �شركة �أ�شمنت �جلنوبية.  قبل نحو ع�شر �شنو�ت الأ

يف  �شهم  �الأ �إدر�ج  طريقة  بتو�شيح  �لتكرم  منكم  �أرج��و 

حمفظتي.

مبركز  �لعمالء  خ��دم��ات  على  �الت�����ش��ال  نرجو 

يد�ع ب�شركة �ل�شوق �ملاليه �ل�شعودية )تد�ول(. �الإ

�ل�شادة/ جملة تد�ول

طريق   ع��ن  �للجني  �شركة  يف  100���ش��ه��م  ب�شر�ء  قمت 

�لبنك �ل�شعودي �لفرن�شي. لكنني مل  �أ�شتلم منكم �أي �إفادة 

رباح �إن كانت موجودة. �شهم لديكم �أو �الأ بوجود �الأ

فاأرجو �إفادتي عن كيفية �لتعامل معي وكيف تر�شلون يل 

رباح �إن وجدت. �الأ

موجود  �للجني  ل�شركة  �شهم  �الأ باأن  �إفادتكم  نود 

�ل�شعودي  )�لبنك  ل��دى  بكم  �خلا�شة  �ملحفظة  يف 

�لفرن�شي(.

�لعمالء  خدمات  على  نرجو�الت�شال  للم�شاعدة 

�ل�شعودية  �مل��ال��ي��ه  �ل�����ش��وق  ب�شركة  ي����د�ع  �الإ مب��رك��ز 

)تد�ول(.

�ل�شادة/ جملة تد�ول

تزويدي  منكم  �أرجو  �ل�شوق  ودر��شة  �لبحث  غر��ض  الأ

يف  �لعاملة  �لو�شاطة  ���ش��رك��ات  جلميع  �مل��ال��ي��ة  بالقو�ئم 

�ل�شوق.

موقع �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية يعر�ض �لقو�ئم �ملالية 

فقط  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  �ملدرجة  لل�شركات 

�حل�شول  فيمكنك  �لو�شاطة   ل�شركات  بالن�شبة  �أما 

بال�شركات  �الت�شال  طريق  عن  بياناتهم  جميع  على 

لهذه  �الت�شال  باأرقام  قائمة  ويوجد  لديكم  �ملطلوبة 

نرتنت. �ل�شركات على موقع تد�ول على �الإ

�ل�شادة/ جملة تد�ول

�سعار الذي يعر�ض يف  االأ  ما هي مميزات �سريط 

موقع تداول؟

"�شريط  خ��ي��ار  على  �مل�شتخدم  �شغط  مب��ج��رد 

�صعار" من �لقائمة �لرئي�شية �شيقوم �لنظام بفتح  االأ

�شا�شة جديدة تظهر �ملعلومات �لتالية بطريقة �شريط 

مترير �ملعلومة: 

�شعار  �الأ �شريط  ف��اإن  مفتوًحا،  �ل�شوق  ك��ان  �إذ� 

عالنات.  �شيعر�ض �ل�شفقات وقائمة باأحدث �الإ

عالمة  تظهر  عندها  مغلًقا،  �ل�شوق  ك��ان  �إذ� 

�شركات   10 ك��رث  الأ عر�ض  ويتبعها  مغلق،  �ل�شوق  �أن 

ا وملخ�ض �ل�شوق  �رتفاًعا و�أكرث 10 �شركات �نخفا�شً

عالنات. كما تظهر كذلك قائمة باأحدث �الإ

�شريط  �شكل  تنظيم  �إع��ادة  للم�شتخدم  وميكن 

�شعار باختيار �أي �شركة يرغب يف �إ�شافتها للقائمة  �الأ

من قائمة كل �ل�شركات حديد� قطاع معني.

ل�شريط  �ل�شركات  م��ن  ع��دد  �أي  �إ�شافة  ميكن 

�شعار. كما يوجد مربع الختيار جميع �ل�شركات يف  �الأ

�شا�شة تعديل �ل�شريط.

�ل�شادة/ جملة تد�ول

كيف ميكنني �لت�شجيل يف موقع تد�ول؟

لكرتوين  �الإ تد�ول  موقع  يف  �لت�شجيل  عملية  تتم 

على  �الأ �لركن  يف  ت�شجيل  كلمة  على  نقر  خالل  من 

�ملدونة  �لتعليمات  �إت��ب��اع  ذل��ك  وبعد  للموقع  مي��ن  �الأ

�لتي  �خلدمات  من  و�ال�شتفادة  �لت�شجيل  ليتم  كاملة 

يقدمها �ملوقع للم�شرتكني.
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�أد�ء �شركات �لو�شاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�شر�ء( �شنوي 2008م 

�لرتتيب�لن�شبة�ل�شفقات�لرتتيب�لن�شبةكمية �لتد�والت�لرتتيب�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

13.203 %20.13113,759,635 %18.90123,646,798,663 %741,845,477,834.70�جلزيرة كابيتال

ور�ق �ملالية 8.806 %13.2329,180,986 %14.03215,534,605,636 %550,961,895,670.25�شاب لالأ

�شركة �لر�جحي 

للخدمات �ملالية

460,894,710,550.30% 11.74314,321,161,230% 12.19316,309,142% 15.642

هلي كابيتال 17.221 %11.82417,956,404 %11.11413,885,325,490 %436,325,051,049.35�الأ

9.415 %8.9159,807,547 %8.87510,463,851,220 %348,159,987,730.65فرن�شي تد�ول

12.704 %8.84613,241,774 %8.84610,386,668,573 %347,189,621,023.45�شامبا كابيتال

�شتثمار 6.588 %6.8776,860,684 %6.9378,064,103,236 %272,172,217,254.95�لعربي لالإ

3.069 %5.6683,188,845 %6.2786,646,089,503 %246,302,054,756.95�ال�شتثمار كابيتال

7.767 %5.3498,093,183 %5.8396,273,655,614 %228,975,634,346.75�لريا�ض �ملالية

�ل�شعودي �لهولندي 

املالية

115,789,992,075.60% 2.95103,205,224,459% 2.73102,062,225% 1.9811

�شركة �لبالد 

لال�شتثمار

72,979,756,677.60% 1.86112,286,258,350% 1.95 112,090,698% 2.0110

0.3014 %14312,069 0.48 %0.6912569,146,407 %27,225,904,013.45هريمي�ض �ل�شعودية

0.5112 %0.7512534,032 %0.6413882,362,818 %25,138,237,395.60�أ�شول �ملالية

0.4313 %0.5113452,400 %0.5814594,683,222 %22,888,060,132.75فالكم للخدمات �ملالية

0.1715 %0.2815175,299 %0.3215327,430,685 %12,401,535,228.15جدوى لال�شتثمار

كريديت �شوي�ض 

�لعربية �ل�شعودية

6,301,471,968.80% 0.1616132,538,055% 0.111687,969% 0.0816

0.0617 %0.071757,903 %0.091786,260,244 %3,729,087,155.10بايونريز �ل�شعودية

0.0518 %0.061850,553 %0.081869,592,743 %3,138,371,152.65رنا لال�شتثمار

0.0219 %0.031920,551 %0.041935,260,517 %1,666,344,134.05�ملال �شكيوريتيز

0.0120 %0.012011,391 %0.022016,489,781 %879,005,093.80عودة �لعربية �ل�شعودية

مار�ت خلدمات  �الإ

�ال�شتثمار

412,657,074.00% 0.012112,158,357% 0.01216,908% 0.0121

ور�ق �ملالية 0.0022 %0.01224,199 %0.01227,488,494 %348,301,837.35دويت�شه لالأ

جمموعة �لتوفيق 

املالية

68,017,921.10% 0.00232,774,986% 0.00231,186% 0.0025

وىل جوجيت  �الأ

للو�شاطة �ملالية

44,443,627.85% 0.00241,879,306% 0.00241364% 0.0024

�شركة �مل�شتثمر 

ور�ق �ملالية لالأ

16,476,462.50% 0.0025463,850% 0.0027457% 0.0027

0.0023 %0.00253210 %0.0026876,216 %16,453,740.30وطن لال�شتثمار

عمال  �ل�شركة �لعربية الأ

ور�ق �ملالية  �الأ

12,352,713% 0.0027542,964% 0.0026628% 0.0026

و�شط  �شركة �ل�شرق �الأ

لال�شتثمار �ملايل

5,212,927.15% 0.0028336,800% 0.0028298% 0.0028

0.0029 %0.0029179 %0.002958,878 %1,531,634.35�شركة وثيقة �ملالية

جمموعة �لدخيل 

املالية

1,294,831.30% 0.003031,912% 0.0030120% 0.0030

0.0031 %0.003119 %0.0031113 %2,952�شعاع كابيتال

3,925,891,160,966.01117,454,118,322104,271,858�ملجموع
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�د�ء �شركات �لو�شاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�شر�ء عن طريق �النرتنت( �ل�شنوي 2008م 

�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

ن�شبة �لتد�ول 

عن طريق 

نرتنت �الإ

�لن�شبةكمية �لتد�والت�لرتتيب

ن�شبة �لتد�ول 

عن طريق 

نرتنت �الإ

�لن�شبة�ل�شفقات�لرتتيب
ن�شبة �لتد�ول عن 

طريق �النرتنت
�لرتتيب

79.563 %16.20 %78.04110,947,281.00 %27.24 %77.44118,454,793,776.00 %26.38 %574,462,632,303.35�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال 70.541 %18.74 %67.66212,665,584.00 %13.87 %68.0629,394,942,165.00 %13.64 %296,969,244,008.05�الأ

87.502 %17.14 %83.06311,586,353.00 %12.73 %80.3138,627,064,669.00 %12.81 %278,840,899,049.95�شامبا كابيتال

84.325 %12.24 %78.0348,269,628.00 %12.05 %76.4948,164,972,909.00 %12.23 %266,324,353,941.75فرن�شي تد�ول

�شركة �لر�جحي 

للخدمات �ملالية

230,887,417,070.15% 10.60% 50.0157,383,191,230.00% 10.90% 51.5559,281,975.00% 13.73% 56.914

ور�ق  �شاب لالأ

املالية

171,194,404,504.75% 7.86% 31.0764,885,590,308.00% 7.21% 31.4563,774,745.00% 5.59% 41.116

العربي 

لال�شتثمار

126,204,178,580.55% 5.80% 46.3773,729,222,677.00% 5.50% 46.2473,527,171.00% 5.22% 51.418

46.467 %5.56 %38.5083,760,482.00 %3.57 %34.5482,415,586,770.00 %3.63 %79,095,032,609.35�لريا�ض �ملالية

�ل�شعودي 

�لهولندي �ملالية

39,123,340,303.60% 1.80% 33.7991,104,679,707.00% 1.63% 34.4710814,759.00% 1.21% 39.5110

�شركة �لبالد 

�شتثمار لالإ

35,117,810,754.30% 1.61% 48.12101,141,573,074.00% 1.69% 49.9391,284,031.00% 1.90% 61.429

�ال�شتثمار 

كابيتال

32,742,394,910.65% 1.50% 13.2911990,561,885.00% 1.46% 14.9011687,563.00% 1.02% 21.5611

96.0612 %0.76 %94.3512512,974.00 %1.23 %93.9012832,501,099.00 %1.08 %23,603,682,824.65�أ�شول �ملالية

فالكم للخدمات 

املالية

19,296,764,527.10% 0.89% 84.3113522,955,830.00% 0.77% 87.9413407,423.00% 0.60% 90.0613

جدوى 

لال�شتثمار

2,841,918,914.55% 0.13% 22.921479,618,197.00% 0.12% 24.321449,964.00% 0.07% 28.5014

كريديت 

�شوي�ض �لعربية 

�ل�شعودية

578,204,534.05% 0.03% 9.181512,919,534.00% 0.02% 9.75159,411.00% 0.01% 10.7015

هريمي�ض 

�ل�شعودية

245,847,606.75% 0.01% 0.90165,373,503.00% 0.01% 0.94164,486.00% 0.01% 1.4416

وىل جوجيت  �الأ

للو�شاطة �ملالية

28,624,230.90% 0.00% 64.41171,236,672.00% 0.00% 65.8017629.00% 0.00% 46.1118

28.6917 %0.00 %18921.00%0.0075.62 %64.6318662,581.00 %0.00 %10,634,681.55وطن لال�شتثمار

1.0020 %0.00 %20206.00%0.000.46 %0.3419163,214.00 %0.00 %5,595,108.55�ملال �شكيوريتيز

جمموعة �لتوفيق 

املالية

3,476,461.65% 0.00% 5.1120173,235.00% 0.006.24%19315.00% 0.00% 26.5619

2,177,576,456,926.2067,747,783,035.0067,585,901.00�ملجموع



مؤشرات

عدد 27 يناير 2009تداول�5

التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في عام 2008

�لرمز
قائمة �أ�شماء 

�ل�شركات

ر�أ�ض �ملال 

)عدد �ال�شهم( 

�إجمايل ثالثة 

�أرباع

�إجمايل �لربح 

�ملوزع

ربح �ل�شهم / 

ثالثة �أرباع

الربح 

�ملوزع

 فرتة 

�لتوزيع

تاريخ 

�ال�شتحقاق

تاريخ 

�لتوزيع

طريقة 

�لتوزيع

تاريخ �الإعالن

1,500,000,0002,109,609,000 �لريا�ض1010

1,050,000,000

1.41

0.7
ن�شف 

�شنوي

08 /6/3008 /7/15
حتويل 

للح�شاب

08 /6/23

1,000,000,0001.608 /2/2508 /3/5
حتويل 

للح�شاب

08 /1/14

4/29/ 4/1608/ 08�شنوي300,000,000314,239,0001,125,000,0001.050.5 �جلزيرة1020
حتويل 

للح�شاب

07 /12/10

1050
�ل�شعودي 

�لفرن�شي

 562,500,0002,235,829,0003.97
ن�شف 

�شنوي  281,250,0000.508 /3/3008 /4/9
حتويل 

للح�شاب

08 /12/2

600,000,0002,263,204,000 �ش�اب1060

576,000,000

3.77

0.96
ن�شف 

�شنوي

08 /7/2308 /7/30
حتويل 

للح�شاب

08 /7/22

 832,500,0002.2208 /3/2908 /4/5
حتويل 

للح�شاب

07 /12/10

�شنوي650,000,0002,052,068,000739,000,0003.161 �لعربي �لوطني1080
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/22

900,000,0003,628,131,000 �صامبا1090

732,000,000

4.03

0.75

ن�شف 

�شنوي

مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/31

875,000,0000.908 /6/3008 /7/12
حتويل 

للح�شاب

08 /6/28

600,000,000108 /3/508 /3/19
حتويل 

للح�شاب

08 /2/5

1,500,000,0005,100,736,000 �لر�جحي1120

187,500,000

3.40

1.25
ن�شف 

�شنوي

08 /6/3008 /7/12
حتويل 

للح�شاب

08 /6/29

675,000,0000.508 /2/2408 /3/2
حتويل 

للح�شاب

08 /1/21

3,000,000,00021,712,123,000 �شابك2010

5,250,000,000

7.24

1.75
ن�شف 

�شنوي

08 /7/2308 /8/4
حتويل 

للح�شاب

08 /7/19

5,000,000,000208 /3/2908 /4/12
حتويل 

للح�شاب

08 /12/30

250,000,0003,744,328,000 �شافكو2020

1,750,000,000

14.98

7
ن�شف 

�شنوي

مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /11/26

1,500,000,000608 /7/1308 /7/27
حتويل 

للح�شاب

08 /6/28

6/22/ 5/2608/ 08�شنوي460,684,686518,985,000349,600,0001.131 �لت�شنيع2060
حتويل 

للح�شاب

08 /2/23

2250
�ملجموعة 

�ل�شعودية

6/5/ 5/2408/ 08�شنوي450,000,000263,240,000225,000,0000.590.5 
حتويل 

للح�شاب

08 /2/6

333,333,333502,058,407 �شبكيم �لعاملية2310

333,333,333

1.51

�شنوي1
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/24

7/20/ 7/508/ 08�شنوي333,333,3331
حتويل 

للح�شاب

08 /6/9

�شمنت �لعربية3010 80,000,000277,412,135 �الأ

80,000,000

3.47

1
ن�شف 

�شنوي

08 /8/608 /8/16
حتويل 

للح�شاب

08 /7/30

240,000,000308 /2/2708 /3/12
حتويل 

للح�شاب

08 /1/26

3/22/084/5/08�شنوي135,000,000525,755,664405,000,0003.893 �أ�شمنت �ليمامة3020
حتويل 

للح�شاب

2/24/08

3030
�أ�شمنت 

�ل�شعوديه

4/5/ 3/2308/ 08�شنوي102,000,000489,620,000510,000,0004.805 
حتويل 

للح�شاب

08 /2/18

ات
رك

ش
ح ال

ربا
أ
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45,000,000425,652,636 �أ�شمنت �لق�شيم3040

135,000,000

9.46

3
ن�شف 

�شنوي

08 /8/1308 /8/30
حتويل 

للح�شاب

08 /7/20

180,000,000408 /3/1208 /3/29
حتويل 

للح�شاب

08 /2/2

140,000,000614,124,189 �أ�شمنت �جلنوبيه3050

420,000,000

4.39

3
ن�شف 

�شنوي

08 /7/1608 /7/26
حتويل 

للح�شاب

08 /7/13

350,000,0002.508 /3/2708 /4/5
حتويل 

للح�شاب

08 /2/23

4/5/ 3/1808/ 08�شنوي105,000,000439,489,207525,000,0004.195 �أ�شمنت ينبع3060
حتويل 

للح�شاب

08 /2/4

4/8/ 3/3008/ 08�شنوي86,000,000359,449,850516,000,0004.186 �أ�شمنت �ل�شرقية3080
حتويل 

للح�شاب

08 /2/24

90,000,000142,277,4701.58 �أ�شمنت تبوك3090
ن�شف 

�شنوي 135,000,0001.508 /7/1608 /8/3
حتويل 

للح�شاب

08 /7/6

30,000,000252,588,000 جرير4190

135,000,000

8.42

4.5
ن�شف 

�شنوي

08 /9/1008 /9/21
حتويل 

للح�شاب

08 /7/20

120,000,000408 /3/1008 /3/17
حتويل 

للح�شاب

08 /2/5

4/7/ 3/1708/ 08�شنوي25,000,00041,770,06330,000,0001.671.5 �لدري�ض4200
حتويل 

للح�شاب

08 /1/21

70,000,000168,717,491 �حلكري4240

122,500,000

2.41

1.75
ن�شف 

�شنوي

08 /10/2208 /10/22
حتويل 

للح�شاب

08 /10/21

122,500,0001.7508 /6/1708 /7/22
حتويل 

للح�شاب

08 /5/20

6/4/ 5/408/ 08�شنوي75,000,000108,000,046112,500,0001.441.5 �لغاز و�لت�شنيع2080
حتويل 

للح�شاب

08 /2/23

5/11/ 4/1908/ 08�شنوي4,166,593,8151,510,444,000547,000,0000.360.7 كهرباء �ل�شعودية5110
حتويل 

للح�شاب

08 /2/20

500,000,000666,206,000 جمموعة �شافوال2050

125,000,000

1.33

0.25

ربع 

�شنوي

08 /11/108 /11/15
حتويل 

للح�شاب

08 /10/25

125,000,0000.2508 /7/2308 /8/16
حتويل 

للح�شاب

08 /7/16

125,000,0000.2508 /4/3008 /5/15
حتويل 

للح�شاب

08 /4/19

125,000,0000.2508 /3/2508 /4/15
حتويل 

للح�شاب

08 /1/19

7/30/ 7/1308/ 08�شنوي32,500,00053,760,00048,750,0001.651.5 �شد�فكو2270
حتويل 

للح�شاب

08 /5/28

4/7/ 3/2408/ 08�شنوي109,000,000691,103,000272,500,0006.342.5 �ملر�عي2280
حتويل 

للح�شاب

08 /1/21

6/11/ 5/608/ 08�شنوي30,000,00050,051,05815,000,0001.670.5 حائل �لزر�عية6030
حتويل 

للح�شاب

08 /2/25

6/4/ 4/808/ 08�شنوي20,000,00019,059,29710,000,0000.950.5 تبوك �لزر�عية6040
حتويل 

للح�شاب

08 /2/20

6/21/ 5/408/ 08�شنوي20,000,00033,712,45210,000,0001.690.5 �جلوف �لزر�عية6070
حتويل 

للح�شاب

08 /2/23

5/31/ 5/1308/ 08�شنوي50,000,00023,604,21125,000,0000.470.5 جاز�ن للتنمية6090
حتويل 

للح�شاب

08 /2/25

�لرمز
قائمة �أ�شماء 

�ل�شركات

ر�أ�ض �ملال 

)عدد �ال�شهم( 

�إجمايل ثالثة 

�أرباع

�إجمايل �لربح 

�ملوزع

ربح �ل�شهم / 

ثالثة �أرباع

الربح 

�ملوزع

 فرتة 

�لتوزيع

تاريخ 

�ال�شتحقاق

تاريخ 

�لتوزيع

طريقة 

�لتوزيع

تاريخ �الإعالن
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2,000,000,0009,881,480,000 االت�صاالت7010

2,000,000,000

4.94

1

ربع 

�شنوي

08 /10/2908 /11/12
حتويل 

للح�شاب

08  /10/25

2,000,000,000108 /7/3008 /8/13
حتويل 

للح�شاب

08  /7/20

2,000,000,000108 /4/3008 /5/14
حتويل 

للح�شاب

08  /4/20

2,500,000,0001.2508 /3/2608 /4/9
حتويل 

للح�شاب

08  /1/21

4/26/ 3/3008/ 08�شنوي700,000,0001,313,851,000250,000,0001.880.5 �حتاد �ت�شاالت7020
حتويل 

للح�شاب

08  /2/20

4/9/ 3/1108/ 08�شنوي50,000,000101,856,000500,000,0002.0410 �لتعاونية7010
حتويل 

للح�شاب

08  /2/4

11/30/ 08�شنوي15,000,00047,941,9816,000,0003.201 �مل�شايف2030
مل يتم 

�لتوزيع
08بالربيد  /7/28

218,937,400-126,388,889 ع�شري4080

63,194,444

-1.73

�شنوي0.5
مل تعقد 

�جلمعية

مل يتم 

�لتوزيع

حتويل 

للح�شاب

08  /12/29

08�شنوي126,388,8891  /4/3008  /5/27
حتويل 

للح�شاب

08  /1/21

08�شنوي60,000,00090,768,95890,000,0001.511.5 �لدو�ئية2070  /4/508  /5/5
حتويل 

للح�شاب

08  /1/19

08�شنوي25,000,00067,171,84425,000,0002.691 زجاج2150  /4/908  /4/23
حتويل 

للح�شاب

08  /2/24

6,875,00018,042,352 فيبكو2180

10,312,500

2.62

�شنوي1.5
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08  /12/24

08�شنوي3,437,5000.5  /2/608  /4/1
��شتالم 

�شخ�شي

08  /1/15

4/7/0808�شنوي20,445,15667,177,00016,356,1253.291 معدنية2220  /5/12
حتويل 

للح�شاب

08  /1/13

30,000,00062,565,742 �شناعة �لورق2300

30,000,000

2.09

�شنوي1
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08  /12/27

4/23/ 4/1208/ 08�شنوي18,000,0000.75
حتويل 

للح�شاب

08  /3/2

5/17/ 4/1908/ 08�شنوي81,250,000173,249,00097,500,0002.131.5 �لعبد�للطيف2340
حتويل 

للح�شاب

08  /2/18

�شنوي10,800,00021,094,68510,800,0001.951 ال�صادرات4140
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08  /12/17

25,000,000139,920,000 �خلزف2040

62,500,000

5.60

�شنوي2.5
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08  /12/29

4/2/ 3/1708/ 08�شنوي62,500,0002.5
حتويل 

للح�شاب

07  /12/31

5/1/ 4/108/ 08�شنوي31,666,66789,986,40279,166,6672.842.5 �جلب�ض2090
حتويل 

للح�شاب

08  /1/19

5/18/ 4/908/ 08�شنوي76,000,000263,182,00057,000,0003.460.75 �لكابالت2110
حتويل 

للح�شاب

08  /3/11

4/16/ 4/508/ 08�شنوي31,500,000107,411,56847,250,0003.411.5 �أنابيب2200
حتويل 

للح�شاب

08  /12/29

5/11/ 4/2008/ 08�شنوي45,000,000205,096,00067,500,0004.561.5 �لز�مل لل�شناعة2240
حتويل 

للح�شاب

08  /2/20

4/19/ 3/3108/ 08�شنوي27,000,000100,831,69854,000,0003.732 �لبابطني2320
حتويل 

للح�شاب

08  /1/20

ات
رك

ش
ح ال

ربا
أ

�لرمز
قائمة �أ�شماء 

�ل�شركات

ر�أ�ض �ملال 

)عدد �ال�شهم( 

�إجمايل ثالثة 

�أرباع

�إجمايل �لربح 

�ملوزع

ربح �ل�شهم / 

ثالثة �أرباع

الربح 

�ملوزع

 فرتة 

�لتوزيع

تاريخ 

�ال�شتحقاق

تاريخ 

�لتوزيع

طريقة 

�لتوزيع

تاريخ �الإعالن
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15,000,00034,739,072 �لفخارية2360

33,750,000

2.32

�شنوي2.25
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/21

4/9/ 3/2208/ 08�شنوي30,000,0002
حتويل 

للح�شاب

08 /2/19

7/19/ 7/1608/ 08�شنوي40,000,000121,680,88416,000,0003.040.5 م�شك2370
حتويل 

للح�شاب

08 /2/19

حمر4230 5/17/ 4/1908/ 08�شنوي30,000,000172,764,00060,000,0005.762 �لبحر �الأ
حتويل 

للح�شاب

08 /3/11

5/18/ 4/2108/ 08�شنوي120,000,000104,727,201120,000,0000.871 �لعقارية4020
حتويل 

للح�شاب

08 /2/24

150,000,000128,148,658 طيبة لال�شتثمار4090

45,000,000

0.85

0.3

ربع 

�شنوي

مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/30

45,000,0000.308 /9/3008 /10/29
حتويل 

للح�شاب

08 /9/14

45,000,0000.308 /6/3008 /7/30
حتويل 

للح�شاب

08 /6/17

105,000,0000.708 /3/3108 /4/30
حتويل 

للح�شاب

08 /2/18

45,000,0000.308 /4/808 /30 /4
حتويل 

للح�شاب

08 /2/17

10/22/ 10/2208/ 08�شنوي164,816,240119,921,302197,779,4880.731.2 مكة لالن�شاء4100
حتويل 

للح�شاب

08 /7/27

100,000,00061,085,3600.61 �لتعمري4150

�شنوي0.5
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/30

4/26/ 4/808/ 08�شنوي50,000,0000.5
حتويل 

للح�شاب

08 /2/26

ركان4300 5/10/ 4/1908/ 08�شنوي720,000,0001,859,791,3361,620,000,0002.583 دار االأ
حتويل 

للح�شاب

08 /2/25

�شنوي315,000,000653,862,000472,500,0002.081.5 �لنقل �لبحري4030
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /11/29

5/12/ 4/2008/ 08�شنوي0.240.5-29,863,00062,500,000-125,000,000 �لنقل �جلماعي4040
��شتالم 

�شخ�شي

08 /3/1

5/18/ 4/1908 /08�شنوي18,300,00064,747,68027,450,0003.541.5 بدجت �ل�شعودية4260
حتويل 

للح�شاب

08 /1/20

11/1/ 9/2208/ 08�شنوي15,000,00023,889,87015,000,0001.591 تهامه لالعالن4070
حتويل 

للح�شاب

08 /7/15

4210
بحاث  �الأ

و�لت�شويق

 80,000,000181,704,020

160,000,000

2.27

�شنوي2
مل تعقد 

�جلمعية

مل تعقد 

�جلمعية

حتويل 

للح�شاب

08 /12/30

4/15/ 3/2608/ 08�شنوي240,000,0003
حتويل 

للح�شاب

08 /2/18

60,000,000105,158,7101.75 طباعة وتغليف4270
ن�شف 

�شنوي 60,000,000108 /3/2508 /4/22
حتويل 

للح�شاب

08 /2/18

5/10/ 4/2808/ 08�شنوي69,006,09789,587,93069,006,0971.301 الفنادق4010
حتويل 

للح�شاب

08 /3/31

67,561,981,02942,677,158,376�ملجموع

رقام �مللونة عبارة عن �أرباح �شنة 2007 و مت �إقر�رها و توزيعها يف 2008 مالحظة : �الأ

�لرمز
قائمة �أ�شماء 

�ل�شركات

ر�أ�ض �ملال 

)عدد �ال�شهم( 

�إجمايل ثالثة 

�أرباع

�إجمايل �لربح 

�ملوزع

ربح �ل�شهم / 

ثالثة �أرباع

الربح 

�ملوزع

 فرتة 

�لتوزيع

تاريخ 

�ال�شتحقاق

تاريخ 

�لتوزيع

طريقة 

�لتوزيع

تاريخ �الإعالن

�إعد�د  �إد�رة �البحاث و �لتطوير و �لتخطيط - تد�ول
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�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  1,797,222,549,272.75 % 95.4  49,725,535   % 93.4  بيع    54,847,887,791 

 فرد 

 �ل�شعوديون 

% 90  1,774,576,511,593.15 % 93.5  48,729,442   % 92.6  �شر�ء    54,356,714,650 

% 2.8  55,210,377,976.65 % 0.8  440,424         % 2.2  بيع      1,312,113,675 

 �شركة 

% 4.1  80,175,400,594.00 % 1.9  1,015,721      % 3.1  �شر�ء      1,813,573,335 

% 2.0  38,534,907,108.30 % 0.7  346,975         % 1.1  بيع          666,893,798 

 �شندوق ��شتثماري 

% 1.6  30,871,815,546.45 % 0.7  350,730         % 1.1  �شر�ء          620,146,883 

% 2.0  38,951,877,101.55 % 0.9  460,612         % 1.6  بيع          918,661,331 

 �خلليجيون 

% 2.2  42,842,212,132.75 % 1.1  582,175         % 1.6  �شر�ء          934,543,294 

% 1.6  30,809,434,985.35 % 2.0  1,067,483      % 1.6  بيع          918,431,912 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

% 1.6  32,226,665,392.85 % 2.6  1,337,105      % 1.6  �شر�ء          935,782,009 

% 0.1  2,216,434,039.45 % 0.2  94,900            % 0.1  بيع            63,070,654 

جانب �ملقيمني    )غري �لعرب و�خلليجيني( �الأ

% 0.1  2,252,975,223.85 % 0.2  120,756         % 0.1  �شر�ء            66,298,990 

% 100.0  1,962,945,580,483.05 % 100.0  52,135,929   % 100.0 �إجماليات �لبيع   58,727,059,161 

% 100.0  1,962,945,580,483.05 % 100.0  52,135,929   % 100.0 �إجماليات �ل�شر�ء   58,727,059,161 

إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر خالل عام 2008م

�ملتد�ولة  �شهم  لالأ جمالية  �الإ �لقيمة   بلغت 

لعام 2008م   �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف 

1,962,95 مليار ريال، نفذت من خالل 52,14 
فر�د  �الأ مبيعات  بلغت  وقد   �شفقة  مليون 

�ملئة(  بن�شبة )92 يف  �أي  ريال  1,797,22مليار 
�ل�شر�ء  عمليات  �أما  �ل�شوق  عمليات  جميع  من 

فقد بلغت 1,774,58 مليار ريال �أي بن�شبة )90 

يف �ملئة( من جميع عمليات �ل�شوق.بينما بلغت 

55.21 مليار ريال  مبيعات �ل�شركات �ل�شعودية 

�أي ما ت�شكل ن�شبته )2,8 يف �ملئة( �أما عمليات 

ما  �أي  ريال  مليار    80,18 بلغت  فقد  �ل�شر�ء 

ن�شبيه )4,1 يف �ملئة(. �أما بالن�شبة لل�شناديق 

مبيعاتها 38,53  �إجمايل  بلغ  فقد  �ال�شتثمارية 

�أما  �ملئة(  يف   2,0( ن�شبته  ما  �أي  ريال  مليار 

عمليات �ل�شر�ء فقد بلغت    30,87  مليار ريال 

�أي ما ت�شكل ن�شبته )1,6 يف �ملئة( يف حني بلغت 

مليار   38,95 �خلليجيني  �مل�شتثمرين  مبيعات 

ريال �أي بن�شبة )2,0 يف �ملئة( �أما للم�شرتيات 

فقد بلغت 42,84 مليار ريال �أي ما ن�شبته )2,2 

يف �ملئة( وقد بلغت مبيعات �مل�شتثمرين �لعرب 

�ملقيمني   )�لغري خليجيني( 30,81  مليار ريال 

�أي ما ت�شكل ن�شبته )1,6 يف �ملئة( يف حني بلغت 

م�شرتياتهم  32.23 مليار ريال �أي بن�شبة )1,6 

فقد  �ملقيمني  جانب  �الأ مبيعات  �أما  �ملئة(  يف 

بلغت  2,22 مليون �أي ما ن�شبته )0,1 يف �ملئة( 

وقد بلغت م�شرتياتهم  2,25 مليون �أي ما ن�شبته 

)0,1 يف �ملئة(.

تداوالت المستثمرين حسب الجنسية
والنوع لعام   2008

ية
س

جن
ب ال

س
 ح

ون
مر

ستث
لم

ا





ملخص السوق

عدد 27 يناير 2009تداول58

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 1.962.95 مليار ريال
و52.14 مليون صفقة تم تنفيذها خالل عام 2008 م

�لعام  �ملوؤ�شر  �أغلق  م   2008 عام  نهاية  يف 

م�شتوى  عند  )ت��د�ول(  �ل�شعودية  �ملالية  لل�شوق 

4،802.99 نقطة مقارنة مع 11،038.66 نقطة 

ا 6.235.67  كما يف نه�اية ع�ام 2007 م منخف�شً

نقطة )56.49%(. وقد حقق �ملوؤ�شر �أعلى نقطة 

�إغالق خالل �لعام يف يوم 12 يناير حيث �أغلق 

عند م�شتوى 11.697.01 نقطة. 

�مل�شدرة  �شهم  لالأ �ل�شوقية  �لقيمة  بلغت 

�أي  ريال  924.53 مليار  م   2008 نهاية عام  يف 

وذلك  �أمريكي  دوالر  مليار   246.54 يعادل  ما 

مع  مقارنة   %52.50 ن�ش�بته  بلغت  بانخفا�ض 

نهاية �لعام �ل�شابق.

�ملتد�ولة  �شهم  لالأ جمالية  �الإ �لقيمة  بلغت 

خالل عام 2008 م ن�حو 1.962.95 مليار ريال 

�أي ما يعادل 523.45 مليار دوالر �أمريكي مقابل 

دوالر  مليار   682.06( ريال  مليار   2.557.71

ن�شبته  بلغت  بانخفا�ض  �ل�شابق  للعام  �أمريكي( 

.%23.25

خالل  �ملتد�ولة  �شهم  �الأ عدد  �إجمايل  وبلغ 

عام 2008 م 59.68 مليار �ش�هم مقابل 61.73 

�ل�شابق  �ل��ع��ام  خ��الل  ت��د�ول��ه��ا  مت  �شهم  مليار 

بانخفا�ض بلغت ن�شبته %3.32.

خالل  �ملنفذة  �ل�شفقات  عدد  �إجمايل  �أما 

�شفقة  مليون   52.14 بلغت  فقد  م   2008 عام 

خالل  تنفيذها  مت  �شفقة  مليون   65.67 مقابل 

�لعام �ل�شابق بانخفا�ض بلغت ن�شبته %20.60.

�شه�م �ملتد�ولة  بلغ �ملتو�شط �ليومي لقيمة �الأ

خالل عام 2008 م نحو 7.82 مليار ريال مقابل 

10.31 مليار ريال كمتو�شط يومي للعام �ل�شابق 

بن�شبة �نخفا�ض بلغت %24.17.

�شهم �ملتد�ولة  وبلغ �ملتو�شط �ليومي لعدد �الأ

�شهم  مليون   237.78 نحو  م   2008 عام  خالل 

يومي  كمتو�شط  �شهم  ملي�ون   248.92 مقابل 

بلغت  �نخفا�ض  بن�شبة  �ل�شابق  �ل��ع��ام  خ��الل 

.%4.48

�ل�شفقات  ل��ع��دد  �ليومي  �ملتو�شط  �أم���ا 

نحو  ب��ل��غ  ف��ق��د   2008 ع���ام  خ���الل  �مل��ن��ف��ذة 

�ألف   264.78 مقابل  �ش�فقة  �أل��ف   207.71

�ل�شابق  �لعام  خالل  يومي  كمتو�شط  �شفقة 

ح�سائي ال�سنوي 2008م التقرير االإ

بن�شبة �نخفا�ض بلغت %21.55.

الن�ساط القطاعي:

�ل�شناعات  قطاع  ك��ان   ،2008 ع��ام  خ��الل 

�لقطاعات من حيث عدد  �أن�شط  �لبرتوكيماوية 

�شهم �ملتد�ولة  �شهم �ملتد�ولة حيث بلغ عدد �الأ �الأ

14.61 مليار �شهم متثل ما ن�شبته  للقطاع نحو 

�ملتد�ولة  �شهم  �الأ ع��دد  �إج��م��ايل  من   %24.49

و�خلدمات  �مل�شارف  قطاع  يليه  �لعام،  خالل 

من  9.46 مليار �شهم )%15.85(  �ملالية بنحو 

�شهم �ملتد�ولة خالل �لعام، وحل  �إجمايل عدد �الأ

مليار   6.30 بنحو  �لعقاري  �لتطوير  ثالثا قطاع 

�شهم  �شهم متثل )10.56%( من �إجمايل عدد �الأ

�ملتد�ولة خالل عام 2008م. 

���ش��ه��م �مل��ت��د�ول��ة  �أم����ا م��ن ح��ي��ث ق��ي��م��ة �الأ

�ل�شناعات  قطاع  كان  فقد   ،2008 عام  خالل 

بلغت  حيث  �لقطاعات  �أن�شط  �لبرتوكيماوية 

 637.69 نحو  للقطاع  �ملتد�ولة  �شهم  �الأ قيمة 

�إجمايل  من   %32.49 ن�شبة  متثل  ري��ال  مليار 

�ل��ع��ام، وح��ل  ���ش��ه��م �مل��ت��د�ول��ة خ���الل  قيمة �الأ

بنحو  �ملالية  و�خلدمات  �مل�شارف  قطاع  ثانًيا 

�إجمايل  من   )%10.65( ريال  مليار   208.98

�شهم �ملتد�ولة خالل �لعام، وجاء قطاع  قيمة �الأ

�لتطوير �لعقاري يف �ملرتبة �لثالثة بنحو 163.73 

�شهم  مليار ريال )8.34%( من �إجمايل قيمة �الأ

�ملتد�ولة خالل عام 2008 م. 

يتعلق  فيما  �لقطاعات  لن�شاط  وبالن�شبة 

م،   2008 ع��ام  خ��الل  �ملنفذة  �ل�شفقات  بعدد 

فقد كان قطاع �ل�شناعات �لبرتوكيماوية �أن�شط 

لهذ�  �ملنفذة  �ل�شفقات  بلغت  حيث  �لقطاعات 

ن�شبة  متثل  �شفقة  مليون   9.90 نحو  �لقطاع 

�ملنفذة  �ل�شفقات  عدد  �إجمايل  من   %18.98

بنحو  �لتاأمني  قطاع  ثانًيا  وح��ل  �ل��ع��ام،  خ��الل 

�إجمايل  من   )%14.65( �شفقة  مليون   7.64

عدد �ل�شفقات �ملنفذة خالل �لعام، وجاء قطاع 

بنحو  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �ل�شناعي  �ال�شتثمار 

�إجمايل  من   )%10.65( �شفقة  مليون   5.55

عدد �ل�شفقات �ملنفذة خالل عام 2008 م. 

ن�ساط ال�سركات: 

عام  خ��الل  �ل�����ش��رك��ات  لن�شاط  وبالن�شبة 

2008 م فقد ت�شدرت �شركة زين �ل�شعودية من 

حيث عدد �ل�شفقات �ملنفذة �إذ بلغ عددها نحو 

بنحو  من��اء  �الإ بنك  تالها  �شفقة،  مليون   3.96

بنحو  ر�بغ  برتو  �شركة  ثم  �شفقة  مليون   3.32

2.41 مليون �شفقة. 

وىل من حيث  وجاء بنك �الإمناء يف �ملرتبة �الأ

�شهم �ملتد�ولة خالل عام 2008 م بنحو  عدد �الأ

�ملرتبة  يف  �ل�شعودية  زي��ن  �شهم،  مليار   7.79

�ملرتبة  ويف  �شهم،  مليار   5.39 بنحو  �لثانية 

مليار  بنحو4.88  �ل�شعودية  كيان  �شركة  �لثالثة 

�صهم.

�ملتد�ولة خالل  �شهم  �الأ قيمة  من حيث  �أما 

عام 2008 م فت�شدرت �شركة �شابك مبا قيمته 

ب���رتو ر�ب��غ  ���ش��رك��ة  ث��م  174.65 م��ل��ي��ار ري����ال، 

كيان  �شركة  وجاءت  ريال  مليار   155.06 بنحو 

�ل�شعودية يف �ملرتبة �لثالثة بنحو 120.66 مليار 

ريال.

ولية – 2008 م ملخ�ض االكتتابات االأ

طرحت 13 �شركة جزء من �أ�شهمها لالكتتاب 

ه��ذه  وت��وزع�����ت  م،   2008 ع���ام  خ���الل  �ل��ع��ام 

�ل�شركات بني قطاع �لتاأمني )3 �شركات(، قطاع 

�شركتني  �شركات(،   3( �ل�شناعي  �ال�شتثمار 

و�شركة  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة،  �ل�شناعات  لقطاع 

و�خلدمات  �مل�شارف  قطاعات  من  لكل  و�حدة 

�ملالية، �لتجزئة، �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية، 

�لت�شييد  وقطاع  �ملعلومات  وتقنية  �الت�شاالت 

و�لبناء. 

�لعام  خ��الل  �الكتتاب  متح�شالت  وبلغت 

2008 م مبلغ 36.39 مليار ريال حيث مت طرح 

2.63 مليار �شهم جلميع �الكتتابات. 

طرحت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رك��ات  جميع  �إدر�ج  مت 

ولية( خالل �لعام 2008م  �أ�شهمها )�كتتابات �الأ

�ل�شعودية  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وق  يف  ل��ل��ت��د�ول   )13(

)تد�ول(، لي�شل �إجمايل عدد �ل�شركات �ملدرجة 

بال�شوق �إىل 127 �شركة.

 وبنهاية عام 2008 م بلغت �لقيمة �ل�شوقية 

 66.67 �لعام  خالل  طرحها  مت  �لتي  لل�شركات 

�إجمايل  من   %7.21 ن�شبته  ما  �أي  ري��ال  مليار 

�لقيمة �ل�شوقية.
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�شهم ح�شب �لقطاعات - 2008م تد�ول �الأ

�لن�شبة �ىل �الإجماىل �شهم �ملتد�ولة )ريال( قيمه �الأ �لن�شبه �ىل �الإجماىل �شهم �ملتد�ولة �لن�شبه �ىل �الإجماىل �الأ �ل�شفقات �ملنفذة �لقطاعات

%10.65 208,978,784,822.90 %15.85 9,462,293,930 %10.01 5,220،334 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

%32.49 637,694,565,305.20 %24.49 14,614,410,616 %18.98 9,895,147 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

%1.36 26,696,357,646.25 %0.63 378,922,519 %0.93 486,357 �شمنت �الأ

%2.80 55,000,926,470.85 %2.74 1,637,334,000 %4.91 2,559,251 �لتجزئة

%1.45  28,522,150,615.05 %3.00 1,792,984,500 %1.04 540,209 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

%5.08 99,738,643,446.00 %5.18 3,089,266,747 %7.19 3,747,056 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

%7.85 154,128,370,502.90 %10.23 6,103,246,498 %8.58 4,471,590 �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات

%7.80 153,056,766,322.50 %4.98 2,972,849,246 %14.65 7,635,319 �لتاأمني

%3.32 65,099,670,354.55 %5.23 3,121,683,792 %4.08 2,124,608 �شركات �ال�شتثمار �ملتعدد

%7.72 151,496,230,261.85 %7.42 4,428,428,976 %10.65 5,551,774 �ال�شتثمار �ل�شناعي

%6.36 124,763,643,517.70 %3.65 2,178,335,554 %7.82 4,075,002 �لت�شييد و�لبناء

%8.34 163,733,664,442.80 %10.56 6,303,728,574 %7.09 3,698,127 �لتطوير �لعقاري

%3.79 74,343,426,639.10 %4.97 2,967,552,165 %2.73 1,425,333 �لنقل

%0.52 10,180,297,824.00 %0.55 330,988,713 %0.68 352,272 �العالم و�لن�شر

%0.48 9,512,082,311.40 %0.50 300,573,378 %0.68 353,550 �لفنادق و�ل�شياحة

% 100.00 1,962,945,580,483.05 % 100.00 59,682,599,208 %100.00 52,135,929 �الإجمايل

�شهم - مقارنة �شهرية )2008 م - 2007 م(  تد�ول �الأ

ن�شبة �لتغري% عدد �ل�شفقات �ملنفذة ن�شبة �لتغري% �شهم �ملتد�ولة عدد �الأ ن�شبة 

�لتغري%

�شهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �الأ �ل�شهور

2007 2008 2007 2008 2007 2008

%16.11 5,424,818 6,298,675 %65.23 5,063,802,617 8,366,736,010 %79.94 183,083,186,748.25 329,438,853,650.75 يناير 

%25.14- 6,600,491 4,941,087 %18.38- 6,689,881,579 5,460,600,612 %16.73- 260,453,391,052.25 216,870,331,076.00 فرب�ير 

%52.01- 9,418,965 4,519,779 %51.11- 8,846,892,352 4,325,459,359 %61.32- 410,968,847,906.50 158,973,667,166.50 مار�ض

%36.47- 6,769,980 4,300,836 %13.97- 6,362,179,849 5,473,140,656 %23.47- 263,497,815,790.25 201,652,230,630.00 �إبريل

%31.51- 6,412,112 4,391,372 %28.57- 5,314,573,254 3,796,052,130 %35.43- 242,503,006,333.50 156,584,257,669.25 مايو

%57.23 4,323,227 6,797,291 %106.90 3,123,213,842 6,462,070,454 %74.72 127,833,570,344.00 223,349,137,894.50 يونيو

%9.21 5,084,740 5,553,102 %2.21- 4,134,355,217 4,042,968,567 %4.37- 170,759,098,007.00 163,304,302,695.00 يوليو

%26.89- 4,952,651 3,621,089 %30.11- 4,150,633,024 2,900,955,558 %45.99- 196,692,215,255.75 106,226,702,868.50 �أغ�شط�ض

%40.52- 4,418,023 2,627,637 %19.08- 3,253,462,270 2,632,543,351 %45.99- 148,506,939,330.50 80,203,698,126.95 �شبتمرب

%12.02 2,729,274 3,057,245 %76.47 2,857,415,014 5,042,510,154 %10.80 108,491,275,572.00 120,208,046,970.25 �أكتوبر

%5.05- 3,790,894 3,599,572 %33.62 5,112,591,101 6,831,361,645 %31.50- 189,354,105,730.00 129,713,041,775.60 نوفمرب

%57.70- 5,740,325 2,428,244 %36.28- 6,823,497,566 4,348,200,712 %70.01- 255,569,077,432.75 76,421,309,959.75 دي�شمرب

%20.60- 65,665,500 52,135,929 %3.32- 61,732,497,685 59,682,599,208 %23.25- 2,557,712,529,502.75 1,962,945,580,483.05 �ل�شنوي
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�أد�ء موؤ�شر�ت �لقطاعات - 2008

ن�شبة �لتغري  2007م 2008م موؤ�شر�ت �لقطاعات

%55.49- 30,544.22 13,595.73 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

%66.52- 9,470.25 3,170.95 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

%57.82- 7,242.52 3,055.25 �شمنت �الأ

%31.94- 5,484.49 3,733.01 �لتجزئة

%39.17- 5,614.08 3,415.18 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

%32.66- 5,733.29 3,860.53 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

%50.69- 3,339.06 1,646.50 �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات

%73.67- 2,315.07 609.62 �لتاأمني

%67.01- 6,222.37 2,052.66 �شركات �ال�شتثمار �ملتعدد

%46.55- 6,154.63 3,289.77 �ال�شتثمار �ل�شناعي

%42.94- 6,870.90 3,920.35 �لت�شييد و�لبناء

%52.12- 6,713.30 3,214.26 �لتطوير �لعقاري

%45.25- 5,388.50 2,950.05 �لنقل

%55.21- 3,982.12 1,783.79 �الإعالم و�لن�شر

%35.64- 6,194.75 3,986.84 �لفنادق و�ل�شياحة

مقارنة معلومات �لتد�ول )2008م - 2007م(

ول 2008معلومات �لتد�ول ن�شبة �لتغريعام 2007عام 2008�لربع �لر�بع 2008�لربع �لثالث 2008�لربع �لثاين 2008�لربع �الأ

-20,60 %15,759,54115,489049911,801,8289,085,06152,135,92965,665,500عدد �ل�شفقات �ملنفذة

�شهم �ملتد�ولة -3,32 %18,152,795,98115,731,263,2409,576,467,46716,222,072,51159,682,599,20861,732,497,685عدد �الأ

�شهم �ملتد�ولة  قيمة �الأ

)ريال(

705,282,851,893,25581,585,626,193,75349,734,703,690,45326,342,398,705,601,962,945,580,483,052,557,712,529,502,75% 23,25-

-65656358251248عدد �أيام �لتد�ول

�ملتو�شط �ليومي لعدد 

�ل�شفقات �ملنفذة

242,454238,300187,331156,639207,713264,780% 21,55-

�شهم  �ملتو�شط �ليومي لالأ

�ملتد�ولة

279,273,784242,019,434152,007,420279,690,905237,779,280248,921,362% 4,48-

�ملتو�شط �ليومي لقيمة 

�شهم �ملتد�ولة )ريال( �الأ

10,850,505,4148,947,471,1725,551,344,5035,626,593,0817,820,500,32110,313,356,974% 24,17-

�شهم  �لقيمة �ل�شوقية لالأ

�مل�شدرة )مليار ريال(

1,674,631,774,531,451,42924,53924,531,946,35% 52,50-

-56,49 %8,992,539,352,327,458,504,802,994,802,9911,038,66�ملوؤ�شر �لعام )نقطة(

وي
سن

ال
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 �ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية -   2008/12/31م  

�لقيمه �لدفرتية�شعر �الإغالق�ل�شركة
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�صهم  االأ

�مل�شدرة 

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق 

�مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف 

�لدخل 

)مليون(

21.2017.141.241.9310.961,500.00031,800.0025,712.892,902.37�لريا�ض

15.0515.910.951.589.51300.0004,515.004,771.76474.70�جلزيرة

16.5515.381.081.2713.07450.0007,447.506,920.89570.02��شتثمار

40.0020.201.983.0613.09264.60010,584.005,345.00808.49�ل�شعودي �لهولندي

45.1023.121.955.118.82562.50025,368.7513,007.412,876.35�ل�شعودي �لفرن�شي

54.0018.252.964.9510.92600.00032,400.0010,949.572,968.04�ش�اب

31.2018.621.683.907.99650.00020,280.0012,100.002,537.91�لعربي �لوطني

51.2520.612.495.0710.11900.00046,125.0018,551.754,562.34�صامبا

56.0017.073.284.4512.581,500.00084,000.0025,607.936,676.49�لر�جحي

28.0010.802.590.4266.99300.0008,400.003,240.95125.40�لبالد

--1,500.00016,650.00----11.10�الإمناء

�إجمايل قطاع 

�مل�شارف 

و�خلدمات �ملالية

14.802.282.8711.068,527.100287,570.25126,208.1624,502.11

11.1511.500.970.3829.42120.6001,344.691,386.7445.71كيمانول

51.5034.201.519.535.413,000.000154,500.00102,614.3028,577.77�شابك

89.7530.722.9217.945.00250.00022,437.507,679.374,485.54�شافكو

13.0517.300.751.558.44460.6856,011.947,972.01712.27�لت�شنيع

M(69.200747.36595.70-52.32( )�ض(0.76-10.808.611.25�للجني

8.5512.810.670.2830.03128.5201,098.851,646.9636.59مناء للكيماويات

10.0512.030.840.8312.10450.0004,522.505,412.37373.77�ملجموعة �ل�شعودية

�ل�شحر�ء 

للبرتوكيماويات

M(187.5002,259.382,249.17-38.89( )�ض(12.0512.001.01-0.21

M(562.5008,325.005,704.51-41.48( )�ض(0.07-14.8010.141.46ين�شاب

15.5018.170.852.276.83333.3335,166.676,056.83756.13�شبكيم �لعاملية

15.4011.991.282.0247.61141.3752,177.181,694.56286.19�ملتقدمة

9.7510.340.940.1756.131,500.00014,625.0015,502.45260.56كيان �ل�شعودية

M(876.00013,621.8010,166.64-464.08( )�ض(0.53-15.5511.611.34برتو ر�بغ

�إجمايل قطاع 

�ل�شناعات 

�لبرتوكيماوية

20.881.404.326.788,079.713236,837.85168,681.5934,937.74

�شمنت �لعربية 31.1029.281.064.566.8380.0002,488.002,342.67364.42�الأ

33.9020.731.644.837.03135.0004,576.502,798.17651.37�أ�شمنت �ليمامة

56.5026.632.126.458.76102.0005,763.002,716.00658.11�أ�شمنت �ل�شعوديه

80.7536.282.2312.766.3345.0003,633.751,632.48573.98�أ�شمنت �لق�شيم

46.6015.642.985.488.50140.0006,524.002,188.99767.48�أ�شمنت �جلنوبيه

39.0021.291.835.247.45105.0004,095.002,235.81549.75�أ�شمنت ينبع

40.0021.831.835.487.3186.0003,440.001,877.12470.90�أ�شمنت �ل�شرقية

19.8511.521.722.099.5190.0001,786.501,036.98187.95�أ�شمنت تبوك

�إجمايل قطاع 

�شمنت �الأ

21.491.925.397.65783.00032,306.7516,828.224,223.95
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40.0012.843.112.9813.4422.500900.00288.9466.94�أ�شو�ق ع �لعثيم

11.5510.401.110.7415.7145.000519.75468.0933.07خدمات �ل�شيار�ت

14.708.871.660.3048.3410.000147.0088.703.04ثمار

10.5511.970.880.6216.9250.000527.50598.4131.17جمموعة فتيحي

172.0020.228.5110.2316.8130.0005,160.00606.69306.92جرير

24.9012.232.042.0612.0825.000622.50305.7651.52�لدري�ض

32.0013.262.413.519.1370.0002,240.00928.32245.45 �حلكري 

44.9017.142.623.5212.7610.000449.00171.3935.19�خلليج للتدريب

�إجمايل قطاع 

�لتجزئة

13.173.062.9513.66262.50010,565.753,456.30773.30

17.3013.881.252.058.4575.0001,297.501,040.95153.47�لغاز و�لت�شنيع

9.2511.780.790.2339.844,166.59438,540.9949,096.86967.37كهرباء �ل�شعودية

�إجمايل قطاع 

�لطاقة و�ملر�فق 

�خلدمية

11.820.790.2635.544,241.59439,838.4950,137.811,120.84

24.2013.841.751.6914.34500.00012,100.006,920.16843.61جمموعة �شافوال

11.158.631.290.7215.5620.000223.00172.5514.34�لغذ�ئية

17.4015.031.162.058.4732.500565.50488.5766.76 �شد�فكو

140.0034.264.098.1117.26109.00015,260.003,734.54884.19�ملر�عي

35.0011.143.141.5622.4510.900381.50121.4716.99�أنعام �لقاب�شة

20.6016.751.232.079.9528.571588.57478.6359.16حلو�ين �إخو�ن

31.6019.221.641.6019.7860.0001,896.001,153.2195.84نادك

7.608.130.930.00019,000.0050.000380.00406.720.02�لق�شيم �لزر�عية

21.1016.151.312.777.6330.000633.00484.6082.97حائل �لزر�عية

18.1018.960.951.0816.7420.000362.00379.1121.63تبوك �لزر�عية

�شماك M(20.000496.00171.82-24.67( )�ض(1.23-24.808.592.89�الأ

17.8014.971.190.08218.857.500133.50112.290.61�ل�شرقية للتنمية

20.8522.580.922.986.9920.000417.00451.5159.69�جلوف �لزر�عية

M(5.000348.7556.49-37.02( )�ض(7.404-69.7511.2986.17 بي�شة �لزر�عية 

9.2513.890.670.4819.1650.000462.50694.2724.14جاز�ن للتنمية

�إجمايل قطاع 

�لزر�عة 

و�ل�شناعات 

�لغذ�ئية

16.432.162.1916.24963.47134,247.3215,825.962,108.25

49.1019.452.536.477.592,000.00098,200.0038,891.8212,934.74االت�صاالت

31.0012.822.422.6111.87700.00021,700.008,976.381,828.32�حتاد �ت�شاالت

--1,400.00014,910.00----10.65زين �ل�شعودية 

�إجمايل قطاع 

�الت�شاالت وتقنية 

�ملعلومات

11.682.823.608.124,100.000134,810.0047,868.1914,763.06

34.0024.351.402.7512.3850.0001,700.001,217.45137.32�لتعاونية

M(30.000978.00264.52-18.27( )�ض(0.61-32.608.823.70مالذ للتاأمني

17.009.991.700.16105.4280.0001,360.00799.1312.90ميدغلف للتاأمني

M(10.000419.0071.37-16.16( )�ض(1.62-41.907.145.87�أليانز �إ�ض �إف

�لقيمة �لدفرتية�شعر �الإغالق�ل�شركة
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�صهم  االأ

�مل�شدرة 

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق 

�مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف 

�لدخل 

)مليون(

وي
سن

ال
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33.209.163.631.7618.8710.000332.0091.5917.60�شالمة

M(20.000286.00180.95-2.90( )�ض(0.14-14.309.051.58والء للتاأمني

13.809.961.390.2946.8920.000276.00199.205.89�لدرع �لعربي

M(10.000333.0050.50-7.57( )�ض(0.76-33.305.056.59�شاب تكافل

M(20.000242.00181.71-13.73( )�ض(0.69-12.109.091.33�صند

M(10.000224.0090.07-4.43( )�ض(0.44-22.409.012.49�شايكو

M(10.000423.0084.14-5.50( )�ض(0.55-42.308.415.03�ل�شعودية �لهندية

12.658.851.430.07189.4522.000278.30194.751.47�حتاد �خلليج

هلي للتكافل M(10.000431.0088.36-6.31( )�ض(0.63-43.108.844.88�الأ

هلية M(10.000238.5086.68-19.49( )�ض(1.95-23.858.672.75�الأ

M(10.000229.0080.98-9.71( )�ض(0.97-22.908.012.83�أ�شيج

-20.000264.000.00----13.20�لتاأمني �لعربية

-25.000320.000.00----12.80�الحتاد �لتجاري

20.000242.00200.663.60----12.10�ل�شقر للتاأمني

-20.000704.000.00----35.20�ملتحدة للتاأمني

-100.000880.000.00----8.80�إعادة

-40.000478.000.00----11.95بوبا �لعربية

�إجمايل قطاع 

�لتاأمني

7.102.740.14106.97547.00010,637.803,882.0474.71

58.0018.703.106.908.4015.000870.00280.43103.54 �مل�شايف 

10.0517.680.570.5518.1343.200434.16763.8723.95�ملتطورة

ح�شاء للتنمية 8.6010.480.820.8010.7149.000421.40513.3039.35�الأ

M(68.000639.20758.59-8.37( )�ض(0.12-9.4011.160.84�شي�شكو

M(126.3891,251.252,721.69-92.46( )�ض(0.73-9.9021.530.46ع�شري

M(15.000148.50119.08-7.04( )�ض(0.47-9.907.941.25الباحة

4.706.230.750.2122.426,300.00029,610.0039,246.481,320.72�ململكة

�إجمايل قطاع 

�شركات �ال�شتثمار 

املتعدد

6.710.750.2124.196,616.58933,374.5144,403.431,379.68

23.8013.381.782.0311.7522.000523.60294.3744.56بي �شي �آي

10.6517.370.610.1476.00925.0009,851.2516,066.47129.63معادن

24.4519.071.282.848.6074.1181,812.181,413.35210.78�أ�شرت� �ل�شناعية

24.6537.250.662.0512.0060.0001,479.002,234.76123.28�لدو�ئية

29.0017.421.663.448.4225.000725.00435.5286.06زجاج

44.0015.342.872.8215.606.875302.50105.5019.39فيبكو

27.1017.951.513.038.9420.445554.06366.9761.98معدنية

�لكيميائية 

�ل�شعودية

20.9516.391.282.578.1663.2401,324.881,036.73162.27

74.2514.235.222.8126.3930.0002,227.50426.7684.41�شناعة �لورق

44.6014.613.052.7816.0581.2503,623.751,186.76225.80�لعبد�للطيف

22.9512.181.882.2810.0510.800247.86131.5124.67ال�صادرات

�لقيمه �لدفرتية�شعر �الإغالق�ل�شركة
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�صهم  االأ

�مل�شدرة 

)مليون(

�لقيمة �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق 

�مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف 

�لدخل 

)مليون(
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�إجمايل قطاع 

�ال�شتثمار 

�ل�شناعي

17.970.960.8919.331,318.72822,671.5823,698.691,172.83

44.1018.282.417.365.99100.0004,410.001,828.19736.09جمموعة �ملعجل

106.5027.503.876.7715.7425.0002,662.50687.58169.19�خلزف

30.3016.631.823.359.0531.667959.50526.49105.97�جلب�ض

26.5015.571.704.655.6976.0002,014.001,183.16353.69�لكابالت

7.407.301.010.6611.3040.000296.00292.0326.21�شدق

17.6013.101.341.869.46115.5002,032.801,513.11214.98�ميانتيت

44.6022.282.004.509.9131.5001,404.90701.93141.77�أنابيب

57.0022.362.555.5610.2545.0002,565.001,006.26250.26�لز�مل لل�شناعة

65.0017.383.744.6214.0827.0001,755.00469.26124.65�لبابطني

33.0013.242.492.5812.8115.000495.00198.6538.65�لفخارية

37.1017.022.183.899.5440.0001,484.00680.83155.57م�شك

حمر 74.7521.423.496.7211.1230.0002,242.50642.48201.67�لبحر �الأ

�إجمايل قطاع 

�لت�شييد و�لبناء

16.872.294.378.86576.66722,321.209,729.982,518.69

19.7025.620.771.3414.75120.0002,364.003,074.61160.26�لعقارية

17.6519.410.911.0317.17150.0002,647.502,911.87154.16طيبة لال�شتثمار

ن�شاء  23.4022.891.021.2718.48164.8163,856.703,772.99208.65 مكة لالإ

9.7013.870.700.7812.39100.000970.001,386.9178.32�لتعمري

M(850.0007,607.508,241.04-202.35( )�ض(0.24-8.959.700.92�إعمار

M(671.40013,629.426,679.74-32.96( )�ض(0.05-20.309.952.04جبل عمر

ركان 22.3515.611.433.177.05720.00016,092.0011,240.042,282.16دار االأ

�إجمايل قطاع 

�لتطوير �لعقاري

13.441.260.9517.812,776.21647,167.1237,307.202,648.24

16.5015.821.042.347.05315.0005,197.504,983.38736.82�لنقل �لبحري

7.1011.030.640.1069.24125.000887.501,378.1212.82�لنقل �جلماعي

12.4510.161.230.9113.6718.000224.10182.8616.39مربد

37.8018.522.044.468.4818.300691.74338.9881.55بدجت �ل�شعودية

�إجمايل قطاع 

�لنقل

14.451.021.788.26476.3007,000.846,883.34847.58

عالن  15.7514.891.062.097.5415.000236.25223.2831.35 تهامة لالإ

بحاث و�لت�شويق 29.6016.711.772.9210.1480.0002,368.001,336.51233.57�الأ

14.0012.441.132.575.4560.000840.00746.51154.27طباعة وتغليف

�إجمايل قطاع 

�الإعالم و�لن�شر

14.881.492.708.22155.0003,444.252,306.30419.18

22.8519.491.171.8112.6569.0061,576.791,344.73124.65الفنادق

15.557.262.140.1982.0810.150157.8373.651.92�شم�ض

�إجمايل قطاع 

�لفنادق و�ل�شياحة

17.921.221.6013.7079.1561,734.621,418.38126.57

14.141.652.329.7239,503.034924,528.33558,635.5891,616.73�إجمايل �ل�شوق

�لقيمة �ل�شوقية لل�شركات �لتي مل ُتعلن �شايف �لدخل، ُتعر�ض )-(، غري م�شمولة يف ح�شاب ن�شبة �ل�شعر للعائد للقطاع ولل�شوق.

خر �أربعة �أرباع. ن �ل�شركة �شجلت خ�شائر وفًقا للبيانات �ملالية الآ  �ض : �ملوؤ�شر �شالب، الأ

�لقيمه �لدفرتية�شعر �الإغالق�ل�شركة
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�صهم  االأ

�مل�شدرة 

)مليون(

�لقيمة �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق 

�مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف 

�لدخل 

)مليون(

وي
سن

ال


