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نقلة اقت�سادية وا�ستثمارية جديدة حدثت خالل ال�سهر املا�سي متثلت يف اإطالق �سناديق املوؤ�سرات املتداولة، 

إدراê اأولها بالفعل يف ال�سوق، لتزداد اخليارات ال�ستثمارية اأمام اجلميع، وهي جميًعا خيارات تتوفر معلوماتها  وا

على موقع ال�سوق املالية ال�سعودية }تداولz، ويتاح تداولها عرب جميع الو�سطاء املرخ�سني.

اإن املعروف عن هذه ال�سناديق اأنها جتعل ال�ستثمار يف اأي قطاع اآمًنا و‹دًيا وفق موؤ�سرات ال�سوق ومعطياتها، 

وراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية، ولكن  كما اأن هذه ال�سناديق مثل غريها تتكون من �سلة من ال�سركات والأ

العالية،  ب�سفافيتها  وكذلك  املالية،  ال�سوق  يف  املدرجة  لل�سركات  �سهم  الأ حال  هي  كما  للتداول  بقابليتها  تتميز 

وتتبع ب�سكل دائم حركة املوؤ�سرات، كما تتطابق ا�ستثماراتها مع مكونات هذه املوؤ�سرات وبالتايل ي�سهل على مال∑ 

وحدات هذه ال�سناديق معرفة اأداء هذه ال�سناديق من خالل اأداء املوؤ�سرات التي تتبعها.

�سناديق  تتميز  كما  الــتــداول،  فــرتات  خــالل  وال�سراء  البيع  عرو�س  طريق  عن  الــوحــدات  وبيع  �سراء  ويتم 

داء املوؤ�سرات التي تتبعها هذه ال�سناديق وPلك  املوؤ�سرات املتداولة بوجود �سانع �سوق يعمل على اكاة اأدائها لأ

عن طريق اأوامر بيع و�سراء الوحدات. 

‚ازها  لإ كثرية  جهود  تكاتفت  التي  النقلة  لهذه  ومواكبة  وال�ستثمارية  القت�سادية  املو�سوع  همية  ولأ

داة  الأ هذه  على  ال�سوء  من  املزيد  ي�سلط  رئي�س  كملف  نتناوله  عاملًيا،  اأعلى  مرتبة  يف  �سوقنا  لو�سع  واإ‚احها 

على  اجلديد  ال�سيف  عن  وا�سحة  بلغة  �سمولية  اأكــرث  فكرة  وامل�ستثمر   Çالقار ويعطي  املعروفة،  ال�ستثمارية 

اخلريطة ال�ستثمارية ال�سعودية.

يف  و�سي�سبح  م�ستوياتهم،  بكافة  امل�ستثمرين  على  املخاطر  يقل�س  واخلــيــارات،  الفر�س  من  مزيد  اإيجاد  اإن 

�سهم مبا�سرة، وال�سكو∑،  مقدور عدد اأكرب منهم تنويع اأدواتهم ال�ستثمارية املرتبطة بال�سوق، ما بني �سراء الأ

باأمر اˆ،  املوؤ�سرات، والقادم الذي �سي�ساف  والكتتاب يف الوحدات اخلا�سة بال�سناديق ال�ستثمارية، و�سناديق 

لكي يتحقق هدف نقل ال�سوق اإىل م�ساف العاملية نظرًيا وعملًيا. 

نوا�سل مد اجل�سور املعرفية وال�سحفية معكم، ون�ستنري باآرائكم، زادنا ثقتكم، وم�سرينا دوًما نحو فائدتكم 

واإعجابكم.

عبداللطيف الفريحي
ôيôëàdس ا�«FQ

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

االستثمار الجديد



�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

�
�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

�
�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

�
�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

�

Riyadh Bank.indd   1 4/4/10   8:52:41 AM
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ص.ب 26450 ـ الرياض 11486
هاتف :4197333-01  فاكس: 01-4192640

www.rawnaa.com

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير

مو�ل �لرئي�شية �ملحركة لالقت�شاد �لعاملي، ومن ذلك ما �أ�شار �إليه تقرير  ثمة حر�ك كبري ت�شهده �ل�شوق �لعاملية فيما يتعلق بحركة �لأ

�شرتليني( �شي�شهد�ن تباعًد�  �شرت�يل و�جلنيه �لإ جنبية )�لدولر �لأ ف�شلي ن�شره م�شرف »�شاك�شو بنك«  من �أن قطبي �شوق �لعمالت �لأ

غري م�شبوق على مدى جيل من �لزمن .

�شرت�يل و�شل �إىل  ا يف جمال �لتد�ول و�ل�شتثمار ويتخذ من �لدمنرك مقًر� رئي�شًيا �إن �لدولر �لأ وقال �لبنك �لذي يعد م�شرًفا خمت�شً

�أعلى م�شتوى له خالل جيل من �لزمن يف مقابل عمالت باقي جمموعة �لـ10 �لكبار يف ظل معدل �لفائدة �ملثري �لذي يتمتع به، فيما 

زمة �ملالية �لعاملية، و�أنه ل يز�ل يكافح ليثبت �أن لديه خطة  �شرتليني نتيجة وقوع �ململكة �ملتحدة يف مركز كارثة �لأ يعاين �جلنيه �لإ

خر�ج نف�شه من وعكته �ملالية و�لقت�شادية. حيوية لإ

�لكيانات  بع�ض  على  يوؤثر  �أن  �شاأنه  من  ذلك  و�أن  �لعاملية،  �لرئي�شية  �لعمالت  بني  ن  �لآ يحدث  �شر�عا  ثمة  �أن  �إىل  �لتقرير  وخل�ض 

زمة �لعاملية بات ي�شبه كرة �لثلج  �لقت�شادية �لكربى، ويزيح بع�شها عن موقع �ل�شد�رة ليخلي �ل�شاحة لغريها، ما يعني �أن تاأثري �لأ

�ملتدحرجة، لي�ض يف �لتهامها ملا يقابلها، و�إمنا يف �كت�شابها �أر�شا جديدة مع كل حركة، وهو ما يفعله �لعمالق �ل�شيني حالًيا م�شتفيًد� 

يام �لقادمة وحدها هي من �شيح�شم هذ� �ل�شر�ع، و�إنا ملنتظرون. خرى.. و�لأ من كبوة �لدول �لأ

مار�ض  يف  �شدرت  خمتلفة  تقارير  ثالثة 

يف  و�فرتقت  �أ�شياء،  يف  تقاطعت  �ملا�شي، 

�لنهائية  �ملح�شلة  يف  �جتمعت  لكنها  �أخرى، 

�ل�شعودي  �ل�شوق  يف  �لبنوك  �أد�ء  �أن  على 

�أف�شل،  �شيكون  �حلالية  �ل�شنة  خالل  �ملتوقع 

�ل�شعودية  �لبنوك  �شت�شهده  قوًيا  �نتعا�ًشا  و�أن 

�رتفاًعا يف  �لبنوك  �شت�شهد  كما  �ملقبل،  �لعام 

معدلت �لفو�ئد يف عام 2011.

�لدولر منذ  يتلقاها  �لتي  �ل�شربات  تو�يل  مع 

ت�شريحات  وتنامي  �لعاملية،  زمة  �لأ بد�ية 

دولية كثرية باأهمية �لبحث عن عالج للم�شكلة 

قوى  بعد ظهور ما ينبئ بالتمرد على �لعملة �لأ

من  �آر�ء  ظهرت  دول،  عدة  جانب  من  عاملًيا 

بالو�شع  �ملهتمة  �لقت�شادية  �لكيانات  د�خل 

بديلة  �أخرى  عملة  عن  �لبحث  حتاول  �لعاملي 

للدولر.

�ملالية  �لدر��شات  نتائج  �أّكدت 

�لرت�بط  متانة  �حلديثة  و�لقت�شادية 

�شو�ق  ثار �ملتبادلة بني كٍل من �أد�ء �لأ و�لآ

�لقت�شادي،  �ل�شتقر�ر  وعملية  �ملالية 

ولذ� يوؤخذ بعني �لعتبار دوًما يف �شلب 

بناء وتنفيذ �شيا�شات و�إجر�ء�ت تطوير 

�شو�ق �أثر �نتقالها �إىل قطاعات  تلك �لأ

�لقت�شاد �حلقيقي.
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�نق�شاع �شحابة  �لعاملي هناك حديث د�ئم وم�شتمر عن قرب  �مل�شتوى  على 

زمة �ملالية من �أفق �لعامل �لقت�شادي ، لكن على �مل�شتوى �لعربي ما ز�لت  �لأ

تلك �ل�شحابة تخيم بثقلها على كثري من �أو�شاع �لعمل �لقت�شادي يف عدد 

من �لبالد.

�لعرب  عمال  �لأ رجال  �حتاد  رئي�ض  �لطباع  مع حمدي  �أجرت حو�ًر�  تد�ول 

�لتي يطرحها  �شباب و�حللول  �لأ �لعربي عن قرب، ومناق�شة  �لو�شع  ملعرفة 

زمة �لعاملية، وماهية  �لحتاد، و�ل�شرت�تيجية �لتي و�شعها للخروج من نفق �لأ

زمة، و�شبل عدم �لتعر�ض لها مرة �أخرى يف �مل�شتقبل.   روؤيته �خلا�شة لالأ

رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

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

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات

الطباعة:
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د. فهد املبارك محتفًيا بإطالق أول صندوق للمؤشرات املتداولة:

السوق السعودي األكبر في المنطقة .. واألكثر تنوًعا 
في الخدمات والمنتجات

�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ملبارك  فهد  �لدكتور  �أكد 

�لفرتة  خ�شعت  �ل�شوق  �أنظمة  �أن  »تـــد�ول«  �شركة 

�ملا�شية لعملية تطوير تقني و�إعادة هيكلة قطاعات 

�ملا�شي  �لعام  �أن  �إىل  م�شرًي�  وموؤ�شر�تها،  �ل�شوق 

�ل�شكوك  لتد�ول  لكرتونية  �لإ �ل�شوق  �إطــالق  �شهد 

�جلمعيات  يف  لــكــرتوين  �لإ و�لت�شويت  و�ل�شند�ت، 

�لعمليات  مـــن  ــد  ــدي ــع و�ل لــلــ�ــشــركــات،  �لــعــمــومــيــة 

�لتطويرية. 

�أول  �إدر�ج  �إن  �ملنا�شبة  هذه  يف  �ملبارك  وقــال 

�ل�شوق  يف   )ETFs( �ملتد�ولة  �ملوؤ�شر�ت  �شناديق 

�ل�شعودية ياأتي كمرحلة �أخرى �شمن مر�حل تطوير 

�ل�شوق �ل�شعودية، �لتي تنفذها �شركة �ل�شوق �ملالية 

�ل�شعودية بدعم وتوجيه من هيئة �ل�شوق �ملالية. 

�أن  »تد�ول«  �شركة  �إد�رة  رئي�ض جمل�ض  و�أو�شح 

جانب،  هذه �ل�شناديق �شتكون متاحة للمقيمني و�لأ

متاحة  �لــقــدميــة  �ل�شناديق  وحـــد�ت  �أن  خا�شة 

�شناديق  ي�شمل  هذ�  و�لنظام  جــانــب  و�لأ للمقيمني 

�ل�شوق  يعد  »مل  �أنــه:  م�شيًفا  �ملتد�ولة،  �ملوؤ�شر�ت 

كرب يف �ملنطقة من حيث �لقيمة �ل�شوقية  �ل�شعودي �لأ

كرث تنوًعا يف  ا �لأ وقيمة �لتد�ول فح�شب، ولكنه �أي�شً

�خلدمات و�ملنتجات، وياأتي تد�ول �شناديق �ملوؤ�شر�ت 

للم�شتثمرين  تتيح  �لتي  �جلديدة  �ملنتجات  كاأحد 

�ل�شتثمار،  و�شناديق  �شهم  �لأ مميز�ت  بني  �جلمع 

خماطر  مــن  يقلل  ممــا  �ــشــول  �لأ بتنوع  تتمتع  فهي 

�لتي  �لطريقة  بنف�ض  تد�ولها  كما ميكن  �ل�شتثمار  

�شهم بها ويف نف�ض �لتوقيت،كما تتميز  يتم تد�ول �لأ

ا بالتقييم �مل�شتمر من قبل مدير  هذه �ل�شناديق �أي�شً

�ل�شندوق خالل فرت�ت �لتد�ول، �إ�شافة �إىل �نخفا�ض 

تكلفة �ل�شتثمار فيها مقارنة بال�شناديق �لتقليدية، 

�لعامل  م�شتوى  على  �ملالية  ــو�ق  �ــش �لأ �شهدت  وقــد 

�ملوؤ�شر�ت  �شناديق  و�أ�ــشــول  عــدد  يف  كبرًي�  تو�شًعا 

يف  �أ�شولها  قيمة  �إجــمــايل  جتــاوز  حيث  �ملــتــد�ولــة، 

�لعامل �لرتيليون دولر �أمريكي بنهاية عام 2009م، 

فيهم  �ل�شر�ئح مبا  للم�شتثمرين من جميع  و�شيكون 

هذه  وتــد�ول  متلك  حق  �ملقيمني  غري  من  جانب  �لأ

�ل�شناديق يف �ل�شوق �ل�شعودية«.

خالل  جــديــدة  �شناديق  �إدر�ج  �ملــبــارك  و�أكـــد 

كما  �ملالية،  �ل�شوق  بالتعاون مع هيئة  �لعام �حلايل 

نظًر�  و�حـــد  موؤ�شر  حتــت  دجمــهــا  �أهمية  مــن  قلل 

لوجود موؤ�شر�ت قيا�ض خا�شة بكل �شندوق، موؤكًد� 

قطاع  م�شمى  �ملوؤ�شر�ت حتت  �شناديق  �شتدرج  �أنها 

�شناديق �ملوؤ�شر�ت �ملتد�ولة خالل وقت قريب. 

�إد�رة  مدير  �لبو�ردي  وليد  قال  �حلفل  وخالل 

�لتد�ول �لنقدي يف  تد�ول �إن عملية �إيجاد موؤ�شر�ت 

لهذه �ل�شناديق �أمر غري متوقع، حيث �شيكون هناك 

�ل�شيولة  �شتكون  فيما  للقطاع،  موؤ�شًر�  ولي�ض  قطاع 

مدجمة مع �شيولة �ل�شوق ولن تكون منف�شلة، مبيًنا 

على  �شتوزع  �شهم  لالأ كعو�ئد  �ملتح�شلة  ربــاح  �لأ �أن 

مالك �لوحد�ت كتوزيعات نقدية، �أو �شتتم �إ�شافتها 

�إىل قيمة �لوحد�ت كخيار �آخر. 

وقال يا�شر �لرميان مدير �إد�رة متويل �ل�شركات 

عــدًد�  هناك  �إن  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  يف  �ــشــد�ر  و�لإ

لإطالق  وموؤهلون  م�شتعدون  �ملرخ�شني  من  كبرًي� 

لر�أ�ض  دنى  �لأ �حلد  �أن  مبيًنا  �ل�شناديق،  هذه  مثل 

مال �شانع �ل�شوق 50 مليون ريال وهو �ملحدد حالًيا، 

عملية  لكل  ــى  دن �لأ �حلد  هي  ريــال  ماليني  وع�شرة 

ل�شانع �ل�شوق.
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األمري خالد بن طالل:

سوليدرتي السعودية تسعى للريادة في قطاع التأمين التكافلي
�نطلق موؤخر� �لكتتاب �لعام يف �ثنني وع�شرين 

مليوًنا ومائتي �ألف �شهم من �أ�شهم �شركة �شوليدرتي 

�ل�شعودية للتكافل بقيمة ��شمية قدرها )10( ع�شرة 

 %40 يــعــادل  ومبــا  �لــو�حــد  لل�شهم  �شعودية  ريـــالت 

مليون  �لبالغ عددها 55،5  �ل�شركة  �أ�شهم  فقط من 

�شهم، وت�شتمر فرتة �لكتتاب ملدة �أ�شبوع كامل تنتهي 

)�ملو�فق  حـــد1431/04/12هــــ  �لأ يوم  دو�م  بنهاية 

2010/03/28م(.

�ل�شركة يف  عقدته  �لذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  ويف 

لالتفاقيات  توقيعها  �لإعالمي عقب  »تــد�ول«  مركز 

�لكتتاب  مدير  �ملالية  �لريا�ض  �شركة  مع  و�لعقود 

�ملالية  �جلــهــات  ومــع  بالتغطية  �لرئي�شي  و�ملتعهد 

هلي �لتجاري،  �مل�شتلمة وهي بنك �لريا�ض، �لبنك �لأ

جمموعة  فالكم،  جمموعة  �ملالية،  �شاب  جمموعة 

�ل�شمو  �شاحب  �أكد  كابيتال،  �شعاع  �ملالية،  �لدخيل 

ــد بــن طـــالل بــن عــبــد�لــعــزيــز  مــــري خــال �ملــلــكــي �لأ

�إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  �لتاأ�شي�شية  �للجنة  رئي�ض 

�أمت  �جلميع  �أن  للتكافل  �ل�شعودية  �شوليدرتي  �شركة 

 BMG بالتعاون مع �شركة  �لعام  جاهزيته لالكتتاب 

�مل�شت�شار �ملايل فور مو�فقة هيئة �ل�شوق �ملالية على 

للتكافل  �ل�شعودية  �شوليدرتي  �شركة  �أ�شهم  طــرح 

�أن �جلهات  �إىل  �لعام، م�شرًي�  )�ل�شركة( لالكتتاب 

�أعلنت جميعها جاهزيتها ل�شتقبال  �مل�شتلمة  �ملالية 

للتكافل  �ل�شعودية  �شوليدرتي  �أ�شهم  يف  �ملكتتبني 

�ململكة  �أنحاء  كافة  يف  �ملنت�شرة  فروعها  جميع  عرب 

نرتنت  لكرتونية �أو عرب خدمة �لإ �أوعرب �خلدمات �لإ

�إ�شافة �إىل �أجهزة �ل�شر�فات  �أو �لهاتف �مل�شريف، 

عدم  لغاية  وذلــك  �ل�شعودية،  �لبنوك  لكافة  لية  �لآ

حتميل �ملكتتبني �أي عناء.

�لعزيز  بن عبد  بن طالل  مري خالد  �لأ و�أو�شح 

�ل�شعودية  �شوليدرتي  �أ�شهم  يف  يحق  �لكتتاب  �أن 

�ل�شعودية  ــر�أة  �مل فيهم  مبن  �ل�شعوديني  للمو�طنني 

زوج  من  ر  ق�شَ �أولد  لديها  �لتي  رملة  �لأ �أو  �ملطلقة 

باأ�شمائهم  تكتتب  �أن  لها  يحق  حيث  �شعودي  غري 

�أو  مطلقة  �أنها  يثبت  ما  تقدم  �أن  ل�شاحلها،على 

ر.  ولد �لق�شَ �أرملة،وما يثبت �أمومتها لالأ

جــــــر�ء�ت  ــاحــه لــكــافــة �لإ ــي ـــــدى �ــشــمــوه �رت و�أب

�لتي مت �تخاذها متهيًد� لبدء عملية  و�ل�شتعد�د�ت 

�شركة  هي  �شوليدرتي  �شركة  �أن  موؤكد�  �لكتتاب، 

رقم  �لـــوزر�ء  جمل�ض  ــر�ر  ق مبوجب  عامة  �شعودية 

 2009/3/15 �ملــو�فــق  1430/3/19هـــــ  بتاريخ   83

بتاريخ  )م/17(  رقــم  �مللكي  �ملر�شوم  ومبوجب  م 

1430/3/20هـ �ملو�فق 2009/3/16 م، م�شرًي� �إىل 

�أن ر�أ�شمال �شوليدرتي يبلغ 555 مليون ريال �شعودي 

موزعة على 55،5 مليون �شهم.

و�أكد �شموه �أن �شوليدرتي �شتز�ول �أنو�ًعا خمتلفًة 

من ن�شاطات �لتاأمني بناًء على مبادئ �لتاأمني �ملجاز 

�شرًعا وحتت �إ�شر�ف موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي 

للرقابة  هيئًة  �شكلت  �ل�شركة  �أن  مو�شحا  )�شاما(، 

�ل�شرعية تتكون من ثالثة علماء، �ثنان من �ل�شعودية 

وو�حد من �لبحرين، وهم على �لنحو �لتايل: ف�شيلة 

�ل�شيخ �لدكتور عبد �لعزيز بن فوز�ن �لفوز�ن )�شعودي 

�جلن�شية( وف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور يو�شف بن عبد �هلل 

نظام  �ل�شيخ  وف�شيلة  �جلن�شية(  )�شعودي  �ل�شبيلي 

حممد �شالح يعقوبي )بحريني �جلن�شية( وجميعهم 

م�شهوٌد لهم بالكفاءة و�خلربة �ل�شليعة و�لخت�شا�ض 

�لتاأمني  خدمات  �أن  مو�شًحا  �شالمي،  �لإ بالقت�شاد 

�لرئي�شة �لتي تقوم بها �ل�شركة هي كل �أنو�ع �لتاأمني 

كتاأمني �حلريق و�ملمتلكات و�لتاأمني �لهند�شي وتاأمني 

�حلو�دث وتاأمني �مل�شوؤولية وتاأمني �ل�شيار�ت و�لتاأمني 

وتاأمني  �لطري�ن  وتاأمني  �ل�شحي  و�لتاأمني  �لبحري 

�لطاقة وجميع منافع �لتاأمني �جلماعي.

ن تت�شدر  كما �أكد �شموه �أن �شوليدرتي ت�شعى لأ

قــائــمــة �لــ�ــشــركــات �لـــر�ئـــدة عــلــى �ملــ�ــشــتــوى �ملحلي 

�لتكافلي،  �لتاأمني  قطاع  يف  �شالمي  و�لإ قليمي  و�لإ

م�شرًي� �إىل �أن �ل�شركة �شت�شتفيد من متانة �لقت�شاد 

خرية  �ل�شعودي �لذي حقق قفز�ت هائلة يف �لعقود �لأ

بف�شل �ل�شيا�شة �لقت�شادية �لر�شيدة �لتي تنتهجها 

�حلرَمنينْ  خــادم  قيادة  ظل  يف  �ل�شعودية  �حلكومة 

�ل�شريَفنينْ حفظه �هلل، و�لتي عَكفت على تنفيذ خَطط 

�لتي  �لنه�شة  بناء  �أ�شهَمت يف  �لتي  �ملتتابعة  �لتنمية 

تعي�شها �ململكة يف خمتلف �ملجالت.

�شتاذ �شالح بن نا�شر �لعمري  من جهته �أ�شار �لأ

�ل�شعودية  �شوليدرتي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

كرب  �لأ هي  �ل�شعودية  �لتاأمني  �شوق  �أن  �إىل  للتكافل 

و�شط. كرث تنظيًما يف �ل�شرق �لأ و�لأ

�أنه  �إىل  ت�شري  �لإح�شائيات  �أن  �لعمري  و�أو�شح 

�لتكافلي  �لتاأمني  منو  معدلت  �أن  من  �لرغم  على 

ح�شة  �أن  �إل   ،%10 حـــو�يل  و�ـــشـــط  �لأ �لــ�ــشــرق  يف 

من  �أكرث  �ل�شعودي  �ل�شوق  يف  �شرًعا  �ملجاز  �لتاأمني 

80%،موؤكًد� �أن �شوق �لتاأمني �ل�شعودية حافظت على 

منوها بالرغم من تباطوؤ �لقت�شاد �لعاملي.

ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أكـــد  جانبه  ــن  وم

�ملتعهد  بدور  بالقيام  �شركته  �شعادة  �ملالية  �لريا�ض 

�شوليدرتي  ل�شركة  �لعام  �لكتتاب  لتغطية  �لرئي�ض 

متانة  مــن  قوتها  ت�شتمد  �لتي  للتكافل  �ل�شعودية 

�لكتتاب  �أن  مو�شًحا  ومناعته،  �ل�شعودي  �لقت�شاد 

�شي�شهم يف تعزيز قدر�ت �ل�شركة �لتي تنوي تقدمي 

خدمات متميزة، ت�شاعد على توطني �شناعة �لتاأمني 

يف �ململكة.
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تعديل الئحة حوكمة الشركات
�أ�شدر جمل�ض هيئة �ل�شوق �ملالية �لقر�ر رقم 

�ملو�فق  1431/3/30هــــــ  وتــاريــخ   2010-10-1

�لع�شو  تعريف  بتعديل  �لقا�شي  2010/3/16م 

�مل�شتقل �لو�رد يف �لفقرة )ب( من �ملادة �لثانية 

من لئحة حوكمة �ل�شركات �ل�شادرة عن جمل�ض 

هيئة �ل�شوق �ملالية بالقر�ر رقم 1 -212 -2006 

وتاريخ1427/10/21هـ �ملو�فق 2006/11/12م، 

تي: ليكون �لتعريف بالن�ض �لآ

د�رة  �لإ جمل�ض  ع�شو  �مل�شتقل«:  »�لع�شو 

ينايف  وممــا  �لتامة،  بال�شتقاللية  يتمتع  ــذي  �ل

�ل�شتقاللية، على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، �أي من 

تي: �لآ

�أو  �ملئة  يف  خم�شة  ن�شبته  ملا  مالًكا  يكون  �أن    -1

من  �شركة  �أي  �أو  �ل�شركة  �أ�شهم  مــن  �أكـــرث 

جمموعتها.

�عتبارية  �شفة  ذي  ل�شخ�ض  ممثاًل  يكون  �أن   -2

من  �أكــرث  �أو  �ملئة  يف  خم�شة  ن�شبته  ما  ميلك 

�أ�شهم �ل�شركة �أو �أي �شركة من جمموعتها.

�لعامني  خالل  �لتنفيذيني  كبار  من  يكون  �أن   -3

من  �شركة  �أي  يف  �أو  �ل�شركة  يف  �ملا�شيني 

جمموعتها.

وىل مع  4-  �أن تكون له �شلة قر�بة من �لدرجة �لأ

د�رة يف �ل�شركة �أو يف  �أي من �أع�شاء جمل�ض �لإ

�أي �شركة من جمموعتها.

وىل مع  5- �أن تكون له �شلة قر�بة من �لدرجة �لأ

�أي  يف  �أو  �ل�شركة  يف  �لتنفيذيني  كبار  من  �أي 

�شركة من جمموعتها.

�شركة  �أي  يف  �إد�رة  ملجل�ض  ع�شًو�  يكون  �أن   -6

�شمن جمموعة �ل�شركة �ملر�شح لع�شوية جمل�ض 

�إد�رتها.

�ملا�شيني  �لعامني  خــالل  موظًفا  يــكــون  �أن   -7

بال�شركة  �ملرتبطة  طــــر�ف  �لأ مــن  �أي  لــدى 

كاملحا�شبني  جمموعتها  مــن  �شركة  بـــاأي  �أو 

يكون  �أن  �أو  ـــن،  ـــوردي �مل ــار  ــب وك �لــقــانــونــيــني 

من  �أي  ــــدى  ل �ــشــيــطــرة  حلــ�ــشــ�ــض  مـــالـــًكـــا 

�ملا�شيني«.  �لــعــامــني  خـــالل  طـــــر�ف  �لأ  تلك 

ع�شو  �أي  تعيني  عند  �لتعريف  هذ�  و�شيطبق 

2011/1/1م  تاريخ  من  �بتد�ًء  �إد�رة  جمل�ض 

بالن�شبة لل�شركات �ملدرجة �أ�شهمها يف �ل�شوق 

ن�شر  تاريخ  ومن  )تـــد�ول(.  �ل�شعودية  �ملالية 

قر�ر �ملجل�ض بالتعديل وذلك بالن�شبة لل�شركات 

�ملالية  �ل�شوق  يف  در�ج  لـــالإ طلًبا  تقدم  �لتي 

�ل�شعودية »تد�ول«.

وميكن للمهتمني �لطالع على لئحة حوكمة 

�ل�شركات  من خالل موقع هيئة �ل�شوق �ملالية.

سحب ترخيص شركة إرنست ويونغ 
العربية السعودية لالستشارات

-9-11( رقــم  قـــر�ره  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  جمل�ض  �أ�ــشــدر 

2010/03/14م  ــق  ــو�ف �مل 1431/3/28هــــــــ  ــخ  ــاري وت  )2010

�ملت�شمن �شحب �لرتخي�ض �ملمنوح ل�شركة �إرن�شت ويونغ �لعربية 

�ل�شعودية لال�شت�شار�ت �ل�شادر بالقر�ر رقم )2006-174-2( 

وتاريخ 1427/4/22هـ �ملو�فق 2006/5/20م مبمار�شة ن�شاطي 

�لرتتيب وتقدمي �مل�شورة، وذلك ملخالفتها لعدد من �أحكام نظام 

�ل�شوق �ملالية ولو�ئحه �لتنفيذية.

 إلغاء ترخيص
شركة ترتيب ألعمال 

األوراق المالية
�إلغاء  بطلب  �لهيئة  �إىل  �ملالية  ور�ق  �لأ عــمــال  لأ ترتيب  �شركة  تقدمت 

وتاريخ  بالقر�ر رقــم)2008-41-4(  �لهيئة  لها من جمل�ض  �لرتخي�ض �ملمنوح 

وتقدمي  �لرتتيب  ن�شاطي  ملمار�شة  2008/12/29م  �ملو�فق  1430/01/01هــــ 

�مل�شورة. 

 )30 )م/  رقم  �مللكي  باملر�شـوم  �ل�شادر  �ملالية  �ل�شوق  نظام  على  وبناًء 

�ل�شادرة عن جمل�ض  لهم  �ملرخ�ض  �شخا�ض  �لأ 1424/6/2هـــ، ولئحة  وتاريخ 

هيـئة �ل�شـوق �ملالية بالقر�ر رقم )1-83-2005( وتاريخ 1426/5/21هـ �ملو�فق 

2005/6/28م، �أ�شدر جمل�ض �لهيئة قر�ره رقم )8-9-2010( باملو�فقة على 

ور�ق �ملالية بناًء على طلبها. عمال �لأ �إلغاء �لرتخي�ض �ملمنوح ل�شركة ترتيب لأ

السوق

نجاح إطالق أول صناديق المؤشرات المتداولة
�أعلنت �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية »تد�ول« عن جناح 

�شهم �ل�شعودية  �إطالق »�شندوق فالكم« �ملتد�ول لالأ

)فالكم 30( كاأول �شندوق موؤ�شر�ت متد�ول يدرج 

يف �ل�شوق �ل�شعودية، وقد �أنهى �ل�شندوق تد�ولت 

ول بنجاح حيث �رتفعت قيمة �شايف �أ�شول  �ليوم �لأ

بزيادة  151.782.671.87ريــــاًل  �إىل  �ل�شندوق 

ويل، كما  �لأ �شد�ر  �لإ 203.57% عن قيمة  قدرها 

�شفقة   5.619 ول  �لأ لليوم  �ل�شفقات  عــدد  بلغ 

بقيمة  ــدة  وح  12.845.993 تـــد�ول  خاللها  مت 

271.327.707.35 ريال. 

ــر�ت �لــعــديــد من  ــش ــوؤ� وحتــمــل �ــشــنــاديــق �مل

�مل�شتثمرين  جـــذب  يف  ت�شهم  �لــتــي  �ملــمــيــز�ت 

�لتعامل  ك�شهولة  �ملالية  �شو�ق  �لأ يف  و�ملتعاملني 

�لقليلة،  تكلفتها  �إىل  �شافة  بالإ و�شفافيتها  معها 

لــكــرتوين  �لإ عــلــى موقعها  تــــد�ول  نــ�ــشــرت  وقـــد 

مكونات  �شملت  فالكم  �شندوق  عــن  معلومات 

�إىل  �ــشــافــة  بــالإ �ملــوؤ�ــشــر  ومعلومات  �ل�شندوق 

�شد�ر. معلومات خمت�شرة عن ن�شرة �لإ
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الشركات أخبار

�ل�شناعية  �لتجارية  �ل�شريع  �شاركت جمموعة 

يف  �ملــقــام  �ل�شهري  دوموتك�ض  معر�ض  يف  مــوؤخــر�آ 

�شاجنهاي – �ل�شني من 23 �ىل 25 مار�ض 2010، 

حيث   – �لز�ئرين  �أنظار  لفتت  ومنتجات  بجناح 

ف �لزو�ر من �شينيني وم�شتثمرين  ��شتقبل �جلناح �لآ

ملنتجات  �لفائقة  للجودة  منده�شني  وعرب  �أوربيني 

قم�شة �لتي ت�شنع ب�شكل كامل  �ل�شجاد و�ملوكيت و�لأ

ولية حتى تغليفه  تقريباآ حملياآ �بتد�ئاآ من �ملو�د �لأ

و�ي�شاله �ىل �مل�شتهلك �لفرد �أو �ملوزعيني.

من جانبه �أو�شح �شالح نا�شر �ل�شريع، �لع�شو 

�ل�شناعية،  �لتجارية  �ل�شريع  ملجموعة  �ملنتدب 

على  �ل�شركة  حر�ض  �شمن  تــاأتــي  م�شاركتنا  �أن 

�لتو�جد يف �ملحافل �لعاملية وعك�ض م�شتوى �لجناز 

تطور  من  �ل�شعودية  �ل�شناعة  �إليه  و�شلت  �لــذي 

�ل�شجاد  �شناعة  ومنها  �ملــجــالت  من  �لعديد  يف 

ثاث و�ملفرو�شات وهذ� ما ت�شعى �إليه �ملجموعة  و�لأ

رتقاء بال�شناعة �ل�شعودية. لللم�شاهمة يف �لإ

�أ�شو�طًا  قطعت  �ملجموعة  �أن  قائالآ  و��شتطرد 

خالل  �لب�شرية  و�لكو�در  �لتقني  �لتطور  يف  كبرية 

عمر �ل�شركة �حلافل بالنجاحات منذ �أكرث من 55 

عامًا يف خمتلف جمالت �لتجارة و�ل�شناعة.

وقد قمنا بتوفيق �هلل با�شتعر��ض �آخر �لت�شاميم 

�لتقنيات  �أحــدث  وفق  �إنتاجها  مت  �لتي  و�لتقنيات 

حيث  �لــعــامل.  يف  �مل�شممني  �أرقـــى  ومــن  �حلديثة 

�أ�شبحت �شناعة �ل�شجاد �ليوم من �ل�شناعات �لتي 

�لعاملية  �لت�شاميم  ومو�كبة  �لرفيع  �لــذوق  تتطلب 

�مل�شتهلكني  طبقات  معظم  باحتياجات  تفي  �لتي 

�شو�ٌء على �لنطاق �ملحلي �أو �لعاملي.

�مل�شرح  نتاجية  �لإ �لطاقة  و�شلت  وقد  وهــذ� 

يعطي  ، مما  مربعًا  مليون مرتً�   86 �إىل  �ليوم  بها 

�شو�ق  �لأ �حتياجات  بها  تلبي  تناف�شية  قوة  �مل�شنع 

م�شافة  قـــوة  يعطي  ـــذي  �ل و  و�لــعــاملــيــة،  �ملحلية 

�ملو�د �خلام  75% من  �أكرث من  �أن  للم�شنع، حيث 

�شا�شية ت�شنع حمليًا بو��شطة �مل�شانع �مل�شاندة  �لأ

للمجموعة و�مل�شانع �ملحلية �لقائمة يف بلدنا و�لتي 

نفتخر بها.

�ل�شناعية  �لتجارية  �ل�شريع  جمموعة  و�ليوم 

حيث  �لعامل،  حول  دولــة   65 من  �أكــرث  �إىل  ت�شدر 

يف  �مل�شنعة  ـــدول  �ل �أكـــرب  �إىل  منتجاتنا  و�شلت 

�لعامل. 

من  و��شعة  لت�شكيلة  عر�شها  �إىل  �شافة  بالإ

بها  تتميز  �لتي  �لن�شيجية  �ل�شناعات  خمتلف 

بارزة على  �إ�شارة  �شجلت  و�لتي  �ل�شريع،  جمموعة 

�ملنتجات  من  نظر�ئه  بني  ��ل�شعودي  �ملنتج  تقدم 

خرى، حتى �أ�شبحت عالمة مرموقة لها  �لعاملية �لأ

رو�ج كبري يف معظم دول �لعامل

�ل�شركة  �ن  بت�شريحه  �ل�شريع  �شالح  ــد  و�أك

كانت  بعدما  �لتجزئة  مبيعات  يف  للتو�شع  �شعت 

بهدف  �جلملة  مبيعات  على  كبري  ب�شكل  تعتمد 

�لنت�شار وتغطية حاجة �ل�شوق مبنتجات ذ�ت جودة 

عالية وذوق يتنا�شب مع متطلبات �ملجتمع.

من جهة �أخرى �أكد �أحد كبار جتار �ل�شينيني 

�ل�شريع  جمموعة  �ن  و�ملوكيت  �ل�شجاد  جمال  يف 

�أ�شبحت ت�شكل ��شماآ عريقاآ يف عامل �ل�شناعة على 

�ملنتجات يف  من  �لعديد  �أن  ، حيث  �لعامل  م�شتوى 

�ململكة  من  تاأتينا  �أ�شبحت  ك�شينيني  نحن  بيوتنا 

�شجادة  بيتي  ويف   ، �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 

جمموعة  )و��شم  بال�شعودية  �شنع  عليها  مكتوب 

حمر. �ل�شريع �لتجارية �ل�شناعية( ذ�ت �خلط �لأ

د�ء  لإ �ل�شعودية  ز�رت  �أنها  منزل  ربة  و�أكــدت 

منا�شك �لعمرة و��شتمتعت بوجودها باململكة وز�رت 

حمالت جمموعة �ل�شريع و�أخذت عدد�آ لباأ�ض به من 

�ل�شجاد و�ملوكيت و�أقم�شة �ل�شتائر �ل �أنها �شحكت 

جميع  �أن  تفاجئت  لل�شني  عــودتــي  ــدى  ل وقــالــت: 

وماكنت  �ل�شيني  بال�شوق  �ل�شريع متوفرة  منتجات 

تكبدت م�شقة نقلها من �ل�شعودية �ىل �ل�شني.

�جلدير بالذكر �أن من �نتاج �ملجموعة  �أر�شيات 

�لفينيل �ملرنة �لتي تنتجها م�شانع جمموعة �ل�شريع 

ر�شيات  تت�شمن �ألو�نًا عديدة وت�شاميم حديثة لالأ

�لتي  �لت�شميمات  كانت  و�أيًا  و�خل�شبية،  �حلجرية 

ترغبها فلدى جمموعة �ل�شريع �لتجارية �ل�شناعية 

ر�شيــات منهـا  �لأ متكــاملة وع�شرية من  جمموعة 

نــو�ع  �لأ وكافة  �لتدوير،  و�ملــعــادة  و�ملنزلقة  �ملرنة 

�شو�ق �ملختلفة. �لعملية �لتي تلبي متطلبات �لأ

وتعطي جمـموعـة �ل�شريع �أهمية كربى  لل�شكل 

ر�شيات  لأ ت�شنيعها  يف  �ملحكم  و�لن�شيج  �جلــذ�ب 

جديدة  منتجات  عن  �أ�شفر  �لــذي  مــر  �لأ �لفينيل، 

ومتطورة وع�شرية تو�كب وتلبي �حتياجات �أ�شو�ق 

�ليوم.

�أننا  قائالآ  ت�شريحه  �ل�شريع  �شالح  و�أختتم 

عطاء �أجمل �شورة  و�أف�شل �نطباع لل�شناعة  ن�شعى لإ

�لختيار�ت  وفرنا  ذلــك  ولتحقيق  �ل�شعودية،  يف 

�لذي  و�ملنتج  و�لت�شميم  �شلوب  �لأ يف  �لالحمدودة 

يهدف  بال�شني  وتو�جدنا  ذو�ق  �لأ معظم  ينا�شب 

و��شتطالع  هناك  �ملوردين  مع  �لعالقة  تعزيز  �ىل 

�آر�ئهم و�آر�ء �مل�شتهلكني هناك.

�ليوم  �ل�شريع  جمموعة  �ن  فيه  ل�شك  مما  و 

و�ملوكيت،  �ل�شجاد  �إ�شم لمع يف عامل �شناعة  تعد 

ن�شجت  �ل�شناعية  �لتجارية  �ل�شريع   فمجموعة 

�أ�ــشــالــتــهــا وعــر�قــتــهــا يف هـــذ� �ملــجــال مــن خــالل 

56 عامًا  كرث من  و�لتي �متدت لأ �لطويلة  خرب�تها 

بد�ع �ىل �أن �أ�شبحت �شركة م�شاهمة  من �لنمو و�لإ

عامة، وهاهي �ليوم ت�شجل ح�شورها �لر�ئع لي�ض يف 

د�خل �ململكة �لعربية �ل�شعودية فح�شب بل ويف كافة 

قار�ت دول �لعامل �لتي و�شل �إليها �إنتاج م�شانعنا 

من �أجود و�أرقى �أنو�ع �ل�شجاد و�ملوكيت.

 مجموعة السريع التجارية الصناعية تشارك 
في معرض دوموتكس الصين
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ثالثة تقارير خمتلفة �شدرت يف مار�س املا�شي، تقاطعت يف اأ�شياء، وافرتقت يف اأخرى، لكنها اجتمعت 

يف املح�شلة النهائية على اأن اأداء البنوك يف ال�شوق ال�شعودي املتوقع خالل ال�شنة احلالية �شيكون 

اأف�شل، واأن انتعا�ًشا قوًيا �شت�شهده البنوك ال�شعودية العام املقبل، كما �شت�شهد البنوك ارتفاًعا يف 

معدالت الفوائد يف عام 2011، لت�شكل املحرك الرئي�شي لزيادة يف عوائدها، و�شيكون هذا االنتعا�س 

مر الذي �شيجعل البنوك ال�شعودية مقبلة على  نتيجة الرتفاع جمموع الودائع والتمويل احلر، االأ

حتقيق زيادة يف هوام�س الفائدة لديها.

مستقبل البنوك السعودية يف 2010

انتعاش قوي يسانده الحذر
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مستقبل البنوك السعودية في 2010

قرا�س تنمو جيًدا م�شتويات االإ

»فيت�ض«  موؤ�ش�شة  �أ�شدرته  ول  �لأ �لتقرير 

للت�شنيف �لئتماين، وقالت فيه �إن �أد�ء �لبنوك 

حت�شن  مع   2010 عام  يف  �شيتح�شن  �ل�شعودية 

متوقع يف �قت�شاد �ململكة، كما توقعت �أن ت�شجل 

�لرغم من  قر��ض منًو� جيًد� على  �لإ م�شتويات 

�أنها لن تعود �إىل �مل�شتويات �لتي كانت عليها يف 

عام 2008. 

�لئتماين  �لت�شنيف  �أن  »فيت�ض«  و�أ�شافت 

للبنوك �لتجارية �لرئي�شية �لع�شرة يف �ل�شعودية 

ف�شل على م�شتوى دول جمل�ض �لتعاون  يبقى �لأ

�أبقت على نظرة م�شتقرة جتاه  �خلليجي، فيما 

تتلقى  »�إنــهــا  قالت  �لتي  �ل�شعودية  �مل�شارف 

�إىل  �إىل  م�شرية  �ل�شعودية،  �حلكومة  من  دعًما 

�أن تقييمها يبقى م�شتقًر� عند )AA-( ول يبدو 

�أنه �شي�شهد �أي تغيري. 

ولحظت »فيت�ض �أن �أكرب خم�شة من بنوك، 

�ململكة،  يف  �لرئي�شية  �لع�شرة  �لبنوك  بني  من 

�لعام  خالل  �لدخل  �شايف  يف  �رتفاًعا  حققت 

�شايف  يف  �لإجمايل  �لنمو  لكن   ،2009 �ملا�شي 

يف  ر�كــًد�  ظل  �لع�شرة  �ل�شعودية  �لبنوك  دخل 

.2009

رباح انتعا�س يف االأ

�أما �لتقرير �لثاين فاأعدته جمموعة نومور� 

�ليابان  من  تتخذ  �لتي  �لعاملية،  �ل�شتثمارية 

مقًر� لها، و�أكدت من خالله حدوث �نتعا�ض يف 

ورد  �ل�شعودية،  �لبنوك  �ملقبل يف  �لعام  رباح  �لأ

�لبنك �أ�شباب هذه �لتوقعات �إىل ما �عتربه توجه 

�لفائدة،  هام�ض  �شايف  يف  �لتو�شع  نحو  �لبنوك 

�أن  مرجًحا  �لفائدة،  �أ�شعار  رفــع  عن  �لناجم 

�لذي  مر  �لأ ب�شكل عام،  �ل�شوق  �أو�شاع  تتح�شن 

�إعد�د  �مل�شتثمرين  على  يوجب  �لتقرير  �عتربه 

هذه  مع  يتنا�شب  مبا  �ل�شتثمارية  حمافظهم 

�لزيادة يف معدلت �لفائدة �ملتوقعة.

ولكن �لتقرير توقع �أن تبقى ربحية �لبنوك 

�ل�شعودية تعاين من �شعف يف معدلت �لنمو يف 

قر��ض بن�شبة ترت�وح بني 5 يف �ملائة  ن�شاطات �لإ

�إىل 10 يف �ملائة خالل �لعام �حلايل، معلاًل هذ� 

ول  �ل�شعف يف معدلت �لنمو �ملتوقع ب�شببني: �لأ

يتمثل يف غياب �لطلب من قبل �لقطاع �خلا�ض، 

على  �ملبا�شرة  �حلكومة  مناف�شة  ب�شبب  وذلــك 

�أمــا  �لكبرية،  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  متويل 

يتعلق  فيما  �لبنوك  حــذر  فهو  �لــثــاين  �ل�شبب 

تز�ل جتري  ل  نها رمبا  لأ قر��ض،  �لإ بن�شاطات 

تقييمات مل�شتويات تعر�شها للقرو�ض �ملعدومة.

حدوث  ا  �أي�شً تقريرها  يف  نومور�  وتوقعت 

�نكما�ض طفيف يف هام�ض ربحية �لبنوك �شيزيد 

�لبنوك  قــدرة  تناق�ض  مع  عليها،  �ل�شغط  من 

ذلك  �إىل  ي�شاف  قرو�شها،  ت�شعري  �إعــادة  على 

�ملــردود  ذ�ت  �حلكومية  �ل�شند�ت  ��شتحقاق 

�لعايل، وهي �أ�شباب دفعت »نومور�« جمتمعة �أن 

تتوقع �أن ت�شهد تكلفة �لتمويل �رتفاًعا �إ�شافًيا.

قوًيا  �نتعا�ًشا  �أن  لتوؤكد  نومور�  عــادت  ثم 

على  �ملقبل  �لعام  �ل�شعودية  �لبنوك  �شت�شهده 

�لعام �حلايل،  �لنمو يف  �لرغم من �شح حو�فز 

معدلت  يف  �رتفاًعا  �لبنوك  ت�شهد  �أن  متوقعة 

�لفو�ئد يف عام 2011، لت�شكل �ملحرك �لرئي�شي 

لزيادة يف عو�ئدها، بينما �شيكون هذ� �لنتعا�ض 

كنتيجة لرتفاع جمموع �لود�ئع و�لتمويل �حلر، 

مقبلة  �ل�شعودية  �لبنوك  �شيجعل  �لــذي  مــر  �لأ

لديها،  �لفائدة  هو�م�ض  يف  زيــادة  حتقيق  على 

ت�شتاأنف  �أن  �لتقرير  توقع  ذلك،  كل  مقابل  ويف 

وذلك  قــر��ــض،  �لإ ن�شاطات  �ل�شعودية  �لبنوك 

بف�شل �رتفاع حجم �ل�شيولة لديها ورجوع �لطلب 

يف �ل�شوق، و�إن كان معدو �لتقرير ل يعتقدون �أن 

�شي�شهم  �ملزمع  �لعقاري  �لرهن  �إقر��ض  قانون 

جل. يف زيادة �لقرو�ض متو�شطة �لأ

ارتفاع الثقة يف اأرباح ال�شركات

وتاأكيد  �ل�شابقة،  �ليجابية  �لنتائج  لتعزيز 

�ملعطيات �لتي ذهب �إليها تقرير� فيت�ض ونومور� 

جاء تقرير جدوى لال�شتثمار ليعلن عن حتقيق 

�شهم �ل�شعودية »تا�شي« مكا�شب  موؤ�شر �شوق �لأ

�أعلى  تخطى  حيث  �لعام،  بد�ية  منذ  مطردة 

مار�ض   20 يف  وبلغ   2009 عــام  �شجله  م�شتوى 

 62 بن�شبة  مرتفًعا  نقطة   6700 م�شتوى   2010

�إليه يف خم�ض  م�شتوى هبط  �أدنــى  �ملئة عن  يف 

�شنو�ت يف مار�ض 2009. 

و�أكد �لتقرير �أن هذ� �لنتعا�ض حتقق رغم 

�حلذر  حالة  وتو��شل  �لتد�ول  حجم  �نخفا�ض 

باإير�د�ت  توقعات  على  وبناء  �مل�شتثمرين.  لدى 

عام 2010، يقدر تقرير »جدوى« �لقيمة �لعادلة 

 7400 م�شتوى  عند  �لعام  هذ�  نهاية  لل�شوق يف 

10 يف  تبلغ  زيادة  يتطلب حتقيق  ما  وهو  نقطة 

�ملائة عن م�شتو�ه �حلايل، وهي ن�شبة قد ل تكفي 

حد�ث �رتفاع كبري يف �أحجام �لتد�ول.  لإ

حتى  »تا�شي«  �شجله  �لذي  �لنتعا�ض  وجاء 

�شو�ق  �لأ م�شتقاًل عن  �لعام  من  �لتقرير  �إعد�د 

�لعاملية يف �إ�شارة م�شجعة �إىل حدوث حت�شن يف 

ثقة �مل�شتثمر ب�شاأن م�شتقبل �أرباح �ل�شركات.

�رتفاع  يتوقعون  �إنهم  �لتقرير  معدو  وقال   

معيار �إير�د�ت �أو عائد �ل�شهم لل�شوق ككل بن�شبة 

�ل�شتثمار  قطاعا  ي�شجل  و�أن  �لعام،  هذ�   8.2

نتيجة  �ملكا�شب  �أكرب  و�لبرتوكيماويات  �ملتعدد 

�شهم وغريها  لرتفاع �أ�شعار �لبرتوكيماويات و�لأ

عام  �ملتدنية  م�شتوياتها  عــن  �ملــوجــود�ت  مــن 

2009، رغم �أن معظم تلك �ملكا�شب قد �نعك�شت 

�شعار يف هذين �لقطاعني. �شلًفا على �لأ

ــــدو� �أن �ملــخــاوف بــ�ــشــاأن �لــديــون  كــمــا �أك

�أ�شعار  وب�شاأن  �لبنوك  قطاع  يف  فيها  �مل�شكوك 

قد  �لعقاري  �لتطوير  لقطاع  بالن�شبة  ر��شي  �لأ

مت ت�شخيمها، موؤكدين �أنهم ينظرون �إىل هذين 

كرث جذًبا للم�شتثمرين  �لقطاعني باعتبارهما �لأ

عام 2010.

�شهم اال�شتهالك.. واالأ

تقرير  تــنــاول  �لبنوك  قــطــاع  جــانــب  و�إىل 

�شهم على قطاعات �أخرى،  جدوى تاأثري حركة �لأ

تر�جع  قد  �ل�شتهالكي  نفاق  �لإ �أن  �إىل  م�شرًي� 

بخ�شائر  �مل�شتهلكني  لتاأثر  نتيجة  �ملا�شي  �لعام 

خرى  �شهم، لكن خالًفا ملعظم �لدول �لأ �شوق �لأ

لال�شتغناء  كــبــرية  عمليات  �ململكة  ت�شهد  مل 

�أن  �أو خف�ض �ملرتبات ولذلك يبدو  �لعمالة  عن 

جاء  �ل�شتهالكي  نــفــاق  �لإ يف  �لــرت�جــع  معظم 

نتيجة لتد�بري وقائية.

�ملحرك  هو  �حلكومي  نفاق  �لإ يز�ل  ل  كما 

�أن  �إىل  لفًتا  �لقت�شاد،  يدفع  �لــذي  �لرئي�شي 

�آلية �ل�شوق �أخذت هذ� �لعامل يف �حل�شبان منذ 

�شهم. فرتة يف �شياق حتديدها لقيمة �لأ

اإدراج ال�شركات وتاأثريه 

جمموعة  �إدر�ج  يــوؤدي  �أن  �لتقرير  وتوقع 

�إىل  �إ�شافة  �ل�شوق،  �جلديدة يف  �ل�شركات  من 

م�شاركة  طريقة  على  تعديل  �إجـــر�ء  �حتمال 

جانب �لتي قد ينجم عنها تدفق  �مل�شتثمرين �لأ

�ملزيد من �ل�شتثمار�ت �إىل تعزيز م�شتوى �لثقة، 

لكن يف �ملقابل قد تتاأثر هذه �لثقة برت�خي �أد�ء 

�شو�ق �لعاملية وتباطوؤ �لنتعا�ض �لعاملي. �لأ

التصنيف االئتماني 
للبنوك التجارية 

الرئيسية العشرة 
في السعودية يبقى 

األفضل على مستوى 
دول الخليج
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و�شتاأتي �أو�شح دللة على تعايف ثقة �مل�شتثمر 

عندما يو��شل »تا�شي« �رتفاعه بالتز�من مع منو 

�أحجام �لتد�ول ب�شورة مطردة.

ارتفاع مكرر الربحية 

�شهم  �لأ �أ�شعار  �نتعا�ض  �إن  �لتقرير  وقــال 

�رتفع مكرر  �لتقييم، حيث  معايري  رفع  �إىل  �أدى 

9.6 مرة يف  ل�شنة متاأخرة من م�شتوى  �لربحية 

ول لعام 2009 �إىل 17.8 مرة يف نهاية  �لربع �لأ

�لعام كما �شجل معدل �ل�شعر �إىل �لقيمة �لدفرتية 

�نتعا�ًشا قوًيا من 1.55 �إىل نحو 2 خالل �لفرتة 

نف�شها.

�لتقييم  معايري  يف  �لرتــفــاع  معظم  وحتقق 

ــثــاين و�لــثــالــث حــيــث تــاأثــرت  خـــالل �لــربــعــني �ل

�لكبرية  باملخ�ش�شات  �لــر�بــع  �لــربــع  عــائــد�ت 

لتغطية �لديون �مل�شكوك فيها �لتي جنبتها �لبنوك 

�لتجارية. 

حتى  �ملتو��شعة  �ل�شوق  مكا�شب  �أدت  وقــد 

�ملرحلة �حلالية من �لعام �إىل دفع مكرر �لربحية 

�إىل م�شتوى 18.2 مرة وكذلك معدل �ل�شعر �إىل 

تد�ول  حالًيا  ويتم   ،2.15 �إىل  �لدفرتية  �لقيمة 

ثماين �شركات باأقل من قيمتها �لدفرتية مقارنة 

بنحو 27 �شركة قبل عام.

م�شتويات  دون  »تا�شي«  موؤ�شر  �أد�ء  وجــاء 

�لرئي�شية،  و�لنا�شئة  �لعاملية  �شهم  �لأ �أ�ــشــو�ق 

�أدنى  من  �ملائة  يف   62 بن�شبة  �ملوؤ�شر  قفز  حيث 

م�شتوى له �شجله يف �آذ�ر )مار�ض( 2009 مقارنة 

مبكا�شب بلغت 71 يف �ملائة ملوؤ�شر �إ�ض �آند بي 500 

ملوؤ�شر  �ملائة  يف   107 بن�شبة  و�رتــفــاع  مريكي  �لأ

�شو�ق �لنا�شئة خالل �لفرتة  مورجان ��شتانلي لالأ

نف�شها.

�أما من حيث �لقيمة، فيعترب »تا�شي« متكافئَا 

يتد�ول  �أنه  كما  �لرئي�شية،  �لنا�شئة  �شو�ق  �لأ مع 

»تا�شي«  )حقق  �ملنطقة  �أ�شو�ق  عن  كبري  بفارق 

�لعام �ملا�شي �أف�شل �أد�ء بني �أ�شو�ق �خلليج(.

�ل�شعودية  لل�شوق  �ملرتفع  �لتقييم  يدعو  ول 

�لنمط  مع  يت�شق  �رتفاًعا  باعتباره  �لقلق  �إىل 

�ملحلية  �لنزعة  ويعك�ض  �ل�شوق،  لهذه  �لتاريخي 

�ملحليني  �مل�شتثمرين  مــن  �لعري�شة  للقاعدة 

�ل�شركات  وزعتها  �لتي  �ملرتفعة  ربــاح  �لأ وكذلك 

يفوق  �ل�شعودية  �ل�شوق  �ل�شهم يف  �ملحلية )عائد 

�شو�ق �لنا�شئة �لرئي�شية بنحو ثالث  �لعائد يف �لأ

مر�ت (.

الرابحون.. واملرتاجعون

و�ل�شياحة  �لفنادق  قطاع  �إن  �لتقرير  وقــال 

نتيجة   2009 لــعــام  �لــر�بــحــني  ـــض  ر�أ� على  ــاء  ج

لعملية بيع غري متكررة لقطعة �أر�ض تابعة لإحدى 

�شهم، تاله قطاع  �ل�شركتني �ملدرجتني يف �شوق �لأ

بف�شل  �جليدة  نتائجه  حقق  �لــذي  �لت�شالت 

و�لنتعا�ض  �ملحمولة  �لهو�تف  �لطلب على  �رتفاع 

�لقوي للتطبيقات �ملرتبطة بتلك �لهو�تف.

�لربحية  �إىل  �ملتعدد  �ل�شتثمار  قطاع  وعاد 

عام  تكبدتها  كــبــرية  ��شتثمارية  خ�شائر  بعد 

على  ت�شيطر  �لتي  �لقاب�شة  �ململكة  �شركة   2008

�لقطاع.

خر�ن �للذ�ن حققا �رتفاًعا يف  و�لقطاعان �لآ

عائد �ل�شهم �لعام �ملا�شي هما �لطاقة و�لزر�عة 

يف  �لقت�شادي  �لنكما�ض  تاأثري  ل�شعف  وذلــك 

»نومورا« تؤكد أن 
انتعاًشا قوًيا ستشهده 
البنوك السعودية العام 
المقبل على الرغم من 
شح حوافز النمو في 

العام الحالي
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مستقبل البنوك السعودية في 2010

توقعات 
مستقبلية

رمبا كان ما مييز تقرير جدوى لال�شتثمار �عتماده ر�شم �ملالمح �مل�شتقبلية للو�شع 

�لقت�شادي باململكة ككل يف �ملرحلة �ملقبلة بناء على عدة معطيات، وقد �أورد يف �شياق 

تفا�شيله بع�ض �لعو�مل �لتي قال �إنها قد توؤدي خللق �لزخم يف �ل�شوق رغم �أنها قد تعمل 

ا ومنها: على حتييد بع�شها بع�شً

�شهم، ومن �لو�رد �أن توؤدي  ثقة امل�ستثمر: ل يز�ل �حلذر هو �شيد �ملوقف يف �شوق �لأ

�أي نقلة كبرية يف ثقة �مل�شتثمر �إىل دفع �ل�شوق �إىل م�شتويات تفوق كثرًي� تقدير�تنا بالقيمة 

�لعادلة، لكننا ل نرجح هذ� �لحتمال. 

وبالرغم من �أن موؤ�شر »تا�شي« حقق بع�ض �لنتعا�ض، �إل �أن قيمته ل تز�ل تقل بن�شبة 

خ�شائر  �مل�شتثمرين  من  كثري  تكبد  وقد  تاريخًيا،  �شجله  م�شتوى  �أعلى  عن  �ملائة  70 يف 

ربع �ملا�شية. كبرية جر�ء �نهيارين �شربا �ل�شوق خالل �ل�شنو�ت �لأ

�أن ثقة �مل�شتثمر �شتعزز مبرور �لوقت، لكنها تظل عر�شة لالنتكا�ض يف  ويعني هذ� 

حال ظهور �أي حالت تعرث جديدة بني �ل�شركات �أو ن�شوء تطور�ت �شلبية �قت�شادية كانت 

�أم �شيا�شية.

�شهم �لعاملية تبدو �لتوقعات  �شو�ق �لأ د�ء �ملتميز لأ �سواق العاملية: بعد عام من �لأ الأ

للفرتة �ملتبقية من عام 2010 �أقل �إثارة، ويف ظل �لحتمال �لر�جح برت�جع �لنمو خالل 

�لن�شف �لثاين من �لعام و�ملخاطر �لتي تو�جه �لنظام �لقت�شادي و�ملايل �لعاملي، �شياأتي 

د�ء �أ�شعف خالل تلك �لفرتة. �لأ

جانب يف ال�سوق ال�سعودية: من �ملحتمل مر�جعة �لطريقة �لتي يتد�ول  تداولت الأ

�شهم �ل�شعودية، ويف �لغالب �شتت�شم �أي طريقة جديدة  جانب يف �شوق �لأ بها �مل�شتثمرون �لأ

ل�شتبعاد  يدفع  مما  �مل�شارب  �ملال  ر�أ�ــض  تدفق  من  �ملخاوف  جر�ء  باحلذر  تبنيها  يتم 

�أجنبية قوية  جانب، وبرغم ذلك هناك رغبة  �لأ تد�ولت  حدوث زيادة كبرية يف حجم 

�ل�شتثمارية  �لتدفقات  زيادة  �إمكانية  توؤدي  �أن  يرجح  لذ�  �ل�شعودية  �ل�شوق  يف  للدخول 

مبرور �لزمن �إىل تعزيز �ل�شوق على �ملدى �لق�شري.

�سهم: حفزت �لكتتابات �مل�شعرة بطريقة مغرية  إدراê �سركات جديدة يف �سوق الأ ا

فر�د للم�شاركة يف �ل�شوق �ل�شعودية خالل �شنو�ت �لطفرة  عدًد� كبرًي� من �مل�شتثمرين �لأ

�لتي �متدت حتى مطلع عام 2006، ول تز�ل حتظى باهتمام كبري من قبل �مل�شتثمرين، 

وهناك قائمة طويلة من �لكتتابات تقرر طرحها خالل عام 2010 ولكن معظمها �شغري 

�ملعرفة  مدينة  �كتتاب  وهو  �ليوم  حتى  �أعلن  �كتتاب  �أ�شخم  قيمة  تبلغ  )حيث  �حلجم 

يح�شل  �أن  �ملحتمل  غري  من  فاإنه  لذ�  ريــال(،  مليار   1.02 نحو  بلغ  �لذي  �لقت�شادية 

�شهم ب�شورة موؤثرة. فر�د على �أ�شهم كافية تقنعهم بالعودة �إىل �شوق �لأ �مل�شتثمرون �لأ

هذ�ن  يقدمها  �لتي  �ملنتجات  ��شتهالك  حجم 

�لقطاعان.

بيانات  �أ�شا�ض ف�شلي فقد جاءت  �أما على 

على  �لعائد  حقق  حيث  م�شجعة،  ــــر�د�ت  ي �لإ

خري من عام 2009  �ل�شهم �رتفاًعا يف �لربع �لأ

متتالية  �أربــاع  خم�شة  مدى  على  تر�جعه  عقب 

على �أ�شا�ض �شنوي.

قطاعا  يحقق  �أن  �لتقرير  ي�شتغرب  ومل 

�أف�شل  �ملتعدد  و�ل�شتثمار  �لبرتوكيماويات 

ت�شرًر�  �لقطاعات  �أكــرث  كانا  حيث  �ملكا�شب، 

�ملالية  زمـــة  بـــالأ ــرية  ــب وك مــبــا�ــشــرة  وبــ�ــشــورة 

و�لقت�شادية �لتي �شربت �لعامل قبل عام.

و�أ�شار �لتقرير �إىل تر�جع �لنمو يف �إير�د�ت 

�شهم بالن�شبة لل�شوق �ل�شعودية ككل  �أو عائد �لأ

�أكرب  وكان   ،2009 عام  �ملائة  يف   16.6 بن�شبة 

عالم و�لن�شر نتيجة  تر�جع من ن�شيب قطاع �لإ

لنخفا�ض �إير�د�ت �لإعالن، كما تر�جعت ب�شدة 

ب�شبب  �لبرتوكيماويات  قطاع  �أ�شهم  �إيـــر�د�ت 

�شعار. �نخفا�ض متو�شط �لأ

البنوك

�لبنوك  قــطــاع  يحقق  �أن  �لتقرير  وتــوقــع 

�ل�شعبة  �لظروف  بعد  �أف�شل  �أد�ًء  �لعام  هذ� 

تنمو  �أن  ينتظر  2009، حيث  و�جهها عام  �لتي 

�إير�د�ت �ل�شهم بن�شبة 10 يف �ملائة.

 2009 وكانت �لبنوك قد رفعت خالل عام 

�ملعدومة  للديون  خم�ش�شاتها  كبرية  بدرجة 

جر�ء تعرث �شركتني كبريتني من �لقطاع �خلا�ض 

و�شاع �ملالية  ونتيجة للمخاوف ب�شاأن �شالمة �لأ

خرين. للمقرت�شني �لآ

ويبدو �أن معظم �لبنوك قد �أكملت ��شتقطاع 

�ملا�شي  �لعام  خم�ش�شاتها  من  كرب  �لأ �جلزء 

�لديون  من  كن�شبة  �ملخ�ش�شات  �إجمايل  لكن 

مقارنة  �ملائة  يف   100 من  �أقل  جاءت  �ملعدومة 

�خلم�ض  لل�شنو�ت  �ملائة  يف   160 بلغ  مبتو�شط 

�ملا�شية، ما يعني �أنه ل تز�ل هناك مبالغ كبرية 

�شيتم جتنيبها عام 2010.

�جلــــد�رة  ــاأن  ــ�ــش ب �لــغــمــو�ــض  �أدى  ــك  كــذل

�إىل  �لبنوك  دفــع  �إىل  للمقرت�شني  �لئتمانية 

قر��ض �لعام �ملا�شي، حيث �نخف�ض  تقلي�ض �لإ

مرة  ول  لأ �خلا�ض  �لقطاع  �إىل  �لقرو�ض  حجم 

1990، وبالتايل جتميع ود�ئع �شخمة  منذ عام 

)�شاما(  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  لدى 

لكن  �ملائة،  يف   0.25 تتجاوز  ل  فائدة  باأ�شعار 

يتوقع �رتفاع معدل منو �لقرو�ض �مل�شرفية مع 

تعايف �لقت�شاد وبالتايل زيادة �إير�د�ت و�أرباح 

�لبنوك.
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الدول الخليجية .. وإفريقيا

�ل�شمال  يف  �لــعــقــاريــة  �ـــشـــو�ق  �لأ وتــاأتــي 

�مل�شتثمرين  �هتمامات  ر�أ�ــض  على  فريقي،  �لإ

لنت�شار  �مــتــد�د  وهــو  �لعقاريني،  و�ملطورين 

�ل�شمال  يف  و�لــعــربــي  �خلليجي  �ل�ــشــتــثــمــار 

�إطالق  �شهدت  �لتي  عــو�م  �لأ خالل  فريقي  �لإ

منطقة  يف  وغريها  وعقارية  �شياحية  م�شاريع 

تتمتع بتنوع دميوجر�يف وجغر�يف وحتتوي على 

ثرو�ت هائلة.

وقال تقرير حديث �شادر عن �شركة �ملز�يا 

�لقاب�شة �لتي تتخذ من �لكويت مقًر� لها، �إن 

��شتثمارًيا  �إفريقيا  �لو�عدة يف  �لدول  بني  من 

�لدول  ب�شعي  م�شتدًل  وليبيا،  وم�شر  �جلز�ئر 

�ل�شنة  خالل  نفاق  �لإ يف  �لتو�شع  �إىل  �لثالث 

بو�ب �أمام �ل�شتثمار �خلارجي  �حلالية لفتح �لأ

، خا�شة �خلليجي.

�إن  �لتقرير  قــال  باجلز�ئر  يتعلق  وفيما 

نفاق  �لإ �شوب  �جتهت  �جلز�ئرية  �حلكومة 

�جتهت  كما  �ل�شخمة،  �مل�شاريع  على  �لكبري 

�إنعا�ض  نحو  �حلكومية  �ل�شتثمارية  �ل�شيا�شة 

بحيث   2001 عام  منذ  �جلز�ئري  �لقت�شاد 

�أنفق نحو 200 بليون دولر على بر�مج لتطوير 

�لقت�شاد  ـــدر�ت  ق وتــعــزيــز  �لتحتية  �لبنية 

وتطوير قطاع �خلدمات. 

وبنّي �لتقرير، �أنه يف ظل �لتو�شع �لكبري يف 

نفاق �جلز�ئري وعلى رغم �آثاره �ل�شلبية على  �لإ

�لقت�شاد  منو  �لدويل  �لبنك  توقع  �لت�شخم، 

�ملئة،  3.9 يف  2010 مبعدل  �جلز�ئري خالل 

كما يتوقع �أن ت�شجل �جلز�ئر منًو� يفوق 4 يف 

�ملئة عام 2011م، وقّدر �شندوق �لنقد �لدويل 

�أن ي�شجل منو �لناجت �ملحلي للجز�ئر زيادة بني 

4 و5 يف �ملئة هذه �ل�شنة.

�لتو�شع  �أن  �لقاب�شة  �ملز�يا  تقرير  ويرى 

ولية  �لأ �ملــو�د  تاأمني  مع  نفاق  �لإ يف  �حلكومي 

�لعقار�ت  على  �لطلب  يعزز  �لطاقة،  بخا�شٍة 

�لتي حتتاج �إىل تو�شع يف جمال �لبنية �لتحتية. 

�لــتــجــارة  وز�رة  �أعــلــنــت  �لــ�ــشــيــاق،  هـــذ�  ويف 

همية التي  فريقية ودول التعاون اخلليجي تبدو بحاجة للتقوية، فاالأ حبال اال�شتثمار املمتدة بني الدول االإ

ت�شكلها اإفريقيا كبيئة ا�شتثمارية تزيد من اأ�شهم التوجه اإليها، ف�شاًل عن العالقات التاريخية بينها وبني اخلليج، 

فريقية تتعدد لت�شمل خمتلف املجاالت االقت�شادية، وما مييزها اأن  كما اأن اأوجه اال�شتثمار املتاحة يف البالد االإ

من بينها جماالت مازالت بكًرا مل تكت�شف بعد.

فريقي ب�شكل خا�س اأثبتت ممانعة ن�شبية لتاأثريات اأزمة  وتثبت عدة تقارير ودرا�شات بحثية اأن دول ال�شمال االإ

ثر  �شواق الداخلية �شد االأ �شباٍب دميوجرافية واقت�شادية و�شيا�شية ح�شنت االأ املال العاملية يف اقت�شادياتها الأ

�شواق العاملية، بخا�شٍة اأن قوى الطلب الداخلي حتّرك اأ�شواق تلك الدول، ف�شاًل عن وجود  ال�شلبي املرتبط باالأ

قيود حكومية وت�شريعية وعدم ن�شوج اأدوات التمويل.

من  �لوطني  �لعجز  تغطية  �أن  �جلــز�ئــريــة، 

�أربعة  بناء  تتطلب  نــو�عــه  بــاأ �شمنت  �لإ مــادة 

ماليني   4 جمالية  �لإ طاقتها  جديدة  م�شانع 

.2012 ــام  ع حتى  م�شتعجلة  بــ�ــشــورة  ــن،   ط

�لتقرير  ي�شري  حيث  م�شر  �إىل  �جلز�ئر  ومن 

يحقق  �أن  ��شتطاع  �مل�شري  �لقت�شاد  �أن  �إىل 

��شتقطاب  �إىل  تــوؤهــلــه  كــبــرية  منــو  مــعــدلت 

�لعقارية،  �لرقعة  وتو�شيع  جديدة  ��شتثمار�ت 

نظًر� �إىل قدرة �ل�شوق �لعقارية �مل�شرية على 

يف  للم�شتثمرين  جيد  ��شتثماري  دخل  حتقيق 

ظل �أخطار حمدودة، مقارنة باأ�شو�ق �أخرى يف 

�شعار ودخول �ل�شتثمار  �ملنطقة تاأثرت فيها �لأ

�ملتاأتي من �لعقار�ت، يف �شكل لفت. 

و�أ�شاف �لتقرير �أن حقيقة وجود ما يزيد 

عن 40 مليون م�شري يف �شن �لـ 25 وما دون 

تبنّي مدى �حلاجة �مللّحة لوجود عقار�ت ت�شد 

�أن  �إىل  م�شرًي�  و�مل�شتقبلي،  �حلــايل  �لنق�ض 

تعزيز  �شت�شب يف م�شلحة  ت�شريعية  تطور�ت 

جانب �لطلب.

�أخرى  بيانات  مع  �ملعلومات  تلك  وتت�شابه 

�شمها تقرير للمركز �ملايل �لكويتي قال بانتعا�ض 

بني  �لــذروة  وبلوغه  م�شر  يف  �لعقار�ت  قطاع 

قطاع  �أن  �إىل  م�شرًي�  2013-2015م،  عامي 

�لعقار�ت ينطوي على �حتمالت و�عدة طويلة 

مد تطاول �شر�ئحه كلها، ويتوقع لعدد �شكان  �لأ

2 يف �ملئة �شنوًيا، و�أن  م�شر �أن يزد�د مبعدل 

قر��ض من �شركات متويل �لرهن  ي�شتقر منو �لإ

عند معدله �حلايل ربع �ل�شنوي 7 يف �ملئة، ما 

مــو�ل. كما يتوقع  مل ُي�شخ مزيٌد من روؤو�ض �لأ

�لدخل  لــذوي  �ل�شكنية  �لــوحــد�ت  يف  عــجــًز� 

م�شتوى  دون  �لــعــر�ــض  يظل  و�أن  �ملــتــو�ــشــط، 

�أن  ي�شت�شعر  �أنه  �إّل   .2012-2010 �لطلب بني 

على  تركيزها  �لعقاري  �لتطوير  �شركات  تعيد 

عندما  و�لفخمة  �لر�قية  �لــعــقــار�ت  �شر�ئح 

ي�شتعيد �لقت�شاد قوته بدًء� من عام 2012.

�ملز�يا  تقرير  قال  �لليبي  �ل�شعيد  وعلى 

لفتح  خــطــو�ت  �تــخــذت  ليبيا  �إن  �لقاب�شة 

خارج  جنبي  �لأ �ل�شتثمار  �أمــام  �قت�شادها 

قطاع �لطاقة، فبد�أت �شركات كثرية تفكر يف 

�لليبي  �ل�شريط  على  �لعقار�ت  يف  �ل�شتثمار 

بي�ض �ملتو�شط.  �ل�شاحلي �لطويل على �لبحر �لأ

كما �أن ليبيا تـملك �أكرب �حتياطات نفط موؤكدة 

مدى  على  تر�كمت  نقدية  و�شيولة  �إفريقيا  يف 

�شنو�ت �رتفعت خاللها �أ�شعار �لنفط. 

من  �لــبــالد  مكنت  �لنفط  ثـــروة  �أن  كما 

�ملحلي  �لــنــاجت  يف  مــرّكــب  �شنوي  منــو  حتقيق 

10 يف �ملئة �شنوًيا يف جمال ��شتخر�ج  مبعدل 

نــ�ــشــطــة غري  �لــنــفــط و�لـــغـــاز، ومــثــلــهــا يف �لأ

�لنفطية.

دول اخلليج .. قريبة جًدا 

بال�شتثمار  �خلليج  دول  �هتمام  ويــبــدو 

هذ�  وظهر  قلته،  رغــم  و��ــشــًحــا  �إفريقيا  يف 

معطيات  عــدة  خــالل  من  �لو��شح  �لهتمام 

»مركز  نظم   �ملا�شي حيث  �لعام  �أقربها  كان 

»جمل�ض  بعنو�ن  منتدى  بــحــاث«  لــالأ �خلليج 

بني  �لتعاون  ــاق  �آف تعزيز  و�إفريقيا:  �لتعاون 

�لعالقات  برنامج  �إطــار  يف  وذلــك  �جلانبني« 

و�أقيم  للمركز،  �لتابع  فريقية  �لإ  - �خلليجية 

ما  �لفرتة  تاون خالل  كيب  مدينة  �ملنتدى يف 

بني 24 - 25 فرب�ير 2009 وهدف �ملنتدى �إىل 

توطيد �لعالقات بني �جلانبني من خالل ر�شد 

فاق  �لآ و��شت�شر�ف  �ملختلفة  جو�نبها  وتقييم 

�مل�شتقبلية لها. 

�لتجارية  �لــغــرف  جمل�ض  �شينظم  كما 

مركز  مــع  بــالــتــعــاون  �لــ�ــشــعــوديــة  �ل�شناعية 

�أبريل  و25   24 يومي  خالل  بحاث  لالأ �خلليج 

فريقي  �لإ �خلليجي  �ل�شتثمار  موؤمتر  �ملقبل 

�لريا�ض  �لعا�شمة  من  فعالياته  تنطلق  �لذي 

�لقت�شادية  �لنخب  مــن  و��ــشــعــة  مب�شاركة 

يجمع  مــوؤمتــر  كـــاأول  فــريــقــيــة  و�لإ �خلليجية 

�خلليجي  �ملــهــمــني  �لقــتــ�ــشــاديــني  �لتكتلني 

فريقي. و�لإ
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و�شيعقد �ملوؤمتر حتت �شعار »�خلليج و�إفريقيا: 

�شر�كة �قت�شادية« بهدف ترجمة �ل�شعار على �أر�ض 

�لو�قع ليحاكي رغبات وتطلعات �ل�شعوب من هاتني 

تدعمها  و�لتي  �ملهمتني،  �لقت�شاديتني  �لكتلتني 

رغبة �لقياد�ت �ل�شيا�شية يف هذه �لبلد�ن، وذلك 

برعاية خادم �حلرمني �ل�شريفني حفظه �هلل.

يتنا�شب  وقت  يف  �ملوؤمتر  �إقامة  توقيت  وياأتي 

�قت�شادي  كمتنف�ض  فريقية  �لإ �شو�ق  �لأ �أهمية  مع 

�لعاملية،  �ملــالــيــة  زمــــة  �لأ جـــر�ح  مــــد�و�ة  ميكنه 

كبرية  حتديات  يو�جه  �لعاملي  �لقت�شاد  جعلت 

�لدولية،  �لتجارة  حركة  وركــود  مالية  �أزمــة  من 

للبحث عن حلول من  �لــدول  بالكثري من  ما حد� 

فر�ض  و��شتك�شاف  �لقت�شادية،  �لتكتالت  خالل 

��شتثمارية يف �أ�شو�ق غري تقليدية، ومبا �أن �لدول 

�خلليجية لديها توجهات نحو �ل�شتثمار يف �لقارة 

�ل�شمر�ء ووجود م�شاريع كثرية هناك، فان �ملوؤمتر 

�شيعمل على حتويل تلك �لتوجهات �إىل بر�مج عمل 

ملمو�شة من خالل عمل جماعي منظم ت�شارك فيه 

�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض، 

للعالقات  �ملــــدى  طــويــلــة  ��ــشــرت�تــيــجــيــة  لــر�ــشــم 

فريقية.  �خلليجية �لإ

جمل�س الغرف ال�شعودية.. واإفريقيا

ما �شبق يوؤكد �أن �لدول �خلليجية لي�شت بعيدة 

كما   �إفريقيا،  دول  يف  �ل�شتثمار  يف  �لتفكري  عن 

�إذ  عنها،  بعيًد�  �ل�شعودية  �لغرف  يكن جمل�ض  مل 

يوؤكد تقرير حديث �شادر عن �ملجل�ض �أن �إفريقيا 

متثل �شريًكا �قت�شادًيا و�عًد� للمملكة ذلك لكونها 

�لتي  ولية  �لأ �ملو�د  من  لعديد  مهًما  متثل م�شدًر� 

حتتاج �إليها �ل�شناعة �لوطنية، وتعد �أ�شو�قها �أحد 

�ملنافذ �لو�عدة لل�شادر�ت �ل�شعودية، وباأنه يجب 

�جلانبني  بني  �لعالقات  تعزيز  جهود  تنطلق  �أن 

طر �ملوؤ�ش�شية و�لتنظيمية على  مما هو قائم من �لأ

�جلماعي  �لعمل  خالل  من  وذلــك  جديدة  �أ�ش�ض 

و�لتجمعات  �لعربية  �لــدول  جامعة  م�شتوى  على 

�مل�شتوى  على  �أو  �ملتعددة  فريقية  �لإ �لقت�شادية 

من  فريقية  �لإ �لــدول  وبع�ض  �ململكة  بني  �لثنائي 

�مل�شرتكة  و�لــلــجــان  �لثنائية  �لتــفــاقــيــات  خــالل 

عمال.  وجمال�ض �لأ

و�أ�شار �ملجل�ض يف تقريره حول و�قع وم�شتقبل 

ــات �لقــتــ�ــشــاديــة بـــني �ملــمــلــكــة و�لــــدول  ــعــالق �ل

فريقية �إىل �شعف حجم �لعالقات �لقت�شادية  �لإ

بطبيعة  تتعلق  �شباب  لأ ذلك  وعز�  �جلانبني،  بني 

�مل�شتثمر  بنظرة  تتعلق  و�أخرى  فريقية  �لإ �شو�ق  �لأ

�شو�ق.  �ل�شعودي لتلك �لأ

ويقول �لتقرير �إنه على �لرغم من وجود �إطار 

�إل  فريقية  تنظيمي للعالقة بني �ململكة و�لدول �لإ

�أنه يالحظ على �لتفاقيات �لقت�شادية بني �ململكة 

خطوط  وحتكمها  منطية  تعترب  �أنها  �لــدول  وتلك 

ت�شجيع  �تفاقيات  ذلك  مثال  حمــددة،  غري  عامة 

�جلانب  �إعطاء  على  تن�ض  ل  �ل�شتثمار  وحماية 

�ل�شعودي �أي مز�يا �إ�شافية، كما ل توجد عالقات 

تنظمها  �أن  مقبول ميكن  بحجم  فعلية  �قت�شادية 

عمل  �لتفاقيات  تفعل  مل  ا  �أي�شً �لتفاقيات،  تلك 

فريقية.  �للجان �مل�شرتكة بني �ململكة و�لدول �لإ

بني  �لقت�شادية  �لــعــالقــات  حجم  عــن  �أمـــا 

�أنه على  �لتقرير  فريقية فيذكر  �لإ �ململكة و�لدول 

�لــرغــم مــن وجـــود عــديــد مــن �لــفــر�ــض لعالقات 

�لو�قع  �أن  �إل  كبرية  �إفريقية  �شعودية  �قت�شادية 

يقول عك�ض ذلك، حيث ل متثل �إفريقيا �شوى 1.7 

للمملكة،  �خلارجية  �لتجارة  �إجمايل  من  �ملئة  يف 

�أكرث  �ل�شادر�ت  جانب  يف  �لن�شبة  هــذه  وترتكز 

من �لو�رد�ت، كما �أن هذه �لعالقة ترتكز مع دول 

�إفريقيا وكينيا حيث متثالن  حمدودة مثل جنوب 

للدول  �ململكة  �شادر�ت  �إجمايل  من  �ملائة  يف   87

 87 وز�مــبــيــا  �إفريقيا  جنوب  ومتثل  فــريــقــيــة،  �لإ

�لدول  من  �ململكة  و�رد�ت  �إجمايل  من  �ملائة  يف 

فريقية  �شو�ق �لإ فريقية، وي�شري ذلك �إىل �أن �لأ �لإ

مل تو�شع بعد على خريطة �ل�شادر�ت �ل�شعودية. 

�ل�شتثمار  مــن  �إفريقيا  ن�شيب  يعترب  كما 

جنبي �ملبا�شر باململكة �شعيًفا جًد� وميثل فقط  �لأ

جنبية يف  1.2 يف �ملئة من �إجمايل �ل�شتثمار�ت �لأ

�ململكة، ويبلغ عدد �مل�شاريع �مل�شرتكة بني �جلانبني 

نحو 31 م�شروعا باإجمايل متويل يزيد على ملياري 

دولر وذلك ح�شب تقدير�ت عام 2007. 

لل�شعف اأ�شباب

ويعزو �لتقرير �شعف �لعالقة �لقت�شادية بني 

�شباب عديدة، منها ما  فريقية لأ �ململكة و�لدول �لإ

فريقية كوجود �رتباطات  �شو�ق �لإ يعود لطبيعة �لأ

�شو�ق مع �لتكتالت �لقت�شادية و�لتجمعات  لتلك �لأ

جمموعتي  عالقات  مثل  فريقية،  �لإ غري  �لدولية 

�لتكتالت،  هذه  مع  جنلوفونية  و�لأ �لفر�نكفونية 

على  فريقية  �لإ �لــدول  بع�ض  �شيطرة  �إىل  �إ�شافة 

ب�شبب  �إفريقيا  كجنوب  �لقارة  �أ�شو�ق  من  عديد 

�لوجود  بجانب  و�لتكنولوجي  �لقت�شادي  تقدمها 

�ملكثف لل�شني ودول جنوب �شرق �آ�شيا و�لهند يف 

يف  �ململكة  مهمة  من  يعقد  ما  وهو  �شو�ق،  �لأ تلك 

�شو�ق.  تعزيز وجودها يف تلك �لأ

�لقت�شادية  �حلالة  تدهور  ذلك  �إىل  ي�شاف 

فــريــقــيــة، ممــا ي�شعف  �لــــدول �لإ يف عــديــد مــن 

�جلمركية  �لر�شوم  �رتفاع  �ل�شر�ئية،  �لقوة  من 

�لعمالت،  �أ�شعار  يف  �لتقلب  �حلماية،  ومعدلت 

د�ريــــة  �لإ و�لــتــعــقــيــد�ت  �لــبــريوقــر�طــيــة  �شيطرة 

�ملحلية  مــو�ل  �لأ روؤو�ــض  �شو�ق، نق�ض  �لأ تلك  على 

و�رتفاع معدلت �ل�شر�ئب، �شعف قدرة �مل�شارف 

لتمويل  �لالزمة  �لعتماد�ت  فتح  على  فريقية  �لإ

فريقية  �لإ �ــشــو�ق  �لأ وتف�شيل  �ل�شتري�د  عمليات 

للتعامل من خالل �لب�شاعة �حلا�شرة �لتي تكون 

يف �لغالب موجودة يف �ملو�نئ و�ملناطق �حلرة يف 

تلك �لدول وهو ما ل يتو�فر لل�شلع �ل�شعودية .

الفر�س املتاحة 

نحو  �ململكة  تــوجــه  �أن  �إىل  �لتقرير  ي�شري 

خا�شة  همية  �لأ بالغ  �أمًر�  يعد  فريقية  �لإ �شو�ق  �لأ

ت�شهده  ومــا  �لر�هن  �لقت�شادي  �لو�شع  ظل  يف 

�لعديد  وت�شدد  مناف�شة،  من  �لتقليدية  �شو�ق  �لأ

�شو�ق يف فر�ض �ملو��شفات و�ملقايي�ض على  من �لأ

فريقية  �شو�ق �لإ �ل�شلع �مل�شدرة �إليها مما يجعل �لأ

�أحد �أهم �خليار�ت �ملتاحة �أمام �ململكة. 

ويعدد �لتقرير كم �لفر�ض �ملتاحة للمملكة يف 

فريقية، ففي قطاع �لزر�عة ميكن لر�أ�ض  �شو�ق �لإ �لأ

�لقطاع  يف  ��شتثمار�ته  يزيد  �أن  �ل�شعودي  �ملــال 

فريقية ويحدث طفرة يف هذ�  �لزر�عي يف �لدول �لإ

�لزر�عية  �ل�شلع  �ململكة ل�شتري�د  وتتحول  �لقطاع 

هناك،  م�شاريعها  من  �لغذ�ئية  و�ملــو�د  و�حلبوب 

وكذلك ميكن للمملكة ت�شويق و��شتخد�م خرب�تها 

ومنتجاتها �ملتطورة يف نظام �لري �حلديث �لذي 

خطط  تنفيذ  فريقية  �لإ �لـــدول  مــن  كثري  بـــد�أت 

لتطويره. 
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الدول الخليجية .. وإفريقيا

زوايا

ريم أسعد
كاتبة �قت�شادية

 الصين .. دروس
في التحول 

االقتصادي )1 / 2(
تو�جه �ل�شني موقًفا �شبه عد�ئي يف �لفرتة �حلالية من عدة �لدول يف 

مقدمتها �لوليات �ملتحدة ب�شبب �شيا�شة �شعر �ل�شرف لعملتها »�ليو�ن«. 

وكانت �إد�رة �لرئي�ض �أوباما قد طالبت �ل�شني برفع �شعر �شرف �ليو�ن 

حتى  ا  منخف�شً �إبقاءه  �ل�شني  تتعمد  و�لــذي  �لرئي�شية،  �لعمالت  مقابل 

ول يف �شوق �ل�شادر�ت �لعاملية.  حتافظ على �ملركز �لأ

منذ حو�يل 3 �شنو�ت وجدت �ل�شني – ول تز�ل - نف�شها يف ماأزق كونها 

�مللوث �لرئي�شي للبيئة عاملًيا، و�شنت �لوليات �ملتحدة �آنذ�ك حملة �شارية 

حجم  وتخفي�ض  مالئمة  بيئية  �شيا�شة  باتباع  عليها  لل�شغط  �ل�شني  على 

مريكية  �لأ د�رة  �لإ �شيا�شة  كانت  ورمبا  �أر��شيها،  من  تنبعث  �لتي  �مللوثات 

 ، �ل�شني  �أرقها �حلقيقي يف  �لتعامل مع م�شدر  �أكرث مبا�شرة يف  �حلالية 

زمة  فهي حتاول ب�شتى �لو�شائل �إقناعها بتغيري �شعر �ل�شرف ل �شيما بعد �لأ

�ملالية �خلانقة �لتي متر بها �أمريكا، و�لتي �أ�شبحت يف حاجة ما�شة لتخفي�ض 

�لبطالة، و�حلد من ركودها �لقت�شادي.

د�خل  تفقدية  بجولة  �لتايل  و�ملقال  �ملقال  هــذ�  خــالل  من  و�شنقوم 

وما  للم�شتقبل،  وتطلعاتهم  �أنف�شهم  �ل�شينيني  منظور  من  نف�شها  �ل�شني 

يحلمون للو�شول �إليه من خالل �لنمو  غري �مل�شبوق للثالثة �لعقود �ملتتالية، 

ونلقي نظرة �شريعة على �أ�شبابه �حلقيقية وموؤ�شر�ته �مل�شتقبلية.

بريكنز«  »جـــون  �لقــتــ�ــشــادي  للكاتب   Hoodwinked كــتــاب  ي�شف 

�أمريكا من غزو  و�ملعروف مبوقفه �مل�شاد للر�أ�شمالية �حلالية �لتي مكنت 

�لعامل �قت�شادًيا وفكرًيا، ي�شف رحلة قام بها �لكاتب �إىل �ل�شني يف يونيو 

ويبدي  �شنغهاي،  مطار  يف  طائرته  حطت  حيث   2009 �ملا�شي  �لعام  من 

�ملطار  ذلــك  يف  �لدولية  و�خلطوط  �لطائر�ت  من  �لهائل  بالكم  �نبهاره 

وىل لل�شني يف �ل�شبعينيات. ويقول �إنه برغم �لإح�شائيات  مقارنة بزيارته �لأ

�ملذهلة لل�شني من منو �قت�شادي بن�شبة 9% لثالثة عقود متتالية و�حتاللها 

�ملتحدة(،  �لوليات  )بعد  �ل�شر�ئية  �لقدرة  حيث  من  عاملًيا  �لثاين  �ملركز 

برغم ذلك فاإنه مل يكن يتخيل ما ر�آه من حقائق خلف كل هذ� �لنمو ، و�لتي 

�شنتحدث عنها �ملرة �ملقبلة �إن �شاء �هلل. 

�ل�شعودية  �ملقاولت  ل�شركات  ميكن  �ملقاولت  جمال  ويف 

وبخا�شة  فــريــقــيــة  �لإ �لـــدول  يف  �مل�شاريع  مــن  عــديــد  تنفيذ 

م�شروعات �لبنية �لتحتية �لتي يقوم كثري من �لدول بتطويرها 

مل�شروعات  �لـــدول  تلك  بع�ض  حاجة  لذلك  ي�شاف  حالًيا، 

تطوير معامل تكرير �لنفط و�ملحطات �ملزدوجة لتحلية �ملياه 

وتوليد �لكهرباء و�لتي تتمتع فيها �ل�شركات �ل�شعودية بخرب�ت 

و��شعة. 

�أمــام  كــبــرية  فر�شة  فهناك  �ل�شناعة،  جمــال  يف  �أمـــا 

فريقية خا�شة �إذ� ما  �ل�شناعة �ل�شعودية لتغزو �أ�شو�ق �لدول �لإ

وقعت �ململكة �تفاقيات جتارية مع �أهم �لتكتالت �لقت�شادية 

فريقية مثل �لكومي�شا، حيث �شتح�شل �ل�شلع �ل�شعودية على  �لإ

�ملجموعة،  ع�شاء يف  �لأ �لدول  �أ�شو�ق  تخفي�شات جمركية يف 

كما �شيمكن للم�شتثمرين �ل�شعوديني �إن�شاء �شركات وفًقا مليثاق 

�لكومي�شا، وهو ما �شي�شجعهم على فتح فروع ل�شركات وغزو 

�شو�ق من د�خلها.  تلك �لأ

�شو�ق  �لأ من  �خلدمات  �شوق  تعترب  �خلدمات  جمال  ويف 

للم�شارف  خا�شة  �ل�شعودية  �خلــدمــات  ل�شركات  �لــو�عــدة 

و�ل�شركات �لعاملة يف قطاع �لت�شالت وتقنية �ملعلومات، حيث 

ت�شري �لبيانات �إىل تنامي قطاع �لت�شالت وتقنية �ملعلومات 

خرية، وهو ما دفع كثرًي� من �ل�شركات  ونة �لأ ب�شكل كبري يف �لآ

�خلليجية لالجتاه نحو �ل�شتثمار يف ذلك �لقطاع. 

اأ�شواق .. ودول

يجاد ��شرت�تيجية و��شحة  وخل�ض �لتقرير �إىل �لدعوة لإ

وحزمة  و�خلــا�ــض  �لعام  �لقطاعني  دور  فيها  يحدد  �ملعامل 

هذه  مــع  للتفاعل  عــمــال  �لأ لــرجــال  �شتقدم  �لــتــي  �حلــو�فــز 

تقوم  �أن  يجب  �لتي  �ملحاور  �لتقرير  ويحدد  �ل�شرت�تيجية، 

بالتعرف  ول  �لأ �ملحور  ويتعلق  عليها،  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 

فريقية حيث  �شو�ق �لإ على ��شرت�تيجيات �لقوى �ملتناف�شة يف �لأ

�شو�ق، وياأتي يف  ظهر جلًيا باأن ثمة مناف�شة دولية على تلك �لأ

�إفريقيا فرن�شا و�لوليات �ملتحدة  مقدمة �لدول �ملتناف�شة يف 

من  ولكل  و�إ�شر�ئيل،  وباك�شتان  و�لهند  كال�شني  �أخرى  ودول 

زيادة  هو  �لنهائي  �لهدف  ولكن  ��شرت�تيجيتها،  �لــدول  هذه 

من  بد  ل  لذلك  �إفريقيا.  يف  و�لتجاري  �ل�شتثماري  �لوجود 

وتاأثريها و�ل�شتفادة  �لتناف�شية  �ل�شيا�شات  تلك  �لتعرف على 

لتعزيز وجود  ��شرت�تيجية �شعودية  من ذلك يف ر�شم �شيا�شة 

فريقية.  �ململكة يف �أ�شو�ق �لدول �لإ

�ملحور �لثاين: �لوقوف على �ملعوقات �لتي تو�جه تدفقات 

�لتجارة و�ل�شتثمار مع �إفريقيا، وميكن حتقيق ذلك من خالل 

عمال �ل�شعوديني و�لزيار�ت �ملبا�شرة للوفود  جتارب رجال �لأ

فريقية.  عمال و�مل�شوؤولني �حلكوميني للدول �لإ من رجال �لأ

لتكون  فريقية  �لإ �لــدول  من  عدد  �ختيار  �لثالث:  �ملحور 

مناطق �رتكاز للتحرك �ل�شعودي وذلك يتم عرب در��شة متاأنية، 

ومن �أهم �لدول �ملر�شحة لذلك �أوغند� وكينيا و�أجنول وتنز�نيا 

كما  فيها،  �خلام  �ملو�د  تو�فر  ب�شبب  وذلك  �إفريقيا،  وجنوب 

�أنها حققت درجات منا�شبة من �لتقدم �لقت�شادي، ويقرتح 

�أن تركز �ململكة على �إن�شاء م�شروعات م�شرتكة يف هذه �لدول 

لتكون مركز �نطالق للمنتجات �لوطنية لكافة �أ�شو�ق �لقارة. 

�لقطاعني  من  كل  ودور  ليات  �لآ حتديد   : �لر�بع  �ملحور 

�لعام و�خلا�ض يف �ل�شرت�تيجية.
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�لريا�ض - أحمد السيد علي

الدوالر يرتنح .. والبدائل صعبة

العالم يبحث عن »عملة« 
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زمة العاملية، وتنامي ت�شريحات دولية كثرية باأهمية  مع توايل ال�شربات التي يتلقاها الدوالر منذ بداية االأ

قوى عاملًيا من جانب عدة دول، ظهرت  البحث عن عالج للم�شكلة بعد ظهور ما ينبئ بالتمرد على العملة االأ

للدوالر،  بديلة  اأخرى  عملة  عن  البحث  حتاول  العاملي  بالو�شع  املهتمة  االقت�شادية  الكيانات  داخل  من  اآراء 

بقاء على الدوالر كعملة  يجابيات وال�شلبيات املرتتبة على االإ راء �شرح االإ ويف بحثها عن ذلك حتاول  تلك االآ

خرى التي يرى البع�س اأنها قد ت�شلح بديال للدوالر. دولية، ومزايا وعيوب العمالت االأ

زمة وعملة  يف طليعة �لباحثني عن خمرج لالأ

�أ�شتاذ  جيه  بنجامني  ياأتي  للدولر  بديلة  جديدة 

�لقت�شاد �ل�شيا�شي يف جامعة كاليفورنيا، وجيفري 

فر�نكل �أ�شتاذ كر�شي هاربل بجامعة هارفارد.

زمة  ويذهب بنجامني جيه يف طرحه �إىل �أن  �لأ

م�شاألة  �أخــرى  مرة  طرحت  �لعاملية  �لقت�شادية 

م�شتقبل عمالت �لحتياطي باعتباره �لعملة �لدولية 

خرية  على مرتبة يف �لعامل �إل �أنه خالل �لعقود �لأ �لأ

�لظهر  خ�شر�ء  �ملالية  ور�ق  ـــالأ ب �لثقة  تقو�شت 

�جلاري  �حل�شاب  يف  �مل�شتمرة  �لعجوز�ت  ب�شبب 

للوليات �ملتحدة ودينها �خلارجي �ملتنامي، وتنباأ 

�ملر�قبون ب�شورة متز�يدة بنهاية �شيطرة �لدولر، 

حمتوًما  ــدولر  �ل م�شري  بــد�أ  للكثريين  وبالن�شبة 

مريكي يف منت�شف  �شكان �لأ عقب �نهيار �شوق �لإ

كرب �نقالب فجائي  2007م، و�لذي �أطلق �لعنان لأ

�شو�ق �ملالية يف �لوليات �ملتحدة منذ �لك�شاد  يف �لأ

زمة �أبت �إل �أن  �لعظيم، وكما ثبت فقد تبني �أن �لأ

حتى  تكف  ومل  �لــدولر  �إىل  بالن�شبة  فتاكة  تكون 

�لتى  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ملــايل  �لقطاع  متاعب 

تطلبت تدخالت حكومية �شخمة لقلب �لتف�شيالت 

�إيل  يدعو  ومما  ذلك،  من  وبدًل  حا�شمة  ب�شورة 

زمة عززت ب�شورة موؤقتة �ملركز  �ل�شخرية، فاإن �لأ

ور�ق �ملالية خ�شر�ء �لظهر حيث هرب  �لعاملي لالأ

�أو�خر  ففي  مان  لالأ طلًبا  �لدولر  �إىل  �مل�شتثمرون 

�أذون  على  �لطلب  حــدة  ��شتدت  �ملا�شي،  �لعام 

�نخف�شت  �لعو�ئد  �أن  لدرجة  مريكية  �لأ �خلز�نة 

�أقــل ورغــم ذلــك، مــاز�ل م�شتقبل  �أو  �إىل �ل�شفر 

�لدولر حمل جدل حام، وهناك �عتقاد و��شع �أن 

�لدولر �شوف ي�شتاأنف دون �شك �نهياره على �ملدى 

بد.  بعد منهًيا �شيطرته �إىل �لأ �لأ

�شيحل حمل  �لـــذي  مــا  بــنــجــامــني:  يــتــ�ــشــاءل 

�آخرون  ويقول  �ليورو،  �إنه  �لبع�ض  يقول  �لــدولر؟ 

رمبا �لني �ليابانى �أو �لرينمنبى �ل�شيني ويطالب 

�لبع�ض بعملة عاملية جديدة لالحتياطي، ميكن �أن 

يقوم على حقوق �ل�شحب �خلا�شة ل�شندوق �لنقد 

�أن  بيد  �أ�شول �لحتياطي  �أ�شل من  �لدويل، وهى 

�لعيوب،  �لبد�ئل �ملر�شحة ل تخلو من  جميع هذه 

يكمن  للدولر  و��شح  بديل  يوجد  ل  �أنه  و�حلقيقة 

�ل�شد�رة.  مكان  يحتل  لكي  يرتب�ض  فـــق،  �لأ يف 

عن  �ل�شهرية  ت�شر�شل  ون�شتون  ملالحظة  وترجمة 

�خليار  هو  ــدولر  �ل �أن  تبني  رمبــا  �لدميقر�طية، 

خرى. �شو�أ ماعد� جميع �خليار�ت �لأ �لأ

تكون  ن  لأ موؤهلة  �حتماًل  كــرث  �لأ �لنتيجة  �إن 

ا وهي �أقرب �إىل �أن تكون �أ�شبه  كرث غمو�شً هي �لأ

وىل  �لأ �لعامليتني  �حلربني  بني  �لفا�شلة  بالفرتة 

يف  �شرتلينى  �لإ �جلنيه  �أخـــذ  عندما  و�لــثــانــيــة، 

�أي  يكن  ولكن مل  �لــدولر ي�شعد  �لتدهور، وطفق 

�لقادمة  عـــو�م  �لأ بــاأن  م�شيطر�..»و�أ�شلم  منهما 

عدة  وجــود  مع  مماثل  �شيء  ظهور  ت�شهد  �شوف 

عمالت يف حالة تناف�ض، ول حتتل �أي منها مكان 

خالل  �حلال  كان  كما  و��شحة  ب�شورة  �ل�شد�رة 

ثار �لقت�شادية  �ملا�شي �لقريب، وميكن �أن تكون �لآ

و�ل�شيا�شية لنظام عمالت �أكرث ت�شرذًما كبرية.

عندما يتقاطع االقت�شاد مع ال�شيا�شة

عاملية  عملة  غــيــاب  يف  �أنـــه  بنجامني  ويـــرى 

للتجارة  لبـــد  فــعــالــة  عــاملــيــة  حــكــومــة  ت�شاندها 

عمالت  على  يعتمد  �أن  من  �خلارجي  و�ل�شتثمار 

دولية مقبولة لكي تلعب �أدو�ًر� دولية.

�لقانونية  �لوليات  بني  �نف�شال  �إذن  هناك 

وجمــالت  �لدولية  �لعمالت  م�شدر  ت�شكل  �لتى 

بعًد�  يدخل  �لذى  مــر  �لأ بها،  تعمل  �لتى  �شو�ق  �لأ

�لتحليالت  يف  عنه  يتغا�شى  ما  غالًبا  �شيا�شًيا 

�لقت�شادية �لبحثية.

ن �لعملة �لدولية   وتدلف �ل�شيا�شة �إىل �ل�شاحة لأ

مز�يا  ت�شدرها،  �لتي  للدول  فريدة  مز�يا  متنح 

�لقت�شاديون  ومييل  �قت�شادية،  وكذلك  �شيا�شية 

�لقت�شادية  �ملز�يا  على  �لرتكيز  �إىل  بالطبيعة 

على  �لــر�ــشــوم  مثل  �لو�شع  هــذ�  يت�شمنها  �لتي 

�حلقيقية  �ملــو�رد  مك�شب  �أي  �لدولية  �لعملة  �شك 

�لناجمة عن حيازة عملة دولة ما و�لحتفاظ بها 

ا زيادة  يف �خلارج وت�شمل �ملز�يا �لقت�شادية �أي�شً

بف�شل  تتحقق  �لتي  �لكلية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شة 

�لدولة ذ�تها  لعملة  �لعجوز�ت  �لقدرة على متويل 

يــدور بخلد �شارل ديجول  كــان  �لــذي  ــر  م �لأ وهــو 

ي�شتكي  كــان  عندما  �ملا�شي  �لقرن  �شتينيات  يف 

�أن  �إل  �أمريكا  �لتي حت�شدها  �لباهظة  �مليزة  من 

بلد  �أن حكومة  ا، ذلك  �أي�شً �شيا�شية  مز�يا  هناك 

للقيام  �أف�شح  جمــال  لها  يتوفري  �لدولية  �لعملة 

حدودها  خارج  ع�شكرية  �أو  دبلوما�شية  مببادر�ت 

وهو �أحد مظاهر ما ي�شمية علماء �ل�شيا�شة �لقوة 

نفوًذ�  �لعملة  لهذه  �مل�شدر  �لبلد  ويكتب  �ل�شلبة 

جغر�فًيا �شيا�شًيا ول ميكننا �أن نفعل تعزيز �لهيبة 

و�ملكانة �لتي ترتبط بالعملة �لدولية وهو ما ي�شمية 

علماء �ل�شيا�شة �لقوة �لناعمة، ومثلها كتب روبرت 

مونريك �حلائز على جائزة نوبل )1993م( ذ�ت 

مرة فاإن �لقوى �لعظمى لديها عمالت عظمى.

ويتابع..بالطبع قد يتعر�ض �لبلد �مل�شدر للعملة 

ملثالب خا�شة مبجرد �أن يرت�كم عر�ض مفرط كبري 

من عملته يف يد �أجنبية فقد ي�شطره ذلك �إىل رفع 

�أجل �حلفاظ على قيمة �لعملة  �لفائدة من  �أ�شعار 

جنبية ويف نهاية �ملطاف قد  يف �أ�شو�ق �لعمالت �لأ

ب�شبب  بالغ  ل�شرر  �ل�شيا�شات  ��شتقالل  يتعر�ض 

�حلاجة �إىل تفادي �لهروب �إىل �أ�شول �أخرى.

عقب  �لطويلة  بريطانيا  حمنة  تــدلــل  وكــمــا 

�حلرب �لعاملية �لثانية فاإن �لدفاع عن عملة عظمى 

تعر�شت مرة لنهيار قد يكون باهظ �لتكلفة حًقا 

يف  كبرية  وتنازلت  ت�شحيات  مــر  �لأ يتطلب  وقد 

�مل�شائل  هذه  وكل  �ل�شو�ء،  على  و�خلــارج  �لد�خل 

�لعملة  �حلكومات  تختار  عندما  خــالف  مو�شع 

�لتي ��شتخدمها كعملة �حتياط كما �أن تف�شيالت 

�أ�شا�ًشا  تعتمد  �لــتــي  �ل�شوق  يف  �لفاعلة  �لــقــوى 

من  فما  دوًر�  تلعب  �لقت�شادية  �حل�شابات  على 

�لقطاع  ي�شتخدمها  ل  عملة  تختار  �شوف  حكومة 

رجــال  ولــدى  و��ــشــع  نطاق  على  بالفعل  �خلــا�ــض 

ق�شايا  جتاه  و��شحة  ح�شا�شية  �ملركزية  �لبنوك 

و�ملعدلت  جنبي  �لأ �ل�شرف  ومــالءمــة  �ل�شيولة 

من  �لختيار  يتم  عندما  �أنــه  �إل  للعائد  �لن�شبية 

م�شتوى  على  مف�شلة  بــد�ئــل  مــن  �شغري  جممع 

�ل�شيا�شية  �لعو�مل  �أن تتدخل  �ملوؤكد  �ل�شوق، فمن 

ا وت�شمل �لعتبار�ت �لرئي�شية كال من نوعية  �أي�شً

وطبيعة  �لوطنية  �لعملة  �قت�شاد  يف  �حلوكمة 

 في غياب عملة عالمية 
تساندها حكومة فعالة البد 

لالستثمار الخارجي من االعتماد 
على عمالت دولية مقبولة
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للعملة  �مل�شدرة  �لدولة  فهل  �لدول  بني  �لعالقات 

قادرة على �شمان �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي يف �لد�خل 

هل  �خلــارج  يف  �لقوة  ت�شتعر�ض  �أن  ت�شتطيع  هل 

خرى،  تتمتع برو�بط قوية بينها وبني �حلكومات �لأ

و�لر�عية  �لر�عي  بني  تقليدية  ر�بطة  كانت  رمبا 

عمالت  م�شتقبل  �إن  ر�شميا.  ع�شكريا  حتالفا  �أو 

�لحتياط ماهي �إل م�شاألة �قت�شاد �شيا�شي ولي�ض 

�قت�شاد� فقط. 

الفائز الثاين يف ال�شباق

مبيًنا  خرى  �لأ �لعمالت  بنجامني  وي�شتعر�ض 

�لذي  مثاًل  �ليورو  »�نظر  بقوله:  و�شعفها  قوتها 

كرب  �لأ �لطبيعي  �ملناف�ض  و��شع  نطاق  على  يعترب 

م�شى  عقد  منذ  حياته  �ليورو  بــد�أ  لقد  لــلــدولر. 

�لدويل  للقبول  �ل�شرورية  �خل�شائ�ض  من  بكثري 

و��شتقر�ر  كبرية  �قت�شادية  قاعدة  ذلك  يف  مبا 

عليه،  يح�شد  منخف�ض  للت�شخم  ومعدل  �شيا�شي 

كل ذلك تدعمه �شلطة نقدية م�شرتكة هي �لبنك 

وروبي �لذي يلتزم متاًما باحلفاظ على  �ملركزي �لأ

�لثقة بقيمة �لعملة يف �مل�شتقبل، و�أوروبا هي �لند 

ويت�شاءل  و�لتجارة.  نتاج  �لإ يف  �ملتحدة  للوليات 

مريكا يف م�شائل  �لكثريون مل ل تكون �أوروبا نًد� لأ

ا؟ �لعملة �أي�شً

رغم  �لــيــورو  �أن  حقيقة  يغفل  �لــ�ــشــوؤ�ل  لكن 

�أوجه  ا  �أي�شً تعوقه  له  تتو�فر  �لتي  �لقوة  نقاط  كل 

ق�شور حا�شمة. من بني �أوجه �لق�شور وجود ميل 

�أحكام منطقة  للنمو مزروع يف �شلب  قوي مناوئ 

تفاقم  و�لنقدية  �ملالية  بال�شيا�شة  �ملتعلقة  �ليورو 

�أوروبا  �إمكانيات  �إ�شعاف  �إيل  �أخرى متيل  عو�مل 

�ل�شن،  يف  �ل�شكان  تقدم  ذلك  )مثال  نتاج  �لإ يف 

�لتنظيمية  �للو�ئح  و�شر�مة  �لعمل  �أ�شو�ق  وجود 

�حلكومية(.

يكاد  ل  �خلطى  متثاقل  �أوروبـــا  �قت�شاد  �إن   

غر��ض  �ليورو عملة جذ�بة لأ �أن يجعل  يتوقع منه 

�لغمو�ض يف  �أن جو�نب  �أو �ل�شتثمار كما  �لتجارة 

�أن  على  حتما  قادرة  �ليورو  منطقة  حوكمة  هيكل 

تعطي �لدخالء فر�شة للرتتيب ومر�جعة مو�قفهم، 

جاء  م�شطنع  بنيان  �ليورو  �أن  يعرفون  فاجلميع 

نتاًجا معقًد� ملعاهدة دولية ل ميكن �أن ت�شلح �إل 

�لتي  طــر�ف  �لأ �ملعتمدة  �لتفاقية  �شالحية  بقدر 

تكمن خلفها.

الني.. هل يرث الدوالر؟

�أخــرى،  �إمكانيات  �أي  هناك  هل  يت�شاءل  ثم 

ويجيب كان هناك يوًما ما �عتقاد باأن �لني �لياباين 

�أ�شبه  ن  �لآ يبدو  لكنه  للدولر  �ل�شرعي  �لوريث  هو 

بخا�شر تعي�ض خابي �لطلعة يف �ل�شباق، ففي خالل 

�ل�شبعينيات و�لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي عندما 

بد�أ �لقت�شاد �لياباين �ملت�شارع �لنمو موؤهاًل حتًما 

�لــدويل  �ل�شتخد�م  ت�شارع  �لكربى  �لقوة  ملنزلة 

�إل  �لعاملية  �ل�شند�ت  �أ�شو�ق  يف  خا�شة  بقوة  للني 

يف  فجاأة  لليابان  �لوهمي  �لقت�شاد  �نفجار  �أن 

�أو�خر �لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي �أوقف �مل�شار 

�لركود  من  �أعــو�م  وبعد  و�ليوم  للعملة،  �ل�شاعد 

يف  تدرجًيا  تاآكاًل  يو�جه  وهو  �لني  يبدو  �لد�خلي 

مركزه يف �ل�شوق ول يختلف يف ذلك عن �لنهيار 

�شرتليني يف عهد �شابق. �لطويل لالإ

ي�شعد  �أن  �ملمكن  مــن  هــل  �لــني  �نهيار  ومــع 

�ليو�ن �ل�شيني؟ من �ملوؤكد �أن يكون هناك �إقبال 

و�حد  وهو  �ل�شعب(  )نقود  �لرينمنبي  على  كبري 

يز�ل  ل  ذلك  ورغم  �لعامل،  �قت�شاد�ت  �أكرب  من 

�ل�شتخد�م �لدويل لليو�ن خمتلًفا رغم جهود بكني 

مثبط  و�لقبول  �لعملة.  جاذبية  لزيادة  خــرية  �لأ

بعقبات �أ�شد حدة بعيًد� من �أي �شيء يعوق �ليورو 

�ل�شو�بط  من  كاملة  درع  ذلــك  يف  رمبــا  �لــني  �أو 

رمبا  �لتخلف  �شديد  مــايل  ونــظــام  �لر�أ�شمالية 

�لتغلب على هذه �ملعوقات يف �لوقت �ملنا�شب ولكن 

ذلك لن يتم يف �أي وقت قريب.

�شود اجلواد االأ

�جلدل  بــاأن  �لقول  �إىل  بنجامني  يخل�ض  ثم 

�جته �أخرًي� نحو �إمكانية �يجاد عملة �حتياط عاملية 

�ل�شحب  �عتماد� على حقوق  رجح  �لأ جديدة على 

�خلا�شة �لقائمة بالفعل، وقد �أقرت �لفكرة جلنة 

مم �ملتحدة برئا�شة جوزيف �شتجلتز كبري  تابعة لالأ

�خلرب�ء �لقت�شاديني �ل�شابق بالبنك �لدويل على 

�أبد�ها  مالحظات  تاأثري  حتت  �خل�شو�ض  وجــه 

م�شوؤولون �شينيون ورو�ض.

ـــــاه يف   ويـــــرى �لــبــعــ�ــض بـــد�يـــة لـــهـــذ� �لجت

�شندوق  من  �إ�شد�رها  �ملقرر  �جلديدة  �ل�شند�ت 

�إىل  ورو�شيا  �ل�شني  تهدف  �لتي  �لــدويل  �لنقد 

��شتخد�مها من �أجل تنويع جانب من �حتياطياتها 

ا مثبطة  بعيًد� عن �لدولر، لكن �لعقبات هنا �أي�شً

حقوق  من  �جلديد  �ملخ�ش�ض  مع  فحتى  للعزمية 

و�لذي  دولر  مليار   250 وقــدره  �خلا�شة  �ل�شحب 

�إجمايل  �شيبلغ  لتوه،  �لدويل  �لنقد  �شندوق  نفذه 

حقوق �ل�شحب �خلا�شة �ملوجودة حالًيا �أقل من 5 

يف �ملائة من �لحتياطيات �لعاملية فهل ميكن طرح 

حــد�ث فرق له �شاأن؟ هل ميكن توفري  ما يكفي لإ

كرث ح�شًما  مر �لأ �لعر�ض بطريقة �أكرث مرونة؟ و�لأ

د�رته؟ فبدون حكومة فعالة  هو من ميلك �ل�شلطة لإ

ت�شاندها فاإن �أية عملة �حتياط عاملية من �أي نوع 

�أو �أي  �شو�ء ��شتندت �إىل حقوق �ل�شحب �خلا�شة 

�خرت�ع م�شتحدث من جديد �شوف ي�شعب عليها 

�مل�شد�قية  من  دنـــى  �لأ �حلــد  م�شتوى  حتى  بلوغ 

حوكمة  هيكل  يف  �لغمو�ض  جو�نب  تبدو  ول�شوف 

منطقة �ليورو تافهة باملقارنة.

كان  و�إن  �أنــه  بنجامني  لدى  �لقول  وخال�شة 

يوًما  كــان  كما  م�شرًقا  يبدو  ل  �لـــدولر  م�شتقبل 

ملناف�شيه  بالن�شبة  �ملتاحة  فاق  �لآ فاإن  يــام،  �لأ من 

�لرئي�شيني تبدو �أف�شل قلياًل وميكن �أن تتوقع بع�ض 

�لبتعاد عن �لدولر مع حتول مركز �جلاذبية يف 

�لقت�شاد �لعاملي نحو �ل�شني و�لهند وغريهما من 

كرب  �لأ �لن�شيب  ن  �لآ �لتي متثل  �لنا�شئة  �شو�ق  �لأ

من  كثري  هناك  ولي�ض  �لعاملية،  �لحتياطيات  من 

مثل  �ملتحدة  �لــوليــات  مــن  قريبة  �لبلد�ن  هــذه 

حلفاء �أمريكا �لتقليديني يف �أوروبا و�ليابان، لكن 

ل ريب �أن نطاق �أي �بتعاد عن �لدولر �شوف يكون 

حمدد� بغياب بديل جذ�ب ب�شكل و��شح.

عمالت متعددة

يف  ــر�أي  �ل مع  فر�لكل  جيفري  �آر�ء  تتقاطع   

�أن  �إىل  بالنهاية  يخل�ض  لكنه  �ملحاور  من  كثري 

ببطء  حتــدث  �لحتياطي  عمالت  يف  �لــتــغــري�ت 

مر �إىل نقطة �لنقالب،  ولكنها ت�شل يف نهاية �لأ

�شرتليني  مر هي �جلنية �لإ وخري �شابقة يف هذ� �لأ

�لربيطاين �لذي تغلب عليه �لدولر يف �لفرتة ما 

بني 1931 و1945 وقد تو��شلت �إىل نقطة �نقالب 

و�ليورو  �لدولر  بني  �إليها  �لو�شول  ميكن  م�شابهة 

هذه  �أن  على   2022 عــام  يف  �لــــدولر  تــفــوق  مــع 

�ملحاكاة بني �لعملتني ينبغي �أل توؤخذ على عالتها 

كرث �حتماًل هو �أن يكون �لنظام  مر �لأ حرفًيا. و�لأ

�لوحيد  �لــدولر  عملة  �شيطرة  فرتة  يخلف  �لــذي 

�لقطب هو نظام عمالت �لحتياطي �ملتعددة، ويف 

�أخــرى يف عمليات  دولية  �أ�شول  بــد�أت  �لعام  هذ� 

ا  �ل�شتحو�ذ على �حتياطيات �لبنوك �ملركزية �أي�شً

�إىل جانب �ليورو وكان �أولها.    

نهاية  ولدت يف  �لتي  �ل�شحب �خلا�شة  حقوق 

�ملا�شي كعالج مت و�شفه يف  �لقرن  �ل�شتينيات يف 

وقت متاأخر ملري�ض بريتون وودز �لذي طفق حالة 

من  �خلا�شة  �ل�شحب  حقوق  �إ�شد�ر  ومت  تتدهور 

مكانتها  مطالبتها  ور�شخت  �ل�شبعينيات  �أو�ئـــل 

كمياتها  ولكن  �لدولية  حتياطيات  �لأ �أ�شول  كاأحد 

ثبات �أهميتها، وبحلول  كانت �أقل كثري� عما يكفي لإ

من  �خلا�شة  �ل�شحب  وحدة  �ختفت  �لت�شعينيات 

�لنظام �لنقدي �لعاملي.

الجدل العالمي يتجه نحو 
إيجاد عملة احتياط جديدة 
اعتمادا على حقوق السحب 

الخاصة القائمة بالفعل
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تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�شو جمعية �لقت�شاديني 

�ل�شعوديني

السوق السعودية.. 
تؤسس هويتها 

المستقبلية

ل �شك �أن �ل�شوق �ل�شعودية يف �لوقت �لر�هن وبعد جتربتني خاطفتني متباينتي �لجتاه ب�شورٍة 

ول  �شو�ق �ملالية، �شهدتنْ يف جزئها �لأ متطرفة، حدثتا خالل فرتة زمنية وجيزة جًد� بعمر تطور �لأ

�شعوًد� �شاروخًيا �إىل �ل�شماء 2003-2006، لتهوي بعدها ب�شرعٍة قريبة من �شرعة �ل�شعود 2006-

2009، وبعيًد� عن ما تخلل تلك �لرحلتني من تغري�ت وتطور�ت �أ�شبعتها وغريي �لكثري من �ملر�قبني 

�شارة �إىل عدٍد من �لعتبار�ت �أو �ملوؤ�شر�ت ب�شورة �أدق  در��شًة وبحًثا وحتلياًل، �إل �أنه ل بد من �لإ

يجابية �لتي  �لتي تنبئ عن بدء ت�شّكل هويٍة جديدة؛ هوية حتمل يف طياتها �لكثري من �ل�شمات �لإ

طاملا �فتقرتنْ �إليها فيما م�شى من عمرها �لذي ناهز 25 عاًما، �شمات �شلبة ترتبط بزيادة �لرتكز 

�ل�شتثماري �ملوؤ�ش�شي يف عمق �ل�شوق �ملالية، و�لذي و�جه �شابًقا �شعوباٍت جّمة من قبل �لزيادة 

فر�د(، ما قطع �لطريق على �لكثري من �لإ�شالحات  �ملفرطة و�لهائلة ل�شتثمار�ت �لتجزئة )�لأ

جــر�ء�ت �لنظامية �لتي ت�شتهدف �لنهو�ض بو�قع �لبيئة �ل�شتثمارية يف �ل�شوق، و�حلال تلك  و�لإ

)زيادة �لرتكز �ل�شتثماري �ملوؤ�ش�شي( كما نالحظ يف مطلع ت�شّكل هوية جديدة لل�شوق، ُيتوقع يف 

ثناياها �أن تزد�د تركز�ت �ل�شتثمار�ت �ملوؤ�ش�شاتية �ملحرتفة قانونًيا ومالًيا، و�لتي �شت�شاهم عرب 

د�ء  �لأ على  تقوم  �أ�ش�ٍض  على  و�ملعدة  �ملدرو�شة  �ل�شتثمارية  و��شرت�تيجياتها  �شا�شية،  �لأ �أدو�رهــا 

رباح �لت�شغيلية لتلك  �لقت�شادي �ملحلي، و�لفر�ض �لن�شبية لل�شركات �مل�شاهمة، و�نعكا�شها على �لأ

�شول  �لأ �أ�شعار  تقييمات  على  نتائجها  و�إ�شقاط  �أرباحها،  هو�م�ض  �لنمو يف  وتوقعات  �ل�شركات، 

كرب يف  �ملتد�ولة بال�شوق، كل ذلك من �شاأنه �أن يوؤ�ش�ض وي�شنع قو�عد �أكرث ر�شوًخا لل�شوق �ملالية �لأ

و�شط، و�لذي �شي�شاهم يف تعزيز ��شتقر�رها و�بتعادها عن �لتحركات �ل�شاذة  منطقة �ل�شرق �لأ

د�ء �لقت�شادي �لوطني و�أد�ء  و�ملتطرفة �شعوًد� �أو هبوًطا، وب�شورٍة تقارب بني م�شاري كل من �لأ

جل �لطويل �إىل ن�شج �ل�شوق وبلوغها مر�حل متقدمة من �لكفاءة  �ل�شوق �ملالية، �شتوؤدي عرب �لأ

و�لعد�لة و�ل�شفافية؛ ت�شتحق فعاًل ��شتقطاب �هتمام عموم �مل�شتثمرين حملًيا وعاملًيا.

على �لرغم من �ل�شود�وية �لغالبة على �أغلب �آفاق �لقت�شاد�ت حول �لعامل نتيجًة لتد�عيات 

ر�ض �إىل غربها،  زمة �ملالية �لعاملية، و�لتي ل ز�لت بقاياها تدق نو�قي�ض �خلطر من �شرق �لأ �لأ

ر�ض �لتي يقف عليها �قت�شادنا �لوطني، مبوجب �لعديد من  �أوؤكد ��شتناًد� �إىل متانة و�شالبة �لأ

�ملوؤ�شر�ت �ملالية و�ل�شتثمارية �لتي بدتنْ جلية وو��شحة يف جد�ول �ملقارنة بني خمتلف �قت�شاد�ت 

يف  �لعاملية  زمــة  �لأ �شاعقة  �أن  وكما  �ل�شعودية.  �ملالية  �ل�شوق  مب�شتقبل  �ملتفائلة  �لنظرة  �لعامل، 

�أكرث  بعد مرور  �لر�هن  �لزمن  فاإن  فاجعتها،  لهول  ب�شار  �لأ و�أعمتنْ  ذ�ن،  �لآ قد �شّكت  مطلعها 

زمة �لعاملية، ُيالحظ فيه �أن ب�شرية �لعني و�لعقل �أ�شبحت �أكرث  من عام ون�شف على ��شتعال �لأ

تتو�فر  �لتي  و�لفر�ض  بالقوى  ترتبط  موؤكدة  �إىل حيثياٍت  ت�شتند  بد�أتنْ  �إذ  ودر�يــة،  نفاًذ� وخربة 

ن�شاف �لالزم �ل�شرت�شاد  خرى، وهذ� هو ميز�ن �لإ لقت�شاٍد بعينه مقارنًة مع �لقت�شاد�ت �لأ

طر�ف نتيجة لتلك �لروؤية �ملن�شفة  بحكمه �لعادل و�ل�شوّي، وكم �شتكون �لثمار يانعٌة �أمام كاّفة �لأ

لالقت�شاد �لوطني من جانب، ومن جانب �آخر لل�شوق �ملالية �ملتاأهبة مل�شتقبلها �لر��شد.

عــودة  �خلا�شة  �ل�شحب  حقوق  وحققت 

مذهلة من �ملوت يف �جتماع جمموعة �لع�شرين 

يف ني�شان / �أبريل عندما قرر �لقادة لي�ض فقط 

زيادة حجم �لنقد �لدويل �إىل ثالثة �أمثاله بل 

ول مرة بعد زمن  �أي�شا �إ�شد�ر دفعة جدبدة لأ

�إحــالل  ذلــك  بعد  �ل�شني  و�قــرتحــت  طــويــل. 

كعملة  �لــدولر  حمل  �خلا�شة  �ل�شحب  حقوق 

��شتخد�م  »بـــدون  و�نكلني  يــقــول  ثــم  دولــيــة. 

�لبلد�ن �لرئي�شية  �أو  �إحدى �ملناطق �لرئي�شية 

فلن  حملية  كعملة  �خلا�شة  �ل�شحب  حلقوق 

�أو  �لــيــورو  مع  للتناف�ض  فر�شة  �أمامها  تكون 

�لني ناهيك عن �لدولر، ورغم كل ذلك يبدو 

�خلا�شة  �ل�شحب  حقوق  تن�شم  �أن  حمتماًل 

نظام  يف  �لبديلة  �جلــادة  �شول  �لأ قائمة  �إىل 

ما  �إذ�  خا�شة  �ملعتمدة  �لحتياطي  عمالت 

قرر �شندوق �لنقد �لدويل �عتماد �ملقرتحات 

ت�شمح  �لتي  حــالل  �لإ ح�شاب  ب�شاأن  �خلا�شة 

ع�شاء باإجر�ء عمليات مقاي�شة �لدولر�ت  لالأ

�خلا�شة  �ل�شحب  بحقوق  فيها  �ملرغوب  غري 

ثانًيا، فاإنه عقود من �عتبار �حلكمة �لتقليدية 

�لتي  �لذهب  �شبائك  من  بــاأكــو�م  لالحتفاظ 

عالها �لغبار بات �أمًر� عفا عليه �لزمان ويجب 

تدريجًيا  ببيعها  �لقيام  �ملركزية  �لبنوك  على 

مودة  ا  �أي�شً لي�شبح  �شفر  �لأ �ملعدن  عاد  فقد 

ز�د بنك �ل�شعب �ل�شيني من حياز�ته �لذهبية 

زيادة حادة كاأحد �لبد�ئل حليازة �لدولر غري 

�ملحدودة.

من  ثالًثا: حقق �لني بلوغه و�شع �ملالذ �لأ

موؤخًر�. 

من  �لــرغــم  وعلى  �لرينمنبي  هناك  مت 

�لتطور  من  كبرًي�  ــدًر�  ق �شيتطلب  مــر  �لأ �أن 

�لرينمنبي  فاإن  بال�شني  �ملال  �أ�شو�ق  و�نفتاح 

ع�شر  خالل  يف  دولية  عملة  ي�شبح  �أن  ميكن 

 30 �أهم �لعمالت خالل  �شنو�ت ورمبا �إحدى 

�شنة ولكن ذلك لبد �أن يكون جزًء� من نظام 

لبد  نظام  وهو  �ملتعددة  �لحتياطي  عمالت 

ا �لدولر و�ليورو و�لني و�جلنيه  �أن ي�شم �أي�شً

وحقوق  �ل�شوي�شري  و�لــفــرنــك  �شرتليني  �لإ

ا. �ل�شحب �خلا�شة ورمبا �لذهب �أي�شً

ثم يختم و�نكلني بالقول: ونظام عمالت 

�ملعنى  بنف�ض  كفء  غري  �ملتعددة  �لحتياطي 

غري  �ملقاي�شة  �ملق�شاد  نظام  به  كــان  �لــذي 

كفء �إل �أن وجود عمالت مناف�شة يوفر لبقية 

�لعامل حماية �شد �لقائد �لذي ي�شتغل مركزه 

من  جــًد�  كبرية  مبالغ  �قــرت��ــض  طريق  عــن 

�لديون ثم يقوم بت�شخيمها �أو خف�ض قيمتها.
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 توقيت ناجح..
وقرار يخدم المستثمرين

�شهم  اإىل �شوق االأ املوؤ�شرات املتداولة تعترب بوابة جلذب مزيد من اال�شتثمارات  اأن �شناديق  اأكد خرباء 

ال�شعودية، م�شريين اإىل توفر عديد من املزايا وعنا�شر النجاح لهذا املنتج اجلديد بف�شل ميزة ال�شيولة 

�شهم، اإىل جانب اأنه  النقدية الفورية كونه �شيتم تداول هذه ال�شناديق ب�شكل يومي يف ال�شوق اأ�شوة باالأ

�شهم بداًل من انتقاء  يعطي امل�شتثمر و�شيلة �شهلة ومنخف�شة التكاليف لال�شتثمار ب�شكل متنوع يف �شوق االأ

جنبية  كل �شهم على حدة، م�شددين على اأنها جاءت لتوافق بني املطالبة بفتح ال�شوق اأمام اال�شتثمارات االأ

�شواق النا�شئة وتت�شبب يف  موال ال�شاخنة التي قد تدمر االأ من جهة، وبني حاجتها للحماية من �شطوة االأ

اإ�شكاالت مالية، واقت�شادية وا�شعة. 

�لريا�ض - خالد الزومان

 »ETFs« وتتفوق �شناديق �ملوؤ�شر�ت �ملتد�ولة

�شهم  على �ل�شناديق �ل�شتثمارية �مل�شرتكة و�لأ

يف عدد من �ملميز�ت، منها �ل�شفافية و�ملرونة 

�لتكاليف  حجم  وقلة  معها  �لتعامل  و�شهولة 

�شول  �لأ وتنوع  �ل�ــشــرت�ك،  هذ�  على  �ملرتتبة 

�ل�شتثمار  خمــاطــر  يقلل  مــا  فيها  �مل�شتثمر 

يف  �ملبا�شر  �ل�شتثمار  بعك�ض  �شعار  �لأ وتقلب 

�شندوق  �إدر�ج  �إمكانية  جانب  �إىل  �شهم،  �لأ

�أ�ــشــو�ق  يف  حملية  �أ�شهم  مــن  مكونه  وحـــد�ت 

�ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  مو�فقة  بعد  عاملية، 

على �لطرح.

�ملالية على طرح  �ل�شوق  و�فقت هيئة  وقد 

�أوىل تلك �ل�شناديق ل�شركة »فالكم للخدمات 

�ملتد�ول  فالكم  »�شندوق  خــالل  من  �ملالية« 

�شهم �ل�شعودية«.  لالأ

فورية ال�شيولة النقدية

�ل�شعودية  �لقت�شاد  جمعية  ع�شو  وقــال 

�إنه  لـ»تــد�ول«  �لعمر�ن  حممد  �ملايل  و�ملحلل 

يعتقد �أن قر�ر بدء تد�ول �ل�شناديق �ملرتبطة 

�شليم  وقت  ويف  �شليًما  قر�ًر�  يعترب  باملوؤ�شر�ت 

�أد�ة ��شتثمارية  �إن هذه �ل�شناديق متثل  حيث 

للم�شتثمرين �ل�شتفادة من ميزة  تتيح  جديدة 

�لنقدية  �ل�شيولة  ميزة  �إىل  �إ�شافة  �ل�شناديق 

�لفورية بحكم �أنه �شيتم تد�ول هذه �ل�شناديق 

�إنه  �إل  �شهم  بالأ �أ�شوة  �ل�شوق  يف  يومي  ب�شكل 

من �ملتوقع �أل تكون قيم �لتد�ولت �أو نطاقات 

�شتتد�ول  �أنها  ب�شبب  عالية  عليها  �لتذبذب 

�شول لهذه  بقيمة مماثلة متاًما ل�شايف قيمة �لأ

�ل�شناديق وب�شكل يومي.

و�أ�شاف �لعمر�ن �أن هذه �ل�شناديق �شتمثل 

جانب غري �ملقيمني،  قناة بديلة ل�شتثمار�ت �لأ

�ل�شوق  �إىل  وهو ما قد ي�شجع بع�شهم للدخول 

�ل�شعودي بدًل من �لدخول من خالل �تفاقيات 

�ملبادلة �لتي مل تخدمهم بال�شكل �ملطلوب حتى 

ن. �لآ

�شهولة و�شرعة الدخول واخلروج

�لرئي�ض  �لقويز  حممد  �عترب  جانبه  من 

�ل�شناديق  �أن  �ملالية  در�ية  ل�شركة  �لتنفيذي 

�ل�شتثمارية �ملتد�ولة ETFs هي و�شيلة ممتازة 

�ل�شيولة ذ�تها  عطاء �ل�شناديق �ل�شتثمارية  لإ

�شهم من حيث �شهولة و�شرعة  �لتي تتمتع بها �لأ

من  �مل�شتثمر  يتمكن  بحيث  و�خلــروج  �لدخول 

كان  لــو  كما  �ل�شناديق،  هــذه  يف  �ل�شتثمار 

يعطي  قد  ما  وهو  �ل�شوق،  من  �أ�شهًما  ي�شرتي 

�لتكاليف  ومنخف�شة  �شهلة  و�شيلة  �مل�شتثمر 

بدًل  �شهم  �لأ �شوق  يف  متنوع  ب�شكل  لال�شتثمار 

من �نتقاء كل �شهم على حدة.

ولكنه �أو�شح �أنه من حيث جذب م�شتثمرين 

�إ�شد�ر  جــدر  �لأ من  يكون  فقد  لل�شوق  �أجانب 

�شو�ق  هذه �ل�شناديق �ملتد�ولة وتد�ولها يف �لأ

)ك�شوق  جانب  �لأ �مل�شتثمرون  فيها  يوجد  �لتي 

ور�ق  ـــالأ مــريــكــيــة، و�ــشــوق لــنــدن ل �ــشــهــم �لأ �لأ

هوؤلء  معظم  �أنظمة  لرتباط  وذلك  �ملالية(، 

�شو�ق وكثافة تعامالتهم  �مل�شتثمرين مع هذه �لأ

معها و�شهولة تد�ولهم فيها.

و�أ�شاف �أن معرفة �مل�شتثمرين و�رتياحهم 

لتنظيمات و�إجر�ء�ت �لعمل فيها قد يجعل هذه 

 توقيت ناجح..
وقرار يخدم المستثمرين

صناديق املؤشرات املتداولة
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�مل�شتثمرين  قبل  من  للقبول  �أدعى  �ل�شناديق 

قبلهم،  من  للتد�ول  قابلية  و�أكــرث  �ملوؤ�ش�شني 

�شوق  على  �ل�شناديق  تد�ول هذه  ولكن ح�شر 

يح�شر  قد  فقط  )تــد�ول(  �ل�شعودي  �شهم  �لأ

جانب عليها،  �إقبال �مل�شتثمرين �لأ �أو يقلل من 

حالًيا  �مل�شتثمرين  هــوؤلء  �رتباط  لعدم  نظًر� 

لفهم  �إ�شايف  لوقت  وحاجتهم  »تــد�ول«  ب�شوق 

نظام عمل �ل�شوق ومتطلباته �لنظامية.

ديناميكية هيئة ال�شوق

من جهته �أكد �لكاتب �لقت�شادي و�ملحلل 

�أن  �لبوعينني  �شعد  بــن  ف�شل  �لقــتــ�ــشــادي 

متطلبات  تلبية  �إىل  ت�شعى  �ملالية  �ل�شوق  هيئة 

و�ملوؤ�ش�شات  فــر�د  �لأ �مل�شتثمرين  و�حتياجات 

خــالل  مــن  ــــدويل  و�ل �ملــحــلــي  �مل�شتويني  عــلــى 

�لــ�ــشــوق  تــطــويــر  يف  ت�شهم  حــديــثــة  مــنــتــجــات 

وحتقيق �أهد�فها �ل�شرت�تيجية.

يجابي  وقال �إن ديناميكية �لهيئة وتعاملها �لإ

مع �ملتغري�ت �ل�شتثمارية، وحاجة �مل�شتثمرين، 

�شينعك�ض �إيجاًبا على كفاءة �ل�شوق، وجاذبيتها 

ا من خالل  للم�شتثمرين �ملحليني و�لعامليني �أي�شً

�أدو�ت �ل�شتثمار �ملتاحة لهم.

�إطالق  �أن  �إىل  �لقت�شادي  �لكاتب  و�أ�شار 

�أن يحقق  �ملوؤ�شر ميكن  �ل�شوق ل�شناديق  هيئة 

وي�شاعد يف  �ل�شعودية،  �ملال  ل�شوق  نوعية  نقلة 

توفري فر�ض ��شتثمارية جديدة خا�شة ل�شغار 

جنبي �لذي �شيتمكن  �مل�شتثمرين، و�مل�شتثمر �لأ

�ل�شناديق  تــلــك  وحــــد�ت  يف  ــاجــرة  �ملــت مــن 

مبا�شرة، وحل�شابه �خلا�ض.

�ل�ــشــتــثــمــاريــة  �لــ�ــشــنــاديــق  �أن  و�عـــتـــرب 

�لقاعدة  تو�شيع  على  �شتعمل  للتد�ول  �ملتاحة 

�ملتاحة،  �خليار�ت  من  و�شتزيد  �ل�شتثمارية، 

و�ــشــتــ�ــشــاعــد يف جـــذب �لــ�ــشــيــولــة وتــوزيــعــهــا، 

و�شت�شيف لل�شوق عمًقا ��شتثمارًيا هي يف �أم�ض 

�حلاجة �إليه يف �لوقت �حلايل.

�ل�شناديق  �إن  �لقت�شادي  �ملحلل  وقــال 

لتو�فق  جــاءت  للتد�ول  �ملتاحة  �ل�شتثمارية 

�ل�شتثمار�ت  �أمــام  �ل�شوق  بفتح  �ملطالبة  بني 

للحماية  حاجتها  وبــني  جــهــة،  مــن  جنبية  �لأ

تدمر  قد  �لتي  �ل�شاخنة  مـــو�ل  �لأ �شطوة  من 

ـــو�ق �لــنــا�ــشــئــة وتــتــ�ــشــبــب يف �إ�ــشــكــالت  ـــش � �لأ

�لهيئة،  رقابة  و�أن  و��شعة،  و�قت�شادية  مالية، 

�إىل  �إ�شافة  �ل�شناديق،  تلك  على  و�إ�شر�فها 

�لو��شحة  عملها  و�آلــيــة  �ملطلقة،  �شفافيتها 

�أعـــادت  ورمبـــا  �مل�شتثمرين،  ثقة  �شيك�شبها 

تاأثرت  �لتي  �ل�شتثمارية  �ملوؤ�ش�شات  م�شد�قية 

كثرًي� بعد �نهيار فرب�ير 2006 م.

�ل�شوق  تقود  �لهيئة  �أن  �لبوعينني  ويعتقد 

�ل�شتثمار�ت  �أمـــام  �ملن�شبط  �لنــفــتــاح  نحو 

حاطة  جنبية كمرحلة تاأهيلية متكنها من �لإ �لأ

�أن  قبل  �ملتوقعة،  و�ل�شلبيات  يــجــابــيــات  بــالإ

جنبي  �لأ �ل�شتثمار  �أمام  �ل�شوق  فتح  يف  تفكر 

�ملبا�شر، وهي مرحلة قد ل تاأتي قريًبا، �إل �أن 

حدوثها  �إمكانية  �إىل  ت�شري  �لدولية  �ملعطيات 

م�شتقباًل.

تو�شيف اآلية العمل

�إىل وحد�ت  و�ل�شناديق �جلديدة مق�شمة 

�ملالية  ور�ق  �لأ �شوق  يف  تد�ولها  يتم  مت�شاوية 

خالل فرت�ت �لتد�ول كتد�ول �أ�شهم �ل�شركات، 

�ل�شتثمار  �شناديق  من  كل  مميز�ت  وجتمع 

من  �شلة  من  تتكون  كما  �شهم،  و�لأ �مل�شرتكة 

�ملــايل  �ل�شوق  يف  �ملــدرجــة  �ل�شركات  �أ�شهم 

�ملوؤ�شر�ت  حركة  و�شتتبع  للتد�ول،  و�لقابلة 

لت�شهيل  مكوناته،  مع  ��شتثمار�تها  وتتطابق 

د�ئها من خالل �أد�ء  معرفة مالك �لوحد�ت لأ

�ملوؤ�شر�ت �لتي تتبعها �أو حتاكيها.

طريق  عن  �لــوحــد�ت  وبيع  �شر�ء  و�شيتم 

عرو�ض �لبيع و�ل�شر�ء خالل فرت�ت �لتد�ول.

بوجود  �جلــديــدة  �ل�شناديق  تتميز  كما 

�شانع �شوق مرخ�ض يعمل على حماكاة �أد�ئها 

�أو�مر  طريق  عن  تتبعها  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  د�ء  لأ

بيع و�شر�ء �لوحد�ت ويوفر �ل�شيولة لل�شناديق 

مبا  لل�شر�ء  م�شتمرة  عرو�ض  توفري  خالل  من 

�أي  يف  �شر�ئها  �أو  بيعها  من  �مل�شتثمر  ميكن 

�أد�ءه  وت�شمن  ت�شبط  ��شرت�طات  وفق  وقت، 

و�لتز�مه ب�شكل م�شتمر من خالل مدى �شعري 

�أ�شول  ل�شايف  ر�شادية  �لإ �لقيمة  حــول  معني 

.)iNAV( لوحدة�

قبل  من  �ل�شوق  �شناع  �أد�ء  مر�قبة  وتتم 

�ل�شعودية  �ملالية  و�ل�شوق  �ل�شناديق  مديري 

ومعايري  ب�شروط  �لتز�مهم  مــدى  من  للتاأكد 

�ملتد�ولة  �ل�شناديق  �شتخ�شع  كما  �خلدمة، 

لنف�ض قو�عد �لتد�ول �خلا�شة ب�شوق �ل�شركات 

و�مر. فيما يخ�ض فرت�ت �لتد�ول و�أنو�ع �لأ

وميــكــن �ـــشـــر�ء وحــــدة و�حـــــدة مـــن تلك 

عملية  تخ�شع  فيما  �أدنـــى،  كحد  �ل�شناديق 

�ل�شندوق  و�شروط  حكام  لأ �لوحد�ت  �إن�شاء 

�رتفاع  نتيجة  �مل�شتثمرون  و�شيك�شب  نف�شه، 

ـــاح،  رب �لأ وتــوزيــعــات  �ل�شندوق  �أ�ــشــول  قيمة 

�أ�شوله،  قيمة  ب�شايف  �ل�شندوق  �أد�ء  و�شيقيم 

نقطة   12 بو�قع  عمولة  �مل�شرتي  �شيتحمل  كما 

�أ�شا�ض على كل �شفقة بذ�ت �لطريقة يف �شوق 

رباح  �لأ �مل�شتثمر على  �شهم، فيما �شيح�شل  �لأ

ــر�ء هـــذه �لـــوحـــد�ت �أ�ــشــوة  �لــنــقــديــة عــنــد �ــش

بح�شب  رباح  �لأ توزيع  و�شيتم  �شهم،  �لأ مبالكي 

�لتوزيعات �لنقدية  طريقة مدير �ل�شندوق يف 

�شد�ر. و�ملن�شو�ض عليها يف ن�شرة �لإ

ويجب �لتفريق بني �شعر �لتد�ول للوحد�ت 

قيمة  وبني  و�لطلب  �لعر�ض  لية  لآ �لذي يخ�شع 

�لــتــي متــثــل �لقيمة  لــلــوحــدة  �ـــشـــول  �ــشــايف �لأ

وغالًبا  �لوحدة  لهذه  �ملكونة  �شول  لالأ �ل�شوقية 

لقيمة �شايف  ب�شعر قريب جًد�  تد�ولها  يتم  ما 

�شول. �لأ

البوعينين: الهيئة 
تقود السوق نحو 

االنفتاح المنضبط أمام 
االستثمارات األجنبية

القويز: ستعطي 
المستثمر وسيلة سهلة 

ومنخفضة التكاليف 
لالستثمار المتنوع 
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�ملتد�ولة  �ل�شناديق  يف  �مل�شتثمر  و�شيو�جه 

�ملالية  ور�ق  �لأ يف  �ل�شتثمار  خمــاطــر  نف�ض 

عرب  فيها  �ل�شتثمار  تنوع  ب�شبب  �أقــل  وب�شورة 

�شهم و�ل�شكوك و�ل�شلع �ل�شتهالكية. نو�فذ �لأ

�شهم  ويف �لبد�ية �شتطرح فقط �شناديق �لأ

�ل�شتثمارية  �ل�شناديق  و�شتتاح  �ل�شعودية، 

�مل�شتثمرين  وجن�شيات  و�شر�ئح  فئات  جلميع 

وتــد�ر  �ملالية،  ور�ق  �لأ بــتــد�ول  لهم  �ملرخ�ض 

مدير  قبل  من  ومبا�شر  كامل  ب�شكل  �ل�شناديق 

�ل�شناديق  و�شروط  حكام  لأ وتخ�شع  �ل�شندوق 

�ل�شتثمارية �مل�شدرة من قبل هيئة �ل�شوق �ملالية 

ول تعقد جمعيات عمومية لهذه �ل�شناديق.

متاحة  و�ملناقلة  �لتحويل  عملية  و�شتكون 

و�أحكام  �شروط  وبنف�ض  �لعمالء  حمافظ  بني 

عند  �لــوحــد�ت  �شت�شعر  كما  �ــشــهــم،  �لأ حتويل 

�إدر�ج �ل�شندوق يف �ل�شوق �لثانوي بقيمة �شايف 

�شعار  لأ �ملتد�ولة  �لوحد�ت  تخ�شع  ثم  �شول  �لأ

لها  �ملرخ�ض  للجهات  ويحق  و�لطلب،  �لعر�ض 

�ل�شناديق  غر�ر  على  �شندوق  من  �أكرث  بطرح 

�مل�شرتكة.

�ملتد�ولة  �ملوؤ�شر�ت  �شناديق  �أن  �إىل  ي�شار 

�لــعــاملــيــة يف عــام  �ــشــو�ق  لــالأ ول مــره  ظــهــرت لأ

تبعتها  ثــم  �لكندية  ــو�ق  �ــش �لأ خــالل  1989مـــن 

ذلك  1993،وبــعــد  عــام  يف  مريكية  �لأ �ــشــو�ق  �لأ

حيث  �ل�شريع  �لنمو  يف  �ل�شناديق  هــذه  بــد�أت 

دولر  مليار   72 �أ�شولهامن  �شايف  قيمة  ز�دت 

عام  بنهاية  دولر  مليار   700 �إىل   2001 عــام 

مريكية وحدها. �شو�ق �لأ 2009م يف �لأ

العمران: توافر ميزة 
السيولة النقدية الفورية 

بفضل التداول اليومي

شاركت فيها »تداول« و»هيئة السوق املالية« 

ورشة عمل لشرح آلية صناديق 
المؤشرات المتداولة

عالمي بالتعاون مع هيئة �ل�شوق  عقدت �شركة �ل�شوق �ملالية »تد�ول« يف مركزها �لإ

�ملالية موؤخًر�، ور�شة عمل ناق�شت �آلية عمل �شناديق �ملوؤ�شر�ت �ملتد�ولة )ETFs( �لتي 

ووليد  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  من  �حلمود  وخالد  �لرميان  يا�شر  مب�شاركة  حديًثا،  �أطلقت 

�لبو�ردي من �شركة �ل�شوق �ملالية )تد�ول(.

وتناول �ملتحدثون �آلية عمل هذه �ل�شناديق حيث ��شتهل �لنقا�ض يا�شر �لرميان من 

�حلديث  تناول  ثم  عام،  ب�شكل  �جلديد  �ملنتج  عن  �لتعريف  متناوًل  �ملالية  �ل�شوق  هيئة 

وليد �لبو�ردي لي�شرح للح�شور �جلو�نب �لفنية و�لتقنية لعمل هذه �ل�شناديق.

كما تناول خالد �حلمود �لتعريف باأطر�ف �لعمل وتطرق للحديث عن مميز�ت هذه 

ور�ق  �لأ �شوق  يف  تد�ولها  يتم  مت�شاوية  وحد�ت  �إىل  تق�شم  �لتي  �ل�شتثمارية  �ل�شناديق 

�ملالية خالل فرت�ت �لتد�ول كتد�ول �أ�شهم �ل�شركات.

�شهم،   �إن �ل�شناديق جتمع مميز�ت �شناديق �ل�شتثمار �مل�شرتكة و�لأ وقال �حلمود 

وهي كغريها من �ل�شناديق تتكون من �شلة من �أ�شهم �ل�شركات �ملدرجة يف �ل�شوق �ملايل 

�ل�شناديق د�ئًما  تتبع هذه  ب�شفافيتها حيث  ب�شكل رئي�ض  تتميز  للتد�ول، لكنها  و�لقابلة 

ي�شهل على  وبالتايل  �ملوؤ�شر�ت،  ��شتثمار�تها مع مكونات هذه  �ملوؤ�شر�ت وتتطابق  حركة 

�أو  تتبعها  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  �أد�ء  خالل  من  �أد�ئها  معرفة  �ل�شناديق  هذه  وحد�ت  مالك 

فرت�ت  خالل  و�ل�شر�ء  �لبيع  عرو�ض  طريق  عن  �لوحد�ت  وبيع  �شر�ء  ويتم  حتاكيها، 

يعمل على حماكاة  �شوق  �شانع  بوجود  �ملتد�ولة  �ملوؤ�شر�ت  �شناديق  تتميز  كما  �لتد�ول. 

و�شر�ء  بيع  �أو�مر  عن طريق  وذلك  �ل�شناديق  هذه  تتبعها  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  د�ء  لأ �أد�ئها 

�لوحد�ت. 

ف�شاح  وح�شب ور�شة �لعمل فاإن م�شدري هذه �ل�شناديق يلتزمون بن�شر معلومات �لإ

كاملة عن �شناديقهم و�ملوؤ�شر�ت �لتي تتبعها، وهي متتاز بالتقييم �مل�شتمر من قبل مدير 

ل�شايف  ر�شادية  �لإ بالقيمة  يعرف  ما  �أو  �لوحدة  لقيمة  �لتد�ول  �ل�شندوق خالل فرت�ت 

قيمة  ب�شايف  يعرف  ما  �أو  �ليوم  نهاية  تقييم  �إىل  �شافة  بالإ  ،)iNAV( �لوحدة  �أ�شول 

ي�شتطيع  حيث  معها،  �لتعامل  و�شهولة  باملرونة  متتاز  �أنها  جانب  �إىل   )NAV( �شول  �لأ

�مل�شتثمر �شر�ء �أو بيع �لوحد�ت مبا�شرة عن طريق �شوق �ل�شناديق وب�شكل فوري وبنف�ض 

�شهم. طريقة �شر�ء �لأ

كما ميكن �مل�شتثمر �أن يقوم بعملية �ل�شر�ء باأي من �شناديق �ملوؤ�شر�ت �ملتد�ولة بغ�ض 

�لنظر عن �مل�شدر بعك�ض �ل�شناديق �مل�شرتكة �لتي يتطلب �ل�شتثمار فيها �لتعامل من 

�ملوؤ�شر�ت  �شناديق  يف  لال�شرت�ك  �أدنى  حد  يوجد  ول  مبا�شرة،  �ل�شندوق  مدير  خالل 

�ملتد�ولة .

يتحمل  ل  حيث  تكلفتها  �نخفا�ض  �ل�شناديق  هذه  ميز�ت  من  �إن  �ملتحدثون  وقال 

 0.12 بال�شوق وهي  عليها  �ملتعارف  و�ل�شر�ء  �لبيع  ر�شوم  �ملتعاملون على وحد�تها غري 

هذه  م�شدر  ويلتزم   ، جــًد�  قليلة  تعترب  �ل�شناديق  �إد�رة  م�شاريف  �أن  كما  �ملئة،  يف 

�شا�شية لوجود  �شد�ر، وتعترب �مليزة �لأ �ل�شناديق بامل�شاريف �ملف�شح عنها يف ن�شرة �لإ

�شعار  مثل هذ� �ملنتج هي توزيع �ل�شتثمار�ت �لتي تقلل من خماطر �ل�شتثمار وتقلب �لأ

�شهم. بعك�ض �ل�شتثمار �ملبا�شر يف �شوق �لأ
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مقدمة عن صناديق المؤشرات المتداولة:
يتم  متساوية  وح��دات  إلى  مقسمة  استثمارية  صناديق  هي 
كتداول  التداول  فترات  خالل  المالية  األوراق  سوق  في  تداولها 
من  كال  مميزات  الصناديق  ه��ذه  وتجمع  الشركات،  أسهم 

صناديق االستثمار المشتركة واألسهم. 

مقدمة 
صناديق  عن  موجز  شرح  القارئ  إعطاء  إلى  الوثيقة  هذه  تهدف 
المؤشرات المتداولة المعروفة بال )ETFs(, كما ستستخدم في 
التوعية  حملة  على  للقائمين  معلوماتي  كمرجع  الوقت  نفس 
الخاصة بهذه الصناديق, حيث تركز الوثيقة بشكل أساسي على 
تقديم معلومات وافية تساعد في توعية المجتمع االستثماري 
شرح  على  التركيز  طريق  عن  فيه  المتعاملين  و  شرائحه  بجميع 
من  بمثيالتها  ومقارنتها  المتداولة  المؤشرات  صناديق  مميزات 
يعرف  كما  أو  المشتركة  كالصناديق  أخرى  استثمارية  صناديق 

.)Mutual Funds( بال

تسويقية  أداة  األشكال  من  شكل  بأي  الوثيقة  هذه  تعتبر  ال 
وإنما كما ذكر سابقا هي وسيلة توعية تستهدف المستثمرين 

والمتعاملين في سوق األوراق المالية. 

تتكون  الصناديق  من  كغيرها  المتداولة  المؤشرات  صناديق 
المالي  السوق  في  المدرجة  الشركات  أسهم  من  سلة  من 
تتبع  حيث  بشفافيتها  رئيسي  بشكل  وتتميز  للتداول،  والقابلة 
هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع 
مكونات هذه المؤشرات. بالتالي يسهل على مالك وحدات هذه 
المؤشرات  أداء  خالل  من  الصناديق  هذه  أداء  معرفة  الصناديق 
طريق  عن  الوحدات  وبيع  شراء  ويتم  تحاكيها،  أو  تتبعها  التي 
صناديق  تتميز  كما  التداول.  فترات  خالل  والشراء  البيع  عروض 
المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على خلق السيولة 

في السوق وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات. 

ظهرت صناديق المؤشرات المتداولة ألول مره لألسواق العالمية 
األسواق  تبعتها  ثم  الكندية  األسواق  خالل  من  19٨9م  عام  في 
األمريكية في عام 1993م ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق 
لصناديق  األص��ول  صافي  قيمة  زادت  حيث  السريع  النمو  في 
مليار   700 إلى  2001م  عام  دوالر  مليار   72 من  المتداولة  المؤشرات 

دوالر بنهاية عام 2009م في األسواق األمريكية وحدها.

بماذا تتميز صناديق المؤشرات المتداولة:
الشفافية

سوقية  مؤشرات  تتبع  المتداولة  المؤشرات  صناديق  أن  بحكم 
الصناديق  ه��ذه  استثمارات  على  التعرف  السهولة  من  ف��ان 
هذه  مصدري  ويلتزم  االستثمارات,  ونسب  المحتوى  حيث  من 
صناديقهم  عن  كاملة  اإلفصاح  معلومات  بنشر  الصناديق 

والمؤشرات التي تتبعها.

كما تمتاز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خالل فترات 
لصافي  اإلرشادية  بالقيمة  يعرف  ما  أو  الوحدة  لقيمة  التداول 
ما  أو  اليوم  نهاية  تقييم  إلى  باإلضافة   ,)iNAV( الوحدة  أصول 

)NAV( يعرف بصافي قيمة األصول
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المرونة
التعامل  بسهولة  المتداولة  المؤشرات  صناديق  وحدات  تتميز 
مباشرة  الوحدات  بيع  أو  شراء  المستثمر  يستطيع  حيث  معها 
طريقة  وبنفس  ف��وري  وبشكل  األس��ه��م   س��وق  طريق  ع��ن 
صناديق  وحدات  المستثمرشراء  يستطيع  كما  األسهم.  شراء 
النظر عن المصدر بعكس الصناديق  المتداولة بغض  المؤشرات 
التعامل من خالل مدير  االستثمار فيها  يتطلب  التي  المشتركة 
لالشتراك  أدنى  حد  يوجد  ال  انه  إلى  باإلضافة  مباشرة.  الصندوق 

في صناديق المؤشرات المتداولة

التكلفة
المتداولة  الصناديق  في  أساسي  بشكل  االستثمار  يتميز 
هذه  في  االشتراك  هذا  على  المترتبة  التكاليف  بإنخفاض  
الصناديق, حيث تتمثل هذه التكاليف فقط في عمولة الشراء 
جدا  قليلة  الصناديق  هذه  إدارة  مصاريف  أن  كما  البيع.  أو 
المفصح  فقط  بالمصاريف  الصناديق  لهذه  المصدر  ويلتزم 

عنها في نشرة اإلصدار.

تنوع االستثمارات
تتميز الصناديق االستثمارية بشكل عام بتنوع األصول المستثمر 
األسعار  تقلب  و  االستثمار  مخاطر  من  بالتالي  يقلل  مما  فيها 

بعكس االستثمار المباشر في األسهم.

و  المتداولة  المؤشرات  صناديق  بين  سريع  بشكل  يقارن  جدول 
وسائل االستثمار األخرى كالصناديق المشتركة واألسهم

ال��م��ؤش��رات  ص��ن��ادي��ق  ف��ي  ودوره  ال��س��وق  ص��ان��ع  تعريف 
المتداولة:

المالية  السوق  هيئة  قبل  من  مرخصة  جهة  هو  السوق  صانع 
وظيفتها توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة 
يستطيع  وبالتالي  للشراء  مستمرة  ع��روض  توفير  يتم  بحيث 

المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات.

المالية  السوق  هيئة  تفرضها  التي  الشروط  بعض  بالطبع  هناك 
على الجهات المرخصة بتأدية هذه الخدمة الهدف منها ضبط 

وضمان أداء صانع السوق وهي على النحو التالي:

طلبات  و  بيع  عروض  بتوفير  مستمر  بشكل  السوق  صانع  يلتزم 
القيمة  شراء على الصناديق من خالل مدى سعري معين حول 

.)iNAV( اإلرشادية لصافي قيمة  أصول الوحدة

ما  أو  محدد  مبلغ  عن  والشراء  البيع  أوام��ر  قيمة  تقل  أال  يجب 
يعادله من وحدات.

 5 ب  االفتتاح  بعد  األوام��ر(  )عرض  السوق  صانع  التزامات  وتبدأ 
أداء  أيضا ب 5 دقائق قبل اإلغالق, ويتم مراقبة  دقائق وتنتهي 
صناع السوق من قبل مدراء الصناديق والسوق المالية السعودية 

للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايير الخدمة.



�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

�8
�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

��
�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

�8
�لعدد 42 - �أبريل  2010 م

��

ETF.FALCOMWATCH.COM

مصطلحات وتعريفات
استثمارية  صناديق  هي   :)ETFs( المتداولة  المؤشرات  صناديق 
مقسمة إلى وحدات متساوية القيمة يتم تداولها خالل فترات 

التداول المستمر.

وتدير  تصدر  التي  الجهة  هي   :(Fund Manager(الصندوق مدير 
صناديق المؤشرات المتداولة والمرخص لها أصال من قبل هيئة 

السوق المالية بإدارة األصول.

صافي قيمة أصول الصندوق )NAV): هي عبارة عن مجموع 
مجموع  منه  مطروحا   – فيها  المستثمر   – الصندوق  أصول 
مدير  ويلتزم   ,- الصندوق  إدارة  مصاريف   – الخصوم  قيمة 
الصندوق بعرض قيمة صافي األصول للوحدة نهاية كل يوم 
تداول و خالل التداول المستمر من خالل موقعه اإللكتروني و 

موقع تداول.

اإلرشادية  القيمة  تعكس   :(iNAV( اإلرشادية  الوحدة  قيمة 
التغير في قيمة الوحدة خالل فترات التداول الناتجة عن  العرض 
الشركات  أسعار  أو  الصندوق  أص��ول  أسعار  تغير  و  والطلب 
أصول  صافي  لقيمة  تقريبية  قيمة  وتعتبر  فيها,  يستثمر  التي 

الصندوق.

قبل  من  لها  مصرح  جهة  هي   :(Market Maker(السوق صانع 
هيئة السوق المالية لتوفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات 

المتداولة من خالل توفير عروض بيع وشراء مستمرة.

على  السعودية  المالية  والسوق  السوق  صانع  بين  اإلتفاق  يتم 
للرقابة  اآللية  وتخضع  األوام��ر  وحجم  السعري  المدى  نسبة 
مصطلحات  المالية.  السوق  قبل  من  دوري  بشكل  والتقييم 

وتعريفات.

األسواق  في  التغير  لقياس  رقمية  معايير   :)Indexes( المؤشرات 
قياس  المراد  الشركات  من  المؤشرات  هذه  وتتكون  المالية 

أداءها. 

وأقل  شراء  طلب  أعلى  بين  الفرق  هو   :)Spread( السعري  المدى 
عرض بيع.

السوق  صانع  ش��راء  عملية  هي   :)Creation( ال��وح��دات  إنشاء 
مباشرة  بطريقة  المتداولة  المؤشرات  صناديق  تكوين  لوحدات 
التعليمات  حسب  لها  المرخص  الجهة  أو  الصندوق  مدير  من 

المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق

بين  عيني   تبادل  عملية  هي   :)Redemption( الوحدات  استرداد 
المتداولة  المؤشرات  صناديق  تكوين  لوحدات   السوق  صانع 
لها  المرخص  الجهة  أو  الصندوق  مدير  مع  مباشرة  بطريقة 
المنصوص  التعليمات  حسب  األسهم  من  سلة  مع  بمبادلتها 

عليها من قبل مدير الصندوق.

فترات التداول وأنواع األوامر
التداول  قواعد  لنفس  المتداولة  المؤشرات  صناديق  تخضع 
التداول  فترات  يخص  فيما  الشركات  أسهم   بسوق  الخاصة 

وأنواع األوامر

استثمارية  صناديق  هي   :)

المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق

( الوحدات  استرداد 
المتداولة  المؤشرات  صناديق  تكوين  لوحدات   السوق  صانع 
لها  المرخص  الجهة  أو  الصندوق  مدير  مع  مباشرة  بطريقة 
المنصوص  التعليمات  حسب  األسهم  من  سلة  مع  بمبادلتها 

عليها من قبل مدير الصندوق.
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أسئلة و أجوبة
1. ما هي صناديق المؤشرات المتداولة ومتى نشأت وكيف 

بدأت ؟
هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها 
أسهم  ك��ت��داول  ال��ت��داول  فترات  خ��الل  المالية  األوراق  س��وق  في 
الشركات, هذه الصناديق تجمع مميزات كال من صناديق االستثمار 

المشتركة واألسهم وفي نفس الوقت تتخلص من سلبياتهما.
العالمية  لألسواق  مره  ألول  المتداولة  المؤشرات  صناديق  ظهرت 
الوقت  ذلك  ومنذ  األمريكية  األس��واق  خالل  من  م   1993 عام  في 
صافي  قيمة  زادت  حيث  السريع  النمو  في  الصناديق  هذه  بدأت 
األصول للصناديق االستثمارية المتداولة من 72 مليار دوالر عام 2001م 
إلى 700 مليار دوالر بنهاية عام 2009م في األسواق األمريكية وحدها.

2. كيف يمكن للمستثمر أن يشتري في هذه الصناديق ؟
ويتم شراء و بيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خالل 
الوحدات  هذه  واسترداد  إنشاء  طريق  عن  أيضا  و  التداول  فترات 

عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.

3. هل هناك حد أدنى أو أعلى لعدد الوحدات التي يمكن 
للمستثمر الواحد شراءها أو بيعها ؟

الحد األدنى لشراء الوحدات عن طريق سوق الصناديق هو وحدة 
وشروط  ألحكام  الوحدات  إنشاء  عملية  تخضع  بينما  واح��ده 

الصندوق نفسه.

)ETFsو   ( الصناديق  هذه  بين  والمزايا  الفوارق  هي  ما   .4
الصناديق التقليدية؟

5. ما هي الفوائد التي تعود على المستثمر من االستثمار 
في مثل هذه الصناديق ؟

تتمثل مكاسب المستثمرين بشكل عام بالمكاسب الناتجة عن 
ارتفاع قيمة أصول الصندوق باإلضافة إلى توزيعات األرباح.

6. هل هناك عالقة بين أداء الصندوق وأداء األسهم المكونة 
للصندوق في السوق ؟

قيمة  بصافي  الصندوق  أداء  يقيم  حيث  مباشر،  وبشكل  نعم 
أصوله وكلما ارتفعت هذه األصول أرتفع تقييم الصندوق تباعا.

يتحملها  أخ��رى  إداري��ة  مصاريف  أو  عموالت  هناك  هل   .7
المشترى لهذه الوحدات؟

يتحمل المشتري عمولة بيع وشراء الوحدات في سوق صناديق 
على  أساس  نقطة   12 العمولة  هذه  وتبلغ  المتداولة،  المؤشرات 
في  به  معمول  هو  كما  الصفقة  قيمة  من   %0.12 أو  صفقة  كل 

سوق األسهم.

8. هل يحصل المستثمر على األرباح النقدية عند شراء هذه 
الوحدات أسوة بمالكي األسهم ؟

في  الصندوق  مدير  سياسة  بحسب  األرب��اح  توزيع  ويتم  نعم، 
التوزيعات النقدية والمنصوص عليها في نشرة اإلصدار.

9. هل سعر الوحدة لهذه الصناديق تساوي أو تعادل سعر 
األسهم المكونة لوحدات الصناديق ؟

آللية  يخضع  والذي  للوحدات  التداول  سعر  بين  التمييز  من  بد  ال 
تمثل  والتي  للوحدة  العرض والطلب وبين قيمة صافي األصول 
يتم  ما  وغالبا  الوحدة  لهذه  المكونة  لألصول  السوقية  القيمة 

بيع وشراء الوحدات بسعر قريب جدا لقيمة صافي األصول.

10. هل سيتم إصدار نشرة إصدار مستقلة لهذه الصناديق قبل 
البدء في طرحها وتداولها في السوقين األولي والثانوي؟

المالية  السوق  هيئة  بشروط  الصندوق  مدير  يلتزم  حيث  نعم، 
الخاصة بصناديق االستثمار والتي من ضمنها اإلفصاح عن نشرة 
فترة  في  بنشرها  ويلتزم  الصندوق  وأحكام  وش��روط  اإلص��دار 

مناسبة قبل طرح الصندوق.
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هذه  مثل  في  المستثمر  تواجه  التي  المخاطر  هي  .ما   11
الصناديق؟

نفس  مماثل  بشكل  المتداولة  الصناديق  في  المستثمر  يواجه 
بسبب  أقل  بصورة  ولكن  المالية  األوراق  في  االستثمار  مخاطر 

تنوع االستثمار في هذه الصناديق.

12 .هل هذه الصناديق مقصورة على األسهم فقط؟
فقط  األسهم  على  المتداولة  المؤشرات  صناديق  تقتصر  ال 
وإنما قد تضم صكوك أو سلع  مثل الذهب والفضة ولكن في 
صناديق  فقط  طرح  سيتم  المشروع  هذا  من  األولية  المرحلة 

األسهم السعودية.

13. من هو المصدر لهذه الوحدات والصناديق ؟
الجهات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية.

14 .هل هناك حدود لتملك وحدات هذه الصناديق ؟
ال تخضع صناديق المؤشرات المتداولة لحدود تملك معينة كما 

في األسهم.

فئات  لجميع  متاح  الصناديق  هذه  في  االستثمار  هل   .15
وجنسيات المستثمرين؟ 

وشرائح  فئات  لجميع  متاحه  الصناديق  ه��ذه  في  اإلستثمار 
المستثمرين المرخص لهم بتداول األوراق المالية.

الجمعيات  ح��ض��ور  ال��وح��دات  ه��ذه  لمالك  يحق  ه��ل   .16
والتصويت على بنودها ؟

الصندوق  مدير  قبل  من  ومباشر  كامل  بشكل  الصناديق  تدار 
المصدرة  االستثمارية  الصناديق  لوائح  وشروط  ألحكام  وتخضع 
من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي ال تعقد جمعيات عمومية 

لهذه الصناديق.

بين  متاحة  والمناقلة  التحويل  عملية  ستكون  هل   .17
محافظ العمالء؟

نعم وبنفس شروط وأحكام تحويل األسهم.

الطلبات

2009 2009

Best Online
Trading Platform

Saudi Arabia

18. كيف سيتم تسعير الوحدات في السوق الثانوي؟
ستسعر الوحدات عند إدراج الصندوق في السوق الثانوي بقيمة 
العرض  ألسعار  المتداولة  الوحدات  تخضع  ثم  األصول  صافي 

والطلب.

19 .  متى ينتهي الصندوق ويعلق إدراجه في السوق ؟
الصناديق  ط��رح  م��دة  الصناديق  لهذه  اإلص��دار  نشرة  تتضمن 

وشروط تعليقها.

20. هل يمكن للشخص المرخص له أن يطرح أكثر من صندوق 
قابل للتداول سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة ؟

نعم يحق للجهات المرخص لها بطرح أكثر من صندوق على غرار 
الصناديق المشتركة.

وحدات  صندوق  إدراج  له  مرخص  لشخص  يمكن  هل   .21
مكونه من أسهم محلية في أسواق عالمية ؟

نعم بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح.

هذه  تداول  يتم  التي  العالمية  األس��واق  أشهر  هي  ما   .22
الوحدات والصناديق فيها ؟

أغلب  في  عام  بشكل  تتداول  المتداولة  المؤشرات  صناديق 
األسواق العالمية وتبرز أسواق الواليات المتحدة األمريكية وكندا 

والبورصة األلمانية كأكبر األسواق المدرجة لهذه الصناديق.
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كانت انطالقة النه�شة التنموية يف �شلطنة عمان عام 1970م 

وراق املالية، اإذ تطلعت  ا لن�شاأة �شوق م�شقط لالأ موؤ�شًرا اأو اإرها�شً

موؤ�ش�شات  قوامه  متني  مايل  قطاع  اإن�شاء  اإىل  وقتها  البالد 

مالية تقوم على اأ�ش�س علمية �شليمة، ميكن اأن ت�شهم يف تهيئة 

البيئة املنا�شبة لقيام �شركات وم�شاريع ناجحة، وهو ما ترجم 

اإىل واقع فعلي عام 1989م.

وراق املالية، وبا�شرت  اأن�شئت �شوق م�شقط لالأ 1989م  يف عام 

عملها لتكون �شوًقا من¶مة تلبي متطلبات ال�شركات التمويلية، 

ا ا�شتثمارية متنوعة  للم�شتثمرين  وتوفر يف الوقت نف�شه فر�شً

من خمتلف الفئات، ومالًذا اآمًنا ملدخراتهم وت�شاعد يف تنفيذ 

القطاع  موؤ�ش�شات  تخ�شي�س  اإىل  الرامية  الدولة  �شيا�شة 

العام.

املرونة وال�سفافية

ومنذ ذلك �حلني ظلت �شوق م�شقط ت�شابق �لزمن للو�شول �إىل 

�شو�ق �ملتقدمة �شو�ء من �لناحية �لت�شريعية و�لتنظيمية �أو  ركب �لأ

لعمل  �ملنظمة  و�ل�شو�بط  �لت�شريعات  تتميز  حيث  و�لتقنية،  �لفنية 

�شو�ق �لعربية،  �شوق م�شقط باأنها و�حدة من �أف�شل �لت�شريعات يف �لأ

�ملمار�شات  لتو�كب  و�لتحديث  و�لتطوير  �لتغري  يف  ملرونتها  نظًر� 

�لعاملية، و�مل�شتجد�ت �لقت�شادية على �ل�شاحتني �ملحلية و�لدولية.

وتعمل تلك �لت�شريعات على حفظ حقوق �مل�شتثمرين يف �ل�شوق، 

ولوية  �لأ لها   تظل  �أمور  وهي  �ل�شفافية،  من  كرب  �لأ �لقدر  و�شمان 

�ل�شفافية  باأن  يوؤمنون  �ل�شوق  على  �لقائمني  كون  �ل�شوق،  مهام  يف 

�ــشــو�ق  �لأ ل�شتقر�ر  �شا�شية  و�لأ �لهامة  ركـــان  �لأ مــن  فــ�ــشــاح  و�لإ

ف�شاح �ملبا�شر عن كل معلومة تزد�د ثقة �مل�شتثمر  �ملالية، فبقدر �لإ

و�طمئنانه.

سوق مسقط لألوراق املالية

مواجهة التحديات االقتصادية بمزيد 
من االتزان واالستقرار

البورصة .. واالستثمار الخليجي
على �شعيد �ل�شتثمار �خلليجي  بادرت �شلطنة عمان �إىل و�شع قر�ر�ت قادة دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي �خلا�شة باإن�شاء �ل�شوق �خلليجية 

�مل�شرتكة مو�شع �لتنفيذ، وقد �شدرت قر�ر�ت من �جلهات �ملعنية يف �ل�شلطنة لتطبيق قر�ر�ت قادة دول �ملجل�ض فيما يتعلق مب�شاو�ة مو�طني دول 

�شهم يف �ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة، وهو قر�ر عزز من �نفتاح �ل�شلطنة على �ل�شتثمار �خلليجي  جمل�ض �لتعاون يف �إن�شاء �ل�شركات، ومتلك �لأ

خرية �أعطت مو�طني جمل�ض �لتعاون نف�ض �لمتياز�ت  �شا�ض متاًحا ملو�طني دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، لكن �لقر�ر�ت �لأ �لذي كان يف �لأ

�لتي يتمتع بها �مل�شتثمر �لعماين، وكذلك نف�ض ن�شب �لتملك يف �ل�شركات، ورفع �لقيود ون�شب �لتملك على �مل�شتثمر وحرية �إن�شاء �ل�شركات �أ�شوة 

مو�ل �خلليجية لل�شلطنة. مر �لذي دفع مبزيد من �هتمام �مل�شتثمرين �خلليجيني وزيادة تدفق �لأ ا، �لأ بالعمانيني، وطرحها بالبور�شة �أي�شً
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تطور

خالل  �لــتــطــور�ت  مــن  عـــدًد�  �ل�شوق  و�شهدت 

على  �نعك�ض  ما  وهــو   ، �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت 

�شناعة  يف  للمتعاملني  �خلــدمــات  �أفــ�ــشــل  تــقــدمي 

�أنظمة  �أحــدث  �ل�شوق  �أدخلت  فقد  �ملالية،  ور�ق  �لأ

وهو  تطوًر�  �لبور�شات  �أكرث  يف  �مل�شتعملة  �لتد�ول 

ت�شغيله  وبد�أ  �لفرن�شي«،  نك�شت   �يرو  »�تو�ض  نظام 

ب�شوق م�شقط من عام 2006م.

�ل�شوق،  عمل  كــفــاءة  مــن  �لنظام  هــذ�  وز�د  

و�شاعد على تعزيز �ل�شفافية وعد�لة �لتعامالت. 

نرتنت  كما مت �إدخال خدمة �لتد�ول عن طريق �لإ

للم�شتثمرين  جديدة  �إ�شافة  لتعطي   2007 عام  يف 

بال�شوق وتعزز مكانة �ل�شوق على خريطة �ل�شتثمار 

�لعاملية.

�ل�شفحة  �إطالق  مع  �لتطور�ت  هذه  وتز�منت 

�شبكة  على  �ملالية  ور�ق  لالأ م�شقط  ب�شوق  �خلا�شة  

كاف  قــدر  لتوفري  نــرتنــت(  )�لإ �لعاملية  �ملعلومات 

�شوق  باأد�ء  �ملتعلقة  �ملالية  و�لبيانات  �ملعلومات  من 

فيها  �ملدرجة  و�ل�شركات  �ملالية  ور�ق  لـــالأ م�شقط 

وذلك  �مل�شتثمرين،  جلميع  ومبا�شر  م�شتمر،  ب�شكل 

�أركــان  من  ركًنا  يعد  �لــذي  ف�شاح  �لإ ملبد�أ  تاأكيًد� 

مر �لذي  قيام �ل�شوق �ملنظمة و�أ�شا�ًشا لتطورها، �لأ

عليه  وي�شهل  �مل�شتثمر  ويحمي  بال�شوق  �لثقة  يدعم 

ور�ق �ملالية، وميكنه  عملية متابعة ��شتثمار�ته يف �لأ

�ملنا�شب  �لوقت  يف  �ل�شتثماري  قــر�ره  �تخاذ  من 

وبناء على �أ�ش�ض علمية �شليمة. 

�ل�شفحة  طــالق هذه  لإ هــد�ف  �لأ �أحــد  �أن  كما 

جنبية  هو حماولة جذب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت �لأ

من خالل تعريف �لعامل �خلارجي مبا لديه من فر�ض 

��شتثمارية متاحة.

نرتنت  ونتيجة لذلك حظي موقع �ل�شوق على �لإ

�لكثري  على  وح�شل  و�مل�شتثمرين  �ملهتمني  مبتابعة 

قليمية وكان �آخرها يف عام  من �جلو�ئز �ملحلية و�لإ

�أ�شو�ق  �إلكرتوين عربي يف فئة  2009 كاأف�شل موقع 

�ملال. 

�شوق  �شهد  �ملا�شية  �لع�شرين  �ل�شنو�ت  وخالل 

ور�ق �ملالية نوًعا من �لتز�ن و�ل�شتقر�ر،  م�شقط لالأ

ويرى �لقائمون على �ل�شوق �أن �أبرز �لتحديات �لتي 

�ملحافظة على  �ل�شلطنة هو  �ملال يف  �شوق  يو�جهها 

ما  يف  خ�شو�شًا  و�لتنظيمي  �لت�شريعي  �مل�شتوى 

حتقيق  و�إمكانية  �ل�شركات،  حوكمة  مبو�شوع  يتعلق 

و�لعد�لة  و�ل�شفافية  ف�شاح  �لإ من  عالية  م�شتويات 

بني �ملتعاملني يف �ل�شوق، وكذلك تفعيل دور �لقطاع  

جمايل من خالل توفري  �خلا�ض يف �لناجت �ملحلي �لإ

فر�ض �ل�شتثمار �ملنا�شبة و�إدخال بد�ئل ��شتثمارية 

و�أدو�ت مالية جديدة.

منار

محمد اليامي
كاتب �قت�شادي

االلتزام 
والتميز

نظمة و�ملعايري و�لرقابة عليها باهتمام متز�يد من  يحظى مو�شوع �للتز�م بالأ

ف�شل، وجتنب �ملخاطر، و�ل�شفافية، وتعزيز  د�ء �لأ هميته يف حتقيق �لأ �لعامل �أجمع لأ

فر�ض جناح �ل�شركات، كما �أنه مهم جًد� لرعاية م�شالح �مل�شاهمني.

مو�ل  ويف �ملوؤ�ش�شات �ملالية تزد�د �أهمية هذ� �ملو�شوع لرتباطه مبكافحة غ�شل �لأ

�جلهات  دعا  ما  وهو  و�أخالقًيا،  و�قت�شادًيا  �أمنًيا  �خلطرية  �جلر�ئم  �أكرب  �إحدى 

بها  �شبقت  ومبادر�ت  �إجر�ء�ت  و�تخاذ  منذ فرتة طويلة  تبنيه  �إىل  �ملالية  �لرقابية 

�لعديد من �لقت�شاديات �ملتقدمة.

�أو�خر �ل�شهر �ملا�شي �شهدت �أروقة �ملعهد �مل�شريف �لتابع ملوؤ�ش�شة �لنقد �لعربي 

مو�ل، �لتي تعد  �ل�شعودي �نعقاد �لندوة �ل�شنوية �لثانية لاللتز�م ومكافحة غ�شل �لأ

لدى  �لوعي  م�شتوى  رفع  دولًيا وجنحت يف  بعًد�  �أخذت  �شعودية  مبادرة  ذ�تها  بحد 

�لدولية  و�خلرب�ت  باملعرفة  �ملجال  هذ�  يف  �لعاملني  �أبناءنا  ودعمت  �ملتخ�ش�شني، 

من خالل تبادل وجهات �لنظر بني �خلرب�ء �ملتحدثني و�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�جلهات 

ذ�ت �لعالقة.

�ل�شعودي  �ملايل  �لقطاع  جنح  كيف  يدرك  د�رت،  �لتي  للنقا�شات  �مل�شتمع  �إن 

و�لت�شدي  �حلوكمة،  مبادئ  تطبيق  يف  خا�ض  ب�شكل  �مل�شريف  و�لقطاع  �إجــمــاًل، 

�ملخاطر، وهو جناح  و�إد�رة  و�كت�شاف �لختال�ض،  مو�ل،  �لأ لعمليات غ�شل  �ل�شارم 

خرى فهو يف�شر متانة هذ� �لقطاع على �مل�شتوى �لعربي  �إذ� �أ�شيف �إىل جناحاته �لأ

�مل�شتوى  على  متانته  �ت�شحت  عاملية  �أزمة  عن  �لغطاء  �نك�شف  �أن  وبعد  قليمي،  و�لإ

�لدويل.

لقد �أثبت �ملعهد �مل�شريف �أنه لي�ض فقط قلعة تدريب وتاأهيل مايل عريقة، لكنه 

بات منرًب� جمياًل لالنتد�ء و�لتثاقف، وما �خلرب�ت �لعاملية �لتي ر�أيناها جنًبا �إىل 

جنب مع �لكو�در �ل�شعودية �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال �إل �شاهد حي.

فهو  �ملجال،  هذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  للقياد�ت  حتى  �لتعلم،  ي�شتمر  �أن  �ملهم  من 

�لقانون،  هيبة  وفر�ض  بـــد�ع،  و�لإ �لتميز  ــو�ب  �أب من  وبــاب  للنجاح،  �رتكاز  حمــور 

و�إي�شاح مكانتنا �لتي ن�شتحق بناء على جهود بالدنا يف هذه �ملجالت �حليوية.

بقي �أن �أقول كم هو مبهج  تز�يد �لكو�در �ل�شعودية �ملتخ�ش�شة يف �لرقابة على 

�لقطاع �خلا�ض من ندرتهم، وهم  �أن عانى  بعد  وت�شنمها مر�كز قيادية،  �للتز�م، 

�لكمي يف عددهم، و�لنوعي يف  �لنمو  �لعدد قيا�ًشا بالحتياج، لكن  ل يز�لون قليلي 

خربتهم وتاأهيلهم يدعو للفخر.
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تعاظم دور االستثمار املؤسساتي

 يعزز استقرار السوق المالية
واالقتصاد الوطني

عبدالحميد العمري  
ع�شو جمعية �لقت�شاد �ل�شعودية

ــة  ــي ــال ــــات �مل ــــدر��ــــش ــــــــدت نـــتـــائـــج �ل ّك �أ

ثار  و�لآ �لرت�بط  متانة  �حلديثة  و�لقت�شادية 

�ملالية  ــو�ق  ــش � �لأ �أد�ء  مــن  كــٍل  بــني  �ملتبادلة 

يوؤخذ  ولــذ�  �لقت�شادي،  �ل�شتقر�ر  وعملية 

وتنفيذ  بناء  �شلب  يف  دوًمـــا  �لعــتــبــار  بعني 

�أثر  �شو�ق  �لأ تلك  و�إجر�ء�ت تطوير  �شيا�شات 

�حلقيقي،  �لقت�شاد  قطاعات  �إىل  �نتقالها 

دعــم  يف  ُتــ�ــشــاهــم  �أن  بــالــتــاأكــيــد  م�شتهدفًة 

بتنويع  تدفع  و�أن  �لكلي،  �لقت�شاد  ��شتقر�ر 

مب�شتويات  و�لــ�ــشــعــود  نــتــاجــيــة،  �لإ قــاعــدتــه 

تلك  در��ــشــة  �إىل  وبالنظر  فــر�د.  لــالأ �لدخل 

�لعالقة فيما يخت�ض بال�شوق �ملالية �ل�شعودية 

مــع �لقــتــ�ــشــاد �لــوطــنــي عــرب عــالقــة �جتاز 

عمرها ربع قرن، فال �شك �أن �لنتائج �أظهرتنْ 

بد�أت  ما  �شرعان  �لعالقة،  تلك  يف  ه�شا�شًة 
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تز�يد  بف�شل  �ملا�شي  �لعقد  مطلع  مع  تتعزز 

من  �حلكومية  �لتخ�شي�ض  عمليات  وتــائــر 

جهة، ومن جهٍة �أخرى زيادة �إقبال �ل�شركات 

�لكربى يف �لقطاع �خلا�ض وحتديًد� �ل�شركات 

�لعائلية للتحول �إىل �شركات م�شاهمة مدرجة 

يف �ل�شوق، هذ� عد� �ل�شركات �جلديدة �لتي 

كل  �ملحلية،  �ل�شوق  خــر يف  لآ وقــٍت  تطرح من 

�أهمية  �لزمن  مــرور  مع  يوؤكد  جمتمًعا  هــذ� 

خذ بعني �لعتبار فيما يخت�ض باقت�شادنا  �لأ

تلك  بنتائج  �ملحلية �لهتمام  و�شوقنا  �لوطني 

�لدر��شات �لقت�شادية �حلديثة. ووفًقا لهذ�، 

فقد و�شعتنْ هيئة �ل�شوق �ملالية ن�شب عينيها 

و��شح  �شكٍل  يف  �ل�شرت�تيجي  �لــهــدف  هــذ� 

حيثيات  يف  مزجه  بعملية  فقامتنْ  و�شريح، 

�لتي  �ملختلفة  جــر�ء�ت  و�لإ �ل�شيا�شات  جميع 

�لر�هن،  �لوقت  حتى  تاأ�شي�شها  منذ  بــد�أت 

ويتوقع �أن ت�شتمر يف ذلك �لتوجه بالنظر �إىل 

د�خل  و�لرقابي  و�لتنظيمي  �لت�شريعي  دورها 

�إطار �ل�شوق �ملالية �ملحلية. 

ورغـــم مــا قــد يــتــبــادر �إىل �لــذهــن حول 

�ملالية  �شو�ق  �لأ مع  �ل�شعودية  �لتجربة  حد�ثة 

مقارنًة مبثيالتها حول �لعامل، �إل �أن �لتجربة 

منها  خــري  �لأ �لربع  خالل  �ت�شمت  �ل�شعودية 

�لتجارب  و�أعمق  �أكــرب  من  بو�حدٍة  مبرورها 

�شو�ق؛  �أي من تلك �لأ �أن مّرت بها  �لتي يندر 

وماليني  �لريالت  مليار�ت  تدفق  بني  جمعت 

�ــشــوٍق  �إىل  �لــتــجــربــة  �ملــ�ــشــتــثــمــريــن حــديــثــي 

و�لرقابة  نظمة  �لأ �إىل  تفتقر  كانت  نا�شئة، 

�لر�هن،  �لوقت  يف  متو�فرة  �أ�شبحت  �لتي 

و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  متاأخرة  جاءتنْ  ولحًقا 

 110 عند  جمتمعة  تقف  و�ليوم  �ل�شتثمارية، 

جتــاوزت  لها،  مرخ�ض  ��شتثمارية  �شركات 

 13.6 مو�ل �ملدفوعة فيها �أكرث من  روؤو�ض �لأ

�لتدريجي  �لن�شحاب  مع  وُيتوقع  ريال،  مليار 

�لعاملية،  �ملالية  زمة  لالأ �ل�شلبية  للتد�عيات 

و�نفر�د  عمال،  �لأ قطاعات  �إىل  �لثقة  وعودة 

�لقت�شاد �ل�شعودي بربوز �لفر�ض �ل�شتثمارية 

�لكامنة فيه �أمام عموم �مل�شتثمرين، �إن حملًيا 

�أو من �خلارج، ُيتوقع �أن تتو�شع وتتنوع قاعدة 

يتو�ءم مع حجم  �ملوؤ�ش�شات مبا  تلك  ��شتثمار 

�ملناف�شة  �ل�شتثمارية  �لــفــر�ــض  تلك  ونـــوع 

لالقت�شاد �ل�شعودي.

دور  على  بالرتكيز  �حلــديــث  هــذ�  يــاأتــي 

يف  �ل�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  تلك 

�إىل ت�شاعد  لفًتا لالنتباه مبكًر�  �لوقت؛  هذ� 

تاأثري دورها منذ مطلع �لعام �جلاري 2010م، 

�ملنتظمة  �لإح�شاء�ت  �أظهرته  ح�شبما  وذلك 

2008م  يناير  منذ  �شهرية  ب�شورٍة  �ل�شدور 

ـــد�ول(،حـــول بيانات  �لــ�ــشــوق �ملــالــيــة )ت عــن 

ونــوع  �جلــنــ�ــشــيــة  ت�شنيف  حــ�ــشــب  ـــد�ول  ـــت �ل

�مل�شتثمر، و�لتي ك�شفت عن موؤ�شر�ت �إيجابية 

�مل�شاهمة  يف  زيـــادًة  بّينت  �لجتـــاه،  هــذ�  يف 

�لن�شبية لتلك �ملوؤ�ش�شات على ح�شاب م�شاهمة 

فر�د، �إذ عرّبت تلك �لإح�شاء�ت  تعامالت �لأ

عن بدء حدوث تغري�ت عميقة يف هوية د�فعي 

تنفيذ  على  و�لقائمني  �ل�شوق،  �إىل  �ل�شيولة 

فيها،  �ملدرجة  �ــشــول  �لأ و�شر�ء  بيع  عمليات 

�أظــهــرتنْ  �ملا�شية  �لق�شرية  �لــفــرتة  فخالل 

�مل�شاهمة  يف  ــا  ــر�جــًع ت حـــ�ـــشـــاء�ت  �لإ تــلــك 

فر�د بهدف �ل�شر�ء من  �لن�شبية ملدفوعات �لأ

92 يف �ملئة،  م�شتويات كانت �شابًقا تقبع فوق 

خرية �إىل نحو 81  ونة �لأ �إىل �أن و�شلتنْ يف �لآ

�لن�شبية  �مل�شاهمة  ز�دت  �ملقابل  يف  �ملئة،  يف 

�ل�شتثمارية  و�ل�شناديق  �ل�شركات  ملدفوعات 

مل  م�شتويات  مــن  لرتتفع  �لــفــرتة،  تلك  عــرب 

ونحو  لل�شركات،  �ملئة  يف   2.5 �شابًقا  تتجاوز 

�أن  1.1 يف �ملئة لل�شناديق �ل�شتثمارية، �إىل 

�أو�شحته  ح�شبما  �لر�هن  �لوقت  يف  و�شلتنْ 

من  �أكرث  �إىل  2010م  ومار�ض  فرب�ير  ن�شرتا 

9 يف �ملئة بالن�شبة لل�شركات، ونحو 4 يف �ملئة 

�أعلى  وُتعد  �ل�شتثمارية،  لل�شناديق  بالن�شبة 

مطلع  منذ  ت�شجيلها  مت  �لتي  �مل�شاهمة  ن�شب 

2008م، �لتاريخ �لذي بد�أت فيه �ل�شوق �ملالية 

�لإح�شاء�ت  تلك  عن  ف�شاح  بالإ )تـــد�ول( 

همية، ولعل �إلقاء نظرة متاأنية على  �لبالغة �لأ

�ملرفقة  �لبيانية  و�لر�شوم  �لبيانات  جــد�ول 

كفيٌل باأن يعطي �لقارئ �لكرمي �نطباًعا و�فًيا 

يــجــابــي �لــذي  مـــر �لإ حــول مــا تــقــّدم، وهــو �لأ

�لعامل،  حول  �ملنظمة  �ملالية  �شو�ق  �لأ تتوخاه 

وهو نف�ض �لهدف �لذي طاملا ن�شدته �جلهات 

�أهم  �أحد  كونه  حملًيا،  و�لرقابية  �شر�فية  �لإ

�ملالية،  �ل�شوق  ل�شتقر�ر  �لد�عمة  �لعو�مل 

ف�شل  و�لعامل �مل�شاعد على تهيئتها بالو�شع �لأ

ن تكون م�شانًد� كفًئا ومتيًنا  تنظيًما وكفاءة لأ

لالقت�شاد �لوطني، و�لرتقاء بها �إىل م�شتوى 

خارج  �ل�شركات  �أمــام  وتاأهياًل  جاذبيًة  �أكرث 

م�شادر  �آخر  جانٍب  ومن  جانب،  من  �ل�شوق 

وبالدرجة  وىل،  �لأ بالدرجة  �ملحلية  �لتمويل 

تعاظم دور االستثمار المؤسساتي

�لقت�شاد،  خــارج  ـــو�ل  م �لأ م�شادر  �لثانية 

ب�شورٍة تخلق بيئة ��شتثمارية م�شتقرة وفاعلة 

جتتمع يف رحابها جهود �ملطورين و�لتنفيذيني 

وطالبي �لعمل مع �ملمولني �لباحثني عن فر�ٍض 

��شتثمارية ذ�ت جدوى مناف�شة وعادلة.

�ملالية  �ل�شوق  من  كل  �شيجني  �إجناٌز  �إنه 

و�لقــتــ�ــشــاد �لــوطــنــي ثــمــاره دون �ــشــك، ما 

يف  دعمه  وزيادة  ��شتمر�ر  بال�شرورة  يتوجب 

�لوقت �لر�هن وم�شتقباًل، ُيفرت�ض �أن ُي�شتمد 

�لعالقة  طــر�ف ذ�ت  �لأ �لدعم من كاّفة  هذ� 

�شر�فية  �لإ مــن �جلــهــات  �ــشــو�ًء  �لــ�ــشــوق،  مــع 

�ل�شوق،  على  �ملبا�شرة  و�لتنفيذية  و�لرقابية 

�ملدرجة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  جمتمع  من  �أو 

من  �أو  �ل�شتثمارية،  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات 

�لــدور  �إغفال  عــدم  مع  �مل�شتثمرين،  جمتمع 

�لر�شمية  جهزة  �لأ لبقية  �ملبا�شر  وغري  �ملوؤثر 

كوز�رة �ملالية ووز�رة �لتجارة وموؤ�ش�شة �لنقد 

�جلمعيات  �إىل  �إ�ــشــافــًة  �ل�شعودي،  �لعربي 

�ملهنية �لر�ئدة كجمعية �لقت�شاد �ل�شعودية، 

�لو�شائل  وبقية  �ل�شعودية،  �ملحا�شبني  وهيئة 

�لإعالمية يف �لدعم �لت�شجيع من �أجل �إجناح 

�ملالية  لل�شوق  �ل�شرت�تيجي  �ملــ�ــشــروع  هــذ� 

�ل�شاحلة  ثــمــاره  �شيجني  ــذي  �ل �ل�شعودية، 

ب�شورٍة  �لوطني  �لقت�شاد  لحًقا  و�جلــيــدة 

يجابية  �لإ �لنتائج  تلك  �أبــرز  من  لعل  عاّمة، 

وجمدية  حقيقية  ��شتثمارية  فر�ض  تو�فر  له 

خلق  يف  �شي�شاهم  بــدوره  �لــذي  لالقت�شاد، 

للمو�طنني  �لكرمية  �لعمل  فر�ض  من  �ملزيد 

يــجــابــي عــلــى رفــع  و�ملــو�طــنــات، وتـــاأثـــريه �لإ

فر�د، وكل ذلك  م�شتويات �لدخل �حلقيقي لالأ

بدوره �شيوؤدي عرب �لزمن �إىل �إقناع ر�أ�ض �ملال 

�لوطني بجدوى �لبقاء حملًيا، وتخفي�ض ن�شبة 

مبا  �خلـــارج  �إىل  �لوطنية  �لـــرثو�ت  ت�شدير 

قائٌم  هو  كما  �ملرتفعة  �ملخاطر  �إىل  يعّر�شها 

�شو�ق حول  �ليوم يف خمتلف �لقت�شاد�ت و�لأ

زيادة  يف  يجابية  �لإ ميزته  عد�  هذ�  �لعامل، 

لال�شتفادة  جنبية،  �لأ �ل�شتثمار�ت  �جتذ�ب 

منها يف متويل �لعدد �لهائل من م�شاريع �لبنى 

�أن �ل�شتفادة  �لتحتية لالقت�شاد، مع �لتاأكيد 

كرب على يف هذ� �ل�شدد �شتاأتي من خالل  �لأ

��شتقطاب �خلرب�ت �لعالية،و�ملتقدمة �شناعًيا 

�ل�شتثمار�ت،  تلك  ب�شحبة  �خلارج  يف  وفنًيا 

�لتدفقات  زيــادة  من  �لهدف  �شناُم  هو  وهذ� 

جنبية. �ل�شتثمارية �لأ
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عمليات البيع ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر خالل الفرتة 2008 - 2010

جانب املقيمون العرب املقيموناخلليجيون�سناديق ا�ستثمارية�ســركاتاأفــراد جانب )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ اإجمايل عمليات البيعالأ

حسـب قيمة األسـهم )مليار لاير(

2008 1,797.22  55.21  38.53  39.25  30.51  2.22  -  1,962.95 
2009 1,161.14  30.12  21.31  19.40  22.91  2.83  6.30  1,264.01 
2010 168.68  6.57  5.45  3.57  3.10  0.48  2.54  190.39 

200891.6%2.8%2.0%2.0%1.6%0.1%0.0%100%
200991.9%2.4%1.7%1.5%1.8%0.2%0.5%100%

2010 *88.6%3.4%2.9%1.9%1.6%0.3%1.3%100%

حسـب كمية األسهم )مليار ســهم(

2008 54.85  1.31  0.67  0.93  0.90  0.06  -  58.73 
2009 52.74  1.26  0.70  0.71  0.97  0.11  0.19  56.69 
2010 7.72  0.32  0.18  0.11  0.14  0.02  0.05  8.54 

200893.4%2.2%1.1%1.6%1.5%0.1%0.0%100%
200993.1%2.2%1.2%1.3%1.7%0.2%0.3%100%

2010 *90.4%3.7%2.1%1.3%1.6%0.3%0.6%100%

عدد العمليات )مليون عملية(

2008 49.73  0.44  0.35  0.58  0.95  0.09  -  52.14 
2009 34.39  0.38  0.27  0.28  1.02  0.11  0.00  36.46 
2010 5.00  0.08  0.06  0.04  0.13  0.02  0.02  5.36 

200895.4%0.8%0.7%1.1%1.8%0.2%0.0%100%
200994.3%1.0%0.7%0.8%2.8%0.3%0.0%100%

2010 *93.5%1.4%1.2%0.8%2.5%0.3%0.3%100%
* مار�ض 2010م

عمليات ال�سراء ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر خالل الفرتة 2008 - 2010

جانب املقيمون العرب املقيموناخلليجيني�سناديق ا�ستثمارية�ســركاتاأفــراد جانب )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ اإجمايل عمليات ال�سراءالأ

�سـهم )مليار ريال( ح�سـب قيمة الأ

2008 1,774.58  80.18  30.87  42.01  33.06  2.25  -  1,962.95 
2009 1,138.68  48.97  23.75  18.57  22.81  2.48  8.75  1,264.01 
2010 156.76  16.33  6.64  3.56  3.01  0.39  3.71  190.39 

200890.4%4.1%1.6%2.1%1.7%0.1%0.0%100%
200990.1%3.9%1.9%1.5%1.8%0.2%0.7%100%

2010 *82.3%8.6%3.5%1.9%1.6%0.2%1.9%100%

حسـب كمية األسهم )مليار ســهم(

2008 54.36  1.81  0.62  0.94  0.93  0.07  -  58.73 
2009 51.75  2.01  0.82  0.70  0.97  0.01  0.26  56.69 
2010 7.01  0.89  0.18  0.11  0.13  0.02  0.11  8.54 

200892.6%3.1%1.1%1.6%1.6%0.1%0.0%100%
200991.3%3.7%1.4%1.2%1.7%0.2%0.5%100%

2010 *83.1%10.4%2.2%1.3%1.6%0.2%1.3%100%

عدد العمليات )مليون عملية(

2008 48.73  1.02  0.35  0.72  1.20  0.12  -  52.14 
2009 33.74  0.85  0.31  0.31  1.13  0.12  0.00  36.46 
2010 4.78  0.23  0.07  0.05  0.16  0.02  0.03  5.36 

200893.5%1.9%0.7%1.4%2.3%0.2%0.0%100%
200992.5%2.3%0.8%0.8%3.1%0.3%0.0%100%

2010 *89.3%4.4%1.4%1.0%3.0%0.3%0.6%100%
* مار�ض 2010م
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تعاظم دور االستثمار المؤسساتي
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ن�سب قيم ال�سراء ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر خالل الفرتة يناير 2008 - مار�س 2010م

غري ال�سعوديني �سناديق ا�ستثمارية �سركات اأفراد

ن�سب قيم البيع ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر خالل الفرتة يناير 2008 - مار�س 2010م

غري ال�سعوديني �سناديق ا�ستثمارية �سركات اأفراد
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زمة املالية من اأفق العامل االقت�شادي ، لكن على  على امل�شتوى العاملي هناك حديث دائم وم�شتمر عن قرب انق�شاع �شحابة االأ

امل�شتوى العربي ما زالت تلك ال�شحابة تخيم بثقلها على كثري من اأو�شاع العمل االقت�شادي يف عدد من البالد.

عمال العرب ملعرفة الو�شع العربي عن قرب، ومناق�شة  احلوار التايل اأجرته تداول مع حمدي الطباع رئي�س احتاد رجال االأ

زمة العاملية، وماهية روؤيته اخلا�شة  �شباب واحللول التي يطرحها االحتاد، واال�شرتاتيجية التي و�شعها للخروج من نفق االأ االأ

زمة، و�شبل عدم التعر�س لها مرة اأخرى يف امل�شتقبل.   لالأ

حو�ر: سامر بديع عبد الدايم 

النظام المالي العالمي يجب أن يتغير .. 
وعلى العرب المشاركة فيه

رئيس اتحاد رجال األعمال العرب:
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عـــمـــال الــعــرب  انــطــالقــة احتـــاد رجـــال الأ

املـــبـــادرة  1997م، فــكــيــف كــانــت  حــدثــت عــــام  

بالتنفيذ؟

1997م  عام  يف  بالفعل  �لنطالقة  كانت 

وجـــاءت مبــبــادرة مــن رجــال �أعــمــال �أردنــيــني 

لرجال  �جتماع  خالل  وفل�شطينيني  وم�شريني 

ردين  �لأ �مللك  برعاية  نظم  �لعرب  عــمــال  �لأ

ثــار  �أ �لــر�حــل �حل�شني بن طــالل، وهــو �لــذي 

�ملو�شوع يف كلمته �لتي �ألقاها باملوؤمتر عندما 

ن وقتكم يا رجال �لعمال  �أكد بقوله: »جاء �لآ

وعليكم  �ملـــبـــادرة،  زمـــام  ــاأخــذو  ت �أن  �لــعــرب 

عمان  يف  مت  وعليه  بكم«  خا�ض  �شيء  تاأ�شي�ض 

و�شع �مليثاق و�ن�شم �إىل �لحتاد على �لفور كل 

ردن وم�شر وفل�شطني ولبنان و�لكويت،  من �لأ

 14 ي�شم  و�أ�شبح  �لحتاد  ذلك  بعد  تو�شع  ثم 

هيئة  وهــو  عــربــيــة،  دولـــة   16 ميثلون  عــ�ــشــًو� 

يف  وت�شم  �لــربــح،  ت�شتهدف  ل  حكومية  غري 

رجال  و�حتــاد�ت  وهيئات  جمعيات  ع�شويتها 

عمال �لعرب.  �لأ

با�شتمر�ر،  �لحتاد  �إد�رة  جمل�ض  ويجتمع 

وهناك ملتقى �شنوي يف كل عام يعقد باإحدى 

حمدد  �أعمال  جدول  له  ينظم  �لعربية  �لــدول 

يف  �لــدولــة  رئي�ض  برعاية  عــرب  و�ملتحدثون 

نه يتم  تلك �لدولة، وخرجنا يف جتمع ممتاز لأ

�شا�شية  �لأ �مل�شاريع  بع�ض  على  جميًعا  �لتفاق 

يف �لعامل �لعربي، ويتم بحث �إمكانية خروجها 

وجنح  متويلها،  مو�شوع  ثم  �لو�قع  �أر�ض  على 

�لحتاد يف �إخر�ج �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية 

مع  و�لتن�شيق  �لتو��شل  �إىل  �شافة  بالإ للنور، 

جامعة �لدول �لعربية. 

وما هي املهمة التي ي�سطلع بها الحتاد 

جتاه تلك امل�ساريع؟

تنفذ  �لــتــي  �جلــهــة  ل�شنا  كــاحتــاد  نــحــن 

ع�شاء  �لأ ونو�شي  ندعم  مــا  بقدر  �مل�شاريع 

�لتنموية،  �لعربية  �مل�شاريع  بتاأ�شي�ض  �لقيام 

�ملوؤ�ش�شات  جميع  دعــوة  على  دورنـــا  ويــرتكــز 

وعرب  عـــرب،  و�قت�شاديني  م�شت�شارين  مــن 

تو�شيات  لتقدمي  و�للقاء�ت  �لعربية  �ملوؤمتر�ت 

فاإن  وبالتايل  م�شرتكة،  مل�شاريع  و��شت�شار�ت 

وم�شهل  م�شجع  هو  بل  م�شتثمًر�  لي�ض  �لحتاد 

لعمليات �ل�شتثمار.

املالية  زمــة  لــالأ اخلا�سة  روؤيتكم  هــي  مــا 

العاملية التي تتجدد ف�سولها يوًما بعد اآخر؟

ملتقى  يف  خــــــرية  �لأ مــ�ــشــاركــتــي  خــــالل 

�لعربية  �ململكة  يف  �نعقد  �لـــذي  �ل�شتثمار 

�ل�شعودية حتدثت  عن توطني �ملال �لعربي يف 

�أن  �أثبتت  �لعاملية  زمــة  �لأ ن  لأ �لعربي،  �لعامل 

�ملالية  زمــة  و�لأ عاملًيا،  وف�شاًد�  ر�شاوى  هناك 

هي �أزمة عميقة وخا�شة بالعامل، و�أ�شبح �ملال 

تنقله  �شهولة  �أن  كما  جن�شية،  بــدون  �لعاملي 

ح�شر  يجعل  �حلديثة  �لتقنية  عــرب  ب�شرعة 

�أرقــام  من  ن�شمعه  ومــا  ــًد�،  ج �شعب  �مل�شكلة 

�لنظام  �أن  و�أرى  وتوقعات،  تقدير�ت  جمــرد 

نكون  �أل  و�آمــل  يتغري،  �أن  يجب  �لعاملي  �ملــايل 

نحن �لعرب �شو�ء �حلكومات �أو �لقطاع �خلا�ض 

�أن  ويجب  �لــنــظــام،  هــذ�  ملثل  متلقني  جمــرد 

نكون �شركاء يف و�شعه، وكذلك �لعمل على �أن 

�شالمي  �لإ �لنظام  �آو  �شالمية  �لإ للبنوك  يكون 

�مل�شريف دور يف �مل�شتقبل �لقريب.

�سالح التفكري والإ

حتول  اإىل  اأدت  زمـــة  الأ اأن  تعتقدون  هل 

النظام  جتــاه  الــعــاملــي  القــتــ�ــســادي  الفكر  يف 

احلـــكـــومـــات ح�سب  دور  هـــو  ومــــا  املـــحـــافـــظ، 

تقديركم؟

لي�شت كل �حلكومات قادرة على �لتدخل، 

مبالها،  �أو  بــكــو�درهــا،  ة  مهياأ غري  نها  لأ �إمــا 

�إىل  ت�شخه  مايل  فائ�ض  لديها  دوًل  نرى  كما 

�أ�شو�قها �ملحلية ثم ت�شتدين، وتخيل �أنك كقائد 

يف  جتل�ض  �أن  لبــد  جديد  نظام  بو�شع  ت�شرع 

غرفة مغلقة ل تفكر  يف  كيفية �إنقاذ �ل�شركات 

�لبنوك  مثل  فا�شلة  �لد�خل  من  وهي  خارجًيا 

ن�شاأل  �أن  �أوًل  علينا  لالنهيار،  تعر�شت  �لتي 

وكيف  لالنهيار؟  تعر�شت  �لبنوك  هذه  ملــاذ� 

�شالح  �لإ ذكــرت  وكما  �ــشــالح؟  �لإ عملية  تتم 

يتم بنظام جديد.

بطالة عربية

زمة القت�سادية على  ما هي انعكا�سات الأ

�سالح امل�ستقبلية؟ خطط الإ

طبًعا هناك يف دول �خلليج �لعربي لديهم 

من  وهناك  عالية،  كفاءة  ذ�ت  عربية  عمالة 

جديدة،  عربية  بطالة  هذه  وظيفته،  �شيفقد 

لهم،  عمل  فر�ض  جتــد  �أن  �حلكومات  وعلى 

عمال �لعربي  وهذ� و�جب �حلكومات وقطاع �لأ

بنائها. بخلق فر�ض عمل فورية لأ

جـــــــراءات الــتــي اتــخــذمتــوهــا  ومـــا هــي الإ

من  القت�سادي،  النزيف  من  املزيد  لتجنب 

خالل الحتاد؟ 

مع  وم�شتمرة  دوريــة  �جتماعات  يف  نحن 

نفكر  حتــديــًد�  زمــة  �لأ هــذه  و�أمــام  ع�شاء،  �لأ

لنبحث  قريًبا  بــريوت  يف  قــادم  �جتماع  بعقد 

و�شع �أ�ش�ض و�أ�شاليب جديدة لرتميم ما حدث 

زمة �ملالية من خالل عمل  من �أ�شر�ر جر�ء �لأ

عربي موحد.

حلول .. و�سمانات

زمة لكن مل  �سمعنا كثريا عن اأ�سباب لالأ

زمــات  الأ هذه  مثل  لتجنب  حلول  عن  ن�سمع 

م�ستقباًل اأو حتى �سمانات؟

لدينا  ولي�ض  �شمانات،  ــة  �أي هناك  لي�ض 

نبقى  ل  وحتى   ، حــدث  ما  عن  و��شحة  فكرة 

�ملـــا�ـــشـــي، لبــــد مـــن و�ـــشـــع خطط  فــكــر  يف 

�لقادم  للم�شتقبل  و��شرت�تيجيات  م�شتقبلية 

االتحاد يضم  14 عضًوا 
يمثلون  16  دولة عربية وهو 

ال يهدف الربح

المال العالمي ليست له 
جنسية .. وسهولة تنقله 
جعلته خارًجا عن السيطرةَ 



وجوه

و�إذ�   ، مال عربي  - عربية يف  مل�شاريع عربية 

فعلى  �لعربي  بال�شتثمار  يرغب  جنبي  �لأ كان 

�لرحب و�ل�شعة، ولكن هناك مال عربي وكو�در 

ل  نحن  ــال،  �مل هــذ�  تدير  �أن  ت�شتطيع  عربية 

كعامل  وملزمني  �لغرب  من  خرب�ء  �إىل  نحتاج 

عربي وحكومات وقطاع خا�ض �أن نوؤمن فر�ض 

مليون   80 وبــحــدود  �لــقــادمــة  للمر�حل  عمل 

كبرية  م�شاريع  �إقامة  خالل  من  عمل  فر�شة 

من  �لأ من  بد�ية  �لعربي،  �لعامل  يف  م�شتد�مة 

�لغذ�ئي �إىل �ل�شناعات �لكبرية.

وما الدور اجلديد املطلوب من احلكومات 

عمال يف البلدان العربية؟ وقطاع الأ

عمال  �لأ وقطاع  �حلكومات  من  �ملطلوب 

و�لتفاق  و�مل�شتمر  �لــدوري  �لجتماع  �خلا�ض 

ــدة، ومــن  عــلــى خــطــط و��ــشــرت�تــيــجــيــات جــدي

�ملعلوم �أن لكل دولة عربية خ�شو�شيتها، لكننا 

كعرب يجب �أن تكون لدينا خطة عربية �شاملة 

�لبعيد، وهذ� ل  �لعربي على �ملدى  لالقت�شاد 

يتم �إل من خالل �للقاء�ت و�لزيار�ت �ملتبادلة، 

فكار �ملتبادلة، ونتبادل  و�أن ن�شتمع باحرت�م لالأ

�خلــــرب�ت بــني �لــقــطــاع �حلــكــومــي و�لــقــطــاع 

خندق  ويف  �شركاء  جميعَا  فنحن  �خلــا�ــض، 

و�حد وم�شتقبلنا و�حد.

�جلميع  �أدعـــو  معكم  حـــو�ري  ــالل  خ مــن 

عربية  خطط  وو�شع  و�ل�شر�كة،  �لرت�بط  �إىل 

يتفق عليها �جلميع حلل كافة م�شاكلنا، فلدينا 

�لقدرة و�لعزمية و�لفر�ض حللها باأنف�شنا دون 

تدخل خارجي من �أحد.

نائب رئيس موبايلي

مهام .. وأهداف
عمال �لعرب هو هيئة عربية غري حكومية م�شتقلة  �حتاد رجال �لأ

و�حتاد�ت  وهيئات  جمعيات  ع�شويتها  يف  وت�شم  �لربح  ت�شتهدف  ل 

عمال يف �لبلد�ن �لعربية ، ويتخذ �لحتاد من عمان عا�شمة  رجال �لأ

ردن مقًر� له. �لأ

و�لتعاون  �لــرو�بــط  وتعزيز  �لتفاعل  خلق  �إىل  �لحتــاد  ي�شعى 

�لقطاعات  خمتلف  مــن  �لــعــرب  عـــمـــال  �لأ رجـــال  بــني  و�لتن�شيق 

لتحقيق  وذلك  �لعربي،  �لقت�شادي  �لتكامل  �إطــار  يف  �لقت�شادية 

بني  �لقــتــ�ــشــاديــة  �لــعــالقــات  وتنمية  تــوثــيــق  منها  �أهــــد�ف  عـــدة 

�لدول  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  وزيــادة  �لعرب،  عمال  �لأ رجــال 

�لتي  ــات  ــي ل و�لآ �لــرب�مــج  وبحث  �حلــالــيــة،  م�شتوياته  مــن  �لعربية 

بني  �لــتــجــارة  تــدفــق  تــو�جــه  �لــتــي  �لعقبات  ذلـــك، وحتــديــد  حتقق 

�إز�لتها. على  ت�شاعد  �لتي  �لعملية  �حللول  وو�شع  �لعربية،   �لــدول 

كذلك �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لعربية �ملعنية بتنمية �لتجارة �لعربية 

�لبينية، و�ل�شتفادة من بر�مج هذه �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لفنية، و�لتاأكيد 

على �أهمية دورها يف تعزيز �لعمل �لقت�شادي �لعربي �مل�شرتك.

قامة م�شروعات عربية م�شرتكة،  كما يعمل �لحتاد على �لرتويج لإ

تاأخذ بعني �لعتبار �مليزة �لن�شبية لكل دولة عربية �شمن �إطار تكاملي 

جل يحد من �لتكر�ر و�لزدو�جية، ويعمل على توطني �ملال  طويل �لأ

�لعربي يف �لوطن �لعربي ف�شاًل عن بلورة ر�أي عام م�شرتك لرجال 

�حللول  و�قــرت�ح  �لعربية،  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  يف  �لعرب  عمال  �لأ

�لوطن  يف  �شو�ء  م�شاحلهم  عن  و�لدفاع  تو�جههم،  �لتي  للق�شايا 

�لعربي �أو على خمتلف �مل�شتويات �لدولية.

واجب الحكومات وقطاع 
األعمال العربي خلق فرص 

عمل فورية ألبنائها
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Comparison TASI Performance with GCC Markets - March 2010
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األسواق الخليجية

�شو�ق �خلليجية ب�شكل �إيجابي  �شو�ق �خلليجية على �رتفاعات متفاوتة، حيث �فتتحت معظم �لأ �أغلقت جميع موؤ�شر�ت �لأ

ول متقاربا فيما بينها، بعدها �تخذ كل من موؤ�شر �شوق م�شقط و�لبحرين و�لكويت م�شار� �أفقيا،�أما  �شبوع �لأ وكان �أد�ء �لأ

ور�ق �ملالية فقد �شلكت م�شار�  ور�ق �ملالية وموؤ�شر �شوق قطر لالأ موؤ�شر �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية وموؤ�شر �شوق �أبوظبي لالأ

خرى.  ور�ق �ملالية فقد �رتفع ب�شكل حاد فاق جميع موؤ�شر�ت �أ�شو�ق �ملال �خلليج �لأ �شاعد�، �أما موؤ�شر �شوق دبي لالأ
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - March 2010
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األسواق العاملية

د�ء و�لجتاه، فقد بد�أت جميعها ب�شكل �إيجابي، و�تخذت  كان �أد�ء معظم موؤ�شر�ت �أ�شو�ق �ملال �لعاملية متقاربا يف �لأ

م�شار� �شاعد� منتظما طو�ل �ل�شهر،وكان �أف�شل �ملوؤ�شر�ت �أد�ء موؤ�شر DAX يليه موؤ�شر NIKKEI 225 ثم موؤ�شر 

NASDAQ، �أما �أقل �ملوؤ�شر�ت �أد�ء فهو موؤ�شر Dow Jones يليه موؤ�شر �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول( ثم موؤ�شر 
.FTSE 100
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العقود املستقبلية للسلع

ول من �شهر مار�ض، و��شتمرت بالرتفاع  �شبوع �لأ بد�أت تد�ولت �لعقود �مل�شتقبلية للنفط ب�شكل �إيجابي يف �لأ الطاقة: 

حتى و�شلت �إىل قمتها يف منت�شف �ل�شهر، بعدها بد�أت �لنزول ب�شكل طفيف، لتغلق على مرتفعه.

بالن�شبة للعقود �مل�شتقبلية للغاز، فقد كانت حم�شلة �أد�ءها �شلبية يف نهاية �ل�شهر، فقد �تخذت �أ�شعارها م�شار� هابطا 

وحاد� منذ بد�ية �ل�شهر.

للعقود �مل�شتقبلية لفول  و�إيجابيا وب�شكل طفيف  رز و�لقمح  للذرة و�لأ لل�شلع �شلبيا  �لعقود �مل�شتقبلية  �أد�ء  كان  احلبوب: 

�أنها بد�أت بالنخفا�ض و��شتمرت  ول �إل  �ل�شويا،فقد بد�أت �لعقود �مل�شتقبلية للذرة تد�ولتها بارتفاع طفيف يف �ليوم �لأ
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أسواق السلع

بانخفا�شها حتى �رتدت يف منت�شف �ل�شهر لعدة �أيام ثم و��شلت م�شارها �لهابط حتى نهاية �ل�شهر، �أما بالن�شبة للعقود 

�أفقيا حتى  رز، فقد بد�أت بالنخفا�ض وب�شكل حاد منذ بد�ية �ل�شهر حتى منت�شفه، بعدها �شلكت �جتاها  �مل�شتقبلية لالأ

نهاية �ل�شهر،�أما بالن�شبة للعقود �مل�شتقبلية للقمح فقد بد�أ �ل�شهر بانخفا�ض ��شتمر حتى نهاية �ل�شهر. 

وناأتي �إىل �لعقود �مل�شتقبلية لفول �ل�شويا و�لتي كانت �أ�شعارها تتذبذب وب�شكل حاد طو�ل �ل�شهر، �إل �أن حم�شلتها 

�لنهائية كانت �إيجابية.

وىل �لتي  يام �لأ د�ء بني �لذهب و�لف�شة لهذ� �ل�شهر، فقد �شلك �لذهب �جتاها هابطا بعد �لأ املعادن الثمينة: �ختلف �لأ

كان فيها مرتفعا يف �شهر مار�ض، و��شتمر بالنخفا�ض حتى نهاية �ل�شهر،�أما �لعقود �مل�شتقبلية للف�شة فقد قفزت �أ�شعارها 

�أنهته  و�لذي  �ل�شهر  �لر�بع من  �شبوع  �لأ بد�ية  �أفقي حتى  وب�شكل  متذبذبة  �شارت  بعدها  تد�ول،  يومي  �أو  كبري يف  ب�شكل 

بارتفاع طفيف. 

Wheat القمح Rough Rice رز الأ

Silverالف�سةGoldالذهب
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ول 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( الربع الأ

Member Activity for 1st Quarter 2010

�شركة �لو�شاطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%11,884,40317.62%13,190,134,54018.71%62,583,148,483.9516.47�شركة �لر�جحي للخدمات �ملالية 

4AlJazira Capital%21,218,05911.39%22,890,099,98316.95%60,140,069,685.8015.82�جلزيرة كابيتال

ور�ق �ملالية 7Sabb Securities Limited%4820,0237.67%31,983,895,79411.64%45,273,066,975.8011.91 �شاب لالأ

هلي كابيتال NCB Capital 2%31,795,32716.78%42,033,672,25011.93%44,477,054,627.3011.70�لأ

3Samba Capital%61,418,13913.26%51,532,254,0818.99%37,149,615,661.159.77�شامبا كابيتال

5Fransi Tadawul%51,090,19210.19%61,587,511,4459.31%35,496,690,943.109.34 فرن�شي تد�ول 

8ANB Invest%7629,7285.89%71,187,937,8786.97%26,135,607,835.606.88�لعربي لال�شتثمار

Riyad Capital 6%8945,5308.84%8913,521,4455.36%22,472,250,114.755.91�لريا�ض �ملالية

9AlIstithmar Capital%9236,4662.21%9503,542,8052.95%12,708,006,055.353.34 �ل�شتثمار كابيتال

Saudi Hollandi Capital 11%10166,3101.55%10323,746,4071.90%8,168,844,732.252.15�ل�شعودي �لهولندي �ملالية

AlBilad Investment Co.10%11172,1731.61%11265,133,9721.56%6,836,488,251.051.80�شركة �لبالد لال�شتثمار

Falcom Financial Group .12%1288,5540.83%12129,926,3750.76%3,671,418,352.150.97 فالكم للخدمات �ملالية

14Credit Suisse Saudi Arabia%1530,2220.28%1360,776,6450.36%2,414,981,690.250.64كريديت �شوي�ض �لعربية �ل�شعودية

16EFG_Hermes ksa%1627,2580.25%1454,216,6340.32%1,915,201,359.750.50 هريمي�ض �ل�شعودية 

13Osool Capital%1332,4120.30%1583,684,4460.49%1,559,170,299.550.41 �أ�شول �ملالية  

17AlNefaie Investment Group%1421,5670.20%1665,001,9790.38%1,467,517,716.600.39جمموعة �لنفيعي لال�شتثمار   

18Jadwa Investment%1821,2370.20%1738,316,8810.22%1,467,267,996.900.39جدوى لال�شتثمار  

15%1728,8710.27%1847,107,4760.28%1,200,962,169.250.32�لوىل جوجيت للو�شاطة �ملالية 
ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

19Morgan Stanley Saudi Arabia%1910,6570.10%1933,653,5390.20%905,517,255.950.24مورغان �شتانلي �ل�شعودية 

ور�ق �ملالية  20Deutsche Securities%219,4030.09%2018,374,6990.11%854,615,649.150.22 دويت�شه لالأ

29%202,4280.02%2121,973,7830.13%726,045,258.300.19بيت �ل�شتثمار �لعاملي )�ل�شعودية(
 Global Investment House Saudi

Arabia

مار�ت خلدمات �ل�شتثمار   24Emirates Investment Services%245,4370.05%2212,710,2210.07%418,943,561.550.11�لإ

Rana Investment Co.21%229,1820.09%2317,243,3930.10%387,981,468.900.10  رنا لال�شتثمار 

و�شط لال�شتثمار �ملايل 23%235,6110.05%2413,661,8590.08%322,265,355.600.08�شركة �ل�شرق �لأ
Middle East Financial 
Investment Company
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أداء شركات الوساطة

25SHUAA Capital Saudi Arabia%263,5770.03%256,620,2730.04%255,423,677.800.07�شعاع كابيتال 

26Watan Investment and Securities%273,0920.03%265,818,2650.03%242,417,134.450.06وطن لال�شتثمار  

22Arbah Capital%259,0310.08%277,344,9490.04%228,976,416.000.06 �أرباح �ملالية 

27Audi Capital%282,7850.03%285,466,6290.03%189,251,859.700.05عودة �لعربية �ل�شعودية   

31Al Mal Securities Saudi%292,3480.02%294,399,5100.03%118,588,824.600.03�ملال �شكيوريتيز 

30Watheeqa Capital Company%312,3780.02%302,429,5040.01%97,859,199.450.03�شركة وثيقة �ملالية 

28Al Tawfeek Financial Group%302,4530.02%312,502,8340.01%72,304,421.000.02  جمموعة �لتوفيق �ملالية  

32Aldukheil Financial Group%328630.01%321,793,4640.01%37,230,716.400.00جمموعة �لدخيل �ملالية 

34Al Wasatah Al Maliah Company%332290.00%33770,0200.01%26,148,779.900.01و�شاطة كابيتال

34Alinma Investment Company%352290.00%34255,8650.00%18,565,219.700.01�شركة �لإمناء لال�شتثمار

ور�ق �ملالية   33The Investor For Securities%345930.01%35614,7430.00%18,563,070.850.01�شركة �مل�شتثمر لالأ

ور�ق �ملالية  36Muscat Security House%361690.00%36121,1970.00%2,899,627.650.00 بيت م�شقط لالأ

37BMG Financial Group%3780.00%374,2850.00%134,674.000.00 بي �م جي �ملالية 

Total%10,696,944100.00%17,046,240,068100.00%380,061,095,121.50100.00�ملجموع

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( الربع الول 2010م 

Internet Activity for  1st Quarter   2010

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول
الن�سبة عن 

نرتنت طريق الإ
الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

الن�سبة عن 

نرتنت طريق الإ
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن 

نرتنت طريق الإ

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value Bank

Ratio

Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades Bank

Ratio

AlJazira Capital%380.91%985,59114.16%176.55%2,212,383,38523.25%176.83%46,207,284,532.4521.76�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال NCB Capital %171.86%1,290,16818.54%268.21%1,387,176,24514.58%267.73%30,123,580,464.6514.19�لأ

Samba Capital%283.75%1,187,68917.06%380.73%1,236,983,38613.00%375.25%27,953,679,124.5513.17 �شامبا كابيتال

Fransi Tadawul%582.42%898,57112.91%472.49%1,150,836,63812.10%475.48%26,792,181,909.0012.62 فرن�شي تد�ول 

Al Rajhi Capital %448.16%907,50013.04%529.54%942,455,8389.91%535.07%21,949,047,560.1510.34�شركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( الربع الول 2010م 

Member Activity for 1st Quarter 2010

�شركة �لو�شاطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position
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أداء شركات الوساطة

ور�ق �ملالية Sabb Securities Limited%752.53%430,7866.19%645.94%911,424,4439.58%645.93%20,791,915,304.109.79�شاب لالأ

ANB Invest%854.26%341,7084.91%751.02%606,114,9846.37%747.74%12,475,869,195.555.88 �لعربي لال�شتثمار

Riyad Capital %650.47%477,2286.86%845.45%415,181,9724.36%844.77%10,061,106,459.054.74�لريا�ض �ملالية

AlBilad Investment Co.%969.39%119,4751.72%954.59%144,735,3621.52%947.97%3,279,539,864.851.54  �شركة �لبالد لال�شتثمار 

AlIstithmar Capital%1036.38%86,0371.24%1024.72%124,493,4501.31%1025.29%3,214,213,006.901.51 �ل�شتثمار كابيتال 

Falcom Financial Group .%1183.91%74,3081.07%1276.62%99,544,0311.05%1178.64%2,887,320,419.201.36فالكم للخدمات �ملالية

Saudi Hollandi Capital %1241.59%69,1740.99%1135.88%116,146,8391.22%1234.29%2,801,070,338.851.32�ل�شعودي �لهولندي �ملالية

Osool Capital%1391.54%29,6710.43%1385.64%71,669,6950.75%1380.82%1,260,099,475.000.59 �أ�شول �ملالية

وىل جوجيت للو�شاطة �ملالية  %1498.06%28,3110.41%1498.32%46,316,9120.49%1498.09%1,178,074,456.200.55�لأ
ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

AlNefaie Investment Group%1548.49%10,4570.15%1533.22%21,591,8380.23%1543.18%633,691,939.300.30جمموعة �لنفيعي لال�شتثمار 

Rana Investment Co.%1673.07%6,7090.10%1675.42%13,005,5470.14%1668.40%265,380,301.600.12رنا لال�شتثمار   

Jadwa Investment%1814.87%3,1580.05%1714.33%5,491,0270.06%179.93%145,771,041.050.07جدوى لال�شتثمار 

%1969.83%2,1590.03%1863.14%3,673,6830.04%1845.87%111,207,487.600.05 وطن لال�شتثمار 
 Watan Investment and

Securities

Al Tawfeek Financial Group%2083.65%20520.03%1977.02%1,927,7750.02%1978.89%57,039,687.950.03 جمموعة �لتوفيق �ملالية

Watheeqa Capital Company%2255.85%13280.02%2061.93%1,504,5610.02%2053.68%52,533,346.100.02 �شركة وثيقة �ملالية 

SHUAA Capital Saudi Arabia%2325.30%9050.01%2113.11%867,8230.01%2112.83%32,769,227.300.02�شعاع كابيتال

EFG_Hermes ksa%214.94%13470.02%221.10%594,4190.01%220.89%17,093,721.200.01هريمي�ض �ل�شعودية

Al Mal Securities Saudi%248.73%2050.00%245.04%221,6760.00%237.08%8,400,283.600.00 �ملال �شكيوريتيز

Aldukheil Financial Group%2518.89%1630.00%2312.77%229,0720.00%2410.40%3,872,096.050.00جمموعة �لدخيل �ملالية

Arbah Capital%1760.75%54860.08%251.02%250.0174,8140.00%2,078,565.750.00 �أرباح �ملالية 

ور�ق �ملالية Muscat Security House%2636.09%610.00%2642.68%260.5051,7300.00%1,459,642.800.00بيت م�شقط لالأ

212,306,279,450.809,514,697,1456,960,247total �ملجموع

ول 2010م  نرتنت( الربع الأ اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق الإ

Internet Activity for  1st Quarter   2010

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول
الن�سبة عن 

نرتنت طريق الإ
الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

الن�سبة عن 

نرتنت طريق الإ
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن 

نرتنت طريق الإ

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value Bank

Ratio

Internet
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 Internet
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 Volume
Rank

 Internet
 Volume
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 Internet
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 Internet
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المستثمرون حسب الجنسية

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – مارس 2010

 اح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر مار�س 2010م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة الأ

87.7% 62,024,159,952 92.3% 1,514,685 89.8% 2,627,960,094  بيع 

 فرد 

 �ل�شعوديني 

81.1% 57,339,428,163 87.8% 1,440,587 82.7% 2,419,362,515  �شر�ء 

3.7% 2,617,880,700 1.7% 28,364 4.0% 115,932,939  بيع 

 �شركة 

9.0% 6,383,120,744 4.7% 77,826 10.7% 312,647,943  �شر�ء 

3.2% 2,236,003,070 1.4% 22,965 2.2% 64,188,969  بيع 

 �شندوق ��شتثماري 

4.0% 2,794,462,905 1.7% 27,374 2.3% 68,105,358  �شر�ء 

2.3% 1,615,832,496 1.0% 16,182 1.7% 49,168,907  بيع 

 �خلليجيني 

2.0% 1,424,231,728 1.2% 19,674 1.4% 40,115,363  �شر�ء 

1.5% 1,044,807,744 2.7% 43,821 1.4% 40,728,664  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

1.4% 989,421,848 2.9% 48,238 1.3% 37,801,419  �شر�ء 

0.2% 169,869,820 0.3% 5,483 0.3% 7,130,214  بيع 

جانب �ملقيمني    )غري �لعرب و�خلليجيني( �لأ

0.2% 142,273,579 0.3% 5,647 0.2% 5,603,667  �شر�ء 

1.5% 1,032,351,537 0.6% 9,919 0.7% 20,303,817  بيع 

جانب   )عرب �تفاقيات �ملبادلة(�لأ

2.4% 1,667,966,354 1.3% 22,073 1.4% 41,777,339  �شر�ء 

100% 70,740,905,321 100% 1,641,419 100% 2,925,413,604 �جماليات �لبيع

100% 70,740,905,321 100% 1,641,419 100% 2,925,413,604 �جماليات �ل�شر�ء

يف  �ملتد�ولة  �شهم  لالأ جمالية  �لإ �لقيمة  بلغت 

�ل�شوق �ملالية �ل�شعودية خالل �شهر مار�ض 2010م 

70.74 مليار ريال، بارتفاع قدره )23.66%( عن 

تد�ولت �شهر فرب�ير من �لعام 2010، و�لتي كانت 

مليون   1.64 خــالل  من  نفذت  ريــال،  مليار   54

�شفقة. 

فر�د 62.02 مليار ريال �أي  وبلغت مبيعات �لأ

�أما  �ل�شوق  عمليات  جميع  من   )%87.7( بن�شبة 

عمليات �ل�شر�ء فقد بلغت 57.34 مليار ريال �أي 

بن�شبة )81.1%( من جميع عمليات �ل�شوق، بينما 

مليار   2.62 �ل�شعودية  �ل�شركات  مبيعات  بلغت 

عمليات  �أمــا   )%3.7( ن�شبته  ت�شكل  ما  �أي  ريــال 

�ل�شر�ء فقد بلغت 6.38 مليار ريال �أي ما ن�شبته 

�ل�شتثمارية  لل�شناديق  بالن�شبة  �أمــا   .)%9.0(

�أي  ريال  مليار   2.24 مبيعاتها  �إجمايل  بلغ  فقد 

ما ن�شبته )3.2%( �أما عمليات �ل�شر�ء فقد بلغت 

2.79 مليار ريال �أي ما ت�شكل ن�شبته )4.0%( يف 

 1.62 �مل�شتثمرين �خلليجيني  مبيعات  بلغت  حني 

مليار ريال �أي بن�شبة )2.3%( �أما للم�شرتيات فقد 

بلغت 1.42 مليار ريال �أي ما ن�شبته )2.0%( وقد 

�ملقيمني )�لغري  �لعرب  �مل�شتثمرين  بلغت مبيعات 

ن�شبته  ت�شكل  ما  �أي  ريال  1.04مليار  خليجيني( 

)1.5%( يف حني بلغت م�شرتياتهم 989.42 مليون 

جانب  �لأ مبيعات  �أمــا   )%1.4( بن�شبة  �أي  ريــال 

ن�شبته  ما  �أي  مليون  بلغت169.87  فقد  �ملقيمني 

مليون  م�شرتياتهم142.27  بلغت  وقد   )%0.2(

جانب  �أي ما ن�شبته )0.2%(�أمــا مبيعات �لأ ريال 

عرب �تفاقيات �ملبادلة فقد بلغت 1.03 مليار ريال 

بلغت  فقد  �مل�شرتيات  �أما   )%1.5( ن�شبته  ما  �أي 

1.67 مليار ريال وهو ما ت�شكل ن�شبته)%2.4(.
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القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 190.03 مليار ريال  5.35 مليون 
صفقة تم تنفيذها خالل الربع األول 2010 م 

الشركات الجديدة المدرجة خالل الربع األول  2010 م
مت يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2010/02/02 م �إدر�ج �شركة هريف للخدمات �لغذ�ئية بر�أ�شمال مقد�ره 

270 مليون ريال مق�شم �إىل 27 مليون �شهم حيث مت طرح 8.1 مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 

51 ريال لل�شهم �لو�حد.

�لتعاوين  للتاأمني  �لعامة  �خلليجية  �ل�شركة  �إدر�ج  م   2010/02/08 �ملو�فق  �لثنني  يوم  يف  مت 

8 مليون �شهم لالكتتاب  20 مليون �شهم حيث مت طرح  200 مليون ريال مق�شم �إىل  بر�أ�شمال مقد�ره 

�لعام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

مت يف يوم �لثنني �ملو�فق 2010/02/15 م �إدر�ج �شركة بروج للتاأمني �لتعاوين بر�أ�شمال مقد�ره 

130 مليون ريال مق�شم �إىل 13 مليون �شهم حيث مت طرح 5.2 مليون �شهم لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 

10 ريالت لل�شهم �لو�حد.

�ل�شناعية  �لتجارية  �ل�شريع  جمموعة  �شركة  �إدر�ج  م   2010/02/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  يف  مت 

9 مليون �شهم لالكتتاب  30 مليون �شهم حيث مت طرح  300 مليون ريال مق�شم �إىل  بر�أ�شمال مقد�ره 

�لعام وذلك بقيمة 27 ريال لل�شهم �لو�حد.

اإلكتتابات األولية
�شركة هريف للخدمات �لغذ�ئية

ر�أ�شمال �ل�شركة: 270 مليون ريال 

مق�شم �إىل 27 مليون �شهم.

�أ�شهم �لكتتاب:  8.1 مليون �شهم 

متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

لل�شهم  ريــــاًل   51 ــرح:  ــط �ل �شعر 

�لو�حد.

فرتة �لكتتاب: من 2010/01/11 

م �إىل 2010/01/17 م.

ول 2010 م �أغلق �ملوؤ�شر �لعام لل�شوق �ملالية �ل�شعودية  يف نهاية �لربع �لأ

)تد�ول( عند م�شتوى 6،801.01 مرتفعًا  2،097.26 نقطة )%44.59( 

مقارنة باإغالق نف�ض �لفرتة من �لعام �ل�شابق.

د�ء �ملوؤ�شر من بد�ية �لعام حتى تاريخه فقد حقق عائدً�  وبالن�شبة لأ

�إيجابيًا بن�شبة 11.10% )679.25 نقطة(.

وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق للموؤ�شر خالل �لفرتة يف يوم 

2010/03/30 م عند م�شتوى  6،814.99نقطة. 

ول 2010 م  �شهم �مل�شدرة يف نهاية �لربع �لأ بلغت �لقيمة �ل�شوقية لالأ

1،344.87 مليار ريال �أي ما يعادل 358.63 مليار دولر �أمريكي، م�شجلة 

�رتفاعا بلغت ن�شــــبته 52.10% عن نف�ض �لفرتة من �لعام �ل�شابق.

ول 2010  �شهم �ملتد�ولة خالل �لربع �لأ جمالية لالأ بلغت �لقيمة �لإ

م 190.03 مليار ريال �أي ما يعادل 50.76 مليار دولر �أمريكي وذلك 

بانخفا�ض بلغت ن�شــــبته 37.63% عن نف�ض �لفرتة من �لعام �ل�شابق.

ول 2010 م 8.21  �شهم �ملتد�ولة* خالل �لربع �لأ وبلغ �إجمايل عدد �لأ

ول 2009  مليار �شــــهم مقابل 16.79 مليار �شهم مت تد�ولها خالل �لربع �لأ

م ، وذلك بانخفا�ض بلغت ن�شــــبته %51.14.

ول 2010 م فقد بلغ   �أما �إجمايل عدد �ل�شفقات �ملنفذة خالل �لربع �لأ

5.35 مليون �شفقة مقابـــل 10.04 مليون �شفقة مت تنفيذها خالل �لربع 

ول 2009 م، وذلك بانخفا�ض بلغت ن�شــــبته %46.7. �لأ

  * معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�شركات خالل �لفرتة.

ول 2010، 65 يومًا مقابل بلغ عدد �أيام �لتد�ول خالل �لربع �لأ

ول 2009  م. 64  يومًا خالل �لربع �لأ

 اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  فرباير - 2010 م مار�س - 2010 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD  % Change Feb. - 2010 March - 2010

Banks & Financial Services 13.71% 5.68% 16,865.36 17,822.99 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Industries 12.68% 8.10% 5,625.30 6,081.14 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Cement 7.52% 1.09% 4,165.33 4,210.57 �شمنت �لأ

Retail 6.17% 4.82% 4,444.34 4,658.56 �لتجزئة

Energy & Utilities 9.81% 3.01% 4,488.83 4,623.83 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agriculture & Food Indust. 13.25% 3.65% 5,475.07 5,674.67 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Information  Tech. 9.47% 6.86% 1,835.20 1,961.05 ت�شالت وتقنية �ملعلومات �لإ

Insurance -1.20% 2.03% 1,045.64 1,066.83 �لتاأمني

Multi-Investment 6.68% -4.32% 2,723.84 2,606.11 �شركات �ل�شتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 6.59% 7.19% 4,681.61 5,018.14 �ل�شتثمار �ل�شناعي

Building & Construction 7.00% 6.99% 3,750.71 4,012.84 �لت�شييد و�لبناء

Real Estate Development 4.14% 1.12% 3,360.54 3,398.10 �لتطوير �لعقاري

Transport 10.25% 6.80% 3,507.43 3,745.93 �لنقل

Media & Publishing -4.50% 0.01% 1,808.49 1,808.66 �لعالم و�لن�شر

Hotel & Tourism 2.08% 5.11% 5,728.66 6,021.61 �لفنادق و�ل�شياحة
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ول 2010 م  �سهم ح�سب القطاعات - الربع الأ تداول الأ

   Sectoral Activities - First Quarter 2010

Sector
جماىل الن�سبة اىل الإ �سهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�سبه اىل الإ �سهم املتداولة جماىل الأ الن�سبه اىل الإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 19.04% 36,174,142,215.05 26.23% 2,152,616,083.00 9.17% 490,394 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Indust. 25.12% 47,730,941,719.55 19.65% 1,612,510,927.00 13.40% 716,724 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Cement 1.83% 3,484,944,886.45 0.80% 65,837,728.00 1.37% 73,244 �شمنت �لأ

Retail 2.58% 4,912,006,917.25 1.80% 147,676,556.00 3.69% 197,277 �لتجزئة

Energy & Utilities 0.91% 1,738,093,626.70 1.71% 140,584,718.00 0.50% 26,598 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agri. & Food Indust. 6.58% 12,498,190,380.60 3.82% 313,248,142.00 9.38% 501,744 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Info. Tech. 5.22% 9,921,727,525.70 5.40% 443,421,601.00 4.01% 214,541 ت�شالت وتقنية �ملعلومات �لإ

Insurance 13.69% 26,021,634,956.00 8.41% 690,421,034.00 27.96% 1,495,542 �لتاأمني

Multi-Investment 6.25% 11,877,842,214.85 11.27% 924,835,704.00 6.65% 355,538 �شركات �ل�شتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 6.45% 12,254,059,530.50 6.05% 496,105,382.00 10.65% 569,349 �ل�شتثمار �ل�شناعي

Building & Construction 5.18% 9,839,872,460.85 4.03% 330,713,076.00 5.97% 319,436 �لت�شييد و�لبناء

Real Estate Development 4.73% 8,993,501,837.50 7.79% 638,832,983.00 4.35% 232,427 �لتطوير �لعقاري

Transport 1.48% 2,806,908,720.80 2.29% 188,256,691.00 1.48% 79,280 �لنقل

Media & Publishing 0.23% 434,218,432.85 0.23% 19,261,423.00 0.43% 23,054 �لعالم و�لن�شر

Hotel & Tourism 0.71% 1,342,462,136.10 0.51% 41,454,393.00 1.00% 53,324 �لفنادق و�ل�شياحة

Total 100.00% 190,030,547,560.75 100.00% 8,205,776,441.00 100.00% 5,348,472 �لإجمايل

ول 2009 م ول 2010 م مع  الربع الأ مقارنة معلومات التداول الربع الأ

Comparing Trading Statistics 1st Quarter 2010 with 1st Quarter 2009

Trading Information
ن�سبة التغري ول 2009  الربع الأ ول 2010  الربع الأ  March.  مار�س  Feb.  فرباير  Jan.  يناير

معلومات التداول

% Change 1st Q - 2009 1st Q - 2010 2010 2010 2010

Transactions -46.70% 10,035,158 5,348,472 1,632,958 2,102,103 1,613,411 عدد �ل�شفقات �ملنفذه

 Shares Traded -51.14% 16,794,101,635 8,205,776,441 2,908,137,934 2,328,505,378 2,969,133,129 �شهم �ملتد�ولة    عدد �لأ

Value Traded )SR( -37.63% 304,688,214,933.15 190,030,547,560.75 70,377,676,256.45 53,999,441,134.10 65,653,430,170.20 �شهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 64 65 23 20 22   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -47.52% 156,799 82,284 70,998 105,105 73,337 �ملتو�شط �ليومي لعدد �ل�شفقات �ملنفذه

 Daily Average of Shares Traded -51.89% 262,407,838 126,242,715 126,440,780 116,425,269 134,960,597 �شهم �ملتد�ولة  �ملتو�شط �ليومي لالأ

Daily Average of Value )SR( -38.59% 4,760,753,358 2,923,546,886 3,059,898,968 2,699,972,057 2,984,246,826
�شهم �ملتد�ولة  �ملتو�شط �ليومي لقيمة �لأ

)ريال(

Market Capitalization )SR biln( 52.10% 884.19 1,344.87 1,344.87 1,272.16 1,242.09
�شهم  )�لقيمه �ل�شوقيه لالأ

�مل�شدره مليار ريال(

All Share Index )TASI( 44.59% 4,703.75 6,801.01 6,801.01 6,437.50 6,252.55  �ملوؤ�شر �لعام  )نقطة( 
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ول 2010م �سهم ح�سب القطاعات - الربع الأ تداول الأ

Sectoral Activities - First Quarter 2010

إرتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق مار�س 2010 م مع فرباير 2010 م( كرث ا ال�سركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of March 2010 with Feb.2010)

Company
ن�سبة التغري

2010/02/28 2010/03/31 ال�سركة

Change %

MEDGULF 18.39% 26.10 30.90 ميدغلف للتأمين

Food 17.83% 17.95 21.15 الغذائية

Amiantit 13.46% 21.55 24.45 اميانتيت

Al Rajhi 13.25% 75.50 85.50 الراجحي

MA>ADEN 13.01% 16.80 19.00 معادن

كرث اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق مار�س 2010 م مع فرباير 2010 م( ال�سركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of March 2010 with Feb. 2010)

Company
ن�سبة التغري

2010/02/28 2010/03/31 ال�سركة

Change %

Kingdom -16.52% 11.20 9.35 المملكة

U C A -12.17% 41.90 36.80 المتحدة للتأمين

Jouff Agriculture -11.14% 38.60 34.30 الجوف الزراعية

Yanbu Cement -9.57% 51.75 46.80 اسمنت ينبع

SAICO -8.33% 57.00 52.25 سايكو
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�سهم جميع ال�سركات مار�س 2010م موؤ�سر تداول لأ
نقطة
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ول 2010 م كرث ن�ساًطا - الربع الأ ال�سركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

�ل�شركة

% To Market % To Sector Transactions

Alinma 5.90% 64.32% 315,429 �لإمناء

Gulf General 5.17% 18.50% 276,648 �خلليجية �لعامة

ALSorayai 4.35% 40.83% 232,437 جمموعة �ل�شريع

Buruj 3.89% 13.93% 208,259 بروج للتاأمني

Kingdom 3.46% 52.06% 185,099 �ململكة

ول 2010 م كرث ن�ساًطا - الربع الأ ال�سركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2010

By number of shares traded �سهم املتداولة من حيث عدد الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  ال�سهم املتداولة

�ل�شركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 23.15% 88.25% 1,899,676,044 �لإمناء

Kingdom 7.85% 69.62% 643,836,897 �ململكة

Saudi Kayan 6.91% 35.17% 567,184,521 كيان �ل�شعودية

MA>ADEN 3.65% 60.43% 299,788,511 معادن

ZAIN KSA 3.09% 57.15% 253,433,764 زين �ل�شعودية

ول 2010 م كرث ن�ساًطا - الربع الأ ال�سركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2010

By value of shares traded �سهم املتداولة من حيث قيمة الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

�ل�شركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Alinma 12.80% 67.26% 24,331,209,996.00 �لإمناء

SABIC 7.05% 28.06% 13,394,922,259.75 �شابك

Saudi Kayan 5.57% 22.19% 10,591,742,442.80 كيان �ل�شعودية

Kingdom 3.86% 61.74% 7,333,684,682.65 �ململكة

Al Rajhi 3.70% 19.44% 7,032,259,259.25 �لر�جحي
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FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2010         املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/03/31م

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 30.50 18.82 1.62 2.02 15.01 1,500.000 45,750.00 28,235.44 3,030.49 �لريا�ض

AlJazira 19.15 14.95 1.28 0.09 210.83 300.000 5,745.00 4,485.87 27.25 �جلزيرة

Saudi Investment 18.90 16.51 1.14 1.16 16.29 450.000 8,505.00 7,428.13 522.17 ��شتثمار

Saudi Hollandi 33.40 17.03 1.96 0.26 128.56 330.750 11,047.05 5,632.82 85.93 �ل�شعودي �لهولندي

Saudi Fransi 47.00 21.75 2.16 3.42 13.76 723.214 33,991.07 15,732.67 2,470.83 �ل�شعودي �لفرن�شي

SABB 48.20 17.39 2.77 2.71 17.79 750.000 36,150.00 13,045.29 2,032.40 �شـاب

Arab National 45.70 22.11 2.07 3.65 12.53 650.000 29,705.00 14,368.77 2,370.20 �لعربي �لوطني

SAMBA 59.00 24.79 2.38 5.07 11.64 900.000 53,100.00 22,310.08 4,560.31 �شامبا

Al Rajhi 85.50 19.16 4.46 4.51 18.95 1,500.000 128,250.00 28,740.88 6,767.64 �لر�جحي

AL Bilad 21.25 10.01 2.12 -0.83 )M(  )س( 300.000 6,375.00 3,002.18 -248.40 �لبالد

Alinma 12.90 10.40 1.24 0.21 61.33 1,500.000 19,350.00 15,605.34 315.53 �لإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 17.81 2.38 2.46 16.75 8,903.964 377,968.12 158,587.47 21,934.35
�إجمايل قطاع �مل�شارف 

و�خلدمات �ملالية

CHEMANOL 15.50 11.70 1.33 0.18 84.74 120.600 1,869.30 1,410.58 22.06 كيمانول

Petrochem 15.20 9.91 1.53 -0.13 )M(  )س( 480.000 7,296.00 4,757.54 -60.30 برتوكيم

SABIC 99.50 36.08 2.76 3.02 32.94 3,000.000 298,500.00 108,243.04 9,061.97 �شابك

SAFCO 146.75 28.22 5.20 7.38 19.89 250.000 36,687.50 7,055.40 1,844.92 �شافكو

Industrialization 30.80 16.90 1.82 1.14 26.99 460.685 14,189.09 7,786.32 525.64 �لت�شنيع

Alujain 17.50 7.49 2.34 -0.39 )M(  )س( 69.200 1,211.00 518.55 -27.28 �للجني

Nama Chemicals 10.50 12.30 0.85 -0.27 )M(  )س( 128.520 1,349.46 1,580.71 -34.30 مناء للكيماويات

SIIG 21.85 12.18 1.79 0.63 34.50 450.000 9,832.50 5,482.24 284.98 �ملجموعة �ل�شعودية

Sahara Petrochemical 22.35 10.07 2.22 0.26 84.94 292.530 6,538.05 2,945.36 76.97 �ل�شحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 38.90 10.08 3.86 -0.05 )M(  )س( 562.500 21,881.25 5,667.71 -29.21 ين�شاب

Sipchem 23.50 14.77 1.59 0.42 55.60 333.333 7,833.33 4,922.08 140.88 �شبكيم �لعاملية

Advanced 22.95 11.82 1.94 0.899 25.52 141.375 3,244.56 1,670.38 127.12 �ملتقدمة

Saudi Kayan 19.25 10.32 1.87 -0.01 )M(  )س( 1,500.000 28,875.00 15,477.24 -16.84 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 34.10 8.94 3.81 -1.64 )M(  )س( 876.000 29,871.60 7,830.82 -1,433.06 برتو ر�بغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 20.24 2.68 1.21 31.34 8,664.743 469,178.63 175,347.97 10,483.55
�إجمايل قطاع �ل�شناعات 

�لبرتوكيماوية

Arab Cement 41.90 27.78 1.51 2.15 19.50 80.000 3,352.00 2,222.33 171.89 �ل�شمنت �لعربية

Yamamah Cement 51.25 22.63 2.26 4.16 12.32 135.000 6,918.75 3,055.16 561.75 ��شمنت �ليمامة

Saudi Cement 73.00 30.17 2.42 5.77 12.66 102.000 7,446.00 3,076.85 588.35 ��شمنت �ل�شعوديه

Qassim Cement 74.50 20.39 3.65 6.76 11.03 90.000 6,705.00 1,835.15 607.96 ��شمنت �لق�شيم

Southern Cement 70.50 17.58 4.00 5.24 13.45 140.000 9,870.00 2,461.64 733.59 ��شمنت �جلنوبيه

Yanbu Cement 46.80 22.99 2.04 4.57 10.23 105.000 4,914.00 2,414.18 480.32 ��شمنت ينبع

Eastern Cement 50.00 23.60 2.12 4.08 12.26 86.000 4,300.00 2,030.00 350.70 ��شمنت �ل�شرقية

Tabuk Cement 19.25 12.20 1.58 1.35 14.30 90.000 1,732.50 1,098.10 121.15 ��شمنت تبوك

Total Cement Sector - 21.97 2.49 4.37 12.51 828.000 45,238.25 18,193.41 3,615.71 �شمنت �إجمايل قطاع �لأ

A. Othaim Market 59.75 15.24 3.92 3.45 17.34 22.500 1,344.38 342.84 77.52 ��شو�ق ع �لعثيم

Mouwasat 61.75 19.24 3.21 4.28 14.42 25.000 1,543.75 481.11 107.04 �ملو��شاة

SASCO 13.30 11.15 1.19 0.75 17.65 45.000 598.50 501.66 33.90 خدمات �ل�شيار�ت

Thim’ar 41.10 7.01 5.87 -1.03 )M(  )س( 10.000 411.00 70.07 -10.30 ثمار
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Fitaihi Group 14.00 12.32 1.14 0.21 65.91 50.000 700.00 616.24 10.62 جمموعة فتيحي

Jarir 145.25 18.07 8.04 9.35 15.54 40.000 5,810.00 722.84 373.97 جرير

Aldrees 37.50 13.86 2.71 2.76 13.61 25.000 937.50 346.51 68.90 �لدري�ض

AlHokair 41.10 15.24 2.70 3.13 13.12 70.000 2,877.00 1,066.61 219.23  �حلكري 

Alkhaleej Trng 42.40 15.19 2.79 2.81 15.06 15.000 636.00 227.87 42.22 �خلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.47 3.40 3.05 15.84 302.500 14,858.12 4,375.75 923.10 �إجمايل قطاع �لتجزئة

Gas & Industrialization 22.95 13.41 1.71 -0.79 )M(  )س( 75.000 1,721.25 1,005.54 -59.03 �لغاز و�لت�شنيع

Saudi Electricity 12.55 11.80 1.06 0.28 44.90 4,166.594 52,290.75 49,169.36 1,164.63 كهرباء �ل�شعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 11.83 1.08 0.26 44.90 4,241.594 54,012.00 50,174.90 1,105.60
�إجمايل قطاع �لطاقة 

و�ملر�فق �خلدمية

SAVOLA Group 35.70 13.88 2.57 1.90 18.76 500.000 17,850.00 6,941.79 951.57 جمموعة �شافول

Food 21.15 8.84 2.39 0.29 73.95 20.000 423.00 176.70 5.72 �لغذ�ئية

SADAFCO 45.20 18.21 2.48 2.71 16.68 32.500 1,469.00 591.80 88.08  �شد�فكو

Almarai 192.75 46.81 4.12 9.54 20.21 115.000 22,166.25 5,382.64 1,096.72 �ملر�عي

Anaam Holding 60.00 10.28 5.84 -0.69 )M(  )س( 10.900 654.00 112.05 -7.55 �أنعام �لقاب�شة

H B 34.10 16.27 2.01 1.55 21.98 28.571 974.29 464.75 44.33 حلو�ين �إخو�ن

Herfy Foods 61.25 11.73 5.22 4.25 14.43 27.000 1,653.75 316.72 114.64 غذية هريف لالأ

NADEC 30.80 16.26 1.89 -0.64 )M(  )س( 60.000 1,848.00 975.32 -38.42 نادك

Qassim Agriculture 9.90 7.97 1.24 -0.14 )M(  )س( 50.000 495.00 398.54 -6.95 �لق�شيم �لزر�عيه

Tabuk Agriculture 25.90 18.46 1.40 0.35 73.58 20.000 518.00 369.28 7.04 تبوك �لزر�عيه

Saudi Fisheries 52.75 6.78 7.78 -1.43 )M(  )س( 20.000 1,055.00 135.67 -28.68 �شماك �لأ

Sharqiya Dev Co 35.30 11.30 3.12 -0.63 )M(  )س( 7.500 264.75 84.76 -4.70 �ل�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 34.30 26.75 1.28 3.14 10.92 20.000 686.00 535.06 62.84 �جلوف �لزر�عيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�شة �لزر�عيه 

Jazan Development 14.80 12.99 1.14 0.09 164.81 50.000 740.00 649.33 4.49 جاز�ن للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 17.79 2.98 2.37 19..57 966.471 51,145.79 17,190.90 2,289.13
�إجمايل قطاع �لزر�عة 

و�ل�شناعات �لغذ�ئية

STC 47.50 21.00 2.26 5.41 8.78 2,000.000 95,000.00 41,999.33 10,822.06 �لت�شالت

Etihad Etisalat 50.25 17.49 2.87 4.31 11.67 700.000 35,175.00 12,243.18 3,013.87 �حتاد �ت�شالت

Zain KSA 9.75 6.16 1.58 -2.21 )M(  )س( 1,400.000 13,650.00 8,622.48 -3,098.81 زين �ل�شعودية 

Atheeb Telecom 17.35 10.00 1.74 - - 100.000 1,735.00 1,000.00 - عذيب لالت�شالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.21 2.28 2.56 9.41 4,200.000 145,560.00 63,864.99 10,737.12
�إجمايل قطاع �لت�شالت 

وتقنية �ملعلومات

Tawuniya 87.00 28.22 3.08 5.93 14.68 50.000 4,350.00 1,410.83 296.39 �لتعاونية

Malath Insurance 24.35 8.41 2.90 0.24 101.04 30.000 730.50 252.21 7.23 مالذ للتاأمني

MEDGULF 30.90 11.57 2.67 1.83 16.87 80.000 2,472.00 925.47 146.51 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 76.00 4.28 17.77 -2.25 )M(  )س( 10.000 760.00 42.77 -22.47 �أليانز �إ�ض �إف

SALAMA 47.50 7.62 6.23 1.22 39.00 10.000 475.00 76.21 12.18 �شالمة

Walaa Insurance 24.75 8.16 3.03 -0.74 )M(  )س( 20.000 495.00 163.15 -14.88 ولء للتاأمني

Arabian Shield 26.30 10.22 2.57 0.41 64.94 20.000 526.00 204.36 8.10 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 27.10 9.70 2.79 -0.48 )M(  )س( 34.000 921.40 329.75 -16.46 �شاب تكافل

SANAD 24.80 7.86 3.15 -0.73 )M(  )س( 20.000 496.00 157.28 -14.57 �شند

FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2010         املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/03/31م

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’  
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمة الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(
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FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2010         املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/03/31م

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’  
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمة الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

SAICO 52.25 8.15 6.41 -0.84 )M(  )س( 10.000 522.50 81.54 -8.39 �شايكو

Saudi Indian 47.20 5.75 8.21 -2.08 )M(  )س( 10.000 472.00 57.48 -20.82 �ل�شعودية �لهندية

Gulf Union 26.10 8.58 3.04 -0.09 )M(  )س( 22.000 574.20 188.68 -1.89 �إحتاد �خلليج

ATC 104.25 7.69 13.56 -0.50 )M(  )س( 10.000 1,042.50 76.90 -4.99 هلي للتكافل �لأ

Al - Ahlia 78.25 5.11 15.32 -3.20 )M(  )س( 10.000 782.50 51.07 -31.97 هلية �لأ

ACIG 48.90 4.47 10.94 -2.37 )M(  )س( 10.000 489.00 44.68 -23.74 �أ�شيج

AICC 24.60 7.80 3.15 -0.63 )M(  )س( 20.000 492.00 156.01 -12.64 �لتاأمني �لعربية

Trade Union 22.70 9.75 2.33 0.01 1719.70 25.000 567.50 243.78 0.33 �لحتاد �لتجاري

Sagr Insurnce 48.00 10.01 4.80 -0.12 )M(  )س( 20.000 960.00 200.13 -2.32 �ل�شقر للتاأمني

U C A 36.80 9.29 3.96 -0.05 )M(  )س( 20.000 736.00 185.72 -1.02 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.20 10.06 1.11 0.05 231.88 100.000 1,120.00 1,005.63 4.83 عادة �ل�شعودية �لإ

Bupa Arabia 26.90 11.00 2.45 1.46 18.48 40.000 1,076.00 439.86 58.24 بوبا �لعربية

Weqaya Takaful 27.20 9.07 3.00 - - 20.000 544.00 181.34 - وقاية للتكافل

ARCCI 55.00 8.63 6.37 - - 20.000 1,100.00 172.59 - �لر�جحي للتاأمني

ACE 46.60 9.04 5.15 - - 10.000 466.00 90.43 - اي�س

AXA - Cooperative 26.60 9.73 2.73 - - 20.000 532.00 194.58 - �ك�شا - �لتعاونية

Gulf General 22.85 10.00 2.29 - - 20.000 457.00 200.00 - �خلليجية �لعامة

Buruj 34.00 10.00 3.40 - - 13.000 442.00 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 30.50 10.00 3.05 - - 20.000 610.00 200.00 - �لعاملية

Total Insurance Sector - 10.75 3.24 0.52 21.20 694.000 24,211.10 7,462.45 357.65 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 48.00 25.65 1.87 0.19 258.99 15.000 720.00 384.68 2.78  �مل�شايف 

Saudi Advanced 13.80 17.97 0.77 0.81 16.95 43.200 596.16 776.22 35.17 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.90 8.56 1.39 0.08 147.99 49.000 583.10 419.66 3.94 �لح�شاء للتنميه

SISCO 15.95 10.72 1.49 0.01 1246.67 68.000 1,084.60 729.15 0.87 �شي�شكو

Assir 15.80 19.00 0.83 0.63 25.15 126.389 1,996.94 2,401.37 79.41 ع�شري

Al Baha 17.15 6.72 2.55 -0.38 )M(  )س( 15.000 257.25 100.73 -5.67 �لباحة

Kingdom 9.35 6.63 1.41 0.11 86.07 3,705.882 34,650.00 24,579.30 402.59 �ململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.31 1.36 0.13 75.52 4,022.471 39,888.05 29,391.11 519.09
�إجمايل قطاع �شركات 

�ل�شتثمار �ملتعدد

BCI 32.10 12.79 2.51 2.13 15.07 27.500 882.75 351.81 58.59 بى �شى �آى

MA’ADEN 19.00 17.94 1.06 0.44 43.52 925.000 17,575.00 16,591.36 403.83 معادن

Astra Indust 40.50 21.18 1.91 2.76 14.67 74.118 3,001.76 1,569.76 204.67 �أ�شرت� �ل�شناعية

ALSorayai 31.90 12.41 2.57 2.67 11.93 30.000 957.00 372.17 80.24 جمموعة �ل�شريع

Pharmaceutical 33.50 27.78 1.21 1.97 16.97 78.438 2,627.66 2,178.78 154.80 �لدو�ئية

Glass 31.50 18.18 1.73 1.82 17.30 25.000 787.50 454.52 45.53 زجاج

FIPCO 34.90 10.99 3.17 1.72 20.27 11.500 401.35 126.44 19.80 فيبكو

Maadaniyah 23.90 13.48 1.77 0.61 39.33 25.556 610.80 344.58 15.53 معدنية

Saudi Chemical 42.90 19.59 2.19 4.76 9.02 63.240 2,713.00 1,239.09 300.76 �لكيميائيه �ل�شعوديه

SPM 54.50 17.02 3.20 3.13 17.39 30.000 1,635.00 510.60 94.00 �شناعة �لورق

AlAbdullatif 45.00 17.03 2.64 2.08 21.67 81.250 3,656.25 1,383.54 168.72 �لعبد�للطيف

Saudi Export 33.20 9.50 3.50 -0.51 )M(  )س( 10.800 358.56 102.56 -5.54 �ل�شادر�ت

Total Industrial Investment 
Sector

- 18.25 1.40 1.11 22.53 1,382.402 35,206.63 25,225.21 1,540.93
�إجمايل قطاع �ل�شتثمار 

�ل�شناعي
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
)recent 4 Quarters(,  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
)4th Q 2009 as recent(.

�ل�شركات �لتي مل ُتعلن �شايف �لدخل، و�ل�شركات �خلا�شرة )�آخر �أربعة �أرباع(، غري م�شمولة يف 

ح�شاب ن�شبة �ل�شعر للعائد للقطاعات ولل�شوق.

خر �أربعة �أرباع )تنتهي يف  �ض : �ملوؤ�شر �شالب لن �ل�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات �ملالية لآ

�لربع �لر�بع 2009 م(.

FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2010         املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/03/31م

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمة الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

MMG 23.65 14.72 1.61 0.32 73.30 125.000 2,956.25 1,839.58 40.33 جمموعة �ملعجل

SSP 33.00 17.55 1.88 2.08 15.90 51.000 1,683.00 894.88 105.84 نابيب �ل�شعودية �لأ

Ceramic 121.50 34.35 3.54 7.89 15.40 25.000 3,037.50 858.82 197.19 �خلزف

Gypsum 42.70 14.98 2.85 2.80 15.27 31.667 1,352.17 474.29 88.56 �جلب�ض

Cables 23.45 17.09 1.37 1.37 17.06 76.000 1,782.20 1,298.62 104.48 �لكابالت

Saudi Industrial 8.95 7.26 1.23 -0.09 )M(  )س( 40.000 358.00 290.52 -3.62 �شدق

Amiantit 24.45 14.30 1.71 1.75 13.95 115.500 2,823.97 1,652.14 202.48 �ميانتيت

Pipes 35.60 23.38 1.52 0.79 45.33 31.500 1,121.40 736.52 24.74 �أنابيب

Zamil Industrial 67.00 26.67 2.51 5.11 13.10 45.000 3,015.00 1,200.03 230.15 �لز�مل لل�شناعة

AL Babtain 39.90 14.33 2.78 2.72 14.67 40.500 1,615.95 580.43 110.12 �لبابطني

SVCP 49.40 14.47 3.41 2.84 17.39 15.000 741.00 217.03 42.61 �لفخارية

MESC 32.00 12.60 2.54 1.28 25.04 40.000 1,280.00 504.11 51.11 م�شك

Red Sea 60.50 23.39 2.59 4.13 14.64 30.000 1,815.00 701.83 123.97 حمر �لبحر �لأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.89 2.01 1.98 17.57 666.167 23,581.44 11,248.80 1,317.96 �إجمايل قطاع �لت�شييد و�لبناء

Real Estate 25.90 25.48 1.02 0.76 33.86 120.000 3,108.00 3,058.05 91.78 �لعقارية

Taiba 17.50 18.67 0.94 0.46 37.67 150.000 2,625.00 2,800.75 69.68 طيبة لال�شتثمار

Makkah 29.70 23.55 1.26 1.21 24.57 164.816 4,895.04 3,881.25 199.20  مكة لالن�شاء 

Arriyadh Development 13.35 14.22 0.94 0.93 14.40 100.000 1,335.00 1,421.75 92.74 �لتعمري

Emaar E .C 9.85 9.27 1.06 -0.36 )M(  )س( 850.000 8,372.50 7,881.68 -308.85 �إعمار

Jabal Omar 20.05 9.89 2.03 -0.05 )M(  )س( 671.400 13,461.57 6,638.46 -33.43 جبل عمر

Dar Al Arkan 14.15 12.83 1.10 1.97 7.20 1,080.000 15,282.00 13,859.18 2,122.68 ركان د�ر �لأ

Total Real Estate 
development Sector

- 12.61 1.24 0.71 10.58 3,136.216 49,079.11 39,541.12 2,233.80
�إجمايل قطاع �لتطوير 

�لعقاري

Shipping 20.30 15.81 1.28 1.15 17.63 315.000 6,394.50 4,981.00 362.78 �لنقل �لبحري

SAPTCO 8.45 11.09 0.76 0.25 33.59 125.000 1,056.25 1,386.81 31.45 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 20.45 9.44 2.17 0.31 67.05 18.000 368.10 169.99 5.49 مربد

Budget Saudi 63.25 22.19 2.85 4.69 13.50 18.300 1,157.48 406.16 85.77 بدجت �ل�شعودية

Total Transport Sector - 14.58 1.29 1.02 18.49 476.300 8,976.33 6,943.96 485.49 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 24.10 14.47 1.67 0.36 66.70 15.000 361.50 217.09 5.42 عالن تهامة لالإ

SRMG 26.60 15.87 1.68 0.64 41.56 80.000 2,128.00 1,269.78 51.20 بحاث و �لت�شويق �لأ

SPPC 15.80 12.92 1.22 1.25 12.62 60.000 948.00 775.20 75.13 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.59 1.52 0.85 26.09 155.000 3,437.50 2,262.07 131.75
�إجمايل قطاع �لعالم 

و�لن�شر

Hotels 31.80 23.55 1.35 5.52 5.76 69.006 2,194.39 1,624.85 380.76 �لفنادق

Shams 33.20 6.92 4.80 -0.23 )M(  )س( 10.150 336.98 70.24 -2.39 �شم�ض

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.41 1.49 4.78 5.76 79.156 2,531.37 1,695.09 378.38
�إجمايل قطاع �لفنادق 

و�ل�شياحة

Market - 15.79 2.20 1.50 18.68 38,718.984 1,344,872.45 611,505.20 58,053.61 �جمايل �ل�شوق
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At the end of the 1st quarter 2010 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 6,801.01 points, gained 2,097.26 points 
(44.59%) over the close of the same period of  the previous year. 

On an YTD basis TASI registered a positive return of 11.10% 
(679.25 points). 

Highest close level for the index during the period was 6,814.99 
points as on 302010/03/.

Total equity market capitalization at the end of  the 1st quarter 
2010 reached SR 1,344.87 billion (US$ 358.63 billion), increased by 
52.10% over the same period of the previous year.

The total value of shares traded for the 1st quarter 2010 reached 

SR 190.03 billion (US$ 50.76 billion), decreasing by 37.63% over the 
same period of the previous year.

The total number of shares traded* reached 8.21 billion shares 
for the 1st quarter 2010 compared to 16.79 billion shares traded 
during the 1st quarter 2009, decreasing by 51.14%.

The total number of transactions executed during the 1st quarter 
2010 reached 5.35 million compared to 10.04 million trades during 
the 1st quarter 2009, decreasing  by 46.7%.

   * Adjusted to all corporate actions during the period.
Number of trading days during 1st Q  2010 were 65, against 64 

trading days during 1st Q  2009.

Value of Shares Traded Reached SR 190.03 billion 5.35 million 
Transactions Executed During 1st Quarter 2010

Herfy Food Services Co.
•  Share Capital: SR 270 million divided into 27  million shares.
•  Offer Shares: 8.1  million  shares  (30% of  its issued shares).
•  Offer Price:  SR 51 per share.
•  Offer Period: From 112010/01/ to 172010/01/.
Al Sorayai Trading and Industrial Group Co.
•  Share Capital: SR 300 million divided into 30  million shares.
•  Offer Shares: 9  million  shares  (30% of  its issued shares).
•  Offer Price:  SR 27 per share.
•  Offer Period: From 012010/02/ to 072010/02/.
Solidarity Saudi Takaful  Co.
•  Share Capital: SR 555 million divided into 55.5 million shares.
•  Offer Shares: 22.2  million  shares  (40% of  its issued shares).

Initial Public Offerings (IPOs)
•  Offer Price:  SR 10 per share.
•  Offer Period: From 222010/03/ to 282010/03/.
Amana Cooperative Insurance Co.
•  Share Capital: SR 320 million divided into 32  million shares.
•  Offer Shares: 12.8  million  shares  (40% of  its issued shares).
•  Offer Price:  SR 10 per share.
•  Offer Period: From 222010/03/ to 282010/03/.

Wataniya Insurance Co.
•  Share Capital: SR 100 million divided into 10  million shares.
•  Offer Shares: 3  million  shares  (30% of  its issued shares).
•  Offer Price:  SR 10 per share.
•  Offer Period: From 222010/03/ to 282010/03/.

New Listing During 
1st Quarter 2010

•   On Tuesday 022010/02/ Herfy Food Services 
Co. was listed (with a paid up capital of SR 
270 million divided into 27 million shares). 
The company offered 8.1 million shares at 
SR 51 per share.

•  On Monday 082010/02/ Gulf General 
Cooperative Insurance Co. was listed (with 
a paid up capital of SR 200 million divided 
into 20 million shares). The company offered 
8 million shares at SR 10 per share.

• On Monday 152010/02/ BURUJ Cooperative 
Insurance  Co. was listed (with a paid up 
capital of SR 130 million divided into 13 
million shares). The company offered 5.2 
million shares at SR 10 per share.

•  On Monday 222010/02/ Al Sorayai Trading 
and Industrial Group Co. was listed (with a 
paid up capital of SR 300 million divided 
into 30 million shares). The company offered 
9 million shares at SR 27 per share.

New Members (Brokers)
Alinma Investment Company joined the Saudi Stock Exchange (Tadawul) to 

provide financial brokerage services, effective 132010/02/.
Muscat Securities House Company joined the Saudi Stock Exchange (Tadawul) 

to provide financial brokerage services, effective 242010/02/.
The number of brokerage firms active in the market reached 37.

New Inclusion in TASI
The following companies have been included to Tadawul Indices as 

the stock close prices on Wednesday 312010/03/: 
1- Al Alamiya for Cooperative Insurance Co. 
2- Herfy Food Services Co. 
3- Gulf General Cooperative Insurance Co. 
4- Buruj Cooperative Insurance Co. 
5- Al Sorayai Trading And Industrial Group Co. 

Exchange traded Funds
As part of its role in facilitating the introduction of new financial  products & 

services, the Saudi Stock Exchange (Tadawul) announced the listing and trading 
of “Falcom Saudi Equity ETF” (Exchange Traded Fund) starting from Sunday 
282010/03/. 

ETF units are traded during the same trading times of the equity market (from 
11:00 am to 3:30 pm) through the Authorized Persons (Brokerage Firms). Non-
resident foreign investors are also allowed to trade ETF units

CompaniesMarket Summary
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Timing is Successful .. 
The Decision is to serve Investors 

Exchange Traded Funds

Description of the working 
mechanism 

The new funds are divided into equal 
units traded in the stock market during 
periods of trading in the same way as 
shares of companies are traded. However, 
they combine characteristics of both 
mutual funds and stocks. They are also 
composed of a basket of shares of listed 
companies traded in the financial market. 
Furthermore, they follow the movement 
of indices and their investment is matched 
with their components to make it easy for 
owners of units to track their performance 
through indices performance that they 
follow or emulate. 

Purchase and sale of units is done 
through the sale and purchase offers made 
during periods of trading. 

The new funds are also characterized 
by existence of an authorized market maker 
who works so that their performance 
simulates the performance of indices 
they follow through orders of unit sale 
and purchase. He also provides liquidity to 
funds through the provision of continued 
offers to purchase so that investors can 
sell or buy at any time, according to 
requirements to monitor and ensure 
his performance and commitment 
continuously through a certain price 
range around the indicative value of the 
net asset value of the unit. 

Performance of market makers is 

monitored by fund managers and Saudi 
Stock Exchange to ascertain the extent 
of their commitment to conditions and 
standards of service. 

Exchange Traded Funds will be subject 
to the same rules of trading as that of 
the firms market with respect to trading 
periods and types of orders. 

Only one unit can be purchased from 
these funds as a minimum, while the 
process of unit creation will be subject 
to the terms and conditions of the fund 
itself. Investors will gain as a result of 
the rise in the value of the fund assets 
and distributions of profits. The fund’s 
performance will be assessed by its net 
asset value. Buyers will bear a commission 
by 12 basis points on each transaction 
in the same way as in the stock market, 
while investors will receive cash dividends 
when they buy these units just like owners 
of shares. Dividends will be distributed 
according to the method set up by the 
fund manager in cash distribution of 
dividends set forth in the prospectus. 

There should be distinction between 
unit trading price which is subject to 
supply and demand, and the unit net 
asset value which represents the market 
value of assets consisting this unit which 
is often traded at a price very close to the 
net asset value.

Investors in Exchange Traded Funds 
will face the same risks of investing in 

securities and to a lesser extent due to 
diversity of investment therein through 
windows of stocks, instruments, and 
consumer goods. 

At the outset, only Saudi equity funds 
will be launched, and mutual funds will be 
made available for all categories, segments, 
and nationalities of investors authorized 
to trade in securities. Funds are managed 
fully and directly by the fund manager 
and they are subject to the terms and 
conditions of mutual funds issued by the 
Capital Market Authority and no general 
assemblies are held for these funds.

The conversion and redeployment 
process will be available between the 
client portfolios in the same terms and 
conditions of transfer of shares. Units 
are priced when listing the fund on the 
secondary market in the net asset value, 
and then the traded units will be subject 
to prices of supply and demand. The 
authorized entities shall be entitled to 
offer more than one fund in the same 
way as in mutual funds.

It is noteworthy that Exchange Traded 
Funds have emerged for the first time to 
international markets in 1989 through 
the Canadian markets followed by the 
U.S. markets in 1993. Then, these funds 
started to grow rapidly in the value of net 
assets from 72 billion dollars in 2001 to 
700 billion dollars by the end of 2009 in 
the U.S. markets alone.

Exchange Traded Funds 

Timing is Successful .. 
The Decision is to serve Investors 

Experts in the Saudi stock market confirmed that the Exchange Traded Funds recently approved 
is the gateway to attract more investment to the Saudi stock market. They pointed out to the 
availability of many features and elements of success in this new product thanks to the advantage 
of the immediate cash flow because these funds will be trading on a daily basis in the market 
like stocks. The product also gives investors an easy and low cost tool to invest in diversified 
stock market instead of selecting each share individually. However, they stressed that these funds 
came to compromise between the demand to open the market to foreign investment on the one 
hand, and the need for protection from the influence of hot money that can destroy the emerging 
markets and cause wide financial and economic problems, on the other hand.

Riyadh: Khalid Al-Zoman
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The CMA has approved National 
Industrialization Co. request to increase 
its capital from SR 4,606,846,860 to SR 
5,067,531,546 through issuing one bonus 
share for every existing ten shares owned 
by the shareholders who are registered in 
the shareholders register at the closing 
of trading on the extraordinary general 

assembly day. Such increase will be 
paid by transferring an amount of SR 
460,684,686 from the Premium to the 
company’s capital. 

Consequently, increasing company’s 
outstanding shares from 460,684,686 
shares to 506,753,155 shares, by an 
increase of 46,068,469 shares. The 

bonus shares eligibility is limited to the 
shareholders who are registered in the 
shareholders register at the close of 
trading on the extraordinary general 
assembly day, which will be determined 
later by the company’s board, provided 
that the holding date does not exceed six 
months from the date of this approval. 

The Capital Market Authority approved National Industrialization Co. 
request to increase its capital through issuance of bonus shares

CMA announces 
offering of 

investment funds
The CMA announces its approval 

for Al Rajhi Capital to offer Al Rajhi 
Local Shares Capital Protected Fund 
(90%), Al Rajhi GCC Shares Capital 
Protected Fund (90%) and Al Rajhi 
International Shares Capital Protected 
Fund (95%). 

CMA announces 
offering of 

investment funds
The CMA announces its 

approval for Altawfeek Financial 
Group to offer « Alasaas Egyptian 
Equity Fund». 

The CMA announces Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company Initial Public Offering 
of 10,500,000 shares representing (30%) of the company’s total outstanding shares. 
Portion of the offered shares will be allocated for mutual funds. The company’s shares will 
be offered during the period from (121431/05/)H to (181431/05/)H, which corresponds 
to the period from (262010/04/)G to (022010/05/)G, once the book-building process is 
complete. 

The company’s prospectus will be posted 
to the public prior to the subscription 
period by a sufficient time. The 
prospectus includes all 
relevant information 
that the investors need 
to know before making 
an investment decision, 
including the share 
price, company’s financial 
statements, activities and 
management. 

The Capital Market Authority announces the 
Initial Public Offering of Al Hassan Ghazi 

Ibrahim Shaker Company

The CMA announces Knowledge 
Economic City Company Initial Public 
Offering of (102,000,000) shares 
representing (30.06%) of the company’s 
total outstanding shares. 

The company’s shares will be offered 

during the period from (101431/6/)H 
to (161431/6/)H, which corresponds 
to the period from (242010/5/)G to 
(302010/5/)G. 

The company’s prospectus will 
be posted to the public prior to the 

subscription period by a sufficient time. 
The prospectus includes all relevant 
information that the investors need to 
know before making an investment 
decision, including the company’s financial 
statements, activities and management. 

The Capital Market Authority announces the Initial Public Offering 
of Knowledge Economic City Company

CompaniesNews
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Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Announces the successful launch of 
Falcom Saudi Equity ETF (Falcom 30) 
as the first ETF listing in Saudi Stock 
Exchange. 

The Fund successfully ended the 
first trading day, where the fund NAV 

has increased to 151,782,671.87 SR and 
203.57% increase from the fund initial 
value, also 5.619 trades were executed 
for the first day with 12.845.993 shares 
and the value of 271.327.707 SR. 

ETFs have many characteristics that 
help to attract investors and traders in 

financial markets, such as Flexibility, 
transparency and cost efficiency. 
Tadawul has earlier published via its 
official web site information about 
Falcom ETF including fund components 
and Index information in addition to 
the mini prospectus

Successful launch of ETFs

As the next installment in our 
continued program of launching new 
value-added products and services, 
Tadawul is pleased to announce a new 
Mutual Funds section on our web site 
as of March 20, 2010. 

The new added characteristics of 
the new section as following: 
•  The ability to post material event 

announcements for the mutual 
funds 

•  Dividends information 
•  Board Information 
•  Other contacts (Compliance 

Officer /Custodian / Sub-manager 
/ External Auditor) 

•  Top Holdings 
•  Financial Statements 
•  Terms and Conditions 
•  Yield for various periods 
•  Standard Deviation for various 

periods 
•  Expense ratio. 

Noting that, the authorized 
person (Mutual Funds Asset 
Managers) will update the Mutual 
Funds information in accordance to 
the new development.

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Announces
The New Development for Mutual Funds Section on Its Web Site

The CMA has approved The 
National Company for Glass Industries 
“ ZOUJAJ” request to increase its 
capital from SR 250 million to SR 300 
million through issuing one bonus 
share for every existing five shares 
owned by the shareholders who 
are registered in the shareholders 
register at the closing of trading 

on the extraordinary general 
assembly day. Such increase will 
be paid by transferring an amount 
of SR 50 million from the Retained 
Earnings to the company>s capital. 
Consequently, increasing company>s 
outstanding shares from 25 million 
shares to 30 million shares, by an 
increase of 5 million shares. The 

bonus shares eligibility is limited to 
the shareholders who are registered 
in the shareholders register at the 
close of trading on the extraordinary 
general assembly day, which will be 
determined later by the company’s 
board, provided that the holding 
date does not exceed six months 
from the date of this approval. 

The Capital Market Authority approved The National 
Company for Glass Industries “ ZOUJAJ” request to increase 

its capital through issuance of bonus shares

GeneralNews
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  A new economic and investment shift happened during the last month represented in the launch 

of Traded index funds that already insertion first of it to the market, to expanding the investment options 

to everyone and all of these options are available information on the site of Saudi Financial Market 

«TADAWALL», also they are available to trading through all licensed brokers.

These funds  are known by making the investment in any sector is safe and feasible, according to 

the index of market, also these funds like others consist of a basket of companies and securities that 

included in the financial market, but they characterized by most capability trading as the case of shares 

of listed companies in the financial market, as well as Their high transparency, permanently following the 

movement of indexes and matching their investments with the components of these indexes , therefore 

will be easier for owners’ units of these funds to know their performance through the performance of 

indexes  that followed by it .

The purchase and sale of units will be by offers of buying and selling during periods of trading, it 

also characterized by existence market maker is working to simulate their performance with the index 

through the sale and purchase orders of units.

Because of the importance of economic and investment subject and this great shift which many efforts 

collaborated to complete and success it for develop our market globally in a superior position. So we are 

dealing with it as a major file highlights on it and gives the reader and investor a more comprehensive 

idea by clear language about a new guest on the investment map of Saudi Arabia.

The creation of more opportunities and options reduces the risks on investors of all their  levels and 

more of them will be able to diversify their investment tools that related to the market, between buying 

directly shares, instruments, subscription in special units of investment funds and index funds and what will 

come later, to  reach the aim of transferring the market theoretically and practically to world status.

We continue to exchange knowledge, press and comments with you and we are seeking to win your 

confidence, advantage and pleasure.

Abdullateef Al-Furaihi 
Editor in Chief 

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

Editorial

New investment
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