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التنبه الباكر

مقال

بني  الرهان  فر�س  باتت  وموؤخًرا  عمال،  الأ ل�صري  الرئي�صي  الع�صب  املعلومة  ت�صكل 

نظمة وتطبيقاتها  ·، واأ�صحى التقدم التقني �صنًوا للرفاه الجتماعي والرقي بالأ الأ

اإىل م�صاف القت�صادات املناف�صة التي تقود جتارًيا وا�صتثمارًيا اأ�صواق العامل.

ا يف القطاعات املالية، بات على  ومع تزايد اخليارات التقنية، وتو�صع مناكبها خ�صو�صً

امل�صتخدم اأن يكون اأكرث حذًرا، فعامل التقنية الوا�صع املليء باملربجمني واملبدعني ومبن 

يقدمون حلوًل عملية كل يوم، هو نف�صه العامل املليء باملحتالني، وم�صتخدمي التقنية 

نظمة والقوانني حول العامل على جترÁهم. ا�صتخداًما �صيًئا اتفقت كل الأ

وياأتي الحتيال امل�صريف كواحدة من الظواهر التي ل تزال دودة النطاق لًيا، 

لكن التنبه لها مبكًرا، والتوعية باأ�صرارها �صتفيد يف وقاية مبكرة للم�صتثمرين وعمالء 

امل�صارف واملتعاملني اإجماًل بالتقنيات امل�صرفية التي تقدم لهم اخلدمات واملنتجات عرب 

القنوات البديلة.

نوا�صل احل�صور مع ما نعتقد اأنه دوًما يقابل توقعاتكم، ويلبي رغباتكم، و‚ول بني 

املتخ�ص�صة  املادة  عن  بحًثا  وال��راأي  والتحليل  واملعلومة  والقت�صاد  ال�صتثمار  اأروق��ة 

مو�صوع  تخ�صي�س  املوا�صيع  هذه  بني  ومن  اجلميع،  باهتمامات  ترتبط  التي  املميزة 

املا›، وهو ما نراه جديًرا باملزيد من قراءاتكم،  القطاع  التقني يف  ملكافحة الحتيال 

كرث من اأفكاركم وتعليقاتكم. وحري بالأ

�صعيد الدرعاين
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املالية  زم��ة  الأ تاأثريات  اأن  على  واقت�صاديون  عقاريون  اأجمع خرباء 

ا يف جمال الطلب على  العاملية ومارافقها من ركود اقت�صادي عاملي خ�صو�صً

العقار  قطاع  يف  والطلب  العر�ض  خريطة  توزيع  اإع��ادة  اإىل  اأدت  العقارات 

يف  القطاعات  ملختلف  تاأثرياتها  امتدت  التي  زم��ة  الأ مع  متا�صًيا  ال�صعودي 

جميع دول العامل تقريًبا وبدرجات متفاوتة.

26

وهو  العاملية  املال  �صواق  لأ الرئي�صية  ال�صمات  اأبرز  اأحد  ال�صركات  حوكمة  تعترب 

عن  ف�صاح  الإ يف  و�صفافية  عدالة  من  يوفره  ملا  �صواق  الأ هذه  عمل  يف  اأ�صا�صي  نظام 

املعلومات اخلا�صة بن�صاط ال�صركات العاملة يف ال�صوق ومنع ت�صريب هذه املعلومات، 

زمة املالية العاملية التي مل تنته ف�صولها بعد ظهر وا�صحا اأهمية احلوكمة  وخالل الأ

يف عمل ال�صركات، واأن النهيارات التي طالت �صركات العقارات والتاأمني يف الوليات 

املتحدة كانت لها �صلة مبا�صرة باأحد مبادئ احلوكمة وحتديًدا ال�صفافية.
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

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

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

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

www.rawnaa.com

املن�صور  اأحمد  »هدف«  الب�صرية  املوارد  تنمية  �صندوق  عام  مدير  اأكد 

اأن خطط ال�صندوق هي ا�صتيعاب العاطلني عن العمل  الزامل ملجلة»تداول« 

العمل،   �صوق  يحتاجه  ما  وف��ق  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  الربامج  وتوظيف 

�صا�صية هي مكافحة البطالة وتوطني الوظائف  مو�صًحا اأن اأهداف ال�صندوق الأ

من خالل تدريب العاطلني عن العمل واإعادة تاأهيل خريجي اجلامعات.

36

الناشر

زمة املالية العاملية الراهنة بفقاعة الرهن العقاري يف الوليات  بداأت الأ

املتحدة، وبداأت الفقاعة من البنوك التي ت�صاهلت يف �صمانات القرو�ض، 

�صركات  ودخلت  القرو�ض،  ا�صرتداد  على  املخاطر  درجة  زادت  ثم  ومن 

التاأمني على خط بيع �صندات القرو�ض وتدويرها واملتاجرة الوهمية بها 

حتى انفجرت الفقاعة، وكان القطاع العقاري بالتايل هو اأكرث القطاعات 

ت�صرًرا يف الوليات املتحدة، ومن ثم البنوك و�صركات التاأمني.

زمة على القطاع العقاري اإىل خمتلف دول العامل  وامتدت تداعيات الأ

الذي بات يعاين  من حال ركود تتفاوت درجاته من دولة اإىل اأخرى، وهو 

ما نناق�صه يف ق�صية هذا العدد حتت عنوان »�صوق العقارات ال�صعودية بني 

ا يف هذا العدد اإىل تداعيات  زمة و�صبح الركود«، ونتطرق اأي�صً تداعيات الأ

زمة على دول خليجية اأخرى كما هو حا�صل يف الكويت التي اأقرت  هذه الأ

بني  حولها  اخلالفات  رغم  اخلليج  مبنطقة  اقت�صادي  اإنقاذ  خطة  اأول 

مة. احلكومة وجمل�ض الأ

زمة عاملًيا بداأت تعلن عن نف�صها بو�صوح يف جمال حيوي  وتداعيات الأ

زمة  مي�ض حياة املاليني حول العامل األ وهو قطاع التوظيف، لكن تاأثري الأ

اخلليج  دول  يف  بو�صوح  نف�صه  عن  يك�صف  مل  احليوي  القطاع  هذا  على 

ا اململكة، وهذا ما نتطرق اإليه يف اأ�صواق عاملية. وخ�صو�صً
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بحث إمكانية التصويت اإللكتروني في الجمعيات 
العمومية لتحقيق النصاب القانوني

اللجنة  رئي�ض  احلقيل  عبداهلل  بن  خالد  املهند�ض  اأو�صح 

اجتماعها  يف  بحثت  اللجنة  اأن  امل�صاهمة  لل�صركات  الوطنية 

�صالح  ب��ن  ع��ب��داهلل  م��ع  ال�صعودية  ال��غ��رف  مبجل�ض  خ���ري  الأ

ال�صعودية  املالية  ال�صوق  ل�صركة  التنفيذي  املدير  ال�صويلمي 

العمومية  اجلمعيات  اأعمال  تدعيم  اإمكانية  مدى  )ت���داول(، 

غرار  على  احل�صور  دون  للم�صاهمني  ل��ك��رتوين  الإ بالت�صويت 

نرتنت،  الإ عرب  البنوك  بوا�صطة  تتم  التي  الكتتابات  عملية 

لل�صركات  امل�صلمة  للبيانات  منية  الأ كيفية احلماية  اإىل  اإ�صافة 

من »تداول« عند احلاجة. 

موقع  من  ال�صتفادة  بتفعيل  املطالبة  الجتماع  خالل  ومت 

ال�صبكة  على  امل�صاهمة  ال�صركات  مبواقع  للتعريف  »ت���داول« 

مدى  بحث  جانب  اإىل  واح��دة،  واجهة  خ��الل  من  العنكبوتية 

امل�صاهمة  لل�صركات  العمومية  اجلمعيات  اإدارة  تفعيل  اإمكانية 

حتقيق  فر�صة  ت��وف��ري  �صاأنه  مب��ا  وال�صعي  »ت����داول«  بوا�صطة 

الن�صاب القانوين لنعقاد اجلمعيات. 

بتلبية  املتعلقة  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن  ع����دًدا  ال��ل��ق��اء  ب��ح��ث  ك��م��ا 

لتحقيق  امل�صاهمة،  لل�صركات  وامل�صتقبلية  احلالية  الحتياجات 

لتلك  ت���داول  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن  املثلى  ال���ص��ت��ف��ادة 

ال�صركات، والتي كان من اأبرزها مناق�صة مو�صوع ت�صلtم تداول 

الذين  ال�صهادات  اأ�صحاب  من  للم�صاهمني  املبقاة  رب��اح  ل��الأ

اأثقل  مما  طويلة  ل�صنوات  ال�صركات  ل��دى  اأرباحهم  تراكمت 

�صجالتها  يف  ع��بء  من  ي�صكله  مبا  امل�صاهمة  ال�صركات  على 

ومبالغها املبقاة لديها، و�صعوبة الو�صول اإليهم لتعذر احل�صول 

على بيانات الت�صال بهم حيث تطمح ال�صركات اإىل اأن تتوىل 

»تداول« ذلك من خاللها عرب ال�صتفادة من البيانات العديدة 

�صهم.  لديها عن جميع امل�صاهمني يف �صوق الأ

من جانبه اأ�صاد عبداهلل ال�صويلمي املدير التنفيذي ل�صركة 

الكبري  بالدور  اللقاء،  )تداول( خالل  ال�صعودية  املالية  ال�صوق 

ي�صال �صوت  الذي تلعبه اللجنة الوطنية لل�صركات امل�صاهمة لإ

ال�صركات امل�صاهمة اإىل جميع اجلهات ذات العالقة مما ي�صهم 

يف توحيد اجلهود عرب هذه القناة الر�صمية، كما اأ�صاد بالتفاعل 

يجابي للجنة مع »تداول« التي اعتربها حلقة الو�صل الرئي�صة  الإ

واملهمة والتي اأ�صهمت ب�صكل اإيجابي ومثمر يف تطوير وحت�صني 

اأن  اإىل  م�صرًيا  لعمالئها،  »ت���داول«  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

اأحدث  وفق  ف�صل  لالأ خدماتها  لتطوير  ت�صعى  دائًما  »ت��داول« 

املعايري الدولية، كما اأنها على اأمت ال�صتعداد للتعاون مع اللجنة 

يف كل ما من �صاأنه خدمة م�صالح الطرفني، ومبا يعود بالنفع 

على القت�صاد الوطني. 

ول �صمن برنامج اللجنة الوطنية  وخالل اللقاء الذي يعد الأ

لل�صركات امل�صاهمة لهذا العام، نوه الدكتور فهد ال�صلطان اأمني 

امل�صاهمة،  لل�صركات  الوطنية  اللجنة  باأهمية  املجل�ض،  ع��ام 

التي  امل�صاهمة  لل�صركات  امل�صرتكة  امل�صالح  ودورها يف حتقيق 

من �صاأنها اأن ت�صهم يف دفع عجلة القت�صاد الوطني.

وت�صمن الربنامج عقد �صل�صلة من الندوات واللقاءات وور�ض 

باملجالت  املعنيون  امل�صوؤولون  اإليها  يدعى  املتخ�ص�صة  العمل 

ذات العالقة باأعمال ال�صركات امل�صاهمة وبع�ض املخت�صني يف 

جمالت خمتلفة ذات ال�صلة بال�صركات امل�صاهمة.
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الترخيص لـ »بي إم جي« 
 و»وساطة كابيتال« 

لتقديم خدمات الوساطة

الرتخي�ض  ع��ن  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 

املالية  الو�صاطة  خدمات  لتقدمي  املالية  جي  اإم  بي  ملجموعة 

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

�صهم املحلية(. )البيع وال�صراء لالأ

كما اأعلنت الهيئة عن الرتخي�ض ل�صركة الو�صاطة املالية 

)و�صاطة كابيتال( لتقدمي خدمات الو�صاطة املالية والتعامل 

ب�صفة اأ�صيل ووكي��ل يف ال�صوق املالية ال�صعودية.

تحـديد فترة حـظر تعامالت أعضـاء مجالس 
اإلدارات وكبـار التنفيذيين

اأع�صاء  تعامالت  حظر  ف��رتات  حتديد  املالية  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 

�صهم كما يلي: دارات وكبار التنفيذيني يف �صوق الأ جمال�ض الإ

تبداأ  2009/03/31م  ال�صنوية يف  املالية  تنتهي فرتتها  التي  ال�صركات   -

2009/03/04م وتنتهي بتاريخ ن�صر الإعالن  فرتة احلظر من تاريخ 

املبدئي للنتائج ال�صنوية اأو الإعالن النهائي للنتائج ال�صنوية لل�صركة.

تبداأ  2009/03/31م  يف  ولية  الأ املالية  فرتتها  تنتهي  التي  ال�صركات   -

اإعالن  ن�صر  بتاريخ  وتنتهي  2009/03/18م  تاريخ  من  احلظر  فرتة 

ولية لل�صركة.  بالنتائج املالية الأ

تنتهي فرتتها  و  املالية  �صنتها  الهجري يف  التاريخ  تتبع  التي  ال�صركات   -

اأم القرى( املوافق  1430/03/30ه��� )ح�صب تقومي  ولية يف  الأ املالية 

2009/03/27م تبداأ فرتة احلظر من تاريخ 1430/03/17ه� املوافق 

ولية  الأ املالية  بالنتائج  اإعالن  ن�صر  بتاريخ  وتنتهي  م   2009/03/14

لل�صركة.

وتنتهي فرتتها  املالية  �صنتها  الهجري يف  التاريخ  تتبع  التي  ال�صركات   -  

املالية ال�صنوية يف 1430/04/29ه� )ح�صب تقومي اأم القرى( املوافق 

2009/04/25م تبداأ فرتة احلظر من تاريخ 1430/04/02ه� املوافق 

2009/03/29م وتنتهي بتاريخ ن�صر الإعالن املبدئي للنتائج ال�صنوية 

اأو الإعالن النهائي للنتائج ال�صنوية لل�صركة.

التضخم يتراجع
مؤسسة النقد العربي السعودي:

ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  توقعت 

حيث  الت�صخم  م��ع��دلت  انخفا�ض  )�صاما( 

�صجل الت�صخم اأدنى م�صتوى يف يناير املا�صي 

ارتفاع  تباطوؤ  اأهمها  �صباب  لأ �صهًرا   12 منذ 

ال�صلب  اأ�صعار  وانخفا�ض  امل�صاكن  اإيجارات 

واملواد الغذائية. 

واأو�صحت املوؤ�ص�صة اأن هناك اجتاًها عاًما 

ي�صري اإىل ا�صتمرار تراجع ال�صغوط الت�صخمية 

ول  الأ ال��رب��ع  خ��الل  ال�صعودي  القت�صاد  يف 

الرابع  الربع  خ��الل  الت�صخم  معدل  وتراجع 

من عام 2008م ليبلغ نحو 9.1  يف املئة مقابل 

2.2 يف املئة يف الربع الثالث من نف�ض العام، 

وتراجع معدل الت�صخم ال�صنوي من 10.7 يف 

نهاية الربع الثالث من عام 2008 م اإىل 9.9 

 2008 الرابع من عام  الربع  نهاية  املئة يف  يف 

مقارنة مع الفرتة املقابلة من عام 2007م. 

البناء  تكلفة  انخفا�ض  التوقعات  ويعزز 

كاحلديد  مدخالته  اأ�صعار  لنخفا�ض  نتيجة 

يف  ملحوًظا  تراجًعا  �صجال  اللذين  �صمنت  والإ

احلديد  اأ�صعار  �صهدت  كما  خ���رية،  الأ ون��ة  الآ

تخفي�صات كبرية خالل الربع الرابع من عام 

يف  ال��رتاج��ع  ي�صتمر  اأن  املتوقع  وم��ن  2008م 

ول من عام 2009م  اأ�صعار احلديد يف الربع الأ

املالية  زمة  بالأ ال�صلع  اأ�صعار كافة  لتاأثر  نتيجة 

العاملية. 

زمة املالية احلالية، فقد دخل  ويف ظل الأ

الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي يف ح��ال��ة م��ن ال��رك��ود يف 

الفرتة احلالية ول يتوقع بدء انتعا�ض القت�صاد 

مر الذي �صينعك�ض  العاملي خالل عام 2009م، الأ

اإىل  امل�صتوردة  واخلدمات  ال�صلع  اأ�صعار  على 

با�صتمرار  التوقعات  تتعزز  ثم  وم��ن  اململكة، 

خالل  املحلية  �صعار  الأ م�صتوى  يف  النخفا�ض 

العاملي  الطلب  لرتاجع  نتيجة  القادمة  الفرتة 

عليها. 

ح�����ص��اءات ال�����ص��ادرة  وت��دع��م اأح���دث الإ

عن �صندوق النقد الدويل التوقعات بانخفا�ض 

ي�صري  حيث  القادمة،  الفرتة  خ��الل  �صعار  الأ

النفطية  غري  ال�صلع  �صعار  لأ القيا�صي  الرقم 

)بيانات  ال��دويل  النقد  �صندوق  عن  ال�صادر 

اأ�صعار  انخفا�ض  اإىل  2009م(  يناير  �صهر 

يف  املئة  يف   5.25 بن�صبة  النفطية  غري  ال�صلع 

ال�صنة املنتهية يف �صهر يناير 2009م.
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الموافقة على  طرح 
أسهم أربع شركات 
تأمين لالكتتاب العام

اأربع  موافقتها على طرح  املالية  ال�صوق  اأعلنت هيئة 

�صركات تاأمني لالكتتاب العام وهي : 

- ���ص��رك��ة اأك�����ص��ا ل��ل�����ت��اأم��ني ال��ت��ع��اوين ب���راأ����ض م��ال 

200.000.000 ريال، و�صيتم طرح 8.000.000 �صهم 

لالكتتاب العام متثل )40%( من اأ�صهم ال�صركة. 

مال  براأ�ض  التعاوين  للتاأمني  العربية  اي�ض  – �صركة 
�صهم  و�صيتم ط��رح4.000.000  ريال،   100.000.000

لالكتتاب العام متثل )40%( من اأ�صهم ال�صركة.

– �صركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي براأ�ض 
 8.000.000 طرح  و�صيتم  ريال،   200.000.000 مال 

�صهم لالكتتاب العام متثل )40%( من اأ�صهم ال�صركة.

مال  براأ�ض  التعاوين  للتاأمني  الراجحي  �صركة   –
200.000.000 ريال، و�صيتم طرح 6.000.000 �صهم 

لالكتتاب العام متثل )30%( من اأ�صهم ال�صركة. تنفيًذا 

لقرارات جمل�ض الوزراء رقم )133( و)180( و)181( 

و)182(. 

لل�صهم  ريالت  ع�صرة  ب�صعر  ال�صركات  طرح  و�صيتم 

ال���واح���د خ���الل ال��ف��رتة م��ن 1430/4/22ه��������� امل��واف��ق 

2009/4/18م اإىل 1430/5/2ه� املوافق 2009/4/27م 

بحيث يخ�ص�ض لالكتتاب يف كل �صركة عدد من البنوك 

�صيتم  كما  ب��ن��وك،  ثالثة  ع��ن  ع��دده��ا  يقل  ل  امل�صتلمة 

الإعالن عن البنوك امل�صتلمة امل�صاركة لكل �صركة لحًقا، 

قبل  �صركة  بكل  �صدار اخلا�صة  الإ ن�صرة  ن�صر  �صيتم  كما 

وقت كاف من موعد بداية الكتتاب فيها. 

الهيئة توافق على زيادة رأس مال 
»البابطين للطاقة واالتصاالت« و»الخليج 

للتدريب« و»السعودي الفرنسي« عن 
طريق منح أسهم مجانية

للطاقة  البابطني  �صركة  طلب  على  املالية  ال�صوق  هيئة  وافقت 

اإىل  ري��ال   270.000.000 م��ن  مالها  راأ����ض  الت�����ص��الت  زي���ادة  و 

كل  مقابل  جم��اين  واح��د  �صهم  مبنح  وذل��ك   405.000.000  ري��ال 

�صهمني ميلكها امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني بنهاية تداول يوم 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�صديد قيمة الزيادة 

من  ريال  مبلغ )135.000.000(  املال عن طريق حتويل  راأ�ض  يف 

�صهم من )27.000.000(  بند اأرباح مبقاة، وبالتايل زيادة عدد الأ

�صهم اإىل )40.500.000( �صهم، بزيادة قدرها )13.500.000( 

�صهم. كما وافقت الهيئة على طلب �صركة اخلليج للتدريب والتعليم 

اإىل  150.000.000  ريال   100.000.000 من  مالها  راأ�ض   زيادة 

ميلكها  �صهمني  ك��ل  مقابل  جم��اين  واح��د  �صهم  مبنح  وذل��ك   ري��ال 

انعقاد  ي��وم  ت��داول  بنهاية  امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون 

اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�صديد قيمة الزيادة يف راأ�ض 

اأرباح  بند  ريال من  مبلغ )50.000.000(  املال عن طريق حتويل 

�صهم من )10.000.000( �صهم اإىل  مبقاة، وبالتايل زيادة عدد الأ

)15.000.000( �صهم، بزيادة قدرها )5.000.000( �صهم. 

ال�صعودي  البنك  طلب  على  املالية  ال�صوق  هيئة  وافقت  ا  اأي�صً

اإىل  ري���ال   5.625.000.000 م��ن  م��ال��ه  راأ����ض  الفرن�صي  زي���ادة 

كل  مقابل  جمانيني  �صهمني  مبنح  وذلك  ريال   7.232.143.000 

بنهاية  امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  اأ�صهم  �صبعة 

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�صديد 

قيمة الزيادة يف راأ�ض املال عن طريق حتويل مبلغ 1.607.143.000 

من  �صهم  الأ عدد  زي��ادة  وبالتايل  العام،  الحتياطي  بند  من  ري��ال 

قدرها  بزيادة  �صهم،   723.214.300 اإىل  �صهم   562.500.000

160.714.300 �صهم.

إلزام الشركات بتطبيق الفقرة »ج« من الئحة الحوكمة
نرتنت اأنه  اأكدت هيئة �صوق املال يف بيان ن�صر مبوقعها على الإ

يجب على جميع ال�صركات املدرجة بال�صوق �صرورة التقيد واللتزام 

وىل الفقرة )ج( من لئحة حوكمة ال�صركات  التي  باأحكام املادة الأ

ف�صاح يف تقرير  تن�ض على اأنه "... يجب على ال�صركة اللتزام بالإ

حكام  والأ الالئحة  هذه  اأحكام  من  تطبيقه  مت  عما  دارة  الإ جمل�ض 

التي مل تطبق واأ�صباب ذلك".
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الموافقة على زيادة رأس مال "ساب" و"معدنية" و "السعودي الهولندي"
البنك  على طلب  املالية  ال�صوق  هيئة  وافقت 

ماله  راأ���ض  )�صاب(  زي��ادة  الربيطاين  ال�صعودي 

من 6 مليار ريال اإىل  7.5 مليار ريال وذلك مبنح 

�صهم واحد جماين مقابل كل اأربعة اأ�صهم ميلكها 

بنهاية  امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون 

العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول 

املال  راأ���ض  الزيادة يف  قيمة  ت�صديد  يتم  اأن  على 

عن طريق حتويل مبلغ 1,500 مليون ريال من بند 

�صهم من  الأ زيادة عدد  وبالتايل  املبقاة،  رباح  الأ

بزيادة  �صهم،  مليون   750 اإىل  �صهم  مليون   600

قدرها 150 مليون �صهم. 

كما وافقت الهيئة على طلب ال�صركة الوطنية 

لت�صنيع و�صبك املعادن "معدنية"  زيادة راأ�ض مالها 

اإىل  255.564.450  رياًل   204.451.560 من 

كل  مقابل  واحد جماين  �صهم  وذلك مبنح   ري��اًل 

ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  اأ�صهم  اأربعة 

اجلمعية  انعقاد  ي��وم  ت��داول  بنهاية  امل�صاهمني 

قيمة  ت�صديد  يتم  اأن  على  العادية،  غري  العامة 

مبلغ  ع��ن طريق حتويل  امل��ال  راأ����ض  ال��زي��ادة يف 

اإ�صدار  ع��الوة  بند  من  ري��اًل   )38.334.668(

بند  من  ري��اًل   )12.778.222( مبلغ  و  اأ�صهم 

�صهم من  رباح امل�صتبقاة، وبالتايل زيادة عدد الأ الأ

 )25.556.445( اإىل  �صهًما   )20.445.156(

�صهًما، بزيادة قدرها )5.111.289( �صهًما. 

البنك  ط��ل��ب  ع��ل��ى  الهيئة  واف��ق��ت  ك��ذل��ك 

ال�صعودي الهولندي  زيادة راأ�ض ماله من 2.646 

مليار ريال اإىل  3.307 مليار ريال وذلك مبنح 

اأ�صهم  اأرب��ع��ة  ك��ل  مقابل  جم��اين  واح���د  �صهم 

امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها 

غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  ت��داول  بنهاية 

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

مليون   )661.5( مبلغ  حتويل  طريق  عن  املال 

زي��ادة  وبالتايل  املبقاة،  رب���اح  الأ بند  من  ري��ال 

�صهم  مليون   )264,600( م��ن  ���ص��ه��م  الأ ع��دد 

قدرها  بزيادة  �صهم،  مليون   )330,750( اإىل 

)66,150( مليون �صهم.

200 ألف ريال غرامة على شركة القصيم الزراعية
اأعلنت هيئة ال�صوق املالية عن فر�ض غرامة مالية مقدارها مئتا األف ريال )200000( على �صركة الق�صيم الزراعية، وذلك ب�صبب 

ا املعلومات اخلا�صة مب�صروع  ت�صريب ال�صركة معلومات جوهرية حول ن�صاط ال�صركة قبل اإبالغها الهيئة ون�صرها على موقع تداول خ�صو�صً

الدواجن الالحمة.

بناًء على طلب الشركاء

إلغاء ترخيص شركة إعمار 
السعودية للخدمات المالية

وافق جمل�ض هيئة ال�صوق املالية بتاريخ الثنني 1430/02/14ه�  )2009/02/9م( على 

اإلغاء الرتخي�ض املمنوح ل�صركة اإعمار ال�صعودية للخدمات املالية بعد ما تقدمت ال�صركة )ممثلة 

بجميع �صركائها( اإىل الهيئة بطلب اإلغاء الرتخي�ض قبل ا�صتكمال اإجراءات التاأ�صي�ض. 

ي�صار اإىل اأنه �صبق للهي�ئة اأن قامت بالرتخي�ض ل�صركة اإعمار ال�صعودية للخدمات املالية 

دارة،  )حتت التاأ�صي�ض( مبمار�صة اأن�صطة التعامل ب�صفة اأ�صيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإ

وراق املالية مبوجب قرار جمل�ض الهيئة رقم )6- والرتتيب، وتقدمي امل�صورة، واحلفظ يف الأ

13-2008( وتاريخ 1429/3/23ه� املوافق 2008/3/31م.

 إضافة أسهم 
"عذيب لالتصاالت " إلى 
المحافظ االستثمارية
ال�صعودية  املالية  ال�صوق  اأعلنت 

)تداول( اأنه  مت اإ�صافة اأ�صهم املكتتبني 

لالت�صالت  ع��ذي��ب  احت���اد  �صركة  يف 

من  اعتباًرا  امل�صتثمرين  حمافظ  اإىل 

املوافق  1430/2/19ه������  ال�صبت  ي��وم 

���ص��ه��م  الأ ح�����ص��ب  2009/2/14م، 

املخ�ص�صة لكل مكتتب.
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التجاوزات في  التطبيق يحد من 
اللجنة  وق��رارات  الشركة  أنظمة 

التنفيذية. الرئي�صية  ال�صمات  اأب��رز  اأح��د  ال�صركات  حوكمة  تعترب 

�صواق ملا  �صواق املال العاملية وهو نظام اأ�صا�صي يف عمل هذه الأ لأ

ف�صاح عن املعلومات اخلا�صة  يوفره من عدالة و�صفافية يف الإ

هذه  ت�صريب  ومنع  ال�صوق  يف  العاملة  ال�صركات  بن�صاط 

زمة املالية العاملية التي مل تنته ف�صولها  املعلومات، وخالل الأ

واأن  ال�صركات،  عمل  يف  احلوكمة  اأهمية  وا�صحا  ظهر  بعد 

النهيارات التي طالت �صركات العقارات والتاأمني يف الوليات 

املتحدة كانت لها �صلة مبا�صرة باأحد مبادئ احلوكمة وحتديًدا 

ال�صفافية. 

أهمية الالئحة تنبع من ارتباطها 
باالقتصاد وأداء سوق األسهم.

العتقاد ال�صائد هو اأن اأطراًفا متعددة لها 

العاملة  ال�صركات  ا  وخ�صو�صً زمة  بالأ عالقة 

زالت  ما  وعليه  واإع��ادت��ه.  التاأمني  جم��ال  يف 

اأ�صواق املال يف العامل مبا فيها بور�صات دول 

مر  جمل�ض التعاون تعاين من م�صكلة الثقة الأ

الذي يف�صر ا�صتمرار تراجع اأداء املوؤ�صرات. 

ب�صكل  احلوكمة  نظام  تطبيق  اأن  ويبدو 

ال�صعودية منذ مطلع  �صهم  الأ �صوق  جزئي يف 

2009م م���ازال ج��دي��ًدا على  ال��ع��ام اجل���اري 

يرت�صخ  ومل  ال�صعودية  القت�صادية  ال�صاحة 

ت�صرب  ا�صتمرار  اإىل  بالنظر  بعد  مفهومه 

تطبيق  بعد  م��وؤخ��ًرا  ماظهر  وه��و  املعلومات 

ال�صوق  هيئة  ا���ص��ت��م��رار  خ��الل  م��ن  ال��ن��ظ��ام 

امل��ال��ي��ة يف ف��ر���ض ال��غ��رام��ات امل��ال��ي��ة على 

ال�صركات ب�صبب ت�صريب املعلومات، بل لوحظ 

لهذا  الهيئة  تفر�صها  التي  العقوبات  تزايد 

اإىل  ماي�صري  وه��و  خ��رية  الأ ون��ة  الآ ال�صبب يف 

بعد،  يرت�صخ  مل  ال�صركات  حوكمة  مفهوم  اأن 

ويكت�صب نظام حوكمة ال�صركات اأهمية كربي 

اإداراتها  وتنوع  املالية  ال�صركات  تو�صع  نتيجة 

ف�صاح  والإ الرقابة  �صعف  لكن  ومنتجاتها، 

النظام  تطبيق  غالًبا  يعوق  ال�صفافية  وغياب 

رغم كونه احلل الذي ميكن ال�صركات مبختلف 

م�صاهميها  م�صالح  حماية  من  ت�صنيفاتها 

واملالك.

مفهوم احلوكمة

ظ��ه��ر م�����ص��ط��ل��ح ح��وك��م��ة ال�����ص��رك��ات 

"احلوكمة"  اأو   Corporate Governance
على غرار م�صطلحات اخرى مثل اخل�صخ�صة 

 ,Globalization والعوملة   ،Privatization
وك��ل��ه��ا م�����ص��ط��ل��ح��ات ح��دي��ث��ة ع��ه��د على 

وموؤ�ص�صاتها  النامية  ال���دول  اق��ت�����ص��ادي��ات 

ووحداتها القت�صادية. وقد تعاظم الهتمام 

العقود  ال�����ص��رك��ات خ���الل  مب��ف��ه��وم ح��وك��م��ة 

املالية  ل��الن��ه��ي��ارات  ن��ظ��را  املا�صية  القليلة 

العديد  �صهدتها  التى  القت�صادية  زم��ات  والأ

اأ�صواق املال وال�صركات، والتى  من الدول فى 

ف�صاح الكامل  كان اأحد اأهم اأ�صبابها عدم الإ

املالية  باملعلومات  يتعلق  فيما  وال�صفافية 

والوحدات  ال�صركات  من  للعديد  واملحا�صبية 

القت�صادية فى اأ�صواق املال.

اإىل  ال�����ص��رك��ات  حوكمة  مفهوم  وي�صري 

داري����ة  والإ التنظيمية  ط���ر  الأ م��ن  جمموعة 

بني  العالقة  تنظم  التى  واملالية  والقانونية 

وامل�صاهمني(  واملالك)امل�صتثمرين  دارة  الإ

.Stakeholders خرى وا�صحاب امل�صالح الأ

كذلك يت�صمن هذا املفهوم الهيكل الذي 

مع  ال�صركة  اأه���داف  و���ص��ع  خ��الل��ه  م��ن  يتم 

هداف ونظم  الأ تلك  حتديد م�صارات حتقيق 

داء. الرقابة على الأ

وينبغي اأن يت�صمن نظام احلوكمة اجليد 

دارة حتى ت�صتطيع حتقيق  حوافز منا�صبة لالإ

الواقع م�صالح حملة  ه��داف والتي هي يف  الأ

�صهم وغريهم من اأ�صحاب امل�صالح. الأ

اأهداف احلوكمة

- تعظيم اأداء ال�صركات.

تقليل  اأو  بتجنب  الكفيلة  نظمة  الأ و�صع   -

الغ�ض وت�صارب امل�صالح والت�صرفات غري 

املقبولة مادًيا واإدارًيا واأخالقًيا.

ال�صركة  اإدارة  على  الرقابة  اأنظمة  و�صع   -

واأع�صاء جمل�ض اإدارتها.

ال�صركة  اإدارة  مبوجبها  يتم  اأنظمة  و�صع   -

احلقوق  من  كل  توزيع  يحدد  لهيكل  وفًقا 

)جمل�ض  امل�صاركني  بني  فيما  وامل�صوؤوليات 

دارة وامل�صاهمني(. الإ

ب�صري  املتعلقة  ج���راءات  والإ القواعد  و�صع   -

العمل داخل ال�صركة والتي تت�صمن حتقيق 

اأهداف احلوكمة.

ونظًرا لالهتمام املتزايد مبفهوم حوكمة 

التعاون  منظمة  اأ���ص��درت  فقد  ال�����ص��رك��ات 

القت�صادى والتنمية OCED فى عام 1999 

بتطوير  واملعنية  ال�صركات،  حوكمة  مبادئ 

حوكمة  لتطبيق  واملوؤ�ص�صية  القانونية  ط��ر  الأ

اخلا�صة  اأو  العامة  ال�صركات  فى  ال�صركات 

اأ�صواق  فى  املتداولة  غري  اأو  املتداولة  و�صواء 

املال. حيث ركزت هذه املبادئ على اجلوانب 

التالية:

مبادئ حوكمة ال�صركات

�صهم.  - حتديد حقوق حملة الأ

اإطار  و�صع  اإىل  ال�صركات  حوكمة  تهدف 

حملة  ممار�صة  وت�صهيل  حماية  على  ق���ادر 

�صهم حلقوقهم.  الأ

�صهم الكل  - املعاملة العادلة جلميع حملة الأ

ال�صركات  حوكمة  تهدف  �صواء.  حد  على 

حملة  جلميع  ع��ادل��ة  معاملة  ت��وف��ري  اإىل 

الذين  �صهم  الأ حملة  فيهم  مبن  �صهم،  الأ
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يعطى  اأن  ويجب  ق��ل��ي��ة،  الأ اإىل  ينتمون 

�صهم الفر�صة للدفاع عن  جميع حملة الأ

حقوقهم.

- حتديد دور اأ�صحاب امل�صالح.

قرار بحقوق  ت�صمن حوكمة ال�صركات الإ

فى  عليها  املن�صو�ض  امل�صالح  اأ���ص��ح��اب 

القانون اأو عرب اتفاقيات متبادلة. وت�صجيع 

التعاون الن�صط بني ال�صركات وبني اأ�صحاب 

امل�صالح من اأجل خلق الرثوة وفر�ض العمل 

عمال.  وا�صتدامة م�صروعات الأ

ف�صاح التام وال�صفافية الكاملة وفق  الإ

اأهم  من  �صليمة.  وحما�صبية  مالية  اأ�ص�ض 

ف�صاح  الإ ال�صركات �صمان  اأهداف حوكمة 

الدقيق فى الوقت املنا�صب عن كل اجلوانب 

ذلك  فى  مبا  بال�صركة  تتعلق  التى  املالية 

داء والو�صع املاىل. الأ

- حتديد م�صوؤوليات جمل�ض اإدارة ال�صركة.

ت�صمن حوكمة ال�صركات �صمان التوجه 

ال�صرتاتيجى لل�صركة، والرقابة الفعالة على 

و�صمان  دارة،   الإ جمل�ض  قبل  من  دارة  الإ

ال�صركة  جت��اه  دارة  الإ جمل�ض  م�صوؤولية 

�صهم. وحملة الأ

موؤ�ص�صة  اق��رتح��ت  ال�صدد  ه��ذا  ويف   

بنود  اإ�صدار  يتم  اأن   IIF الدولية  التمويل 

يتم  اأن  ميكن  ال�صركات  حلوكمة  ت�صريعية 

امل��ال  اأ���ص��واق  ق��وان��ني  م��ن  بكل  ت�صمينها 

اأنه  املوؤ�ص�صة  توؤكد  كما  ال�صركات،  ولوائح 

الت�صريعية،   البنود  اأهمية  من  الرغم  على 

مدى  هو  اأهمية  يفوقها  الذى  م��ر  الأ اأن  اإل 

حيث  وال��رق��اب��ى  التنظيمى  امل��ن��اخ  ك��ف��اءة 

�صراف والرقابة فى  الإ اأجهزة  يتعاظم دور 

�صواق. متابعة الأ

احلوكمة يف ال�صوق ال�صعودي

ال�صعودية  املالية  ال�صوق  هيئة  اأ�صدرت 

حوكمة  لئ��ح��ة   2006 ت���اري���خ11/12/  يف 

قواعد  خ��الل��ه��ا   م��ن  وح����ددت   ال�صركات 
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أكثر.. وفرص  مالية  تسهيالت 
أكبر لمشاريع البنى التحتية.

االس��ت��ث��م��ار  ث��ق��اف��ة  تفعيل 
الئحة  بمبادئ  االلتزام  نسبة  يرفع 

الحوكمة.

ونظم اإدارة ال�صركات  امل�صاهمة املرخ�ض 

طر القانونية  لها ب�صوق املال التي عززت الأ

وم�صالح   ح��ق��وق  حتمي  ال��ت��ي  داري�����ة  والإ

الالئحة  اأح��ك��ام  ت��وؤم��ن  حيث  امل�صاهمني 

التناف�صية  ال��ق��درة  من  وتزيد  ال�صفافية 

لل�صركات.

ب�صفة  اإ���ص��داره��ا  م��ن  �صنتني  وب��ع��د 

ا�صرت�صادية، قررت هيئة �صوق املال حتويل 

عدد من مواد لئحة احلوكمة اإىل ال�صفة 

والرابعة  التا�صعة  امل��ادة  وهي  لزامية،  الإ

و)ه�(  )ج(  الفقرتني  اإىل  اإ�صافة  ع�صرة، 

تت�صمن  حيث  ع�صرة،  الثانية  امل��ادة  من 

تقرير  ف�صاح يف  الإ املواد تف�صيالت حول 

وجلنة  املجل�ض،  وتكوين  دارة،  الإ جمل�ض 

املراجعة.

تن�ض  7 فقرات  التا�صعة  املادة  وت�صم 

اخلام�صة منها على ت�صمني تقرير جمل�ض 

والتعوي�صات  باملكافاآت  تف�صياًل  دارة  الإ

دارة، وخلم�صة  ع�صاء املجل�ض الإ املدفوعة لأ

اأعلى  تلقوا  مم��ن  التنفيذيني  ك��ب��ار  م��ن 

املكافاآت والتعوي�صات من ال�صركة، ي�صاف 

اإن  املايل  واملدير  التنفيذي  الرئي�ض  اإليهم 

مل يكونا من �صمنهم.

وتن�ض الفقرتان على اأن تكون اأغلبية 

غري  ع�صاء  الأ من  دارة  الإ جمل�ض  اأع�صاء 

التنفيذيني، واأن ل يقل عدد اأع�صاء جمل�ض 

ثلث  اأو  ع�صوين  ع��ن  امل�صتقلني  دارة  الإ

اأع�صاء املجل�ض اأيهما اأكرث.

بني  اجل��م��ع  )د(،  ال��ف��ق��رة  وحت��ظ��ر 

دارة اأو اأي من�صب  من�صب رئي�ض جمل�ض الإ

اأو  املنتدب  الع�صو  من�صب  مثل  تنفيذي 

املدير العام.

غري  الع�صو  احلوكمة  لئحة  وت��ع��ّرف 

غري  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  باأنه  التنفيذي 

يتقا�صى  ل  اأو  ال�����ص��رك��ة  دارة  لإ م��ت��ف��رغ 

امل�صتقل  اأما  �صنوًيا منها،  اأو  �صهرًيا  مرتًبا 

يتمتع  ال���ذي  دارة  الإ جمل�ض  ع�صو  فهو 

بال�صتقاللية التامة.

ال�صتقاللية:  تنايف  التي  مثلة  الأ ومن 

امتالك الع�صو ح�صة �صيطرة يف ال�صركة اأو 

يف اأي �صركة من جمموعتها، واأن يكون من 

املا�صيني،  العامني  خالل  التنفيذيني  كبار 

وىل  واأن تكون له �صلة قرابة من الدرجة الأ

كبار  اأو  دارة  الإ جمل�ض  اأع�صاء  من  اأي  مع 

اأي �صركة من  اأو يف  التنفيذيني يف ال�صركة 

جمموعتها.

اأما املادة الرابعة ع�صرة فتلزم جمل�ض 

غري  اأع�صائه  م��ن  جلنة  بت�صكيل  دارة  الإ

املراجعة،  جلنة  م�صمى  حتت  التنفيذيني، 

الرقابة  نظام  ومتابعة  درا�صة  مهامها  من 

القانونيني  املحا�صبني  واأع��م��ال  الداخلية 

والقوائم املالية.

يجابية على م�صتوى ال�صركات  ثار الإ الآ

باململكة من املمكن  اأن يرتتب على  اللتزام 

على  اإيجابية  اآثار  الالئحة  اأحكام  بتطبيق 

ك�صمان  املال  �صوق  وهيئة  دارات  الإ �صعيد 

والت�صرف  رب���اح  الأ يف  امل�صاهمني  حقوق 

الت�صويت  يف  حقهم  و�صمان  �صهم  الأ يف 

ورف��ع  دارة  الإ جمل�ض  اأع�����ص��اء  وم��راق��ب��ة 

على  والط���الع  عليهم   امل�صئولية  دع���اوى 

مر الذي �صيوؤدي اإىل احلد  وثائق ال�صركة الأ

املخالفات  على  وال�صيطرة  التجاوزات  من 

نظمة بال�صركة. فيما يخ�ض الأ

باحلوكمة  الل��ت��زام  علي  ي��رتت��ب  كما 

ق��رارات  على  التعرف  ال�صركات  قبل  من 

على  وال�صيطرة  بال�صركة  التنفيذية  اللجنة 

ومنع  ال�����ص��ادرة،  ال�صخ�صية  ال���ق���رارات 

املعلومات  ت�صرب  ن�صبة  وتقليل  التالعب  

مل�صالح �صخ�صية اأو املتاجرة بها مما يوؤمن 

اتخاذ  م��ن  وميكنهم  امل�صتثمرين  ح��ق��وق 

قراراتهم وفق اأ�ص�ض �صليمة وبالتايل تتحقق 

ال�صفافية املطلوبة.

كما يتوقع على �صوء اللتزام بالالئحة 

اأن حتظى ال�صركات بالثقة التي متكنها من 

وبالتايل  وطنية  م�صروعات  تنفيذ  حيازة 

املالية  الت�صهيالت  علي  ح�صولها  اإمكانية 

البنوك  ل���دي  الئ��ت��م��ان��ي��ة  ون��ي��ل اجل����دارة 

املحلية  مكانتها  من  يرفع  مبا  واملوؤ�ص�صات 

والدولية.

كيف تنجح احلوكمة؟

لن  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  اأن  غ���ري 

مل  اإن  يجابيات  الإ م��ن  ال��ق��در  بهذا  تكون 

الالئحة  اأحكام  بتطبيق  ال�صركات  تلتزم 

اإج��راءات  عدة  عرب  املرجو  النجاح  لتحقق 

الرقابية  جهزة  الأ كفاءة  رفع  راأ�صها  على 

مناخ  وتفعيل  املهنية،  واللجان  واجلمعيات 

امل�صريف  القطاع  وربط  ونظمه  ال�صتثمار 

بالئحة احلوكمة ورفع كفاءته. 

ومالحقة  العقوبات  ت�صديد  اأن  كما 

املخالفني لالئحة ي�صهم يف ال�صيطرة ويزيد 

من ن�صبة اللتزام بني ال�صركات.

البنوك  ا���ص��رتاك  اأن  م��راق��ب��ون  وي���رى 

اإلزام  التنمية يف  التمويل و�صناديق  وبرامج 

هيئة  بجانب  والوقوف  باحلوكمة  ال�صركات 

لو�صع  الفر�صة  اإتاحة  مع  املحلي  املال  �صوق 

والتعاطي  ال�صركات  تعرث  لدرا�صة  برنامج 

اللتزام  يف  كثرًيا  امل�صاهمة  �صاأنه  من  معها 

باحلوكمة ويف املقابل فاإن و�صع اأ�صاليب علمية 

�صهم بعيًدا عن التعبئة للمتعاملني  لت�صعري الأ

بالتبليغ  واملحا�صبني  القانونيني  التزام  مع 

اأن ي�صاعف من ن�صبة  عن املخالفات ميكنه 

احلوكمة  ثقافة  زيادة  اأمر  ويبقي  اللتزام، 

عمال يف  بالن�صبة لل�صركات وجمتمع قطاع الأ

فكار التي ميكن تنفيذها عرب اإن�صاء  قائمة الأ

يحقق  ال�صركات  حلوكمة  معهد  اأو  مركز 

التدريب لتطبيق مبادئ احلوكمة ويعني على 

التي  والدرا�صات  والتقارير  البحوث  و�صع 

ت�صاعد املديرين التنفيذيني واأع�صاء جمال�ض 

دارات يف تطبيق الالئحة مما ي�صاعد يف  الإ

ن�صبة عدم  ويقلل من  ثقافة احلوكمة  متلك 

التطبيق الناجم عن عدم تفعيل هذه الثقافة 

التي تنمي وتعزز روح ال�صفافية وت�صاعد على 

واأ�صحاب  واملالك  دارة  الإ بني  الثقة  اإحياء 

امل�صالح.
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الكويت تطلق أول خطة إنقاذ 
اقتصادي في الخليج

وسط خالفات بين مجلس األمة والحكومة

م�صتوى  على  وىل  الأ للمرة  الكويتية  احلكومة  اأطلقت 

الثقة  لتعزيز  ج��دي��دة  مالية  اإن��ق��اذ  خطة  اخلليج  دول 

»ومعايري  للبنوك  حكومية  �صمانات  ت�صمل  القت�صاد  يف 

وت�صنيف اأو�صاع ال�صركات و�صبل معاجلتها« وذلك يف خ�صم 

اأزمة ائتمان عاملية تع�صف بالبلد. 

يبدو  ما  على  تتفاقم  بينما  اخلطوة  جاءت 

القت�صادي  �صالح  الإ عطلت  �صيا�صية  مواجهة 

يف البلد العربي اخلليجي. 

ال��وزراء يف بيان عقب اجتماع  وقال جمل�ض 

القانون  م�����ص��روع  اعتمد  »املجل�ض  ا�صتثنائي 

وقرر  ي�صاحية  الإ ومذكرته  النهائية  ب�صيغته 

مة«.  اإحالته اإىل جمل�ض الأ

القانون  م�صروع  اإن  ال���وزراء  جمل�ض  وق��ال 

الذي ي�صعى اإىل تعزيز ال�صتقرار املايل يت�صمن 

و�صبل  للبنوك  احلكومية  ال�صمانات  عن  بنوًدا 

م�صاعدة ال�صركات املتعرثة. 

ت�صمن  القانون  »م�صروع  البيان  واأ���ص��اف 

عليه  واملحافظة  ال��ع��ام  امل��ال  حماية  �صمانات 

من  لكل  ال��رادع��ة  اجلزائية  العقوبات  وتقرير 

اجل��ه��ات  ت�صليل  اأو  احل��ق��ائ��ق  اإخ��ف��اء  يتعمد 

من  املقدمة  البيانات  يف  التدلي�ض  اأو  الر�صمية 

اأو  لنف�صه  ال�صتفادة  حتقيق  بهدف  ال�صركات 

لغريه من اأحكام هذا القانون«. 

وتواجه احلكومة �صغوًطا متزايدة من النواب 

لدعم �صركات ال�صتثمار املتعرثة التي ت�صكل اأكرث 

والتي  البالد  يف  املدرجة  ال�صركات  ن�صف  من 

اقرت�صت بكثافة لتمويل تو�صع خالل طفرة اأ�صعار 

النفط يف ال�صنوات القليلة املا�صية. 

العاملي »جلوبل« كربى  ال�صتثمار  بيت  وكان 

�صركات ال�صتثمار يف البالد من �صدمت ال�صوق 

عن  تخلفت  اإنها  قالت  عندما  املا�صي  ال�صهر 

دار  �صركة  قالت  حني  يف  ديونها  معظم  �صداد 

قرو�ض  اإىل  ت�صعى  اإنها  �صالمية  الإ ال�صتثمار 

عادة هيكلة ديونها.  ت�صل اإىل مليار دولر لإ

خالفات تعطل اخلطة

نقاذ املالية منذ اإقرارها يف  وتواجه خطة الإ

نيابية  اعرتا�صات  املا�صي  فرباير  من  اخلام�ض 

النواب  ربط  ب�صبب  م��ة  الأ جمل�ض  من  قرارها  لإ

يطالب  للجدل  مثري  قانون  وب��ني  اإق��راره��ا  بني 

احل��ك��وم��ة ب�����ص��راء م��دي��ون��ي��ات امل��واط��ن��ني ل��دى 

لتعرث  اأدى  ما  احلكومة  ترف�صه  ما  وهو  البنوك 

م�صروع مترير اخلطة.

وهو ما جعل البع�ض يعترب اأن املو�صوع بات 

مبثابة لعبة �صطرجن قائمة بني احلكومة وجمل�ض 

اإق���رار  الكويتية  احلكومة  حت���اول  حيث  م���ة  الأ

البور�صة  ن��ق��اذ  لإ ال��ربمل��ان  يف  ب�صرعة  اخلطة 

الو�صع  نتيجة  بها  ي��ح��دق  ان��ه��ي��اٍر  م��ن  املحلية 

التي  ال�صتثمار  ب�صركات  يواجه  الذي  ال�صعب 

موال يف  تعد ع�صب التعامالت و�صريان دورة الأ

�صهم والقت�صاد الكويتي. �صوق الأ

اأولية  بكلفة  اإن��ق��اٍذ  خطة  احلكومة  وتطرح 

توفري  على  تقوم  دولر  مليارات   5 اإىل  ت�صل 

عادة  لإ ال�صركات  حتتاجها  التي  املالية  ال�صيولة 

لتها، ولكن روؤ�صاء بع�ض هذه ال�صركات  الدوران لآ

يقولون اإن احلكومة مترر خطة احتياط لتعزيز 

البنوك من هزات حمتملة لحًقا، وهذا  مراكز 

ي�صطر  �صطرجن  بلعبة  �صبيًها  بع�صهم  ي��راه  ما 

ي�صقط  ل  كي  بيادقه  اأحد  نقاذ  لإ الالعب  فيها 

الذي يليه.

رئي�ًصا  لعًبا  لتكون  بالبنوك  اخلطة  وتدفع 

�صوق  اأزم��ة  منذ  البالد  تواجهها  اأزم��ٍة  اأك��رب  يف 

التي  املا�صي،  القرن  ثمانينيات  مطلع  يف  املناخ 

وجممل  عقد،  من  اأكرث  تداعياتها  عالج  تطلب 

5.2 مليار دولر �صتوفره احلكومة  ما تكلفه هو 

يكاد  املبلغ ل  ول��ك��ن ه��ذا  ال��دول��ة،  م��ن خ��زان��ة 

 99 حل��وايل  املرتاكمة  ال��دي��ون  من   %30 يعادل 

�صركة ا�صتثمار يف البالد تقدر من قبل امل�صرف 

م�صتحقة  دولر  مليار   17.3 بحوايل  املركزي 

جل،  لدائنني حمليني واأجانب اأغلبها ق�صرية الأ

زمة واأ�صعف مراكز العديد  وهو ما فاقم من الأ

من ال�صركات وو�صعها يف حالة انك�صاف بحلول 

اآجال ال�صتحقاق.

وعند هذا امل�صتوى من امل�صكلة تدفع اخلطة 

رقام  بالبنوك لتقدمي قرو�ض يفرت�ض بح�صب الأ

اإىل  ت�صل  اأن  املركزي  البنك  اإىل  ُن�صبت  التي 

ال�صركات  عليها  حت�صل  دولر  مليار   13.8

املتعرثة.

قبل  من  اخلطة  اإىل  توجه  انتقادات  ولكن 

روؤ�صاء �صركات ال�صتثمار كاأن يقول بع�صهم اإن 

احلكومة تريد اأن تعزز مناعة البنوك بال�صتفادة 

من دم قطاع ال�صتثمار املري�ض.

وقال مدير اإدارة ال�صتثمار املحلي يف �صركة 

»اخلطة  اخل��زام   عبداهلل  لال�صتثمارات  »ايفا« 

ن  ُو�صعت من اأجل حماية البنوك فقط ل غري؛ لأ

فقط  البنوك  حمى  اأن��ه  تظهر  امل�صروع  م�صودة 

مثل  تظهر  قد  التي  امل�صتقبلية  ال�صعوبات  من 

يكرر  قد  وهذا  ال�صتثمارية،  حمافظه  انك�صاف 

املخاطرة  بفعل  انهار  الذي  اخلليج  بنك  جتربة 

العالية يف ال�صتثمار بامل�صتقات املالية«.

املركزي  البنك  حمافظ  اأك��د  املقابل  ويف 

البنوك  »اإن  ال�صباح:  عبدالعزيز  �صامل  ال�صيخ 

خماطر  خلف�ض  اإن��ق��اذه��ا  يتوجب  اأح��م��ر  خ��ط 

انهيار ع�صب القت�صاد، النظام امل�صريف«.

�صركات ال�صتثمار وخطر النهيار

ف�صل  انطلقت من  زم��ة  الأ اأن هذه  ومعروف 

ق�صرية  دي���ون  ���ص��داد  ع��ن  ال�صركات  ع�صرات 
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جل بع�صها م�صتحق من قبل مقر�صني اأجانب،  الأ

مهلة  انق�صاء  من  عليها  ال�صغوط  تتزايد  حيث 

ال�صتحقاق وف�صل ال�صركات يف العثور على قرو�ض 

عادة متويل ديونها. لإ

خماطر  على  ال�صتثمار  ���ص��رك��ات  ل  وت��ع��وِّ

���ص��ه��م املحلي  الن��ه��ي��ار ال��ت��ي ت��ت��ه��دد ���ص��وق الأ

متويل  يف  احلكومة  من  م��رون��ٍة  على  للح�صول 

ال�صتثمار  قطاع  الوهن  اأ�صاب  فمنذ  ديونها، 

تقل�ض حجم ال�صيولة الذي ي�صخ يف العادة اإىل 

�صهم عرب هذا القطاع. الأ

وق���ال ب��ن��ك ���ص��ت��ان��درد ت�����ص��ارت��رد وروؤ���ص��اء 

عادة  �صركات ا�صتثمار اإن مبلغ اخلطة لن يكفي لإ

الروح اإىل البور�صة املحلية والقت�صاد، وجاء يف 

و�صاط كانت تتوقع  تقريٍر للبنك عن اخلطة: »الأ

خطة اإنقاذ كبرية، وهناك خماوف من األ يكون 

مبلغ 5 مليارات دولر كافًيا«.

اخلطة  ه���ذه  تعنيه  م��ا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وب���نينَّ 

اأن  ه��و  ال���ص��ت��ث��م��ار  ���ص��رك��ات  لبع�ض  بالن�صبة 

�صعاف لن ياأتي قريبا، اأو اأن اخلروج من حالة  الإ

الحت�صار قد يطول. 

وي�����ص��ري اأح��م��د م��ع��ريف م��ن ���ص��رك��ة امل���دار 

اأ�صلوب  اإىل  �صتلجاأ  احلكومة  اأن  لال�صتثمار 

تقطري الت�صهيالت الئتمانية، وهذا يعني اأنها لن 

ن من مركزها  حت�صل على املبالغ التي قد حت�صِّ

املايل على نحٍو �صريع، ورمبا قد ينتقل ذلك اإىل 

�صهم لتطول فرتة التذبذبات احلادة. �صوق الأ

مرحلة  يف  تطرح  ق��د  التي  امل�صكلة  اأن  اإل 

ال�صقيقة  ال�صركات  هي  اخلطة  تنفيذ  من  اأوىل 

م��ع كربى  اأ���ص��ول��ه��ا  تتقاطع يف  ال��ت��ي  وال��ت��اب��ع��ة 

�صركات ال�صتثمار، فاحلكومة تقول اإنها لن تنرث 

نقاذ املتعرثين اإل  املال مييًنا و�صماًل ولن تهبنَّ لإ

ب�صرط املالءة املالية.

وق����ال امل��ح��ل��ل امل����ايل خ��ال��د احل���رب���ي: اإن 

اأي  بالورقية  ال�صوق  يف  ت�صمى  التي  ال�صركات 

ال�صعيفة  �صول  الأ املالية وذات  للمالءة  الفاقدة 

الكربى  لل�صركات  م�صاعب  تخلق  اأن  ميكن 

الت�صهيالت  ي��د  عنها  وت��ق��ط��ع  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة 

احلكومية.

واأغلب �صركات ال�صتثمار يف الكويت تورطت 

يف ديون اإ�صافية من متلكها ل�صركات اأو لتداخل 

اأ�صولها مع �صركات اأخرى خارج قطاع ال�صتثمار 

تعر�صت ل�صعٍف يف قيمة اأ�صولها ب�صبب خ�صائر 

زمة املالية القت�صادية. الأ

ال�صركات  ويحمل هذا عدم يقنٍي لكثرٍي من 

البنك  اأن قال حمافظ  الو�صع املماثل بعد  ذات 

فال�ض  املركزي اإنه على البور�صة اأن ت�صتعد رمبا لإ

بع�ض ال�صركات التي كانت تدار ب�صكل �صيئ.
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كرث  زمة املالية العاملية اإىل اإفال�س اأو و�صع �صعب لأ اأدت الأ

من 50 بنًكا و�صركة تاأمني اأمريكية واأوروبية وت�صجيل تباطوؤ 

املتحدة  الوليات  يف  العمال  اآلف  ت�صريح  مع  القت�صاد،  يف 

واأوروبا وارتفاع ن�صب الت�صخم، اأي ارتفاع قيمة ال�صلع وتراجع 

عدد منا�صب ال�صغل التي يتم اإن�صاوؤها �صهرًيا، مما اأّثر يف القدرة 

ال�صرائية ل�صريحة كبرية وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة 

بني تراجع الطلب وارتفاع البطالة والت�صخم.

كربى  لتطال  ب�صرعة  طل�صي  الأ عربت  التي  املالية  زمة  الأ

على  بظاللها  وتلقي  تتفاقم  مازلت  وروبية،  الأ القت�صاديات 

القطاعات القت�صادية يف القارة. 

أسواق

زمة يف كندا واأوروبا الأ

الوليات  على  املالية  زم��ة  الأ تقت�صر  ومل 

العامل  دول  معظم  اإىل  ام��ت��دت  ب��ل  امل��ت��ح��دة 

�صناعة  فيها  تاأثرت  التي  كندا  جارتها  ومنها 

�صركة  اأعلنت  حيث  كبري  ب�صكل  ال��ط��ائ��رات 

اأكرب �صركة �صناعة  ثالث  الكندية  بومبارديري 

اأي  وظيفة   1350 �صتلغي  اأنها  عاملية،  طريان 

4.5% من قوتها العاملة لتواجه م�صكلة انخفا�ض 

عمال. الطلبات على طائرات رجال الأ

زم������ة امل��ال��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات   وط���ال���ت الأ

خرى واأدت اإىل ت�صريح  القت�صادية الكندية الأ

اإىل  اأدى  ما  املا�صي  ال�صهر  عامل  األ��ف   129

ارتفاع ن�صبة البطالة اإىل 2.7% م�صجلة تراجًعا 

�صهرًيا مل ت�صهده البالد منذ الثمانينيات وذلك 

ح�صاءات يف كندا.  وفًقا للمعهد الر�صمي لالإ

اأك��رب  اأح���د  ال��ت��ي تعترب  اإي��ط��ال��ي��ا  اأم���ا يف 

وروب���ي���ة، فقد حذر  الأ ال��ق��ارة  اق��ت�����ص��ادي��ات 

ا�صتمرار  اإمكانية  من  ال��دويل  النقد  �صندوق 

الركود القت�صادي يف البالد حتى العام 2010, 

م�صرًيا اإىل اأنه وبالرغم من �صمود اقت�صادها 

من  يعاين  القت�صادي  مناخها  فمازال  املايل 

اإىل ما  التدهور، مع توقع و�صول العجز العام 

يوازي 7.2% من اإجمايل الناجت الداخلي هذا 

العام و9.3% يف العام القادم. 

انكماش اقتصادي 
وإلغاء ماليين الوظائف

األزمة المالية العالمية وأثرها على قطاع التوظيف:
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ك�صفت  زم��ة  الأ لتجاوز  عملية  وبخطوة 

يطالية عن حزمة حتفيز قيمتها  احلكومة الإ

مليارا يورو ) 2.56 مليار دولر( ل�صناعتي 

جهزة املنزلية املتعرثتني، يف  ال�صيارات والأ

نفاق وانت�صال القت�صاد  حماولة لت�صجيع الإ

من الركود. 

ال�صيارات  �صناعة  م�����ص��وؤويل  اأن  غ��ري 

يف  للم�صاعدة  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��رك  راأوا 

جمموعتا  واعتربت  كاف  غري  ط��ار  الإ هذا 

اللتان  واأدو���ص��ب��ي��ف  فيدركون�صيوماتوري 

تدافعان عن م�صالح امل�صتهلكني اأن اخلطة 

م�صوؤول  وقال  متاًما.  كافية  غري  احلكومية 

اأيه  ي��ط��ايل  الإ ال�صيارات  �صناعة  ن��ادي  يف 

�صي اآي »ل�صنا را�صني متاًما عن هذه اخلطة 

من  اأكرث  نتوقع  كنا  وب�صراحة  التحفيزية، 

ذلك من احلكومة«. 

التجاري  العجز  ارت��ف��ع  فرن�صا،  ويف 

55.7 مليار يورو  اإىل م�صتوى قيا�صي ليبلغ 

املا�صي.  العام  يف  دولر(  مليار   71.35(

ارتفاع  اإىل  الكبري  العجز  ال�صلطات  وعزت 

الن�صف  يف  عالية  مل�صتويات  النفط  اأ�صعار 

زم��ة  الأ ت��داع��ي��ات  وبفعل  ال��ع��ام  م��ن  ول  الأ

التجاريني  ال�صركاء  كبار  على  القت�صادية 

اأدى  ال��ذي  م��ر  الأ العامل،  دول  خمتلف  من 
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اإىل تراجع ال�صادرات الفرن�صية. 

نف�ض  ت���واج���ه  ل  ف��رن�����ص��ا  اأن  ورغ����م 

توؤرق جريانها  التي  القت�صادية  امل�صاعب 

اإ�صبانيا وبريطانيا فاإن معدل البطالة  مثل 

العاطلني  ع��دد  بلغ  حيث  ب��اط��راد،  يقفز 

الثاين  ت�صرين  يف  مليون   2.07 العمل  عن 

املا�صي بارتفاع 8.5% عن العام ال�صابق. 

وم����ع ت��وق��ع��ات امل��ح��ل��ل��ني ب��ان��ك��م��ا���ض 

القت�صاد مبا ي�صل اإىل 2% العام اجلاري 

�صاركوزي  نيكول  الفرن�صي  الرئي�ض  �صاغ 

 26 قيمته  القت�صادي  للتحفيز  برناجًما 

مليار يورو )34 مليار دولر( يف نهاية العام 

وحماية  ال�صتثمار  ت�صجيع  بهدف  املا�صي 

ال�صناعات الرئي�صية. 

زمة يف اآ�صيا الأ

ال��ت��ي تعترب م��ن ك��ربى  ال��ي��اب��ان  اأم���ا 

تزايد  عزز  فقد  �صيوية،  الآ القت�صاديات 

العائالت  اإنفاق  وتراجع  البطالة  معدلت 

ال�صناعي  ن��ت��اج  ل��الإ �صيئة  واح��ت��م��الت 

خم�����اوف امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن الن��ك��م��ا���ض 

اأكرب  اأطلقت »هيتا�صي«  القت�صادي، حيث 

لكرتونيات يف اليابان حتذيًرا من  �صانع لالإ

ل�صركة  �صنوية  خ�صارة  اأكرب  �صتواجه  اأنها 

�صانعة  اأعلنت  بينما  يابانية،  �صناعية 

كورب  اإن.اآي.�صي  احلا�صوب  ذاكرة  رقائق 

معظم الشركات السعودية ستجمد 
التوظيف حتى أكتوبر المقبل

اأك���د ت��ق��ري��ر ح��دي��ث )م��ط��ل��ع م��ار���ض 

الربيطاين اأن  ال�صعودي  اجلاري( للبنك 

ال�صعودية  ال�صركات  اأرب���اع  ثالثة  زه��اء 

الف�صلني  يف  ال��ت��وظ��ي��ف  جتميد  ت��ت��وق��ع 

القادمني ب�صبب التباطوؤ القت�صادي.

ف�صلي  م�صح  نتائج  اإن  البنك  وق��ال 

�صمل 765 �صركة يف اململكة اأثبتت اأن %74 

التوظيف  جتميد  يتوقعون  امل�صاركني  من 

اأن  القادمني م�صيًفا  الف�صلني  على مدى 

ا يف قوة العمل  ال�صوق مل تعد تواجه نق�صً

املدربة.

وتراجعت ن�صبة ال�صركات التي تتوقع 

منو اأعمالها على مدى الف�صلني القادمني 

من  خ��ري  الأ الربع  يف   %54 من   %42 اإىل 

العام املا�صي وذلك دون ن�صف م�صتواها 

ل  ما  واأف���اد   2008 من  الثالث  الربع  يف 

اأن��ه  امل�صاركة  ال�صركات  رب��ع  على  يزيد 

نتاجية. يتوقع زيادة يف الطاقة الإ

ال�صعودية  معاناة  ج��اءت  ن  الآ وحتى 

اأقل  العاملية  املالية  زم��ة  الأ تداعيات  من 

خ��رى  الأ العربية  اخلليج  دول  بع�ض  من 

والكويت،  املتحدة  العربية  م��ارات  الإ مثل 

لكن اململكة يف مواجهة حتد اأكرب من اأجل 

توفري فر�ض العمل ملواطنيها.

يف  الر�صمية  البطالة  ن�صبة  وتبلغ 

مليون   17 اإج��م��ايل  9.8% من  اململكة 

اخلا�ض  القطاع  حظوظ  وتعتمد  مواطن، 

املرتبط  احلكومي  نفاق  الإ على  ال�صعودي 

�صعره  انحدر  الذي  اخلام  بالنفط  بدوره 

امل�صتويات  م��ن  الن�صف  م��ن  اأك���رث  اإىل 

القيا�صية )فوق 147 دولًرا للربميل( التي 

�صجلها يف يوليو/متوز املا�صي اإىل حوايل 

ن. 45 دولًرا حتى الآ
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نظمة  �صالح القت�صادي منوط بتحديث الأ يعتقد البع�ض اأن الإ

الواقع  لكن  ال�صتثمارية فقط،  ال�صيا�صات  تغيري  اأو  القت�صادية، 

القت�صادية  م�صريتها  اأن  اأثبت  املتقدمة  لالقت�صادات  املعا�ض 

نظمة والبيئات الت�صريعية والتنفيذية  ارتبطت بتح�صني واإ�صالح الأ

يف كافة املجالت.

للقرارات  املدى  بعيدة  ال�صرتاتيجية  همية  الأ تاأتي  هنا  من 

باأجهزة  تتعلق  قرارات  وفيها  املا�صي  ال�صهر  �صدرت  التي  امللكية 

دارية  على، واملحكمة الإ الق�صاء، ووزارة العدل، وجمل�ض الق�صاء الأ

العليا، وديوان املظامل، ولها اأهمية يف التاأثري على البيئة ال�صتثمارية 

واحلياة القت�صادية، واإذا اأ�صيف لها الهتمام ب�صخ دماء جديدة 

�صالحي العام يعمل على  يف قطاع التعليم فيمكن القول اإن البناء الإ

ن�صان كمورد اقت�صادي هام، وبني  �صعد خمتلفة توائم بني تاأهيل الإ

حت�صني البيئة النظامية من حوله، وهما �صعيدان اأ�صا�صيان يف اأي 

اإ�صالح اقت�صادي من�صود.

ويف اململكة يوؤدي النجاح ال�صيا�صي خارجًيا، والتنموي داخلًيا، 

تكون  ل  ه��زات  وهي  القت�صادية،  الهزات  اآث��ار  من  التخفيف  اإىل 

نتائجها اأرقاًما تنخف�ض اأو موؤ�صرات تنهار فقط بقدر ما مت�ض املجتمع 

زمات، وهنا  بتداعيات قد ل تظهر جلًيا اإل مع مرور الوقت وتاأ�صل الأ

بعد،  دارية اإىل قراءة الأ يبدو النجاح ال�صعودي، وترتجم احلنكة الإ

اأكدت  مرونة  يف  قرب  فالأ ق��رب  الأ واتقاء  البعيد،  من  التوج�ض  قبل 

اأن التاأثر والتاأثري عامالن ميكن �صناعتهما اأكرث مما ميكن  بالفعل 

ال�صت�صالم لهما.

بروح  دوًم��ا  املحتفظ  ال�صعودية  دارة  الإ ج�صد  يف  جديدة  دم��اء 

خادم  ي�صيفها  اأخ��رى  وابت�صامة  للمواطن،  باذلة  للوطن  عا�صقة 

�صحكات  اإىل  تكرب  اأن  لبد  التنمية  حميا  على  ال�صريفني  احلرمني 

الإجناز وقطف الثمار مهما طال "تك�صري" املوؤ�صرات املالية اأو عبو�ض 

القادم  ب��اأن  دوًم��ا  التفاوؤل  �صوى  علينا  وم��ا  القت�صادية،  التوقعات 

اأف�صل واأننا اأف�صل من ي�صاهم يف حت�صينه.

روح عاشقة

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

منار
عن ت�صريح 20 األف عامل وهو اأكرب ت�صريح 

زمة املالية.  للعمال يف اآ�صيا منذ بدء الأ

اإجمايل  بيانات  تظهر  اأن  املتوقع  ومن 

الناجت املحلي الف�صلية لليابان التي ت�صدر 

اقت�صادها مبعدل  انكما�ض  اجلاري  ال�صهر 

نتاج  يدخل يف خانة الع�صرات مع هبوط الإ

كانون  يف   9.6 قيا�صية  بن�صبة  ال�صناعي 

من  اإنتاجها  ال�صركات  وتخفي�ض  ول  الأ

لت.  لكرتونيات والآ ال�صيارات والإ

موتورز  تويوتا  �صركة  متنى  اأن  ويتوقع 

نتاج  لإ العاملية  ال�صركات  اليابانية-اأكرب 

باأول خ�صارة �صنوية تعادل ثالثة  ال�صيارات 

يف  �صابقا،  توقعتها  التي  اخل�صائر  اأ�صعاف 

وقت اأعلنت فيه عن خطط خلف�ض اإنتاجها 

زم��ة  الأ ج��راء  املبيعات  هبوط  مع  متا�صًيا 

املالية العاملية. 

اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ���ص��رك��ة  ت�صلم  ومل 

بخ�صائر  فمنيت  زم�����ة،  الأ م��ن  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

�صافية قدرها 38.5 مليار ين )428 مليون 

 .2008 العام  من  خ��ري  الأ الربع  يف  دولر( 

تراجع  اإىل  اخل�صارة  هذه  ال�صركة  وع��زت 

واأوروبا يف ظل  املتحدة  الوليات  الطلب يف 

�صرف  �صعر  وارتفاع  العاملية  املالية  زمة  الأ

خرى.  الني مقابل العمالت الرئي�صية الأ

زمة يف ال�صني الأ

ال�صنوات  يف  ال�صيني  القت�صاد  �صهد 

بع�ض  يف  جت��اوز  اقت�صادًيا  من��ًوا  املا�صيه 

التقارير  �صنويا،  ح��ادي  الأ الرقم  احل��الت 

انخف�ض  النمو  اأن  اإىل  ت�صري  ن  الآ ال��واردة 

مليون  ع�صرين  ومايقارب  تقريًبا  للن�صف 

اأع��م��ال��ه��م و���ص��وف يتجهون  ف��ق��دوا  ع��ام��ل 

ري���اف ح��ي��ث لت��وج��د اأع���م���ال ه��ن��اك،  ل���الأ

العمل  على  القادرة  العمالة  من   %  15 واأن 

م�صنع   70000 م��اي��ق��ارب  واأن  جت���ده،  ل 

 ، املا�صية  اأ�صهر  الثالثة  خالل  اأقفلت  قد 

العاملي  الطلب  انخفا�ض  ب�صبب  ذل��ك  كل 

ال�صوق  وخا�صة  ال�صينية  ال�صادرات  على 

كرب للمنتجات ال�صينية الوليات املتحده  الأ

مريكية. الأ

للقلق  مثريا  ارتفاًعا  ال�صني  و�صهدت   

تاريخًيا  ت��راج��ًع��ا  وال��ي��اب��ان  ال��ب��ط��ال��ة،  يف 

يف  تباطوؤا  واأوروب���ا  ال�صيارات  مبيعات  يف 

توؤكد  عوامل  كلها  وهي  ال�صناعي،  نتاج  الإ

تراجع  اإىل  اأدى  ما  العاملي  القت�صاد  �صلل 

البور�صات ب�صكل م�صتمر ودون توقف.
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االحتيال اإللكتروني.. حروب اقتصادية 
عبر فضاء اإلنترنت

أساليب متنوعة وأهداف متفرقة

ي �صخ�س«، اأو مت حتذيرك  رمبا قيل لك »حافظ على بياناتك البنكية بعدم اإف�صاحك عنها لأ

واأل تقوم  الهوية،  الربيدية جمهولة  الر�صائل  وال�صرية، وجتاهل  امل�صرفية  اأرقامك  اإف�صاء  بعدم 

ا اأن تعتمد البنك  با�صتقبال اأي حوالة مالية بح�صابك امل�صريف من �صخ�س ل تعرفه، وطلب منك اأي�صً

التي  ر�صادية  والإ التحذيرية  التعليمات  من  كثري  عدد  وغريها  معامالتك،  لتوثيق  وحيد  كم�صدر 

يكفل اتباعها جتنيبك الوقوع يف �صباك املحتالني.

المجهر
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 لكن، واإن مل تفعل، بل اإن جتاهلت كافة 

حلمايتك،  امل�صممة  التوعوية  ر���ص��ادات  الإ

باأهميتها  الوعي  �صباب، كعدم  الأ ل�صبب من 

�صتكون  فاإنك  عندها،  بها،  التقيد  و�صرورة 

�صهلة  ك�صحية  ال��وق��وع  خطر  دائ��رة  �صمن 

وهنا  وامل�صريف،  امل��ايل  الحتيال  لعمليات 

ن�صاأل هل جمتمعنا واأفراد املجتمع ميتلكون 

ذلك القدر الكايف من الوعي بواقع عمليات 

وعاملًيا؟  حملًيا  وامل�صريف  امل��ايل  الحتيال 

مر كاف حلمايتهم من الوقوع يف  وهل هذا الأ

براثن اأي عمل احتيايل مهما كان متقًنا؟

رقام جند ما ك�صفته  وبا�صتخدام لغة الأ

الحتيال  عمليات  تنامي  من  حديثة  تقارير 

مع  ب��ال��ت��زام��ن  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  امل���ايل 

ت�صهدها  التي  والقت�صادية  املالية  الطفرة 

فراد  الأ لدى  ال�صيولة  حجم  وكرب  املنطقة، 

م���ر  وال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة، الأ

باإحداث  الطمع  باب  فتح  على  �صاعد  الذي 

اخ���رتاق���ات اح��ت��ي��ال��ي��ة اأف�����رزت حم���اولت 

متنوعة،  اأ�صاليب  وذات  اأغلبها  يف  منظمة 

ك��ل��ف��ت امل��ن��ط��ق��ة ب��ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر ح��دي��ث 

العاملية  )املجموعة   ،)KPMG( ل�صركة 

التدقيق  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  املتخ�ص�صة 

املايل وال�صت�صارات ال�صريبية( حوايل 380 

مليون ريال �صعودي.

لكرتوين و�صائل الحتيال الإ

ل��ك��رتوين  وت��ب��ق��ى و���ص��ائ��ل الح��ت��ي��ال الإ

عمليات  �صمن  �صد  الأ ن�صيب  على  ت�صتحوذ 

البنوك  عمالء  لها  يتعر�ض  التي  الحتيال 

تعقيًدا  جرامية  الإ الو�صائل  اأكرث  وتعترب من 

واأ�صرعها تطوًرا، بالنظر اإىل اعتمادها على 

جهزة  والأ نرتنت  والإ احلا�صوبية  التقنيات 

ال�صرف  كاأجهزة  امل�صرفية  لكرتونية  الإ

هذه  �صمن  وي��ن��درج  البيع.  ون��ق��اط  يل،  الآ

من  تتم  التي  الحتيال  عمليات  الو�صائل 

خالل قيام املحتالني ببعث واإر�صال الر�صائل 

لكرتوين لعمالء  لكرتونية خالل الربيد الإ الإ

بياناتهم  على  احل�����ص��ول  ب��ه��دف  ال��ب��ن��وك 

امل�صرفية ال�صخ�صية وال�صرية التي تت�صمن 

اأو م���ن خ��الل  ال��ب��ي��ان��ات،  ط��ل��ب حت��دي��ث 

مبواقع  ال�صبيهة  لكرتونية  الإ املواقع  اإن�صاء 

و�صائل  يندرج �صمن  املالية، كما  املوؤ�ص�صات 

ا الر�صائل الواردة  لكرتوين اأي�صً الحتيال الإ

م���ن م�����ص��ادر جم��ه��ول��ة ب��خ�����ص��و���ض طلب 

موال من اخلارج مع  امل�صاهمة يف حترير الأ

توهم  التي  تلك  اأو  املبلغ،  من  بن�صبة  الوعد 

باإحدى  بفوزه  ل��ك��رتوين  الإ الربيد  �صاحب 

مبوافاة  وتطالبه  اليان�صيب  اأو  اجل��وائ��ز 

جانب  اإىل  امل�صريف،  ح�صابه  برقم  اجلهة 

ل���ك���رتوين اأو  حم���اولت اخ���رتاق ال��ربي��د الإ

والبنوك  اجلهات  اأو  ال�صركات  بع�ض  مواقع 

على  والط����الع  قر�صنة  عمليات  لتنفيذ 

العمليات  من  وغريها  ال�صرية،  املعلومات 

القائمون  فيها  يتبع  التي  لها  ح�صر  ل  التي 

اإي��ه��ام  اخل��دي��ع��ة وحم��اول��ة  اأ���ص��ل��وب  عليها 

مثل  م�صكلة  ولعل  النوايا،  ب�صدق  ال�صحية 

من����اط م��ن ج��رائ��م الح��ت��ي��ال اأنها  ه��ذه الأ

اإذ  حم��دد،  جغرايف  موقع  اأو  ملكان  تتبع  ل 

اأي مكان يف  اأن ميار�صها املحتال من  ميكن 

العامل دون حواجز جغرافية اأو اأمنية حتول 

�صبكة  مع  يتعامل  النهاية  نه يف  لأ ذلك  دون 

مع  اآفاقها.  بانفتاح  تت�صم  واحدة  عنكبوتية 

التي  الوقائع  غالبية  اأن  العتبار  يف  خ��ذ  الأ

جرى ر�صدها خالل الفرتات ال�صابقة كانت 

اأو  اأفريقية  دول  يف  مقيمة  جرمية  لعنا�صر 

دول اأوروبا ال�صرقية.

التزايد املطرد يف حجم ا�صتخدام  ومع 

الهاتف خا�صة اجلوال وانت�صاره بني النا�ض، 

ور�صائل  الهاتفية  املكاملات  اليوم  اأ�صبحت 

اجلوال من الو�صائل الفاعلة التي ي�صعى من 

خاللها املحتالني ملحاولة ا�صطياد املزيد من 

ال�صحايا عرب املكاملات الهاتفية التي يّدعي 

ويطالبون  ب��ن��وك  موظفو  ن��ه��م  اأ اأ�صحابها 

رقام  بالأ مبوافاتهم  به  الت�صال  يجري  من 

وبطاقات  يل  الآ ال�صرف  لبطاقات  ال�صرية 

امل�صرفية،  البيانات  الئتمان بحجة جتديد 

من  البع�ض  يتلقاها  التي  املكاملات  كتلك  اأو 

�صياحية  تروج خلدمات  اأنها  تّدعي  م�صادر 

الئتمانية  البطاقة  رقم  وتطلب  فندقية  اأو 

لت�صديد ال�صرتاك.. وهكذا.

التي  التزوير،  عمليات  تتنوع  ما  وعادة 

بني  ما  املايل،  الحتيال  اأ�صاليب  اأحد  تعترب 

ما  اأو  ال�صيكات  على  يجري  ال��ذي  التزوير 

اأو  ال�صمان  خطابات  اأو  بيانات  من  حتتويه 

يهدف  التي  املختلفة  الوثائق  اأو  العتماد، 

الئتمان  بطاقات  على  للح�صول  مرتكبوها 

حجم التعامالت اإللكترونية المالية 
عالمًيا خالل السنوات األخيرة

خالل  النمو  هذا  معدل  بلغ  فقد  جًدا،  كبري  ب�صكل  لكرتونية  الإ التجارة  تنمو 

خرية باملتو�صط 200% �صنوًيا ويرتكز 80% من حجم هذه التجارة حاليًا  ال�صنوات الأ

بن�صبة  الغربية  اأوروبا  املتبقية موزعة بني  والن�صبة  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  يف 

)15%( واآ�صيا )5% معظمها يف اليابان(.

الفرتة  خالل  عاملًيا  لكرتونية  الإ التجارة  حجم  تطور  ت��ي  الآ اجل��دول  يبني    

                  .)2005-1995(

القيمة )مليار دولر(الفرتة الزمنية

19950.0

199726

2002-2001330

 2005-20031.000

امل�صدر: درا�صة قامت بها �صركة CFO خالل الفرتة )2005-1995(.
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قائمة  ت�صمل  فيما  ال�صخ�صية،  القرو�ض  اأو 

التحويل  عمليات  امل��ايل  الحتيال  اأ�صاليب 

»غري ال�صحيحة« التي عادة ما تتم مثل هذه 

اأو جهات خارجية  اأفراد  الوقائع من خالل 

خرين بجدوى امل�صاركة  حتت ذريعة اإقناع الآ

عمليات  جانب  اإىل  ا�صتثمار.  عمليات  يف 

اأو  يل  الآ ال�صحب  بطاقات  ا�صتخدام  اإ�صاءة 

�صرقة  مظاهرها  وم��ن  الئتمان،  بطاقات 

اأن  قبل  الفور  على  وا�صتخدامها  البطاقات 

يدرك حاملها ذلك، اأو ا�صتن�صاخ البطاقات 

عند ا�صتخدامها يف مواقع غري معتربة. كما 

فراد وخا�صة  ا ا�صتغالل بع�ض الأ يجري اأي�صً

م��ن ك��ب��ار ال�����ص��ن وال��ب�����ص��ط��اء، وذل���ك ب��اأن 

م�صتخدمي  اأحد  من  �صخا�ض  الأ اأحد  يطلب 

من  حتويل  اإج���راء  يل  الآ ال�صرف  اأج��ه��زة 

ح�صابه اإىل ح�صاب �صخ�ض اآخر )ال�صحية( 

يدفع  اأن  مقابل  ف��ات��ورة  ت�صديد  يطلب  اأو 

نقًدا  امل��ح��ول  اأو  امل�صدد  املبلغ  املحتال  ل��ه 

اخلا�صة  البيانات  ك�صف  من  بدوره  ليتمكن 

بح�صاب العميل، كما اأن من مظاهر عمليات 

ت�صمل  التي  العمليات  ا  اأي�صً املايل  الحتيال 

تزييف العملة، ال�صرقة، الختال�ض، العرو�ض 

موال. املالية الوهمية، غ�صل الأ

الحتياطات وتعليمات البنوك

ت�صدرها  التي  املعلومات  طبيعة  وتتخذ 

ملا  ق�صوى،  اأهمية  عمالئها  لتوعية  البنوك 

وال�صوابط  املحاذير  من  �صل�صلة  من  ت�صمله 

يقاع  التي جتعلهم يف ماأمن عن اأي حماولة لالإ

خر، ومن اأبرز  اأو التغرير بهم من اجلانب الآ

تلك املحاذير اإدراك العميل بقاعدة مهمة يف 

العمل امل�صريف وهي �صرورة التجاهل التام 

لكرتونية  الإ الربيد  ر�صائل  على  الرد  وعدم 

�صخ�صية  بيانات  اأية  مر�صلوها  يطلب  التي 

كلمة  اأو  احل�صاب  رق��م  اأو  بالهوية  تتعلق 

البنوك ل تقوم  ن  اأي ذريعة، لأ ال�صر، حتت 

لكرتونية نهائًيا،  بطلب ذلك عرب الر�صائل الإ

لكرتونية  الإ امل��واق��ع  عناوين  م��ن  وال��ت��اأك��د 

متاًما،  واملالية  امل�صرفية  واجلهات  للبنوك 

والتحقق من �صحتها قبيل اإجراء اأية عملية 

م�صرفية بوا�صطتها، وعدم الك�صف عن اأية 

الرقم  اأو  امل�صريف  باحل�صاب  تتعلق  بيانات 

ماكن العامة،  اأو يف الأ اأمام الغرباء  ال�صري 

عدم اإعطاء معلومات م�صرفية عرب الهاتف 

ما مل تكن اأنت من يت�صل بالبنك، والت�صوق 

ل��ك��رتون��ي��ة امل��وث��وق��ة فقط  ع��رب امل���واق���ع الإ

البطاقة الئتمانية،  الك�صف عن رقم  وعدم 

ب��ربام��ج  يل  الآ وحت�����ص��ني ج��ه��از احل��ا���ص��ب 

احلماية من الفريو�صات والقر�صنة، وحفظ 

ال�صرف  ببطاقة  اخل��ا���ض  ال�صري  ال��رق��م 

ال��دخ��ول  اأو  الئتمانية  البطاقة  اأو  يل  الآ

ن���رتن���ت  الإ ع���رب  امل�����ص��ريف  احل�����ص��اب  اإىل 

بوا�صطة  اإر���ص��ال��ه  اأو  ت��دوي��ن��ه  وع���دم  غيًبا 

ال�صيكات  �صالمة  م��ن  ك��د  وال��ت��اأ ن��رتن��ت،  الإ

ط���الع  الإ خ���الل  م��ن  امل�صتلمة  امل�صرفية 

امل�صّدر،  البنك  قبل  من  موا�صفاتها  على 

الئتمانية  البطاقات  مع  بتحفظ  التعامل 

وعدم  املرموقة  الت�صوق  مراكز  خ��الل  من 

الر�صائل  وجت��اه��ل  �صخ�ض،  ي  لأ ت�صليمها 

املجهولة  الهاتفية  الت�صالت  اأو  الربيدية 

دللت  اأية  املت�صمنة  اخلارجية  اأو  امل�صدر 

ال��واردة  التعليمات  ق��راءة  �صرورة  مادية، 

امل�صرفية  واملنتجات  العمليات  وثائق  �صمن 

التوا�صل  التام على  بها، احلر�ض  واللتزام 

املبا�صر والدائم مع البنك، اإًذا هل تريد اأن 

اأموالك  حلماية  ال�12  ر�صادات  الإ تلك  تتبع 

اأن  وم��دخ��رات��ك م��ن الح��ت��ي��ال؟ وه��ل تريد 

احتيال  و�صائل   5 اأك��رث  اأمثلة  من  ت�صتفيد 

يقاع  لالإ وعاملًيا  حملًيا  وم�صتخدمة  متبعة 

دائرة  �صمن  تكون  اأن  تريد  اأم  بال�صحية، 

الحتيال املايل وامل�صريف؟

لكرتوين ال�صطياد الإ

وك���ان���ت ال��ب��ن��وك ال�����ص��ع��ودي��ة ح���ذرت 

عمالءها من عمليات اخرتاق لبع�ض البنوك 

عرب  لها،  م�صابهة  اإلكرتونية  مواقع  واإن�صاء 

لكرتوين«  الإ »ال�صطياد  بعمليات  يعرف  ما 

بهدف الحتيال على عمالء البنوك وك�صف 

اأرق�����ام ح�����ص��اب��ات��ه��م امل�����ص��رف��ي��ة ال�����ص��ري��ة، 

حتويالت  واإج���راء  اخرتاقها  من  ليتمكنوا 

ح�صابات  اإىل  العمالء  ح�صابات  من  مالية 

القائمني على تلك املواقع و�صحبها. 

ن���ه وب��ال��رغ��م من  واأك����دت امل�����ص��ادر  اأ

العربي  النقد  موؤ�ص�صة  تبذلها  التي  اجلهود 

ال�صعودي والبنوك ال�صعودية لتوعية العمالء 

عمليات  ون��وع��ي��ة  ال��ر���ص��ائ��ل  ت��ل��ك  مب��اه��ي��ة 

التعر�ض  ميكن  ال��ت��ي  امل�����ص��ريف  الح��ت��ي��ال 

العملية  ج��راءات  الإ الرغم من  وعلى  اإليها، 

التي يتم بذلها لك�صف تلك الر�صائل واملواقع 

»ال��ه��اك��رز«  اأن  اإل  وت��دم��ريه��ا،  ال��وه��م��ي��ة 

ينجحون اأحياًنا يف ا�صطياد بع�ض املواطنني 

الخسائر الناجمة عن احتيال اإلنترنت 
المرتبط بالتجارة

لكرتونية التي تطال املجال القت�صادي بني عدد من  تتاأرجح اأ�صكال اجلرائم الإ

اجلرائم  واأ�صكال  حالت  على  اعتماًدا  وذلك  املتخ�ص�صني  راء  لآ وفًقا  الت�صنيفات 

لكرتونية التي تقع، ويعك�ض هذا التباين مدى التطور الهائل واملت�صارع يف تكنولوجيا  الإ

املعلومات والت�صالت. 

.Computer Security Institute )Various Issues(،  CSI/FBI Computer Crime and Security Survey :امل�صدر

عام 2004عام 2000م�صدر اخل�صائر/ اجلرمية ونوع الهجوم

66,708,00011,460,000�صرقة املعلومات املتعلقة بامللكية

55,996,0007,670,500الحتيال املايل

4,028,0003,997,500احتيال الت�صال

نرتنت  مقارنة بني حجم اخل�صائر الناجمة عن احتيال الإ

املرتبط بالتجارة بالدولر
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و�صلب اأر�صدتهم نظًرا للتجاوب الذي يبديه 

الوهمية  الر�صائل  تلك  مع  العمالء  بع�ض 

دون التاأكد من �صالمة م�صمونها من خالل 

مراجعة البنوك. 

و�صددت البنوك ال�صعودية على �صرورة 

قدام  الوعي لتلك الر�صائل واملواقع، وعدم الإ

رقام ال�صرية واحل�صابات  على الك�صف عن الأ

مالية  عمليات  ي��ة  ب��اأ وال��ق��ي��ام  امل�صرفية 

لكرتوين  الإ املوقع  �صالمة  من  التاأكد  دون 

وم�صدره، لفتًة اإىل اأنها حري�صة كل احلر�ض 

على توفري البنية التقنية التي تتيح لعمالئها 

وفق  امل�صرفية  احتياجاتهم  تلبية  مرونة يف 

بيئة اآمنة وموثوقة. 

حرب منظمة 

مل تكن عمليات القر�صنة والتج�ص�ض قبل 

كما هو احلال  كبرًيا  ت�صكل هاج�ًصا  �صنوات 

ن  اليوم، بحيث تدفع رئي�ًصا كباراك اأوباما لأ

ي�صعها يف اأوليات مهامه اجلديدة يف البيت 

يوؤكدون  املتخ�ص�صني  من  فالكثري  بي�ض  الأ

ون���ة  الآ يف  ت��ط��ورت  ق��د  العمليات  ه��ذه  اأن 

يقوم  ع�صوائية  هجمات  جمرد  من  خرية  الأ

بفعل  منظمة  جرائم  اإىل  ه��واة  اأف��راد  بها 

نرتنت  الإ ت�صتهدف  ر�صمية  غري  جمموعات 

واأجهزة احلوا�صيب اخلا�صة ببع�ض �صانعي 

القرار يف العامل، اأو حتى جمموعات ر�صمية 

�صيا�صية  قدرات  ت�صتهدف  بعينها  دوًل  متثل 

اأخ��رى  ل���دول  ع�صكرية  اأو  اق��ت�����ص��ادي��ة  اأو 

مناف�صة اأو عدوة. 

وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم ف����اإن ت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��وم 

من  ب��ل  امل��رك��زي��ة،  يقت�صي  ل  اإل���ك���رتوين 

يف  متعددة  جهات  قبل  من  تنفيذه  املمكن 

هذا  ويف   ، ذات��ه  التوقيت  ويف  خمتلفة  دول 

جم��ال  يف  املتخ�ص�صون  ي�صنف  ط����ار  الإ

تقوم  ال��ت��ي  املجموعات  املعلوماتي  م���ن  الأ

بعمليات القر�صنة والتج�ص�ض »الهاكرز« اإىل 

ال�صوداء«  ب�»القبعات  ي�صمى  ول  الأ ق�صمني 

ف���راد  وه���وؤلء ع��ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن الأ

فراغ  ل�صتغالل  تنظيم  دون  من  يتحركون 

اأمني موجود يف مكان ما اأو لرتكاب جرائم 

واحل�صابات  الهويات  �صرقة  مثل  اإلكرتونية 

»املحاربون  فهم  الثاين  الق�صم  اأما  البنكية، 

حتقيق  اإىل  يهدفون  الذين  لكرتونيون«  الإ

اقت�صادية  اأو  ع�صكرية  اأو  �صيا�صية  اأغرا�ض 

اأو حتى اجتماعية. 

انت�صاًرا  كرث  الأ داة  الأ ال�»بوتنت«  وتعترب 

عن  عبارة  وهي   ، لكرتوين  الإ الهجوم  ل�صن 

�صبكة من اأجهزة الكمبيوتر التي يتم ربطها 

طريق  عن  فيها  التحكم  ميكن  معني  بكود 

اأو  ه��ريدر«  »ب��وت  هو  فقط  واح��د  كمبيوتر 

»بوت ما�صرت« . 

مواجهة اخلطر 

بها  ينفذ  التي  الطريقة  هنا  املهم  لي�ض 

قل  عمال وذلك على الأ القرا�صنة مثل هذه الأ

كهذه  فعمليات  املتخ�ص�صني،  لغري  بالن�صبة 

امل�صتهدفة يف  ت�صرب اجلهة  اأن  املمكن  من 

مقتل كما اأنها من املمكن اأن حتدث اأ�صراًرا 

كبرية ميكن اأن ت�صل اإىل حد اإحداث انهيار 

نرتنت والت�صبب يف تعطيل حركة  يف �صبكة الإ

التجارة والنقل والت�صالت الدولية خا�صة 

ملنفذيها،  بالن�صبة  مكلفة  غري  عمليات  اأنها 

وعابر  م��رئ��ي  غ��ري  خ��ط��ًرا  تعترب  ن��ه��ا  اأ كما 

ال��ذي  املهم  ال�����ص��وؤال  يبقي  وهنا  للحدود، 

املثلي  الطريقة  م��ا  الكثريين،  ب��ال  ي�صغل 

للتعامل مع هذا اخلطر الكبري؟ 

خ����رية ت��و���ص��ل ع���دد من  يف ال��ف��رتة الأ

ال��درا���ص��ات احل��دي��ث��ة ال�����ص��ادرة ع��ن عدد 

اإجابة  اإىل  مريكية  الأ البحثية  املراكز  من 

�صافية على هذا ال�صوؤال ي�صمل ثالثة حلول، 

من  بالأ معنية  جديدة  اإدارة  اإن�صاء  وه��ي: 

ا�صرتاتيجي  برنامج  وو���ص��ع  ل���ك���رتوين،  الإ

ق��ادرة  اإلكرتونية  ق��ي��ادات  خلق  على  يعمل 

�صافة اإىل  على مواجهة هذه التحديات، بالإ

تعزيز �صبكة التعاون والعالقات بني احلكومة 

امل�صتوي  وعلى  اخلا�ض،  والقطاع  مريكية  الأ

العاملي تطرح درا�صات اأخرى اإمكانية فر�ض 
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أعلى عشرة أشكال لالحتيال على اإلنترنت 
اأعلى ع�صرة اأ�صكال احتيالية عام 2004

ح�صب تقرير

Internet Fraud Complaint Center

اأعلى ع�صرة اأ�صكال احتيالية عام 2000

ح�صب نتائج تقرير

Internet Fraud Watch

% ال�صكل % ال�صكل

71.2 احتيال املزادات 78 احتيال املزادات

15.8 عدم الت�صليم املادي للمبيعات 10 عدم الت�صليم املادي للمبيعات

5.4 احتيال بطاقات الئتمان 3 نرتنت �صرقة خدمات الو�صول على الإ

1.3 احتيال ال�صيكات 3 الحتيال يف العمل من املنزل

0.6 �صهم احتيال ال�صتثمار والأ 2 الحتيال يف قرو�ض الدفعة املقدمة

0.4 احتيال امل�صداقية 1 �صرقة اأجهزة وبرامج الكمبيوتر

0.3 �صرقة و�صائل التعريف 1 احتيال اخلطاب النيجريي  

0.2 �صرقة اأجهزة وبرامج الكمبيوتر 0.5 احتيال بطاقات الئتمان

0.2 احتيال اخلطاب النيجريي   0.5 الحتيال املرتبط بال�صفر والرحالت

0.1 الحتيال على املوؤ�ص�صات املالية

امل�صدر :

مر الذي ميكن معه ت�صور مدى وحجم هذه اخل�صائر اإذا مت ر�صدها على  مريكية، لكنها ل تعرب عن الو�صع العاملي الأ رقام املر�صودة عن احلالت التي مت ر�صدها يف عدد قليل من الوليات الأ تعرب الأ

مدى الوليات املتحدة ككل، بل مدى �صخامتها اإذا اأمكن ر�صدها عاملًيا.

لكرتوين« من اإعداد مركز البحوث والدرا�صات بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض. - املعلومات الواردة فيما يخ�ض الإح�صاءات مت اأخذها من ورقة بحث بعنوان »الغ�ض التجاري يف املجتمع الإ

Internet Fraud Watch (2000), Annual Report.
Internet Fraud Complaint Center (2005), IC3 2004 Internet Fraud : Crime Report, Prepared by the National White Collar Crime Center and 
the Federal Bureau of Investigation.

منفذي  ت�صت�صيف  التي  ال��دول  على  عقوبات 

�صدهم.  التحرك  رف�صت  اإذا  الهجمات  هذه 

الف�صاء  اأن  باعتبار  ممكًنا  عملًيا  هذا  ويبدو 

من  �صبكة  وجود  على  معتمًدا  يظل  لكرتوين  الإ

لياف الب�صرية -  خوادم الكمبيوتر وكابالت الأ

ونظام �صخم من الكابالت مير عرب حميطات 

ال��ع��امل وب��ال��ت��ايل اإم��ك��ان��ي��ة ك�����ص��ف م��ث��ل ه��ذه 

العمليات والتعامل معها. 

ن�صر الوعي 

طار ت�صعى �صركة مايكرو�صوفت  ويف هذا الإ

للتعاون  مايكرو�صوفت  »برنامج  خ��الل  وم��ن 

املعلومات  اأم��ن  م�صتوى  تعزيز  اإىل  م��ن��ي«  الأ

الهوية  ���ص��رق��ة  ج��رائ��م  وم��ك��اف��ح��ة  ال�صبكية 

ك�صفت  خ���ري  الأ ت��ق��ري��ره��ا  ويف  ل��ك��رتون��ي��ة،  الإ

بن�صبة  الربجميات اخلبيثة  زيادة  ال�صركة عن 

8% يف دولة مثل قطر، وانخفا�ض عدد الثغرات 

اأظهر  حيث  ويندوز  ت�صغيل  نظام  يف  منية  الأ

الن�صف  منية يف  الأ الثغرات  ن�صبة  اأن  التقرير 

ول من عام 2008 انخف�صت بن�صبة %33.6  الأ

عام  من  الثاين  الن�صف  يف  عليه  كانت  عما 

نرتنت  الإ مل�صتخدمي  ال�صركة  وقدمت   .2007

مل�صاعدتهم  ر���ص��ادات  والإ البيانات،  من  جملة 

يف  م����ان  والأ ال�صالمة  تطبيقات  تعزيز  على 

اأجهزة الكمبيوتر منها حتديث برامج احلماية 

ب�صكل منتظم ودوري، مبا يف ذلك التحديثات 

»اجل���دار  تفعيل  ال��ث��ال��ث  ب��ال��ط��رف  اخل��ا���ص��ة 

م�صاد  وا���ص��ت��خ��دام   ،)Firewall( ال��ن��اري« 

ومنتظم،  دوري  ب�صكل  وحتديثه  للفريو�صات، 

لتعزيز  التج�ص�ض  لربامج  م�صاد  اإىل  اإ�صافة 

وال��ربام��ج  اخلبيثة  الربجميات  م��ن  احلماية 

غ��ري امل��رغ��وب ب��ه��ا، واأخ����ذ احل���ذر ع��ن��د فتح 

ن��رتن��ت،  الإ �صفحات  يف  الت�صعبية  ال��رواب��ط 

الربيد  ر�صائل  يف  املرفقة  امللفات  فتح  وعند 

م�صدر  من  مر�صلة  كانت  لو  حتى  لكرتوين  الإ

اأكرب  مايكرو�صوفت  اأن  املعروف  ومن  موثوق، 

ب�صكل  ت��ق��وم  ال��ع��امل  يف  ال��ربجم��ي��ات  �صركات 

حول  ب��ح��اث  والأ ال��درا���ص��ات  ب��اإج��راء  منتظم 

اإىل  ذلك  وراء  من  وتهدف  لكرتوين،  الإ من  الأ

م�صتخدمي  تهدد  التي  باملخاطر  الوعي  ن�صر 

لكرتوين. من الإ نرتنت، وتعزيز الأ الإ

مريكي ... ملاذا؟  الهتمام الأ

مريكية من اأكرث  تعترب الوليات املتحدة الأ

ا لعمليات القر�صنة والتج�ص�ض  دول العامل تعر�صً

بهذا  املتوفرة  املعلومات  وتفيد   ، ل��ك��رتوين  الإ

وحدها  احلكومية   اجلهات  ب��اأن  اخل�صو�ض 

الواحد،  العام  يف  العمليات  ملاليني  تتعر�ض 

ن من  مر اأن اأمريكا التي ت�صكو الآ واملثري يف الأ

تعر�صها  واحتمال  لكرتونية  الإ احل��رب  خطر 

ب��داأت  ال��ت��ي  ه��ي  حركتها  ت�صل  ق��وي��ة  ل�صربة 

�صالح  �صن  عندما   1991 ع��ام  احل���رب  ه��ذه 

م��ري��ك��ي ح��رًب��ا اإل��ك��رتون��ي��ة يف ح��رب  اجل���و الأ

نظمة  اخلليج الثانية عرب ا�صتهداف قدرات الأ

التحتية  البنية  وت��دم��ري  العراقية  الدفاعية 

لالت�صالت.

احلكومة  دفع  الذي  هو  رمبا  الو�صع  وهذا 

اإىل زيادة الهتمام بتلك الق�صية ودفع مراكز 

اإجراء  اإىل  التكنولوجية  واملوؤ�ص�صات  بحاث  الأ
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ريم أسعد
حما�صرة يف التمويل بكلية دار احلكمة

لرتفاع  نظًرا  منظمة  عامة  ملوا�صالت  تكون  ما  اأحوج  اململكة  مدن  اإن 

والطائف  والدمام  واملدينة  ومكة  وج��دة  الريا�ض  مثل  فيها  ال�صكان  عدد 

خرى.  وباقي املدن الأ

�صر با�صتقدام  اإن عدم ال�صماح للمراأة بالقيادة ل �صك ي�صكل عبًئا على الأ

حيان مما يعني وجود ما ل يقل عن ن�صف مليون  �صائق اأو اأكرث يف بع�ض الأ

على  ودميوغرايف  اقت�صادي  عبء  وهو  اململكة،  مبدن  �صري  الأ للعمل  �صائق 

القت�صاد الوطني ناهيك عن �صوء اأخالق الكثري من ال�صائقني وامل�صاكل التي 

تنجم عن وجودهم واختالف عاداتهم وتقاليدهم عن اأعراف اململكة.

من املعروف اأن اأي مدينة ي�صل تعداد �صكانها اإىل ما فوق الع�صرة اآلف 

تعداد  يفوق  التي  باملدن  بالنا  فما  عامة  موا�صالت  اإىل  بحاجة  هي  �صاكن 

طراف وممتدة  يف العمران. �صكانها املليون وتكون مرتامية الأ

عامة  موا�صالت  ب�صبكة  ربطها  هي  العامل  يف  املتقدمة  ال��دول  �صمة  اإن 

متطورة و�صريعة لي�صتخدمها العامة يف تنقالتهم بدًل من ال�صيارات اخلا�صة 

وذلك توفرًيا للطاقة ومواقف ال�صيارات وللتقليل من التلوث البيئي. 

اأو  حتتها  اأو  ر���ض  الأ فوق  املوا�صالت  من  ب�صبكة  تت�صل  املتقدمة  فالدول 

الثنني مًعا  خا�صة يف املناطق التي يفوق تعداد �صكانها املليونني حيث اإن حركة 

مر الذي يكلف  ر�ض تتباطاأ وتكرث فيها املخالفات واحلوادث، الأ املرور فوق الأ

الدولة والقت�صاد مليارات الريالت �صنوًيا.

حيث  من  لها  فخًرا  العامة  املوا�صالت  من  جتعل  كذلك  املتقدمة  وال��دول 

كل  فلي�صت  الكلفة،  وانخفا�ض  رك��اب  الإ و�صهولة  والنظافة  املواعيد  يف  الدقة 

�صر قادرة على توفري �صيارات اأجرة لكل اأفرادها. فمن املعروف اأن اأي �صيارة  الأ

اأ�صرية تكلف ما ل يقل عن ثالثة اإىل اأربعة اآلف ريال �صهرًيا ما بني قيمة تهالك 

ال�صيارة Depreciation والوقود وال�صيانة والتاأمني وتكاليف ال�صائق اخلا�ض، 

وهو بالطبع  عبء مايل ل ت�صتطيع كل اأ�صرة حتمله. 

اإن و�صع الطرق داخل املدن مل يعد ي�صمح بزيادة كبرية يف عدد ال�صيارات 

والتلوث  اخلانق  امل��روري  الزدح��ام  يف  �صاهمت  املطردة  الزيادة  هذه  اإن  حيث 

البيئي الذي ينذر بعواقب �صلبية بداأنا نعاين منها جديًا ك�صكان هذه املدن على 

امل�صتوى ال�صحي والنف�صي.

ريم أسعد

بين المواصالت العامة والسائق 
الخاص هل من خيار؟

زوايا

هذا  اإط��ار  ويف  اخل�صو�ض  هذا  يف  البحوث 

البحثية  ال��رتاث  موؤ�ص�صة  ن�صرت  الهتمام 

م��ري��ك��ي��ة م��ق��ال��ة اأع���ده���ا ج��ي��م�����ض ج��اي  الأ

املا�صي  دي�صمرب  يف  �صايرز  واإري��ك  كارافانو 

للقرن  اإلكرتونية  اأمنية  قيادة  »بناء  بعنوان 

احل���ادي وال��ع�����ص��ري��ن« ه��دف��ت اإىل ال��وق��وف 

اجلديد،  م��ن��ي  الأ التهديد  ه��ذا  طبيعة  على 

دارة اأوباما لتعزيز اأمنها  وتقدمي تو�صياتها لإ

لكرتوين.  الإ

دارة اجلديدة بقيادة  ومن املعروف اأن الإ

باراك اأوباما، تواجه حتدًيا يتمثل يف الرغبة 

وو�صع  ل��ك��رتوين  الإ م��ن  الأ احل��ف��اظ على  يف 

اجل��وان��ب  الع��ت��ب��ار  يف  ت�صع  ا�صرتاتيجية 

تزايد  مع  خا�صة  للق�صية  والعاملية  املحلية 

يف  نرتنت  الإ �صبكة  على  مريكيني  الأ اعتماد 

وال�صتثمارية  البنكية  معامالتهم  اإج���راء 

ومتابعة  لكرتونية  الإ الت�صالت  عن  ف�صاًل 

خبار، وبني خوف من الوقوع يف فخ انتهاك  الأ

احلريات  على  ا  تعدًيّ يعد  مبا  اخل�صو�صية 

مريكيني. املدنية للمواطنني الأ

وترى بع�ض الدرا�صات التي تبحث يف هذه 

لكرتونيات  الإ جمال  يف  التناف�ض  اأن  الق�صية 

الب�صرية  القدرات  تطوير  على  العمل  يتطلب 

يعني  ما  وهو  املناف�صة  على  القدرة  لتعزيز 

للتنمية  مهني  ن��ظ��ام  وف��ق  العمل  ���ص��رورة 

العام  القطاعني  بني  تعاون  �صراكات  تدعمه 

واخلا�ض.

تفتقر  اأمريكا  اإن  الدرا�صات  هذه  وتقول 

هذه  تقدمي  على  القادرة  املوؤهلة  للموؤ�ص�صات 

اإن�صاء  يتوجب  ف��اإن��ه  عليه  وب��ن��اء  اخل��دم��ة. 

جهاز حكومي لال�صطالع بهذا الدور وتعزيز 

الت�صالت بني الوكالت املختلفة وبناء كوادر 

وطنية قوية.

دارة  الإ ال��درا���ص��ات  ه��ذه  تو�صي  ول��ه��ذا 

اأوب��ام��ا  ب��اراك  بقيادة  اجل��دي��دة  مريكية  الأ

مع  للتعامل  ح��ازم��ة  ا�صرتاتيجيات  بو�صع 

املحلي  الطابع  ذات  لكرتونية  الإ التهديدات 

ا بعًدا دولًيّا، وذلك بالنظر  لكنها حتمل اأي�صً

مهمته  داخلي  اإلكرتوين  برنامج  كل  اأن  اإىل 

اأو  ���ص��خ��ا���ض  الأ اأو  الب�صائع  ح��رك��ة  اإدارة 

اأو  اأو مراقبة احلدود  اأو املعلومات  اخلدمات 

اجلماعات  مع  التحقيق  عمليات  اإدارة  حتى 

رهابية يتطلب تعاوًنا دولًيّا. الإ
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سوق العقار بين تداعيات األزمة المالية وشبح الركود:

إعادة توزيع خريطــــــــــة العرض والطلب

ات
قار

لع
ق ا

سو

زمة املالية العاملية  اأجمع خرباء عقاريون واقت�صاديون على اأن تاأثريات الأ

ا يف جمال الطلب على العقارات اأدت  ومارافقها من ركود اقت�صادي عاملي خ�صو�صً

اإىل اإعادة توزيع خريطة العر�س والطلب يف قطاع العقار ال�صعودي “ا�صًيا مع 

تقريًبا  العامل  دول  جميع  يف  القطاعات  ملختلف  تاأثرياتها  امتدت  التي  زمة  الأ

وبدرجات متفاوتة.
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إعادة توزيع خريطــــــــــة العرض والطلب
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انطباع  ت��ك��ون  اإىل  اخل���رباء  واأ���ص��ار 

عند  العقاري  القطاع  جتاه  �صلبي  نف�صي 

ا�صتمرار  ظ��ل  يف  امل�صتثمرين  ج��م��ه��ور 

زمة املالية العاملية،  التداعيات ال�صلبية لالأ

عدم  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  ه���وؤلء  واأك���د 

توافق املعرو�ض من الوحدات العقارية مع 

اأن  متوقعني  عليها،  الطلب  خ�صو�صيات 

العقاري  ال�صوق  2010 حترك  عام  ي�صهد 

يجارات الراكدة  جمدًدا وحتريك اأ�صعار الإ

تنظيمه  اإع��ادة  مع  املعرو�ض،  توافر  رغم 

اجلديدة  املفاهيم  بع�ض  واإطالق  جمددًا 

املطبق  خ�صر(  الأ )احل��زام  مفهوم  مثل 

للتداول  قابلة  �صكوك  واإ���ص��دار  اأوروب��ًي��ا 

ال�صعودية  العقارية  ال�صوق  ن��واة  لتكوين 

�صافة اإىل تعميم تطبيق العقار الذكي  بالإ

على العقاريني.

حديثهم  معر�ض  يف  اخل���رباء  وق���ال 

العقاري  ال�صوق  حجم  اإن  »ت�داول«  ملجلة 

الرتيليون  يتجاوز  الراهنة  زم���ة  الأ رغ��م 

العقارية  امل�صاهمات  حجم  واإن  ري���ال، 

ي�صل اإىل حوايل 120 مليار ريال، وطالبوا 

متويل  تقييد  يف  �صراف  الإ بوقف  البنوك 

تقارير  يدعم  ما  وهو  العقارية،  امل�صاريع 

ال�صتثمارات  اجتاه  بت�صارع  ن�صرت حديًثا 

السوق  حجم  المغلوث:  د. 
إلى  سيصل  السعودي  العقاري 
واالستثمارات  ريـــال،  تريليون 
 400 ــى  إل ستصل   2010 فــي 

مليارريال.
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االقتصادية  األزمة  الوهيبي: 
العرض  خريطة  توزيع  ــادت  أع
قطاع  فــي  ــة  ــاص خ ــب  ــل ــط وال

العقارات.

اأن  تقدر  حيث  ال�صعودية،  اإىل  اخلليجية 

موال املتجهة من قبل امل�صتثمرين  حجم الأ

ال�صعودي  العقار  �صوق  اإىل  اخلليجيني 

توجهت  وقد  دولر،  مليار   100 اإىل  و�صل 

تنفيذ  بدء  مع  ال�صوق  هذا  اإىل  اأنظارهم 

ال�صوق اخلليجي امل�صرتك، كما اأن ازدياد 

دخ��ول  جانب  اإىل  ال�صتثمارية  الفر�ض 

امل�صتثمر  �صجع  عقارية  اأجنبية  �صركات 

العقار  �صوق  اإىل  التوجه  على  اخلليجي 

ال�صعودي.

ون���اق�������ض اخل������رباء ح���ال���ة ال��ع��ر���ض 

امل�صتقبلية،  وتوقعاتها  ح��ال��ًي��ا  وال��ط��ل��ب 

ال�صكنية  الوحدات  لبيع  الكبري  والجت��اه 

ثبات  واأ�صباب  وتاأثرياته،  الفلل(  )مثل 

وتاأثري  املعرو�ض،  توافر  رغم  يجارات  الإ

جلنة  عمل  اآل��ي��ة  ال����وزراء  جمل�ض  اإق���رار 

�صوق  �صبط  على  العقارية  امل�صاهمات 

زمة املالية  امل�صاهمات العقارية، وتاأثري الأ

امل�صروعات  تنفيذ  وت���رية  على  العاملية 

العقارية.

زمة حجم ال�صوق العقاري والأ

ق���ال ال��ب��اح��ث واخل���ب���ري يف ال�����ص��اأن 

ال��ع��ق��اري ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن اأح��م��د 

»ت��داول«  املغلوث يف معر�ض حديثه ملجلة 

و�صاع  زمة العاملية اأثرت �صلًبا على الأ اإن الأ

وهو  وال�صعودية،  اخلليج  يف  القت�صادية 

ما اأدى اإىل تراجع العقار ال�صكني بن�صبة 

 %23 ب��واق��ع  وال��ت��ج��اري   ،%23 على  تزيد 

خارج  تقع  التي  العقارات  وتراجع  ا،  اأي�صً

النطاق العمراين باأكرث من %40.

وا�صعة  م�صاربات  هناك  اأن  وي�صيف 

وت�����ص��ارًع��ا م�����ص��ت��م��ًرا ل��ل��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب 

القطاع  ع��ل��ى  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  �صيطرت 

اإبان  توقفت  ولكنها  ال�صعودي،  العقاري 

زمة املالية العاملية وهو  تزايد تداعيات الأ

يف  زيادة  وخلق  ال�صيولة  �صح  اإىل  اأدى  ما 

الطلب على العقار ال�صعودي.

ي�صهد عام  اأن  املغلوث  الدكتور  وتوقع 

جم��دًدا،  العقاري  ال�صوق  حت��رك   2010

وقف  ت�صمن  ت�صريعات  �صن  اإىل  ودع���ا 

والنتقال  الع�صوائي  وال�صراء  البيع  حركة 

التوجهات  مع  يتواكب  منظم  �صوق  اإىل 

قرار �صوق عقاري منظم. احلكومية لإ

ال�صوق  ح��ج��م  ي�صل  اأن  ت��وق��ع  ك��م��ا 

املالية  زم���ة  الأ رغ��م  ال�صعودي  العقاري 

اأكرث من  العاملية الراهنة وتداعياتها اإىل 

تريليون ريال، موؤكًدا اأن القطاع العقاري 

يف اململكة يعد ثاين اأكرب القطاعات ح�صة 

النفط،  بعد  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

ال�صتثمارات  حجم  ي�صل  اأن  توقع  كما 

عام  يف  اململكة  يف  العقارية  امل�صاريع  يف 

2010 اإىل ما يقارب 400 مليار دولر، واأن 

ترتفع م�صاهمة القطاع العقاري يف الناجت 

الوطني اإىل 7.2% العام اجلاري باملقارنة 

ي�صل  ما  فيها  �صجل  التي   2004 عام  مع 

ن�صبته اإىل %6.8.

اأن  املغلوث  عبداهلل  الدكتور  واأ�صاف 

اململكة بحاجة اإىل حوايل 5 ماليني وحدة 

�صكنية جديدة حتى عام 2020، واأن ن�صبة 

يف  م�صاكن  ميلكون  ل  الذين  ال�صعوديني 

الوقت الراهن قد ت�صل اإىل 60%، م�صرًيا 

اإىل اأن العقار يف الوقت احلايل يف مرحلة 

على  عال  طلب  يقابله  وانخفا�ض،  رك��ود 

متلك امل�صاكن �صرط �صهولة التمويل.

�صراء  البنوك عن  اإحجام  اأن  واأعترب 

م��ن��ازل رغ��م ك��ون��ه م���الًذا اآم��ًن��ا ل��روؤو���ض 

موال مبا ميتاز به من قدره على توظيف  الأ

ال�صيولة الكبرية على الرغم من انخفا�ض 

باملقارنة  حيان  الأ بع�ض  يف  ن�صبًيا  العائد 

�صهم  الأ مثل  اأخ��رى  قطاعات  عوائد  مع 

التي متتاز بتوفر عن�صر املخاطرة.

املرتبطة  العوامل  اأه��م  ب��اأن من  ون��وه 

الزيادة  هو  قريًبا  ال�صعودي  العقار  بنمو 

يف معدل ون�صبة التعداد ال�صكاين، اإ�صافة 

اإىل اأن اململكة تعترب جاذبة للم�صتثمرين، 

ا توفر التمويل منخف�ض التكلفة بعد  واأي�صً

على  احلكومية  اجلهود  وتركيز  زم���ة،  الأ

واإيجاد  للم�صاريع،  التحتية  البنى  تطوير 

ت�صريعات كفيلة بتجاوز املعوقات احلالية، 

ا كربى لتملك العقار  كل ذلك �صيتيح فر�صً

الدولة  اجتهت  ما  اإذا  خا�صة  اململكة،  يف 

العقاري  ال�صندوق  قر�ض  قيمة  رفع  اإىل 

الذي بالتاأكيد �صي�صاعد بالتايل على دعم 

حتريك املياه الراكدة يف ال�صوق العقاري.

يجارات والعر�س اأ�صعار الإ

وقال ع�صو اللجنة العقارية يف الغرفة 

ال�صرقية  املنطقة  يف  ال�صناعية  التجارية 

�صعد الوهيبي ملجلة »تداول« اإنه يعتقد اأن 

اأعادت توزيع خريطة  زمة القت�صادية  الأ

العر�ض والطلب خا�صة يف قطاع العقارات 

لي�ض يف اململكة فح�صب، بل يف جميع دول 

العامل وهو ما اأوجد حالة من الرتقب لدى 

امل�صتهلك.

زمة  اأنه وقبل بداية الأ وتابع الوهيبي 

املالية العاملية ومع ت�صخم فقاعة العقارات 

الرت��ف��اع  اأدى  عاملًيا  اأ�صعارها  وارت��ف��اع 
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نفسي  انطباع  السويلم:  د. 
مع  العقاري  القطاع  تجاه  سلبي 

تداعيات األزمة المالية العالمية.

ارتفاع  اإىل  البناء  م��واد  اأ�صعار  يف  الكبري 

جعل  ما  وه��و  ال�صكنية،  ال��وح��دات  اأ�صعار 

ويتجهون  ال�صراء  ع��ن  يحجمون  اجلميع 

رفع  اإىل  بدوره  اأدى  الذي  مر  الأ يجار،  لالإ

يجارات ب�صبب زيادة الطلب. اأ�صعار الإ

الرهن  فقاعة  انفجار  مع  اأنه  واأو�صح 

زم���ة  ال��ع��ق��اري ع��امل��ًي��ا وب���دء ت��داع��ي��ات الأ

فانتظر  ال��ب��ن��اء  م���واد  اأ���ص��ع��ار  انخف�صت 

تاأثًرا  العقارات  اأ�صعار  انخفا�ض  اجلميع 

انكما�ض  اإىل  اأدى  مما  العاملية  �صواق  بالأ

متفاوتة  وبن�صب  كبري  ب�صكل  الطلب  حجم 

ما ظهر  وهو  خرى،  لأ اختلفت من منطقة 

جلًيا يف زيادة حجم املعرو�ض من الوحدات 

واأوجد اجتاها كبريا للبيع.

الغرفة  يف  العقار  جلنة  ع�صو  وتوقع 

ذلك  اأن  ال�صرقية  يف  ال�صناعية  التجارية 

اأك��رث  ���ص��ع��ار  الأ ت��راج��ع  اإىل  حتًما  �صيوؤدي 

مما هو حا�صل بالفعل، حيث �صهدنا بوادر 

النخفا�ض يف تراجع اأ�صعار امل�صاكن والفلل 

بن�صبة ت�صل اإىل 10% وتتجاوز هذه الن�صبة 

يف مناطق اأخرى. 

ثابتة  ي��ج��ارات  الإ اأ�صعار  اأن  واأ���ص��اف 

اإن  اإذ  امل���ع���رو����ض،  ت���واف���ر  رغ���م  ح��ال��ًي��ا 

بحجم  ك��ث��ريا  تتاأثر  ل  ع���ادة  ي���ج���ارات  الإ

العقارات،  بيع  جمال  يف  والعر�ض  الطلب 

يجار خمتلف عن �صوق البيع وله  ف�صوق الإ

حجم عر�ض وطلب خمتلفني، فاملالك الذي 

ا�صتقرارا  اأكرث  يجار  الإ ي�صتثمر من خالل 

ف��زي��ادة  للبيع،  يتجه  ال���ذي  امل��ال��ك  م��ن 

اململكة  اإىل  قدموا  ال��ذي  جانب  الأ اأع��داد 

خالل عامي 2007 - 2008 مع رفع وزارة 

ا�صتجابة لزيادة  التاأ�صريات  عداد  العمل لأ

يف  كبرية  زي��ادة  خلق  التنمية  م�صروعات 

يف  طلب  حجم  وهو  ي��ج��ار،  الإ على  الطلب 

زبائنه  ن  لأ متذبذب  وغ��ري  دائ��م��ة  زي���ادة 

الجت��اه  ي�صتطيعون  ل  ال��ذي  املقيمني  من 

ي��ج��ار،  الإ هو  الوحيد  فخيارهم  للتملك، 

الطبيعي  من  املعطيات  كل هذه  اأن  موؤكًدا 

يجارات، لكن ذلك ل  اأن توؤدي اإىل ثبات الإ

ذلك  ولكن  م�صتقباًل  انخفا�صها  من  مينع 

اأ�صعار  يف  حدث  مما  اأبطاأ  ب�صورة  �صيتم 

وحدات التمليك.

�صوق امل�صاهمات العقارية 

اآلية  ال��وزراء  اإقرار جمل�ض  تاأثري  وعن 

عمل جلنة امل�صاهمات العقارية على �صبط 

خالد  يو�صح  العقارية،  امل�صاهمات  �صوق 

العقارية  الفرعية  اللجنة  ع�صو  املبي�ض 

يف غرفة الريا�ض اأن اآلية ت�صحيح اأو�صاع 

امل�صاهمات املتعرثة وت�صكيل جلنة من خم�ض 

جهات حكومية ودرا�صة امل�صاهمات العقارية 

اخلا�صة  ال��روؤي��ة  عمق  ت��وؤك��د  امل�صتقبلية 

ببلورة القطاع العقاري واإعادة تنظيمه من 

جديد من قبل اجلهات احلكومية، موؤكًدا 

اأن امل�صاهمات العقارية توقفت منذ خم�ض 

�صنوات، وحتولت اإىل �صناديق عقارية حتت 

حتى  يبت  ومل  امل��ال،  �صوق  هيئة  اإ���ص��راف 

ن يف معظم الت�صريعات املتعلقة بها، واأن  الآ

بد  ل  جديدة  عقارية  مل�صاهمة  اإط��الق  اأي 

ان تكون حتت اإدارة من�صاأة ذات اخت�صا�ض 

مايل مثل البنوك.

لدى  ال��وع��ي  زرع  اإىل  احل��اج��ة  واأب���ان 

عدد  زي���ادة  بهدف  امل�صتثمرين   جمهور 

مفيًدا  امل�صتقبلية،  العقارية  ال�صناديق 

بع�ض  يف  تكمن  امل�صاهمات  م�صكلة  اأن 

نفرز  اأن  يجب  اأن��ه  اأبرزها  ومن  العوائق، 

جاهزة  وىل  الأ اأن���واع:   3 اإىل  امل�صاهمات 

للبيع وتنتظر ال�صوق لبيع هذه املخططات، 

»املتعطلة«  الثاين  والنوع  »املتاأخرة«.  وهي 

اإىل تدخل  وترتبط مب�صكلة قانونية حتتاج 

كرث. والنوع الثالث  حكومي حللها، وهي الأ

»املتعرثة« ل يوجد بها اأ�صول. مقدًرا حجم 

مليار   120 بحوايل  العقارية  امل�صاهمات 

احلالية  اللجنة  ب��دع��م  وم��ط��ال��ًب��ا  ري���ال، 

بلجنة موؤلفة من العقاريني لدرا�صة توقيت 

�صافة  بالإ للبيع،  امل�صاهمة  اإطالق  وكيفية 

)احلزام  مفهوم  اإط��الق  اإىل  احلاجة  اإىل 

�صك  واإ�صدار  اأوروبًيا،  املطبقة  خ�صر(  الأ

اأ�صل  اإثبات  لديك  يجعل  ما  وه��و  م�صاع، 

ميكن حتى رهنه لدى البنك ما يدعم فكرة 

�صوق تداول عقارية �صعودية م�صتقباًل. 

البنوك و“ويل امل�صاريع العقارية

وترية  على  املالية  زم��ة  الأ تاأثري  وع��ن 

حدث  وه��ل  العقارية  امل�صروعات  تنفيذ 

تاأخري اأو اإلغاء م�صاريع عقارية كربى، يقول 

اخلليج  دار  مدير  ال�صويلم  توفيق  الدكتور 

انطباع  بوجود  القت�صادية  لال�صت�صارات 

مع  ال��ع��ق��اري  القطاع  جت��اه  �صلبي  نف�صي 

تداعيات الدورة القت�صادية الراهنة، لكن 

قطاع  على  متنامًيا  طلًبا  هناك  اأن  الواقع 

ال�صكن  غ��را���ض  لأ �صواء  والت�صييد  البناء 

وبالن�صبة  التجارية،  املجمعات  بناء  اأو 

يف  مل�صاكل  ومواجهتها  العقار  ل�صركات 

اأن  يالحظ  اإنه  يقول  البنوك،  مع  التمويل 

اأحجمت  املا�صني  ال�صهرين  خالل  البنوك 

وهو  �صعودية،  عقارية  م�صاريع  متويل  عن 

امل�صتثمرين  ل��دى  عاًما  انطباًعا  خلق  ما 

اإن�صاء عقاراتهم، م�صدًدا  بعدم التو�صع يف 

توؤكد  النقد  موؤ�ص�صة  ت�صريحات  اأن  على 

البنوك  كافة  وم�صاندة  لدعم  اأنها جاهزة 
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عدم  في  المشكلة  اللويحق: 
مع  العقار  من  المعروض  توافق 

نوعية الطلب عليه.

عن  تف�صح  مل  البنوك  لكن  ال�صعودية، 

�صبب الرتاجع عن التمويل خا�صة اأن هناك 

�صيولة  اإىل  وحتتاج  اأطلقت  كثرية  م�صاريع 

مالية داعمة لها، ودعا وزارة املالية لدعم 

للتنمية  داعًما  القطاع  هذا  كون  املقاولني 

القت�صادية.

العقار الذكي

تركي  ب��ن  �صلطان  حت��دث  جهته  م��ن 

اللويحق رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اجلزيرة 

واأو�صح  الذكي،  العقار  فكرة  عن  املتحدة 

اأنه يقوم على اإن�صاء موقع عقاري اإلكرتوين 

متكامل متخ�ص�ض، يربط جميع م�صتاأجري 

العقارات مبالكها اإلكرتونًيا، وربط عمليات 

مبا�صر  ب�صكل  بالبنك  امل�صتاأجرين  ت�صديد 

دون الرجوع اإىل اأي مكتب عقاري، كما اأن 

امل�صتاأجرين  جلميع  الفر�صة  يتيح  املوقع 

يف  امل��ت��ط��ورة  البنك  تقنيات  با�صتخدام 

امل�صتحقة عليهم  يجارات  الإ ت�صديد  عملية 

من خالل البطاقات الئتمانية وال�صراف 

ب�صكل  والت�صديد  امل�صريف،  والهاتف  يل  الآ

�صركة  حل�صاب  البنك  خ��الل  من  مبا�صر 

بح�صابات  امل���رب���وط  امل��ت��ح��دة  اجل���زي���رة 

مالك العقارات البنكية، ويتيح هذا املوقع 

املتعاقد  العقارات  م��الك  دخ��ول  اإمكانية 

املوقع  اإىل  اجلزيرة  �صركة  قبل  من  معهم 

العمليات  جميع  على  والطالع  لكرتوين  الإ

امل��ال��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ه��م واحل�����ص��ول على 

كما  العمليات،  جلميع  ال��دوري��ة  التقارير 

للم�صتاأجرين  الفر�صة  يتيح  املوقع  هذا  اأن 

لكرتوين برمز خا�ض  للدخول اإىل املوقع الإ

التي  العمليات  جميع  على  والط��الع  بهم 

متت على ح�صابهم اجلاري �صمن اتفاقية 

م�صبقة مع مكاتب الت�صويق املعتمدة ل�صركة 
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اجلزيرة املتحدة. وهذا امل�صروع يف مراحله 

خرية.  الأ

يواجهها  التي  امل�صكالت  اأب���رز  وع��ن 

ال��ع��ق��اري��ون ي��ق��ول ال��ل��وي��ح��ق: اإن��ه��ا كثرية 

من  املعرو�ض  بني  التوافق  ع��دم  واأب��رزه��ا 

الوحدات العقارية مع نوعية الطلب عليها. 

فقد مت تنفيذ العديد من امل�صاريع العقارية، 

مبوا�صفات  ول��ك��ن  م��ت��ن��وع��ة،  اأن�����ص��ط��ة  يف 

لهذا  عليها،  الطلب  نوعية  ع��ن  تختلف 

بقيت هذه العقارات دون ا�صتخدام لكامل 

يف  طلب  وج��ود  من  الرغم  على  طاقتها، 

وهناك  اإليها.  حتتاج  التي  القطاعات  كل 

م�صتلزمات  ا�صترياد  يف  البذخ  م�صكالت 

بامل�صاكن  يتعلق  م��ا  وب��خ��ا���ص��ة  ال��ب��ن��اء، 

املعرو�صة لذوي الدخل املحدود واملتو�صط، 

مما يحول دون قدرتهم على �صرائها حتى 

بالتق�صيط. وهناك ق�صور كبري يف م�صتوى 

اأدى  مما  قليمي  والإ احل�صري  التخطيط 

اإىل بروز امل�صاكن الع�صوائية، والبتعاد عن 

املفهوم العقاري ال�صامل اأو املتكامل، بحيث 

البنى  توفري  دون  ال��ع��ق��ارات  ت�صييد  يتم 

التحتية من ماء، و�صرف �صحي، وكهرباء، 

وطرق، ومدار�ض ومراكز �صحية وغريها. 

امل��رتدي��ة  ال�����ص��ي��ان��ة  م�صكالت  غ��ري  ه���ذا 

ط��ار  والإ ت�صييدها،  اإكمال  بعد  للعقارات 

القانوين اخلا�ض بكل من امللكية العقارية، 

والرهن العقاري، واإمكانات تنفيذ الدائن 

املمول حلقوقه على امل�صتفيدين من العقار 

واملتعرثين عن ال�صداد، وي�صيف اإىل ذلك 

امل�صكالت التي يواجهها قطاع العقار، من 

املوؤهلني،  العقاريني  الو�صطاء  وفرة  حيث 

اأخ��الق��ي��ات  على  تدريبهم  يف  والق�صور 

من  المستثمرة  األموال  حجم 
العقار  سوق  في  الخليجيين  قبل 
مليار   100 إلى  وصل  السعودي 

دوالر.

 نظام الرهن العقاري سيطبق فعلًيا 
في المملكة خالل العام الجاري

وزير المالية إبراهيم العساف:

ك�صف وزير املالية اإبراهيم الع�صاف عن قرب �صدور نظام 

الرهن العقاري وتطبيقه ب�صكل فعلي يف ال�صوق العقاري ال�صعودي 

عداد له منذ اأكرث من ع�صر  خالل العام اجلاري والذي يجري الإ

�صنوات. مبيًنا اأن النظام يدر�ض حالًيا يف هيئة اخلرباء يف جمل�ض 

الوزراء، متوقًعا �صدوره يف وقت قريب، موؤكًدا يف الوقت ذاته اأن 

للمواطنني،  منا�صب  �صكن  لتاأمني  كبرية  جهوًدا  تبذل  احلكومة 

 613 م�صتدًل باأنه مت خالل العامني املا�صيني تاأمني �صكن لنحو 

األف مواطن. 

و�صدد على اأن ال�صعودية حتتاج اإىل هذا القانون، بغ�ض النظر 

�صيًئا،  اأو  جيًدا  كان  �صواء  املايل  القطاع  يف  املوؤقت  املوقف  عن 

ال�صكن  قرا�ض  10مليارات ريال لإ اأنه مت تخ�صي�ض نحو  موؤكًدا 

�صر على بناء �صكن مالئم لهم.  ال�صعبي مل�صاعدة الأ

وحول اإمكانية رفع �صقف القرو�ض التي متنحها الدولة عن 

الذي  الرتفاع  بعد  ا  خ�صو�صً العقاري  التنمية  �صندوق  طريق 

وزارة  توجه  الع�صاف  نفى  العمالة،  واأج��ور  البناء  مواد  ت�صهده 

املالية يف الوقت احلايل اإىل رفع �صقف القرو�ض فوق  300 األف 

هو  الدولة  متنحه  ال��ذي  القر�ض  يف  املق�صود  اأن  موؤكًدا  ري��ال، 

امل�صاعدة يف جزء من تكاليف بناء امل�صكن ولكنها ل تتحمل كامل 

التكاليف. 

�صواء  التمويلية  املوؤ�ص�صات  ت�صاهم  اأن  �صرورة  اإىل  واأ�صار 

تقدمي  يف  هلية  الأ املوؤ�ص�صات  اأو  للحكومة  التابع  الت�صليف  بنك 

قرو�ض للمواطنني لبناء م�صاكن لهم، م�صرًيا اإىل اأنه مازالت بع�ض 
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إطالق  إلــى  نحتاج  المبيض: 
مفهوم )الحزام األخضر( وإصدار 

صكوك مشاعة.

م��ه��ن��ت��ه��م، وم�����ص��ك��الت اإع�����داد درا���ص��ات 

ذلك  يف  مبا  ال�صليمة،  العقارية  اجل��دوى 

اجلدوى الت�صويقية والفنية واملالية والبيئية 

ت�صتلزمه  وم��ا  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  والتنظيمية 

العقارية  امل�صاريع  وتنفيذ  ت�صميم  عملية 

)اأو  تقييم  اإىل  والفتقار  متطلبات،  من 

تثمني( العقار باأ�صاليب مو�صوعية ر�صينة، 

للتقييم  الثالثة  �صاليب  الأ تطبيق  وبخا�صة 

مع  ر����ض  الأ تكلفة  جتميع  وه��ي:  جمتمعة 

والقيمة  لل�صوق،  امل�صتندة  والقيمة  البناء، 

وهي  النقدي،  التدفق  خل�صم  امل�صتندة 

يف  العقار  تقييم  مهنة  زال��ت  ما  اأ�صاليب 

الدول العربية بعيدة عنها. 

م�صتقبل القطاع العقاري ال�صعودي

م��وؤخ��ًرا  امل��ن�����ص��ورة  ال��ت��ق��اري��ر  وتتفق 

متانة  على  ال�صت�صارية  ال��دور  قبل  من 

وتعتربه  ال�����ص��ع��ودي،  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع 

اأحدها  اآمًنا و�صوًقا واعدة، ويقدر  مالًذا 

اإىل  فقط  »ال��ري��ا���ض«  العا�صمة  ح��اج��ة 

�صنوًيا،  �صكنية  وح��دة  األ��ف   70 ح��وايل 

ولفت يف هذا ال�صدد اإىل قيام احلكومة 

الت�صهيالت  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ال�����ص��ع��ودي��ة 

راأت  اأن  بعد  العقاري  ال�صتثمار  لت�صجيع 

ال�صعودية نحو دولة  موال  الأ روؤو�ض  توجه 

مارات ب�صبب الت�صهيالت التي تقدمها  الإ

للم�صتثمرين.

م��وال  الأ ع��ودة  اأن  اللويحق  وي�صيف 

 11 اأح��داث  بعد  ال�صعودية  اإىل  املهاجرة 

القطاع  ارتفاع  يف  �صاهم   2001 �صبتمرب 

اإىل  دولر  مليار   11.12 م��ن  ال��ع��ق��اري 

حجم  اأن  مو�صًحا  دولر،  مليار   14.53

امل�صتثمرين  قبل  من  امل�صتثمرة  م���وال  الأ

اخلليجيني يف �صوق العقار ال�صعودي و�صل 

اإىل 100 مليار دولر، وقد توجهت اأنظارهم 

ال�صوق  تنفيذ  ب��دء  م��ع  ال�صوق  ه��ذا  اإىل 

اخلليجي امل�صرتك، كما اأن ازدياد الفر�ض 

�صركات  دخ��ول  جانب  اإىل  ال�صتثمارية 

اخلليجي  امل�صتثمر  �صجع  عقارية  اأجنبية 

ال�صعودي،  العقار  �صوق  اإىل  التوجه  على 

ال�صتثمار  اأ�صعار  تكلفة  بانخفا�ض  منوًها 

يف املدن ال�صعودية مقارنة باملدن املجاورة 

يف  �صاهم  مما  وال��دوح��ة  والكويت  كدبي 

جذب ال�صتثمارات، كما اأن اإعالن الدولة 

اإبرام العديد من م�صاريع املدن وامل�صاريع 

القت�صادية زاد من طلب اخلليجيني على 

املنتجات العقارية ال�صعودية.

�صعار تتجه  فيما يرى تقرير اآخر اأن الأ

للطلب  انح�صار  ينتج عنه  الزيادة ما  نحو 

ويعود ذلك للمقدرة ال�صرائية.  وبناء عليه، 

اإىل  العر�ض  �صيناريو  زيادة  توؤدي  فعندما 

�صعار تنهار انهياًرا  نوع من الوفرة فاإن الأ

مفاجًئا خللق �صوق للم�صرتين ويوؤدي ذلك 

يف النهاية اإىل اإنعا�ض الطلب حتى يتحقق 

التوازن. 

ويقدر الطلب لوحدات �صكنية جديدة 

وحدة  األ��ف   18 بنحو  �صعوديني  ملواطنني 

وحدة  األ��ف   49 يعادل  مبا   2004 ع��ام  يف 

اأو 84% يف �صكل فلل و19 األف )7.16(% 

جانب.  وحدة لالأ

جمايل لل�صوق امل�صتهدفة  وبلغ الطلب الإ

من   %91 نحو  ال�صكنية،  ال��وح��دات  م��ن 

2004 بقيمة  اإجمايل الطلب للم�صاكن يف 

بلغت نحو 144 األف وحدة، مبتو�صط 73 % 

يف العام، بينما يف عام 2005 بلغ اإجمايل 

عام  ويف   ،%69.9 امل�صاكن  على  الطلب 

2006 بلغ %65.4.

ال��غ��رف  ملجل�ض  اآخ���ر  ت��ق��ري��ر  وي��ق��ول 

القطاع  اإن  ال�صعودية  ال�صناعية  التجارية 

 55 بحوايل  التقرير  وفق  ي�صهم  العقاري 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  ري��ال  مليار 

النفطي،  غري  املحلي  الناجت  من  و%9.5 

بنهاية  العقاري  الن�صاط  ينمو  اأن  ويتوقع 

مبعدل   2009 عام  الثامنة  التنمية  خطة 

يف  م�صاهمته  ترتفع  واأن   ،%5.8 �صنوي 

الناجت املحلي اإىل 7.2%، ما يجعله حموًرا 

تعي�صها  التي  التنمية  ة يف ظل  مهّما خا�صّ

ال�صعودية يف املرحلة احلالية.

امل�صارف تقوم بجهود فردية واجتهادية 

يف هذا املجال بهدف ربحي بحت. 

اإىل  حتتاج  ل  ال�صعودية  اأن  واأك���د 

هذا  املتوقع  العجز  لتغطية  القرتا�ض 

املقبل  ال��ع��ام  يف  نق�ض  اأي  اأو  ال��ع��ام 

املالية  الح��ت��ي��اط��ات  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا 

الدفاع  »خط  �صتكون  للمملكة  ال�صخمة 

ول« ل�صد اأية عجز، م�صيًفا اأن الدين  الأ

12 يف املئة  اأقل من  اإىل  العام انخف�ض 

من اإجمايل الناجت املحلي، من اأكرث من 

100 يف املئة قبل ب�صعة اأعوام.

من  ذلك  زاد  بينما  »اأن��ه  واأ�صاف: 

اأ�صواق  اإىل  اللجوء  على  قدرة احلكومة 

مر، فاإنه ل يعتقد  اإذا لزم الأ قرا�ض  الإ

اأن هذا �صيحدث هذا العام اأو يف العام 

املقبل«.

وقال اإن برنامج ال�صتثمار احلكومي 

التنمية  يف  م�صاهمته  خالل  من  احلايل 

ن����ف����اق امل��ح��ل��ي ه���و دع��م  امل��ح��ل��ي��ة والإ

خالل  م��ن  ���ص��واًء  ال����دويل،  لالقت�صاد 

الطلب على اخلدمات اأو ال�صلع اأو غريها، 

نفاق احلكومي يعد م�صاهمة اأ�صا�صية  فالإ

لالقت�صاد  النمو  ل�صتعادة  اجلهود  يف 

الدويل«، م�صرًيا اإىل اأن ال�صعودية �صتقوم 

بدورها ل اأكرث ول اأقل.
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مكماًل   32 ال�  عامه  لال�صتثمار  ال�صعودي  البنك  يكمل  2009م(  )مار�س  ال�صهر  هذا  يف 

 25 بتاريخ  م/31  رقم  امللكي  املر�صوم  مبوجب  1977م  عام  فعلًيا  بداأت  اقت�صادية  رحلة 

خرة 1396ه� املوافق 23 يونيو 1976م وتاأ�ص�س عربه البنك ال�صعودي لال�صتثمار  جمادى الآ

ك�صركة م�صاهمة �صعودية.

تخطي أزمة الرهن العقاري 
دون خسائر جوهرية

البنك السعودي لالستثمار..
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امل�����ص��رف��ي��ة  اخل����دم����ات  ج���ان���ب  واإىل 

و�صراء  بيع  خدمات  البنك  يوفر  ف��راد،  ل��الأ

�صهم ال�صعودية من خالل  �صهم يف �صوق الأ الأ

عدة  يف  املتوفرة  املجهزة  �صهم  الأ �صالت 

و�صول  عملية  ت�صهيل  اإىل  �صافة  بالإ ف��روع 

�صهم املحلية. عمالئه اإىل �صوق املال والأ

جمموعة  اأ�صا�صية  ب�صفة  البنك  ويقدم 

لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات  من  متكاملة 

ال�صتثمار  خدمة  اإىل  �صافة  بالإ ف���راد  والأ

ال��ق��ط��اع��ات  اإىل ع��م��ل��ي��ات مت��وي��ل  اإ���ص��اف��ة 

ال�صناعية ومتويل التجارة التي ت�صمل عملية 

التزام  ذل��ك  وميثل  والت�صدير  ال���ص��ت��رياد 

ال�صناعي  القطاع  وتطوير  ب��دع��م  البنك 

والتجاري اخلا�ض.

من  ك��اًل  البنك  م�صاهمي  لئحة  وت�صم 

�صركة جي بي مورغان ت�صي�ض وبنك ميزوهو 

�صابًقا  ال�صناعي  اليابان  بنك   - الياباين 

�صافة اإىل العديد من املوؤ�ص�صات ال�صعودية  بالإ

فراد ال�صعوديني. العامة وال�صركات والأ

يظهر التحليل املايل لو�صع البنك خالل 

اأرباًحا  حقق  ن��ه    اأ املا�صية  القليلة  الفرتة 

2008م   ع���ام  م��ن  اأ���ص��ه��ر  للت�صعة  �صافية 

مقارنة  ري��ال  ماليني   603 بلغت  املن�صرم 

العام  الفرتة من  لنف�ض  868 مليون ريال  ب�  

املا�صي بن�صبة انخفا�ض بلغت %31. 

وارت��ف��ع ���ص��ايف دخ��ل ال��ع��م��ولت اخلا�صة 

بن�صبة 1% لي�صل اإىل 827 مليون ريال مقارنة 

الرغم  على  اأ�صهر  للت�صعة  ريال  مليون   818 ب� 

الثالث  الربع  م��وال خالل  الأ تكلفة  ارتفاع  من 

اخلدمات  اإي��رادات  ارتفعت  كما  العام،  لهذا 

ريال  مليون   375 لتبلغ   %26 بن�صبة  البنكية 

مقارنة ب� 296 مليون ريال واأ�صبح اإجمايل دخل 

 1,264 ب�  مقارنة  ري��ال  مليون   983 العمليات 

مليون ريال بن�صبة انخفا�ض قدرها %22. 

البنك  لت��خ��اذ  النخفا�ض  ه��ذا  وي��ع��ود 

اأي  مل��واج��ه��ة  خم�ص�صات  بتكوين  ق����راًرا 

ان��خ��ف��ا���ض يف ج���زء م���ن حم��ف��ظ��ة ال��ب��ن��ك 

���ص��واق  الأ يف  ح�صل  ملا  نتيجة  ال�صتثمارية 

املخ�ص�صات  اإجمايل هذه  بلغ  وقد  العاملية، 

مبلغ  العام  هذا  اأرباح  من  خ�صمها  مت  التي 

528 مليون ريال. 

الرهن العقاري

خالل  البنك  اأداء  خ��الل  م��ن  ويت�صح 

املحفظة  اأ�صول  ونوعية  ج��ودة  الفرتة  تلك 

هناك  تكن  مل  حيث  للبنك  ال�صتثمارية 

زم��ة  لأ مبا�صرة  ملمو�صة  جوهرية  ث��ريات  ت��اأ

للبنك.  املايل  الو�صع  على  العقاري  الرهن 

اأ�صهر  للت�صعة  الواحد  ال�صهم  ربح  بلغ  وقد 

ريال مقارنة   1.34 2008م  وىل من عام  الأ

ب� 1.93 ريال لل�صهم لنف�ض الفرتة من العام 

راأ���ض  رف��ع  فيه  مت  ال��ذي  الوقت  يف  املا�صي، 

 4,500 اإىل  ري��ال  مليون   3,910 م��ن  امل��ال 

مليون ريال.

عمال  زيادة حجم الأ

الفروع  عدد  بلغ  امل�صروفات  جانب  ويف 

لنف�ض  فرًعا   24 ب�  مقارنة  فرًعا   31 العاملة 

ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وزي����ادة حجم 

بن�صبة  �صول  الأ حجم  ارتفع  حيث  عمال  الأ

وا�صتطاع  ري��ال،  مليون   54,500 ليبلغ   %21

يف  التحكم  �ص��يا�صة  يف  ال�صتمرار  البنك 

م�صاريف  اإجمايل  �ص�هد  حيث  امل�صروفات 

ا بن�صبة %7.  العمليات انخفا�صً

واأو�صحت قائمة املركز املايل ارتفاًعا يف 

54,500 مليون  موجودات البنك حيث بلغت 

بن�صبة  ريال  مليون   45,127 ب�  مقارنة  ريال 

القرو�ض  حمفظة  وارتفعت   %21 بلغت  منو 

وال�صلف مببلغ 8,128 مليون ريال لت�صل اإىل 

قدرها  ارتفاع  وبن�صبة  ريال  مليون   29,874

 .%37

ودائ��ع  ارتفعت  املطلوبات  �صعيد  وعلى 

ري��ال  مليون   43,045 اإىل  لت�صل  العمالء 

بن�صبة  ري���ال  م��ل��ي��ون   30,538 ب���  م��ق��ارن��ة 

حقوق  ارت��ف��ع��ت  ك��م��ا   .%41 ق��دره��ا  زي����ادة 

 222 مببلغ  البنك  مل�صاهمي  العائدة  امللكية 

ريال  مليون   6,886 اإىل  لت�صل  ريال  مليون 

وبن�صبة ارتفاع قدرها 3% فيما ا�صتمر جمل�ض 

دارة يف اتباع �صيا�صته املتحفظة يف جميع  الإ

اأعمال البنك من ناحية تكوين املخ�ص�صات 

والح���ت���ي���اط���ي���ات و���ص��ي��ا���ص��ة ال��ت��ح��ك��م يف 

امل�صروفات.

مواجهة الرتاجع العاملي

خ�صارة   �صايف  بلغ  2008/12/31م  ويف 

ريال  مليون   91 الرابع  الربع  خ��الل  البنك 

ري��ال  مليون   45.6 ق��دره��ا  خ�صارة  مقابل 

للربع املماثل من العام ال�صابق وذلك بارتفاع 

بلغ  ال�صابق  للربع  ربح  و�صايف   ،%100 قدره 

65.8 مليون ريال.

وبلغ اإجمايل ربح العمليات خالل الربع 

مليون   371 مقابل  ريال  مليون   388 الرابع 

ريال للربع املماثل من العام ال�صابق بارتفاع 

قدره %5.

ال��ع��م��ولت اخلا�صة  رب��ح  ���ص��ايف  وب��ل��غ 

خالل الربع الرابع 193 مليون ريال مقابل 

العام  من  املماثل  للربع  ري��ال  مليون   238

فيما   ،%19 قدره  بانخفا�ض  وذلك  ال�صابق 

�صهًرا  ع�صر  اثني  خ��الل  الربح  �صايف  بلغ 

ريال  مليون   822 مقابل  ري��ال  مليون   513

للفرتة املماثلة من العام ال�صابق بانخفا�ض 

قدره %38.

ربحية  بلغت  �صهًرا  ع�صر  اثني  وخ��الل 

ال�صهم 1.14 ريال مقابل 1.83 ريال للفرتة 

اإجمايل  بلغ  كما  ال�صابق،  العام  من  املماثلة 

ربح العمليات خالل اثني ع�صر �صهًرا 1,899 

مليون ريال مقابل 1,635 مليون ريال للفرتة 

ق��دره  ب��ارت��ف��اع  ال�صابق  ال��ع��ام  م��ن  املماثلة 

.%16

اخلا�صة  العمولت  رب��ح  �صايف  بلغ  كما 

ريال  مليون   1,020 �صهًرا  ع�صر  اثني  خالل 

املماثلة  للفرتة  ري��ال  مليون   1,056 مقابل 

اأما    ،%3 قدره  بانخفا�ض  ال�صابق  العام  من 

2008/12/31م  يف  كما  فبلغت  املوجودات 

مليون   46,542 مقابل  ريال  53,250مليون 

ال�صابق  ال��ع��ام  م��ن  امل��م��اث��ل��ة  ل��ل��ف��رتة  ري���ال 

بارتفاع قدره %14. 

وب����ل����غ����ت ال�����ص����ت����ث����م����ارات ك����م����ا يف 

2008/12/31م 13,104 مليون ريال مقابل 

من  املماثلة  للفرتة  ري���ال  مليون   16,373

كما   ،%20 ق��دره  بانخفا�ض  ال�صابق  العام 

 29,556 وال�صلف  القرو�ض  حمفظة  بلغت 

ري��ال  مليون   23,129 مقابل  ري���ال  مليون 

بارتفاع  ال�صابق  العام  من  املماثلة  للفرتة 

يف  كما  العمالء  ودائ���ع  وبلغت   .%28 ق��دره 

2008/12/31م 40,702 مليون ريال مقابل 

32,768 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام 

ال�صابق بارتفاع قدره %24.

ويعود �صبب انخفا�ض �صايف اأرباح العام 

بتكوين  ق���راًرا  البنك  ات��خ��اذ  اإىل  2008م 

يف  ال��رتاج��ع  مل��واج��ه��ة  م��ال��ي��ة  خم�ص�صات 

�صواق املالية املحلية والعاملية. الأ
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نطمح لبتر البطالة من جسد 
المجتمع السعودي

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لمجلة تداول :

خالد الزومان من الرياض
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الزامل  املن�صور  اأحمد  »ه��دف«  الب�صرية  امل��وارد  تنمية  �صندوق  عام  مدير  اأك��د 

ملجلة»تداول« اأن خطط ال�صندوق هي ا�صتيعاب العاطلني عن العمل وتوظيف الربامج 

ال�صندوق  اأهداف  اأن  مو�صًحا  العمل،   �صوق  يحتاجه  ما  وفق  يقدمها  التي  واخلدمات 

�صا�صية هي مكافحة البطالة وتوطني الوظائف من خالل تدريب العاطلني عن العمل  الأ

واإعادة تاأهيل خريجي اجلامعات. 

الصندوق وظف أكثر من 53 
ألف طالب عمل العام الماضي

ب��رام��ج  لميزانية  ح���دود  ال 
الصندوق في 2009 

وك�صف الزامل اأن خطة ال�صندوق تتوجه 

12 مهنة بحلول  األ��ف  عامل يف   12 لتوظيف 

عام 2012م، موؤكًدا اأن ل حدود مليزانية برامج 

يطمح  ال�صندوق  واأن   ،2009 يف  ال�صندوق 

اإىل برت البطالة من اجل�صد الجتماعي، وقد 

وظف فعاًل اأكرث من 53 األف طالب عمل العام 

املا�صي باعتمادات بلغت ملياري ريال، واأ�صار 

اإىل اأن ال�صندوق يطمح خالل العام اجلاري 

اإىل زيادة اأعداد املتدربني ومن يتم توظيفهم 

خ�صو�صا يف املن�صاآت ال�صغرية.

وفيما يلي ن�ض احلوار:

احل��د  ال�����ص��ن��دوق يف  م���دى جن��ح  اأي  اإىل   -

املجتمع  ال��ب��ط��ال��ة يف  ���ص��ور  ت��ف�����ص��ي  م���ن 

ال�صعودي؟

مت  فقد  ال�صندوق  اإح�صاءات  واق��ع  من 

 53 م��ن   اأك���رث  توظيف  2008م  ع��ام  خ��الل 

العمل. اعتمد لها ال�صندوق   األف من طالبي 

ملياري ريال. 

احلايل  العام  خ��الل  ال�صندوق  ويطمح 

ونتيجة لربامج الدعم اجلديدة التي و�صعها 

لزيادة اأعداد من يتم تدريبهم وتوظيفهم من 

الرتكيز  اإىل  �صافة  بالإ واملواطنات  املواطنني 

خالل العام احلايل على دعم مالك املن�صاآت 

ال�صغرية يف املناطق التي تفتقر اإىل من�صاآت 

عمال احلرفية  جتارية كربى رغبة يف دعم الأ

�صر  واليدوية يف تلك املناطق لتوفري دخل لالأ

املحتاجة. 

2009م وع��دد من  - م��ا ه��ي  خططكم لعام 

���ص��ي��ت��م ت��وظ��ي��ف��ه��م وك����م ر����ص���د ل��ه��ا من 

ميزانيات وهل من مبادرات جديدة �صيتم 

اإطالقها؟

خططنا هي ا�صتيعاب العاطلني عن العمل 

يقدمها  التي  واخل��دم��ات  ال��ربام��ج  وتوظيف 

العمل.  ���ص��وق  يحتاجه  م��ا  وف��ق  ال�����ص��ن��دوق 

ول  اأدن���ى  ح��د  يوجد  ل  للميزانية  وبالن�صبة 

ال�صندوق  اأ�صا�صيات  اإن من  اأعلى، حيث  حد 

مكافحة البطالة و توطني الوظائف. كما من 

العمل  عن  العاطل  بتدريب  القيام  مبادراتنا 

واإعادة تاأهيل خريجي اجلامعات. حيث يقوم 

تدريبية  جهات  مع  �صراكات  بعمل  ال�صندوق 

متخ�ص�صة تكون خمرجاتها ذات جودة عالية 

احتياج  تلبي  عاملة   ق��وى  تخريج  يتم  لكي 

القطاع اخلا�ض. 

ال�صركات  اأي خمالفات �صد  ر�صد  - هل مت 

ال���ف���رة  ع���ق���وب���ات خ�����الل  اأو  امل��ت��ح��اي��ل��ة 

املا�صية؟

ر���ص��د )83(  خم��ال��ف��ة  من  ن��ع��م.. مت 

2008م.  �صركات القطاع اخلا�ض خالل عام 

ال�صندوق  حقوق  ل�صرتداد  متابعتها  ويجري 

منها. 

املقنعة  البطالة  على  الق�صاء  - كيف ميكن 

لدى املوارد الب�صرية التي يدعم توظيفها 

ال�صندوق؟

يعتمد ال�صندوق يف توظيف طالبي العمل 

القطاع  من�صاآت  يف  حقيقية  وظ��ائ��ف  على 

اإب��رام  خ��الل  من  بذلك  تلتزم  التي  اخلا�ض 

اتفاقية الدعم مع ال�صندوق.

كما لل�صندوق دور يف متابعة تنفيذ هذه 

ودوره  املوظف  اإنتاجية  من  والتاأكد  التفاقية 

يف تنمية املن�صاأة.

ومن جانب اآخر فاإن ال�صندوق يركز على 

تدريب وتاأهيل طالب العمل بحيث يكون قادًرا 

نتاج والتطوير.  على الإ

الن�صائية  البطالة  ح��ول  اجل��دل  ي��زال  ما   -

خ�صو�صية  بف�صل  املوؤهالت  للمواطنات 

اأع���ددمت  ال�����ص��ع��ودي ث��ائ��ًرا، م���اذا  املجتمع 

لتجاوز هذه امل�صكلة؟

الب�صرية  امل��وارد  تنمية  �صندوق  يتعامل 

»ه�����دف« م���ع ال��ت��وظ��ي��ف ب����دون ت��ف��رق��ة بني 

التي  املن�صاآت  وندعم  ن�صجع  بل  اجلن�صني. 

ا وظيفية للن�صاء، وقدمنا برناجًما  تتيح فر�صً

بعد(.  ع��ن  )العمل  بعنوان  امل���راأة  اأج��ل  م��ن 

املن�صاآت  مالك  دعم  برنامج  اإىل  �صافة  بالإ

منه  ت�صتفيد  اأن  م��ك��ان  ب��الإ ال��ذي  ال�صغرية 

ا.   املراأة اأي�صً

قدمها  ال��ت��ي  الوظيفية  ال��ف��ر���ص  ه��ي  م��ا   -

�صندوق تنمية املوارد الب�صرية  للعاطلني 

عن العمل؟

الب�صرية  امل���وارد  تنمية  �صندوق  ي�صعى 

اأ�ص�ض من  ما  اأجل حتقيق  للعمل من  »هدف« 

اأجله وهو توظيف ال�صباب وال�صابات العاطلني 

عن العمل، وقبل توظيفهم تاأهيلهم وتدريبهم 

يف تخ�ص�صات يتطلبها �صوق العمل.

وق���د ا���ص��ت��ط��ع��ن��ا  ت��وظ��ي��ف ودع����م اأك���رث 

وموظفة  م��وظ��ف  األ���ف  وخم�صني  ث��الث��ة  م��ن 
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الدراسات المدعومة من قبل الصندوق
 ال����درا�����ص����ات ال���ت���ي ق�����ام ال�����ص��ن��دوق 

بدعمها:

1- درا�صة »معايري تقييم مراكز ومعاهد 

هلية«. التدريب الأ

ومعاهد  ملراكز  الكمي  للتو�صع  نظًرا 

هلية يف اململكة و�صرورة التاأكد  التدريب الأ

من جودة خمرجاتها، برزت ل�صندوق تنمية 

املوارد الب�صرية اأهمية اإجراء درا�صة علمية 

بحثية لو�صع معايري تقييم مراكز ومعاهد 

على  الدرا�صة  وا�صتملت  هلية.  الأ التدريب 

علمًيا  املتبعة  للمعايري  الرئي�صية  اجلوانب 

هلية،  الأ التدريب  ومراكز  معاهد  لتقييم 

جوانب،  ثالثة  على  املعايري  ه��ذه  وت��رك��ز 

التدريب  وبيئة  العلمية  امل��ادة  تقييم  هي 

واملدرب.

املوؤ�ص�صات  يف  التدريب  »واق��ع  درا�صة   -2

هلية واحلكومية وحتدياته«. الأ

يف ظل تزايد اأعداد العاطلني عن العمل 

بالقدر  ال�صباب  تزويد  و�صرورة  اململكة  يف 

لوظائف  لتاأهيله  ال��ت��دري��ب  م��ن  املطلوب 

تنمية  �صندوق  واهتمام   ، اخلا�ض  القطاع 

تاأهيل  دع��م  يف  املتمثل  الب�صرية  امل���وارد 

طالبي العمل وتوظيفهم يف القطاع اخلا�ض. 

عديدة  جوانب  على  التعرف  اأهمية  برزت 

عن التدريب واأو�صاعه ومعطياته، وخا�صة 

هلي واحلكومي املوجه  ما يتعلق بالتدريب الأ

الدوافع  اأحد  ذلك  وكان  اخلا�ض.  للقطاع 

للقيام بهذه الدرا�صة التي تهدف اإىل بحث 

واقع وحتديات وحدات وموؤ�ص�صات التدريب 

هلية واحلكومية.  الأ

3- درا�صة »واقع التوظيف وحتدياته يف 

القطاع اخلا�ص ال�صعودي«.

يف ظل تنامي اأعداد اخلريجني من كافة 

امل�صكالت يف  التعليم وظهور بع�ض  مراحل 

جمال اإيجاد الفر�ض الوظيفية للمواطنني، 

اأع���داد  يف  ت��زاي��د  اإىل  اأدى  ال���ذي  م����ر  الأ

اإجراء  اأهمية  برزت  العمل،  عن  العاطلني 

درا�صة واقع التوظيف وحتدياته يف القطاع 

اخلا�ض ال�صعودي، حيث تهدف اإىل التعرف 

على واقع دور اجلهات املعنية بالتوظيف يف 

القطاع اخلا�ض.

4- درا�صة »اإطار منهجي لت�صغيل الن�صاء 

يف ظل تبني خيارات العمل عن بعد«. 

تربز اأهمية درا�صة مدى اإمكانية تطبيق 

الن�صاء  ت�صغيل  يف  بعد  عن  العمل  خيارات 

بني هذه  البطالة  ن�صب  ارتفاع  مع  باململكة 

يف  امل��ت��غ��ريات  م��ن  الكثري  وح���دوث  الفئة، 

بهدف  اململكة  داخ��ل  القت�صادية  البيئة 

التوافق مع معطيات العوملة وان�صمام اململكة 

دوار  الأ م��ن  وان��ط��الًق��ا  اجل���ات.  لتفاقية 

التي  املحورية  والجتماعية  القت�صادية 

ميار�صها �صندوق تنمية املوارد الب�صرية يف 

جمال ا�صتثمار املهارات والقدرات الب�صرية 

يف اململكة.

ال��وظ��ي��ف��ي للقوى  »ال��ت�����ص��رب  5- درا���ص��ة 

العاملة املواطنة يف القطاع اخلا�ص«.

بني  ال��ت�����ص��رب  م�صكلة  ل����ربوز  ن��ظ��ًرا 

امل��واط��ن��ني يف م��ن�����ص��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 

ا من ال�صندوق على اإيجاد  وتناميها، وحر�صً

حل لهذه امل�صكلة وعدم تفاقمها يف من�صاآت 

القطاع اخلا�ض. تبنى درا�صة علمية بحثية 

ن�صبة  على  التعرف  اإىل  تهدف  وميدانية 

ترك  اأ�صباب  ومعرفة  الوظيفي،  الت�صرب 

العمل والوظائف التي ترتفع ن�صبة الت�صرب 

ف��ي��ه��ا، واق����رتاح ال��ط��رق وال��و���ص��ائ��ل التي 

ت�صاعد يف احلد من هذه الظاهرة ، وو�صع 

التي  التخ�ص�صات  خمتلف  يف   )53,000(

يحتاجها �صوق العمل خالل عام  2008م

 - ما هو العدد امل�صتهدف توظيفه؟ 

ح���دد ال�����ص��ن��دوق ع���دد م��ن اأ���ص��ت��ه��دف 

توظيفهم �صمن برنامج ماهر)12/12( حيث 

�صيتم تدريب اثني ع�صر األف  طالب للعمل يف 

12 مهنة مطلوبة لل�صوق بحلول عام 2012م، 

برامج معتمدة  من  تدريبهم يف  �صيتم  حيث 

جامعة  دارة،  الإ معهد  مثل  تدريبية  جهات 

امللك فهد للبرتول واملعادن، املعهد امل�صريف، 

وغريها  ال�صحية،  القطاعات  امللكية،  الهيئة 

من اجلامعات واملعاهد التي حققت جناحات 

خطة لتوظيف 12 ألف  عامل 
في 12 مهنة عام 2012م

رصد )83(  مخالفة في العام 
حقوق  استرداد  ويجري  الماضي 

الصندوق

متميزة يف التدريب  والتوظيف. 

- كم �صرف �صندوق تنمية املوارد الب�صرية 

ملن�صاآت القطاع اخلا�ص؟  

 2 املعتمدة  الدعم  بلغت  ميزانية طلبات 

مليار لدعم من�صاآت القطاع اخلا�ض يف �صبيل 

لعام  العمل   عن  العاطلني  وتوظيف  تدريب 

2008م. 

- م���ا ه���و دور م���رك���ز امل���ل���ك ف��ه��د ال��وط��ن��ي 

للتوظيف؟

املركز ممثاًل بال�صندوق يقوم من خالل 

العنكبوتية ببناء  ال�صبكة  على  »هدف«  موقع 

ومن  العمل.  لطالبي  موحدة  بيانات  قاعدة 
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خالل املوقع ي�صتطيع طالب العمل الت�صجيل واأداء اختبار امليول 

تبداأ  وبعدها  الت�صجيل،  عملية  مع  املتزامن  لكرتوين  الإ املهنية 

التوظيف باملركز مع طالبي  اأخ�صائيي  التوا�صل من قبل  عملية 

العمل امل�صجلني يف قاعدة البيانات هاتفًيا وعرب ر�صائل  لعر�ض 

الفر�ض الوظيفية املتاحة.

- ما هي الربامج التي يقدمها ال�صندوق؟ 

اأهم الربامج التي يقدمها ال�صندوق برنامج تاأهيل الكوادر 

املتخ�ص�صة ماهر )12/12(، وبرنامج التدريب على راأ�ض العمل، 

وبرنامج دعم التدريب ال�صحي  ملرحلة البكالوريو�ض، والتكميلي 

امل��وارد  اأخ�صائي  وبرنامج  والتمري�ض،  ال�صيدلة  لتخ�ص�ض 

الب�صرية، وبرنامج العمل عن بعد الذي ت�صتفيد منه املراأة ب�صكل 

خا�ض ح�صب خ�صو�صيتها التي ي�صمنها لها املجتمع ال�صعودي.

التو�صيات الالزمة ملعاجلتها واآليات تنفيذها.   

6- درا�صة »واقع التدريب الداخلي يف من�صاآت القطاع اخلا�ص 

امل�صتفيدة من دعم ال�صندوق«. 

الداخلي  ال��ت��دري��ب  واق���ع  ت�صجيع  اإىل  ال��درا���ص��ة  ت��ه��دف 

ال�صندوق  دع��م  من  امل�صتفيدة  اخلا�ض  القطاع  من�صاآت  يف 

الكفيلة  والتو�صيات  املقرتحات  حتديد  ثم  وم��ن  وتقوميها، 

وفعاليته،  كفاءته  ورفع  التدريب  من  النوع  هذا  مثل  بتطوير 

وحتديد معايري للتدريب ، وقيا�ض جودة خمرجاته.

امل�صاريع والدرا�صات اجلاري تنفيذها:

1- درا�صة »تقومي اآليات وبرامج التنظيم الوطني للتدريب 

امل�صرك« ) يف مراحلها النهائية(

ولئحته  التنظيم  وب��رام��ج  اآل��ي��ات  درا���ص��ة  اإىل  وت��ه��دف 

�صا�صية، والهيكل التنظيمي، وتقومي دور اجلهات امل�صاركة يف  الأ

التنظيم، وتقومي بيئة التدريب النظري والعملي داخل وحدات 

التوظيف  وداخل جهات  هلية من جهة  الأ واملعاهد  املوؤ�ص�صات 

اأثناء  املتدربني  ان�صحاب  اأ�صباب  ومعرفة  اأخ��رى،  جهة  من 

التدريب، والتحقق من جودة خمرجات الربامج التدريبية.   

2- درا�صة »حول الحتياجات يف جمال الت�صالت وتقنية 

املعلومات«. )يف مراحلها النهائية(

العمل  ���ص��وق  ت�صخ�ض  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  قلة  اإىل  ن��ظ��ًرا 

علمية  درا�صة  دعم  ال�صندوق  تبنى  واحتياجاته،  املعلوماتي 

الت�صالت  جمال  يف  الحتياجات  حتديد  اإىل  تهدف  وبحثية 

حجم  عن  موؤ�صرات  وتقدمي  الوظائف  من  املعلومات  وتقنية 

العمالة يف قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات وحتديد الربامج 

والتخ�ص�صات املطلوبة ل�صوق العمل املعلوماتي خالل  ال�صنوات 

الع�صر القادمة.

البرامج المدعومة 
من قبل الصندوق

برنامج �صندوق تنمية املوارد الب�صرية )هدف( 

عمال لتنمية وتطوير اأ�صحاب الأ

وال�صابات  ال�صباب  مل�صاعدة  ال�صندوق  من   �صعًيا 

ال�صعوديني يف تاأ�صي�ض اأعمالهم اخلا�صة، مت دعم برنامج 

لتنمية وتطوير  الب�صرية )هدف(  املوارد  تنمية  �صندوق 

مناطق  بع�ض  يف  تنفيذه  مت  ال��ذي  ع��م��ال،  الأ اأ�صحاب 

اململكة، و�صي�صتمر ليغطي كافة مناطق اململكة وقد اأعد 

مم املتحدة للتنمية ال�صناعية  علمًيا من قبل منظمة الأ

)UNIDO( ويهدف اإىل: 

اأعمالهم  تاأ�صي�ض  يف  ال�����ص��ع��ودي  ال�صباب  م�صاعدة   �

اخلا�صة.

لتحديد  �صا�صية  الأ امل��ه��ارات  اكت�صاب  على  التدريب   �

فكار ال�صتثمارية. الأ

� التدريب على اكت�صاب مهارات اإعداد خطة العمل.

على  والتعرف  العمل  خطة  اإع��داد  يف  امل�صورة  تقدمي   �

طرق التمويل وكذلك امل�صاعدة يف تنفيذ امل�صروعات 

واختيار التكنولوجيا املنا�صبة.

� تنمية و�صقل املهارات املوجودة يف امل�صارك والتي توؤهله 

ن يكون �صاحب عمل ناجح. لأ

 الفئات امل�صتهدفة:

كل من لديه طموح من ال�صباب وال�صابات ال�صعوديني 

ب�صرط  بهم،  اخلا�صة  اأعمالهم  تاأ�صي�ض  يف  ويرغبون 

اجتياز اختبار القدرات اخلا�صة بالربنامج. 

 املحتوى:

 - مدخالت �صلوكية.

هداف وقبول التحدي. حتديد الأ

حتديد املخاطر با�صتخدام اأ�صلوب ح�صاب املخاطر.

- حتديد الفر�ص ال�صتثمارية.

م�صح ال�صوق وحتليل املعلومات.

اإيجابيات و�صلبيات الفر�صة ال�صتثمارية.

- التقرير املف�صل للم�صروع.

الت�صويق.

الهيكل التنظيمي.

دارة املالية. - املحا�صبة والإ

حفظ ال�صجالت والدفاتر املحا�صبية.

اجلداول املالية واملوؤ�صرات املالية.

إدارة الت�صويق. - ا

خطة الت�صويق والتكاليف والت�صعري.

ترويج املبيعات والتوزيع.
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ا بلغت نسبته 54.5  إصدارات الصكوك شهدت انخفاًضا حادًّ
في المئة  لتصل إلى 15.1 مليار دوالر في  عام  2008

دول مجلس التعاون الخليجي الُمصدر 
األكبر للصكوك تليها ماليزيا 
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�صهد تراجًعا يف  2008م  اأن عام  العاملي )جلوبل(  ال�صتثمار  بيت  اأ�صدره  ذكر تقرير حديث 

ال�صكوك  ح�صيلة  اإ�صدارات  انخف�صت  حيث  الهائل؛  النمو  من  اأع��وام  بعد  ال�صكوك  اإ�صدارات 

بن�صبة 54.5 يف املئة  يف عام  2008 بالغة 15.1 مليار دولر باملقارنة مع 33.1 مليار  دولر يف عام  

2007.   وبالرغم من ذلك، ارتفع عدد اإ�صدارات ال�صكوك العاملية من 129 اإ�صداًرا يف عام    2007 

اإىل 165 يف عام  2008.   ويعزى النخفا�س يف اإ�صدارات ال�صكوك اإىل ال�صائقة الئتمانية التي 

ال�صندات  �صوق  �صمنها  ومن  الثابت،  الدخل  اأ�صواق  يف  ال�صتثمار  عن  لالبتعاد  دفعت  امل�صتثمرين 

�صالمية. وكدليل على تاأثري ال�صائقة الئتمانية على ال�صكوك، كانت عملية اإ�صدار ال�صكوك  الإ

ول  خرى من ذات العام. ويف الربع الأ رباع الأ يف الربع الرابع من عام  2008،  �صعيفة مقارنة بالأ

 14.3 بقيمة  اإ�صداًرا   139 املتحدة  الوليات  اإ�صدارات  ال�صكوك يف  بلغ عدد  ال�صابق،  العام   من 

مليار دولر، مبتو�صط 4.8 مليار دولر لكّل   ربع. و من ناحية اأخرى، كان عدد اإ�صدارات ال�صكوك يف 

الربع الرابع من عام  2008 مقداره 26 بقيمة 0.8 مليار  دولر.   

�صالمية مرتكًزا  ما زال �صوق ال�صندات الإ

وماليزيا،  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف 

من حيث القيمة بالدولر. و�صّكلت  دول جمل�ض 

القيمة  املئة  من  55.5 يف  التعاون اخلليجي 

�صّكلت  حني  يف  املُ�صدرة،  لل�صكوك  بالدولر 

الوقت  ويف  منها.  امل��ئ��ة  يف   36.3 ماليزيا 

املوؤ�ص�صاتية  ال�صكوك  ع��دد  ت��راج��ع  نف�صه، 

اإ�صداًرا يف   97 من  منخف�صة  تراجًعا طفيًفا 

عام  2007 اإىل 92 اإ�صداًرا، بينما ارتفع عدد 

عف لتبلغ  ال�صكوك ال�صيادية اإىل اأكرث من �صِ

73 اإ�صداًرا يف عام  2008 مرتفعة من 32 يف 

عام  2007.  

 ,2008 اإ���ص��داًرا يف ع��ام    165 ومن بني 

اإ�صداًرا   92 املوؤ�ص�صاتية  �صدارات  الإ بلغ عدد 

�صدارات(،  الإ اإجمايل  من  املئة   يف   55.8(

ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 97 اإ����ص���داًرا م��ن اأ���ص��ل 129 

 .2007 اإ���ص��داًرا )75.2 يف املئة ( يف ع��ام  

ال��رغ��م م��ن ه��ذا الن��خ��ف��ا���ض،  �صّكلت  على 

من  ك��ب��رًيا  ج���زًءا  املوؤ�ص�صاتية  ����ص���دارات  الإ

وبلغت  املطروحة.  �صدارات  الإ عدد  اإجمايل 

مليار   13.3 املوؤ�ص�صاتية  ���ص��دارات  الإ قيمة 

88.5 يف املئة  من  اأو ما يقّدر بن�صبة  دولر، 

�صدارات، يف حني بلغت قيمة  اإجمايل قيمة الإ

�صدارات ال�صيادية 1.7 مليار دولر، اأو ما  الإ

مُيثل 11.5 يف املئة  يف الفرتة ذاتها.  

يف عام  2008، قامت ع�صر دول باإ�صدار 

�صكوك ن�صفها كان من دول جمل�ض التعاون 

اخل��ل��ي��ج��ي. وك���ان ت��ك��وي��ن ال����دول امل�����ص��درة 

 ,2007 ع���ام   يف  امل�����ص��ه��ود  ذات���ه  لل�صكوك 

ال�صودان.  حمل  حّلت  التي  غامبيا  با�صتثناء 

امل�صدر: زاوية

اإ�صدار ال�صكوك ح�صب الهياكل

جارةامل�صاربةامل�صاركةال�صتثماراملرابحة�صكوك اأخرى الإ
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�صدارات قيمة الإ �صدارات عدد الإ
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المحفظة
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و���ص��ه��دت ج��م��ي��ع ال������دول، ف��ي��م��ا ع����دا قطر 

اإ�صدارات ال�صكوك  ا يف  واإندوني�صيا، انخفا�صً

من حيث قيمة الدولر يف عام  2008. 

�صوق  اأكرب  ماليزيا  كانت   ،2008 عام   يف 

5.5 مليار  �صالمية؛ حيث جمعت  الإ لل�صكوك 

دولر اأمريكي من خالل 54 اإ�صداًرا؛ مبتو�صط 

�صدار.  لالإ اأمريكي  دولر  مليون   101.3 بلغ 

اأكرب  ث��اين  املتحدة  العربية  م���ارات  الإ وكانت 

دولر  مليار   5.3 جمعت  وقد  لل�صكوك  �صوق 

اإ���ص��دارات مبتو�صط   10 اأم��ري��ك��ي م��ن خ��الل 

�صدار. يف حني كانت  قدره 530 مليون دولر لالإ

مليار  ح�صدت  التي  الوحيدة  الدولة  اململكة 

بح�صيلة  وماليزيا،  مارات  الإ اإىل جانب  دولر 

من  جمعها  مت  دولر،  مليار   1.9 م��ق��داره��ا 

مليون   468.3 مبتو�صط  اإ���ص��دارات   4 خ��الل 

ال�صكوك  كمية  وك��ان��ت  اإ���ص��دار.  ل��ك��ّل  دولر 

دن���ى خ��الل عام   الأ املُ�����ص��درة يف غامبيا ه��ي 

على  دولر،  مليون   12.6 بلغت  وق��د   2008

عدد  يف  ارتفاًعا  �صهدت  قد  اأنها  من  الرغم 

�صدارات بلغ 40 اإ�صداًرا. ومن �صمن الدول  الإ

البحرين )بقيمة  لل�صكوك،  امل�صدرة  خرى  الأ

واإندوني�صيا  اأم��ري��ك��ي(،  دولر  م��ل��ي��ون   700

وباك�صتان  اأم��ري��ك��ي(،  دولر  م��ل��ي��ون   663(

اأمريكي(، وقطر )300.9  )476 مليون دولر 

مليون   190( والكويت  اأمريكي(،  دولر  مليون 

دولر  مليون   95  ( وب��روين  اأم��ري��ك��ي(،  دولر 

اأمريكي(.

ويف عام  2008، جتاوزت احل�صة ال�صوقية 

ج��ارة،  الإ وه��ي  ال�صكوك  من  هياكل  خلم�صة 

واملرابحة  وال�صتثمار  وامل�صاركة،  امل�صاربة، 

بالدولر.  القيمة  ناحية  املئة  من  90 يف  ن�صبة 

�صكوك  �صهدت  ال��ه��ي��اك��ل،  ه��ذه  �صمن  وم��ن 

املرابحة وحدها ارتفاًعا بلغت ن�صبته 59.3 يف 

512.3 مليون دولر  املئة  من م�صتواها البالغ 

يف عام  2007 لت�صل اإىل 816 مليون دولر يف 

عام  2008. وكانت �صكوك امل�صاركة هي اأعلى 

ال�صكوك قيمة يف عام  2007 اإذ بلغت 12.4 

ها انخف�صت باأكرث من 83 يف  مليار دولر، ولكننَّ

املئة  لت�صل اإىل 2.1 مليار دولر يف عام  2008 

القيمة  ناحية  من  الثالث  املركز  بذلك  لتحتل 

التي  خ��رى  الأ ال�صكوك  �صمن  ومن  بالدولر. 

ا يف قيمتها، �صكوك امل�صاربة  �صهدت انخفا�صً

بانخفا�ض بلغت ن�صبته 68.6 يف املئة ، و�صكوك 
امل�صدر: زاوية

اإ�صدار ال�صكوك ح�صب الدول املُ�صدرة

دول اخلليج
ماليزيا

دول اأخرى
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ال�صتثمارية  اخليارات  مب�صتقبل  الدقيق  التنبوؤ  �صعوبة  على  اجلميع  يتفق 

و�صاع امل�صتقرة لالقت�صاد، فما بال اأحدنا وهو يف مواجهة ن�صيج  املتعددة يف ظل الأ

اأن  �صكنَّ  ل  الراهن،  الوقت  يف  املعا�صرة  القت�صادات  اأغلب  يلف  ال�صواد  حالك 

ي قراراٍت ا�صتثمارية �صتكون يف  عنا�صر كالتيقن والثقة وحتى العقالنية الالزمة لأ

حيان. كما يبدو يف  اأدنى م�صتوياتها التاريخية، هذا اإن مل تختِف متاًما يف بع�ض الأ

خري من ال�صورة ال�صابقة قد تاأّكد لدى العامل املعا�صر  الوقت الراهن اأن اجلزء الأ

اأمام  تقل�صت  قد  والنجاة  احلل  خيارات  واأن  م��ور،  الأ زمام  على  التاّمة  �صيطرته 

اجلميع اإىل اأدنى حدودها منذ 1930م، بل لقد �ُصّدت متاًما اأمام البع�ض حتى اأننا 

زمة املالية العاملية فيها  ت توابيت اإفال�ض الأ �صهدنا جميًعا خروجه �صفر اليدين! �صمنَّ

كياناٍت ا�صتثمارية وم�صرفية عريقة جتاوز عمرها القرن، وبال �صكx اأنها �صّمت يف 

ع�صار املدمر �صربت  اأكفانها من هو اأدنى من ذلك عمًرا وثروة وقوة. حالةl اأ�صبه بالإ

�صواق املالية، اأطاحتr اأخطاوؤها ال�صغرية التي ُارتكبت يف  اأركان القت�صاد العاملي والأ

ن بع�صرات الرتيليونات من الدولرات، ول  بداياتها بدافٍع من الطمع واجل�صع حتى الآ

يزال الهلع منت�صرا اأو متغلغال يف جميع اأركان العامل املعا�صر من اأن متتد رقعة احلريق 

املايل العاملي لتدّمر اأ�صوًل وموجودات وثروات تفوق قيمها 1000 تريليون دولر.

اأمام وبعد كل تلك الوقائع القت�صادية واملالية البالغة التعقيد، بل اأمام تلك الوقائع 

باأرطال  نثق حتى  اأن  لنا  قبل، هل  مواجهتها من  للب�صرية  ي�صبق  التي مل  املخيفة جدًا 

النظريات  من  ل��وف  الأ ع�صرات  اأرحامها  يف  حتمل  التي  والدرا�صات  بحاث  والأ الكتب 

والنماذج واملعادلت املالية وال�صتثمارية؟! اإننا يف مواجهة اأزمٍة مالية نتج عنها �صحابة 

�صوداء عمالقة اأمطرتr اأزماٍت ل ُتعد ول حُت�صى يف ذهن 6.5 مليار ن�صمة ميثلون �صكان 

ن�صان املعا�صر لكل م�صلمات حياته  العامل اليوم، ل مفرنَّ اليوم من اأنها تقت�صي مراجعة الإ

اأر�ٍض �صلبة  اإىل  باإرادٍة جادة وخمل�صة م�صتندة  واأن يعيد البحث من جديد  وم�صتقبله، 

خالق، م�صتهدًفا اإعادة بناء هياكل اأنظمته القت�صادية واملالية وغريها من  من الدين والأ

نظمة، ليجد كل من ذاته وجمتمعه وعامله اأمام �صورٍة اأخرى خمتلفة جذرًيا عن الوجه  الأ

املتوح�ض املاثل اأمامه اليوم، وليجد من ثمنَّ اأنه اأ�صبح اأمام خياراٍت اأو�صع عدًدا واأكرث تنوًعا، 

و�صوى ذلك ل اأرى اإل اإن�صاًنا يرف�ض العرتاف باأخطائه اجل�صيمة، تراه حلظة بلحظة ل 

ينفكt عن نطح جبال الهماليا؛ يريدها �صهاًل ليوا�صل م�صل�صله اخلا�صر ج�صًعا وطمًعا.

اإلنسان تسلق الهماليا 
فقط.. ولم يدمرها!!

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير ال�صناديق ال�صتثمارية 

�صركة الراجحي للخدمات املالية

ال�صتثمار بن�صبة 34.4 يف املئة، و�صكوك 

جارة بن�صبة 5.5 يف املئة . الإ

اأن��واع  اأف�صل  ج��ارة  الإ �صكوك  كانت 

ال�صكوك من جهة قيمتها بالدولر وعدد 

اإ�صداراتها. فقد مت طرح 53 اإ�صداًرا من 

جارة بقيمة 7.2 مليار دولر اأو  �صكوك الإ

ما مُيثل 47.6 يف املئة  من اإجمايل قيمة 

�صدارات  اأ�صل هذه الإ �صدارات. ومن  الإ

ا�صتحوذت  اإ���ص��داًرا،   53 عددها  البالغ 

اإ�صداًرا   32 �صدارات املوؤ�ص�صاتية على  الإ

مب��ا مُي��ث��ل 60.3 يف امل��ئ��ة  م��ن اإج��م��ايل 

ج��ارة  الإ �صكوك  و�صهدت  ���ص��دارات.  الإ

اإقباًل عليها يف ال�صوق اإذ اإنها اأثبتت اأّنها 

مع  متوافق  ذاته  الوقت  ويف  مربح  هيكل 

كانت  بينما  �صالمية.  الإ ال�صريعة  اأحكام 

ال�صكوك  اأك��رب  ث��اين  امل�صاربة  �صكوك 

بلغت  اإذ  م��ري��ك��ي  الأ ب��ال��دولر  امل�صدرة 

قيمتها 2.3 مليار دولر اأو ما ميثل 15.1 

�صدارات من  يف املئة  من اإجمايل قيمة الإ

خالل 13 اإ�صدارا، تليها �صكوك امل�صاركة 

بقيمة بلغت 2.1 مليار دولر متثل 14.0 

�صدارات من  يف املئة  من اإجمايل قيمة الإ

خالل 27 اإ�صداًرا.

ارت��ف��اًع��ا يف  امل��ح��ل��ّي  ال�����ص��وق  �صهد 

اأداة  بو�صفها  ال�����ص��ك��وك  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

�صدارات  موال. لذا، تراجعت الإ جلمع الأ

�صدارات يف  بالدولر مقارنة باإجمايل الإ

�صدارات  الإ قيمة  حيث  من   2008 ع��ام  

�صدارات  الإ قيمة  اإجمايل  بلغ  وعددها. 

نحو   2008 ع��ام   املطروحة يف  ب��ال��دولر 

يف   10.1 مُيثل  ما  اأو  دولر،  مليار   1.5

باملقارنة  �صدارات،  الإ اإجمايل  من  املئة  

البالغة  بالدولر  �صدارات  الإ اإجمايل  مع 

13.9 مليار دولر يف عام  2007 مبا ميثل 

�صدارات.  41.2 يف املئة  من اإجمايل الإ

���ص��دارات  ع��الوة على ذل��ك، بلغ عدد الإ

 27 ن��ح��و   2007 ع����ام   يف  ب����ال����دولرات 

اإ�صدارات  خم�صة  مع  باملقارنة  اإ���ص��داًرا 

فقط يف عام  2008، مت طرح اأربعة منها 

يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. وقامت 

�صكوك  ب��اإ���ص��دار  فقط  واح���دة  حكومة 

بلغت  وق��د  م��ري��ك��ي  الأ ب��ال��دولر  �صيادية 

قيمتها 350 مليون دولر اأمريكي.
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يهدف باب ثقافة ا�صتثمارية لزيادة وعي القارئ حول اأ�صا�صيات ال�صوق عرب تقدË �صرح مب�صط ويف 

اإذا  �صهم عن معرفتها  الأ ب�صوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لغنى لأ �صا�صية  الأ للم�صطلحات  �صهلة  لغة 

اأراد ال�صتثمار يف ال�صوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارئ هي التي “كنك من احلكم على اأداء �صركة 

القرار  �صاحب  اأنت  جتعلك  التي  هي  ا  اأي�صً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�صتثمار  منا�صبة  كانت  اإذا  وما  ما 

ال�صتثماري واأن لتن�صاق خلف ال�صائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�صر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�صوق  و�صركة  املالية  ال�صوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة  القارئ  عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�صتثماري  الوعي 

وامل�صطلحات املالية يف �صكل مب�صط.

يتم  التي  ال�صوق  احلا�صر  بال�صوق  يق�صد 

وراق املالية التي متت عليها  فيها ت�صليم وت�صلم الأ

اأو  اليوم،  املعاملة يف ذات  ت�صوية  اأو  ال�صفقات 

خالل فرتة ق�صرية »اأيام عمل« حتددها الهيئة 

وراق املالية. امل�صرفة على تداول الأ

السوق الحاضر 
«الفوري»:

�صفقات  فيها  ت��ربم  منظمة  �صوق  هي 

معينة  مالية  اأوراق  اأو  اأ�صول  على  »عقود« 

تنفذ يف امل�صتقبل، ولها اآليات اإ�صراف ونظم 

املالية  وراق  الأ اأ���ص��واق  عن  تختلف  ت��داول 

خرى. الأ

سوق العقود 
المستقبلية:

وراق  �صلوب يف التعامل يف الأ يعتمد هذا الأ

املالية على ال�صتعانة ببيوت اخلربة والو�صاطة 

املالية.

التعامل غير 
المباشر:

اإلصدارات 
العامة األولية:

اأ���ص��ه��م ال�����ص��رك��ات ل��ل��ت��داول العام  ط��رح 

وهي  م��رة،  ول  لأ املالية  ال�صوق  يف  »الكتتاب« 

خا�صة  من  ال�صركة  ملكية  انتقال  متثل  بذلك 

اإىل عامة.

تلتقي  املالية  وراق  الأ بور�صة  ���ص��اأن  �صاأنها 

اأ�صا�صها  على  وحتدد  والطلب  العر�ض  قوى  فيها 

وراق املالية  �صعار، اإل اأنها تختلف عن بور�صة الأ الأ

من حيث اأنه يجري التعامل يف بور�صة ال�صلع على 

�صول ذاتها »�صلع« كالنفط واملعادن وغريها. الأ

بورصة 
السلع:

بيًعا  املالية  وراق  الأ يف  التعامل  يعني 

اخل���ربة  ب��ب��ي��وت  ال���ص��ت��ع��ان��ة  دون  و����ص���راء 

والو�صاطة املالية.

التعامل 
المباشر:

اإليها عدد كبري  التي يرد  ال�صوق  يق�صد بها 

من اأوامر ال�صراء والبيع ب�صكل يحقق ال�صتقرار 

تتغري  ول  فيه،  املتداولة  املالية  وراق  الأ �صعار  لأ

وجود كرثة  ب�صبب  م�صتمرة  ب�صفة  فيها  �صعار  الأ

وامر فوق وحتت  ن عدد الأ املعامالت فقط ولكن لأ

ا كبرية. �صعر ال�صوق احلايل هي اأي�صً

اتساع 
السوق:

كمية  �صراء  اأو  بيع  على  القدرة  به  يق�صد 

�صعره يف  التاأثري على  دون  ما  اأ�صل  معينة من 

ال�صوق.

عمق 
السوق:
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�صدار العا�صر( امل�صدر: دليل امل�صطلحات ال�صتثمارية )هيئة  ال�صوق املالية الإ

مدى  لل�صوق  الت�صغيلية  بالكفاءة  يق�صد 

ع��ادة  وتقا�ض  ال�����ص��وق،  يف  امل��ع��ام��الت  تكاليف 

البيع  �صعر  بني  ال�صعر«  »ف��رق  التباين  مبقدار 

الت�صغيلية  الكفاءة  بني  والعالقة  ال�صراء،  و�صعر 

تنخف�ض  حيث  عك�صية  ع��الق��ة  ال�صعر  وف���رق 

وترتفع  ال�صعر  فرق  بارتفاع  الت�صغيلية  الكفاءة 

بانخفا�صه.

الكفاءة 
التشغيلية 

للسوق:

عدد  لل�صوق  الهيكلية  بالكفاءة  يق�صد 

املتعاملني يف ال�صوق، فاإذا زاد عدد املتعاملني يف 

ال�صوق دون اأن يكون بو�صع اأحدهم اأو جمموعة 

�صعار يف ال�صوق كان ذلك  منهم التاأثري على الأ

وزادت  املناف�صة  ت�صوده  �صوق  وجود  على  دلياًل 

درجة الكفاءة الهيكلية.

الكفاءة 
الهيكلية 

للسوق:

اأ�صعار  تعك�ض  الكفاءة  �صواق �صعيفة  الأ يف 

وراق املالية ال�صائدة يف حلظة معينة معرفة  الأ

املالية  للورقة  املا�صية  �صعار  بالأ امل��ت��داول��ني 

وحجم تداولها.

األسواق 
الضعيفة 
الكفاءة:

�صواق املتو�صطة الكفاءة تعك�ض اأ�صعار  يف الأ

وراق املالية ال�صائدة يف حلظة معينة معرفة  الأ

املتداولني بكافة املعلومات املعلنة عن ال�صركات 

رب��اح  والأ املحققة  رب���اح  الأ مثل  ال��ت��داول  حمل 

املوزعة اأو املقرر توزيعها وغريها من البيانات 

املن�صورة يف القوائم املالية التي توؤثر على حركة 

وراق املالية. اأ�صعار الأ

األسواق 
متوسطة 

الكفاءة:

املتخ�ص�ض  اأو  املالية  وراق  الأ تاجر  هو 

اأو  ل�صراء  وقت  اأي  يف  ال�صتعداد  لديه  ال��ذي 

املالية، وهو بذلك يتقبل خماطر  وراق  الأ بيع 

من  املالية  وراق  الأ من  معني  بعدد  الحتفاظ 

وراق، ويتناف�ض  اأجل ت�صهيل التداول يف تلك الأ

وام��ر عن طريق عر�ض  الأ على  ال�صوق  �صناع 

ورقة  من  حم��ددة  لكمية  وبيع  �صراء  اأ�صعار 

مالية معينة.

صانع 
السوق:

لل�صوق  الت�صعريية  بالكفاءة  يق�صد 

قدرة ال�صوق على الت�صعري ال�صحيح للورقة 

ال�صوق  ودق��ة  �صرعة  زادت  وكلما  املالية. 

وراق املالية كلما زادت  املايل يف ت�صعري الأ

�صواق ح�صب  كفاءته الت�صعريية، وتنق�صم الأ

م�صتويات  ثالثة  اإىل  الت�صعريية  كفاءتها 

واأ���ص��واق  ال��ك��ف��اءة،  اأ���ص��واق �صعيفة  ه��ي: 

متو�صطة الكفاءة، واأ�صواق عالية الكفاءة.

الكفاءة 
التسعيرية 

للسوق:

يحدث  �صهم  الأ �صعار  لأ عام  ت�صاعدي  اجتاه 

�صنوات  اأو  �صهور  مل��دة  معينة  زمنية  لفرتة  ع��ادة 

حجم  ارتفاع  من  املنتع�ض  ال�صوق  وينتج  اأحياًنا، 

التداول.

سوق صاعد:

اأ�صعار  تعك�ض  ل  الكفاءة  عالية  ���ص��واق  الأ يف 

فقط  معينة  حلظة  يف  ال�صائدة  املالية  وراق  الأ

يكون  اأن  ميكن  ما  كل  واإمن��ا  املن�صورة  املعلومات 

الداخلية  املعلومات  فيها  مبا  ال�صركة  عن  معلوًما 

اإذا  الكفاءة  عالية  باأنها  ال�صوق  وتو�صف  لل�صركة. 

ي ورقة مالية تعك�ض قيمتها  كانت القيمة ال�صوقية لأ

املالية  وراق  الأ ت�صعر  ال�صوق  اأن  مبعنى  احلقيقية، 

مبا ينبغي اأن تكون عليه.

األسواق عالية 
الكفاءة:
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�صهم( وتت�صمن  ميكن للم�صتخدم اختيار القطاع املراد معرفة تفا�صيله عن طريق اختياره من اأعلى ال�صفحة )عر�ض جميع الأ

ن ور�صًما بيانًيا مع اإمكانية  هذه املعلومات اأربعة اأجزاء. تت�صمن ملخ�ض اليوم، اآخر 52 اأ�صبوع تداول والتداول منذ �صنة حتى الآ

الختيار من بني فرتات خمتلفة. ومن ثم اإعالنات ال�صركات واأخبار ال�صوق.

ال�صادة / جملة تداول

كيف اأح�صل على تفا�صيل قطاع معني؟ وما هي املعلومات املوجودة فيها؟

ال�صادة / جملة تداول

���ص��ج��الت��ك��م م��ن ملكية وع��دد  ال��ت��اأك��د يف  اأرغ����ب يف 

�صهم اململوكة لعدد من اأفراد العائلة؟  الأ

ي��داع  الإ مركز  يف  العمالء  بخدمة  الت�صال  يرجى 

بال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(  

ال�صادة / جملة تداول

�صعار املبا�صرة لل�صوق   كيف ميكن احل�صول على الأ

املالية ال�صعودية )تداول(؟

املالية  لل�صوق  املبا�صرة  �صعار  الأ ميكن احل�صول على 

املعلومات  م���زودي  خ��الل  م��ن  )ت����داول(  ال�صعودية 

املرخ�صني من قبل ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(. 

وللمزيد ميكنك الطالع على جميع املزودين للخدمة 

عن طريق زيارة موقع )تداول(.

ون�صتمر يف التوا�صل يف هذا العدد مع اأ�صئلتكم وا�صتف�صاراتكم ومقرتحاتكم التي ن�صعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�صا�صي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�صميناه )ج�صور( فهو منكم واإليكم واأنتم وره الأ

�صهم Áكنكم الت�صال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�صهادات الأ ولال�صتف�صار عن املحافظ ال�صتثمارية والأ

اليداع ل�صركة ال�صوق املالية ال�صعودية تداول هاتف 012189090

Áيل: للتوا�صل مع هذا الباب يرجى اإر�صال امل�صاركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 
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ال�صادة / جملة تداول

 هل هناك حد اأق�صى لعدد ال�صفقات التي ميكن للعميل اإجراوؤها يف اليوم الواحد؟

ل يوجد حد اأق�صى لعدد ال�صفقات التي ميكن للعميل اإجراوؤها يف اليوم الواحد .

ال�صادة / جملة تداول

 ك��ي��ف مي��ك��ن��ن��ي الط�����الع ع��ل��ى امل���وؤ����ص���رات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

لل�صوق؟

ع��ن ط��ري��ق راب���ط )امل��وؤ���ص��رات( على م��وق��ع ت��داول 

اختيار  للم�صتخدم  وميكن  داء(   )الأ تبويب  واختيار 

ي�صار  اأعلى  املتاحة  القائمة  خالل  من  الزمني  املدى 

ال�صفحة.

التالية:  املعلومات  ال�صفحة  هذه  يف  اجل��دول  وميثل 

غ��الق،  الإ دن���ى،  الأ ع��ل��ى،  الأ الفتتاح،  املوؤ�صر،  قيمة 

التغري، ن�صبة التغري، عدد ال�صفقات الرتاكمي ، قيمة 

ال�صفقات الرتاكمي. 

ال�صادة / جملة تداول

 اأرغ��ب بال�صراك Ãجلة ت��داول ول اأعلم كيفية 

إر�صادي اإىل  الطريقة املنا�صبة. ذلك، اأرجو ا

التايل  العنوان  اإىل  كاملة  بياناتك  اإر���ص��ال  يرجى   

magazine@tadawul.com.sa وهي كالتايل:
- ال�صم الرباعي.

وال��رم��ز  ال��ربي��دي  ال�����ص��ن��دوق  بالكامل  ال��ع��ن��وان   -

الربيدي.

 + اإلكرتوين  بريد   + )ج��وال  بكم  الت�صال  اأرق��ام   -

فاك�ض(.

�صدارات على موقع تداول. حيث يوجد جميع التقارير ال�صنوية لل�صوق املالية  ت�صتطيع احل�صول عليها من خالل رابط الإ

ال�صعودية والتي حتتوي على كافة اإح�صائيات ال�صوق.

ال�صادة / جملة تداول

�صواق املالية العربية وتنق�صني بع�ص البيانات املتعلقة   اأنا طالب دكتوراه تخ�ص�ص اأ�صواق مالية واأح�صر بحًثا عن الأ

باملوؤ�صر العام لل�صوق ال�صعودي )قيمة املوؤ�صر- حجم التداول- قيمة التداولت اليومية( خالل الفرة الزمنية من 

عام 2000 اإىل العام 2008. فاأرجو منكم تزويدنا بهذه البيانات؟
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األسواق الخليجية 

كرث  �صواق اخلليجية على انخفا�ض مقارنة باإقفال �صهر يناير، وكان موؤ�صر ال�صوق ال�صعودي هو الأ افتتحت معظم موؤ�صرات الأ

ارتفاعا يليه �صوق الدوحة وم�صقط حتى منت�صف �صهر فرباير، حيث بداأ موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية بالرتاجع . كما تغري 

م�صار موؤ�صر كل من �صوق اأبو ظبي ودبي وم�صقط من م�صاراتها الهابطة التي بداأت بها بداية ال�صهر اإىل الرتفاع، اأما موؤ�صر 

وراق  �صوق البحرين فقد �صار باجتاه �صبه اأفقي طوال �صهر فرباير، و كان اأف�صل املوؤ�صرات اأداًء هو موؤ�صر �صوق اأبو ظبي لالأ

وراق املالية. قل اأداء فقد كان موؤ�صر �صوق الدوحة لالأ املالية، اأما الأ

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�صواق اخلليجية خالل �صهر فرباير عام 2009 م �صهم ال�صعودية مقارنة بالأ اأداء �صوق الأ
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�صارت معظم موؤ�صرات اأ�صواق املال العاملية يف ن�صق واحد فيما بينها مع اختالف يف ن�صب الرتفاع والنخفا�ض،  وقد 

مرور  بعد  خرى  الأ املوؤ�صرات  على  باأدائه  تفوق  اأنه  اإل   ،TASI ال�صعودية  املالية  ال�صوق  ملوؤ�صر  بانخفا�ض  ال�صهر  بداأ 

اأداء فكان موؤ�صر  املوؤ�صرات  اأقل  اأما   ،TASI يليه موؤ�صر تداول   FTSE 100 ارتفاعا  املوؤ�صرات  اأكرث  اأ�صبوعني، وكان 

. Dow Jones

األسواق العالمية 

�صواق العاملية خالل �صهر فرباير عام 2009 م �صهم ال�صعودية مقارنة بالأ اأداء �صوق الأ
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الطاقة: ا�صتمرت عقود خام برنت بالنخفا�ض حتى منت�صف �صهر فرباير بن�صبة جتاوزت ال� 11%، اإل اأنه عاود الرتداد حتى و�صلت 

الن�صبة اإىل م�صتويات مقاربة لبداية �صهر فرباير. وبالن�صبة للغاز الطبيعي فقط ا�صتمر يف م�صاره الهابط.

الذرة  عقود  اأما  يناير.  �صهر  خالل  �صهدتها  التي  احلادة  النخفا�صات  بعد  طفيفا  تذبذبا  رز  لالأ امل�صتقبلية  العقود  �صهدت  احلبوب: 

العقود المستقبلية للسلع:
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Soybeansفول ال�صويا

Light Crude Oilالنفط
Natural Gasالغاز
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Cornالذرة

Series 1
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وال�صوفان فقد ا�صتمرت يف توجهها الهابط الذي بداأ يف بداية ال�صنة، وبالن�صبة اإىل عقود فول ال�صويا فقد انخف�صت باأكرث من 14%  عن 

اأعلى م�صتوى و�صلت اإليها خالل �صهر فرباير.

خري من هذا ال�صهر. �صبوع الأ املعادن الثمينة: ا�صتمرت اأ�صعار الذهب والف�صة بالرتفاع خالل �صهر فرباير، اإل اأنها  فقدت بع�ض اأرباحها خالل الأ
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Wheat القمع Rough Rice رز الأ

Silverالف�صةGoldالذهب
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رباح املحققه لل�صركات املدرجة بال�صوق املالية ال�صعودية ل�صنتني 2007 و 2008 ) نهائية ح�صب العالن ( الأ

  20082007

�صهم امل�صدرةال�صركةالرمز رباحعدد الأ �صهم امل�صدرةاإجمايل الأ رباحعدد الأ النمو يف الرباح ال�صنويةربح ال�صهم يف 2008اإجمايل الأ

%12-1.76 625,000,0003,011,246,000 1,500,000,0002,638,757,000بنك الريا�ض1010

%72-0.74 225,000,000805,000,000 300,000,000222,111,000بنك اجلزيرة1020

%38-1.14 391,016,000822,000,000 450,000,000513,000,000البنك ال�صعودي لال�صتثمار1030

%4.63179 264,600,000439,000,000 264,600,0001,223,802,000البنك ال�صعودي الهولندي1040

%4.993 562,500,0002,711,110,000 562,500,0002,805,659,000البنك ال�صعودي الفرن�صي1050

%4.8712 375,000,0002,606,939,000 600,000,0002,920,019,000البنك ال�صعودي الربيطاين )�صاب(1060

%3.821 455,000,0002,461,000,000 650,000,0002,486,068,000البنك العربي الوطني1080

%8-4.95 600,000,0004,828,270,000 900,000,0004,453,839,000جمموعة �صامبا املالية1090

%4.351 1,350,000,0006,449,657,000 1,500,000,0006,524,604,000م�صرف الراجحي1120

%0.4274 300,000,00072,000,000 300,000,000125,462,000بنك البالد1140

 0.26   1,500,000,000390,000,000م�صرف الإمناء1150

%0.40 5,148,116,00024,206,222,000 8,527,100,00024,303,321,000الإجمايل 

%0.3254 24,700,000  120,600,00038,000,000�صركة كيمائيات امليثانول )كيمانول(2001

�صا�صية )�صابك(2010 %18-7.34 2,500,000,00027,000,000,000 3,000,000,00022,022,230,000ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ

�صمدة العربية ال�صعودية )�صافكو(2020 %17.1294 200,000,0002,209,000,000 250,000,0004,279,845,000�صركة الأ

%8-1.31 349,573,575661,000,000 460,684,686604,985,000�صركة الت�صنيع الوطنية 2060

%0.9465--69,200,00039,446,239-69,200,00065,102,174�صركة اللجني2170

%297-0.52- 76,500,00034,000,000-128,520,00067,000,000�صركة مناء للكيماويات2210

%89-0.11 225,000,000437,400,000 450,000,00048,800,000املجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي2250

%0.22706--187,500,0005,100,000-187,500,00041,100,000�صركة ال�صحراء للبرتوكيماويات2260

%16-0.05--562,500,00030,400,000-562,500,00025,587,000�صركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ين�صاب(2290

%10-1.61 200,000,000594,000,000 333,333,333536,784,407ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات )�صبكيم(2310

%1.499907 141,375,0002,100,000 141,375,000210,148,297�صركة البويل بروبلني املتقدمة )املتقدمة(2330

 0.11 1,500,000,000 1,500,000,000171,568,000�صركة كيان ال�صعودية للبرتوكيماويات2350

 1.43-  -876,000,0001,256,242,921�صركة رابغ للتكرير و البرتوكيماويات2380

%14- 8,079,713,01926,457,328,6096,011,648,57530,887,253,761الإجمايل 

�صمنت العربية املحدودة3010 %17-4.05 80,000,000392,100,000 80,000,000324,100,000�صركة الإ

%16-4.53 135,000,000731,429,933 135,000,000610,885,301�صركة اإ�صمنت اليمامة ال�صعودية املحدودة3020

�صمنت ال�صعودية3030 %10-6.09 102,000,000686,600,000 102,000,000621,322,000�صركة الإ

%4-11.48 45,000,000540,547,885 45,000,000516,745,478�صركة اإ�صمنت الق�صيم3040

%5.6512 140,000,000703,885,321 140,000,000791,071,515�صركة اإ�صمنت املنطقة اجلنوبية3050

%15-5.33 105,000,000660,952,922 105,000,000559,736,347�صركة اإ�صمنت ينبع3060

%20-5.05 86,000,000541,419,000 86,000,000434,236,850�صركة اإ�صمنت املنطقة ال�صرقية3080

%31-1.68 90,000,000220,400,000 90,000,000151,100,000�صركة اإ�صمنت تبوك3090

%10- 783,000,0004,009,197,491783,000,0004,477,335,061الإجمايل 

 2.77   22,500,00062,265,607اأ�صواق عبداهلل العثيم4001

%0.796 45,000,00033,500,000 45,000,00035,500,000ال�صركة ال�صعودية خلدمات ال�صيارات )�صا�صكو(4050

%500-1.02- 10,000,0002,560,163-10,000,00010,235,925ال�صركة الوطنية للت�صويق الزراعي )ثمار(4160

%0.382213 38,500,000830,000 50,000,00019,200,000�صركة اأحمد ح�صن فتيحي و�صركاه4180

%11.0920 30,000,000276,250,000 30,000,000332,767,000�صركة جرير للت�صويق4190

%2.125 20,000,00050,398,294 25,000,00052,884,156الدري�ض للخدمات البرتولية والنقليات4200

 3.00 70,000,000 70,000,000209,946,491�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه )احلكري(4240

%4.1210 8,000,00037,503,590 10,000,00041,236,905�صركة اخلليج للتدريب والتعليم4290

%262,500,000743,564,234221,500,000401,042,0472.8385الإجمايل 

هلية2080 %1.9910 75,000,000134,874,425 75,000,000148,988,118�صركة الغاز والت�صنيع الأ

%22-0.26 4,166,593,8151,412,000,000 4,166,593,8151,104,000,000ال�صركة ال�صعودية للكهرباء 5110

%19-4,241,593,8151,252,988,1184,241,593,8151,546,874,4250.30الإجمايل 
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%84-0.40 375,000,0001,230,000,000 500,000,000202,359,000جمموعة �صافول2050

%0.7187 20,000,0007,543,223 20,000,00014,129,861�صركة املنتجات الغذائية )وفرة(2100

غذية )�صدافكو(2270 لبان والأ  1.60 32,500,000 32,500,00051,860,000ال�صركة ال�صعودية ملنتجات الأ

%8.3536 109,000,000667,269,000 109,000,000910,262,000�صركة املراعي2280

%16-0.48 120,000,0006,200,000 10,900,0005,200,000�صركة جمموعة اأنعام الدولية القاب�صة4061

 2.07   28,571,43059,033,521حلواين اخوان6001

%4-1.15 40,000,00071,583,489 60,000,00068,797,694ال�صركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(6010

%110-0.01-30,000,0002,840,000 50,000,000287,000�صركة الق�صيم الزراعية6020

%2.1835 20,000,00048,400,000 30,000,00065,400,000�صركة حائل للتنمية الزراعية6030

%1.1817 20,000,00020,186,041 20,000,00023,570,381�صركة تبوك للتنمية الزراعية6040

�صماك6050 %16-1.29--7,500,00030,669,000-20,000,00025,843,000ال�صركة ال�صعودية لالأ

 1.66- 20,000,0002,546,201-7,500,00012,444,155�صركة ال�صرقية الزراعية6060

%2.7210 5,000,00049,659,368 20,000,00054,420,504�صركة اجلوف الزراعية6070

 0.00 50,000,000 5,000,0000�صركة بي�صة للتنمية الزراعية6080

%0.4039 50,000,00014,274,705 50,000,00019,837,580�صركة جازان للتنمية6090

%31- 963,471,4301,436,870,386899,000,0002,084,153,027الإجمايل 

%8-5.52 2,000,000,00012,022,000,000 2,000,000,00011,038,000,000�صركة الت�صالت ال�صعودية7010

%2.9952 500,000,0001,379,548,000 700,000,0002,091,783,000�صركة احتاد اإت�صالت7020

 0.00   1,400,000,0000�صركة الت�صالت املتنقلة ال�صعودية )زين(7030

%2-4,100,000,00013,129,783,0002,500,000,00013,401,548,0003.20الإجمايل 

%87-1.34 50,000,000524,831,000 50,000,00067,238,000�صركة التعاونية للتاأمني8010

 1.29- 30,000,000-30,000,00038,711,846  �صركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني )مالذ للتاأمني(8020

8030
�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين 

)ميد غلف للتاأمني(

80,000,0002,498,269-80,000,000 -0.03 

8040
        ال�صركة ال�صعودية الفرن�صية للتاأمني التعاوين 

)األيانز اإ�ض اإف(

10,000,00014,168,192-10,000,000 -1.42 

 2.04- 10,000,000-10,000,00020,358,000�صركة اأياك للتاأمني التعاوين )�صالمة(8050

8060
        ال�صركة ال�صعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )ولء 

للتاأمني(

20,000,0002,027,911-20,000,000 -0.10 

 0.08 20,000,000 20,000,0001,502,481الدرع العربي للتاأمني التعاوين8070

 0.36- 10,000,000-10,000,0003,633,000�صركة �صاب تكافل8080

 0.93- 20,000,000-20,000,00018,596,278�صركة �صند للتاأمني واعادة التاأمني التعاوين )�صند(8090

 0.37- 10,000,000-10,000,0003,695,220ال�صركة العربية ال�صعودية للتاأمني التعاوين )�صايكو(8100

 0.73- 10,000,000-10,000,0007,340,179ال�صركة ال�صعودية الهندية للتاأمني التعاوين8110

 0.08 22,000,000 22,000,0001,731,312�صركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين8120

هلي للتكافل8130  1.01- 10,000,000-10,000,00010,098,261�صركة الأ

هلية للتاأمني التعاوين8140  1.70- 10,000,000-10,000,00016,962,688ال�صركة الأ

 2.02- 10,000,000-10,000,00020,161,000املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�صيج(8150

 0.00   20,000,0000�صركة التاأمني العربية التعاونية8160

 0.00   25,000,0000�صركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين8170

 0.12   20,000,0002,450,132�صركة ال�صقر للتاأمني التعاوين8180

 0.00   20,000,0000ال�صركة املتحده للتاأمني التعاوين8190

عادة التاأمني )اإعادة(8200  0.00   100,000,0000ال�صركة ال�صعودية لإ

 0.00   40,000,0000�صركة بوبا العربية للتاأمني8210

%116- 85,328,919322,000,000524,831,000-547,000,000الإجمايل 

%92-0.53 6,000,00098,822,194 15,000,0007,889,585�صركة امل�صايف العربية ال�صعودية )�صاركو(2030

%0.4115 43,200,00015,603,279 43,200,00017,916,508ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات املتطورة2120

ح�صاء للتنمية2140 %267-1.15- 42,875,00033,700,000-49,000,00056,250,000�صركة الأ

%0.36357--40,000,0005,300,000-68,000,00024,207,652ال�صركة ال�صعودية للخدمات ال�صناعية )�صي�صكو(2190

رباح املحققه لل�صركات املدرجة بال�صوق املالية ال�صعودية ل�صنتني 2007 و 2008 ) نهائية ح�صب العالن ( الأ

  20082007

�صهم امل�صدرةال�صركةالرمز رباحعدد الأ �صهم امل�صدرةاإجمايل الأ رباحعدد الأ النمو يف الرباح ال�صنويةربح ال�صهم يف 2008اإجمايل الأ
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%220-3.43- 126,388,889363,000,000-126,388,889434,000,000ع�صري للتجارة وال�صياحة وال�صناعة4080

�صتثمار والتنمية4130 %1.0012--15,000,00013,328,242-15,000,00014,936,749�صركة الباحة لالإ

%2572-4.75- 6,300,000,0001,210,000,000-6,300,000,00029,911,180,000�صركة اململكة القاب�صة4280

%1886- 30,414,768,3086,573,463,8891,702,497,231-6,616,588,889الإجمايل 

�صا�صية )بي �صي اي(1210 %19-1.79 48,423,010  22,000,00039,363,690�صركة ال�صناعات الكيمائية الأ

%182-0.22-247,000,000  925,000,000203,000,000�صركة التعدين العربية ال�صعودية )معادن(1211

%6-2.51 196,900,000  74,117,647185,800,000ا�صرتا ال�صناعية1212

%2.156 60,000,000121,860,000 60,000,000128,700,000ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الدوائية )�صبيماكو(2070

%16-2.71 25,000,00080,300,000 25,000,00067,698,844�صركة ال�صناعات الزجاجية الوطنية )زجاج(2150

%2.5521 6,875,00014,517,870 6,875,00017,527,845�صركة ت�صنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(2180

%1.9794 16,356,12520,683,118 20,445,15640,197,817ال�صركة الوطنية للت�صنيع و�صبك املعادن )معدنية(2220

%3.1980 63,240,000112,000,000 63,240,000201,831,000ال�صركة الكيميائية ال�صعودية2230

%2.812 24,000,00082,630,000 30,000,00084,420,000ال�صركة ال�صعودية ل�صناعة الورق2300

%2.481 65,000,000200,060,000 81,250,000201,302,000�صركة العبداللطيف لال�صتثمار ال�صناعي2340

%1.3293 10,800,0007,414,874 10,800,00014,280,238ال�صركة ال�صعودية لل�صادرات ال�صناعية4140

%86 1,318,727,8031,184,121,434271,271,125637,788,872الإجمايل 

 6.08   100,000,000607,660,367�صركة جمموعة حممد املعجل1310

%7.1240 25,000,000127,513,000 25,000,000177,904,000�صركة اخلزف ال�صعودي2040

هلية2090 %3.5518 31,666,66794,845,061 31,666,667112,316,402�صركة اجلب�ض الأ

%25-2.79 76,000,000283,000,000 76,000,000212,000,000�صركة الكابالت ال�صعودية2110

%147-0.14- 40,000,00011,800,000-40,000,0005,500,000ال�صركة ال�صعودية للتنمية ال�صناعية )�صدق(2130

%2.04267 115,500,00064,102,000 115,500,000235,321,000�صركة اإميانتيت العربية ال�صعودية2160

نابيب2200 %7-3.72 31,500,000126,000,000 31,500,000117,260,568ال�صركة العربية لالأ

%5.009 45,000,000206,500,000 45,000,000225,136,000�صركة الزامل لال�صتثمار ال�صناعي2240

%4.8536 27,000,00096,000,000 27,000,000131,000,000�صركة البابطني للطاقة والت�صالت2320

2360
نابيب الفخارية املحدودة  نتاج الأ ال�صركة ال�صعودية لإ

)الفخارية(

15,000,00048,214,000 15,000,00043,186,000 3.2112%

و�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(2370 %41-2.21 32,000,000150,100,000 40,000,00088,400,000�صركة ال�صرق الأ

�صكان4230 حمر خلدمات الإ %7.1382 30,000,000117,300,000 30,000,000214,000,000�صركة البحر الأ

%64 576,666,6672,163,712,337468,666,6671,320,346,061الإجمايل 

%32-0.98 120,000,000172,700,000 120,000,000117,000,000ال�صركة العقارية ال�صعودية 4020

%59-1.07 150,000,000393,006,022 150,000,000160,164,322�صركة طيبة لال�صتثمار والتنمية العقارية4090

ن�صاء والتعمري4100  1.27 164,816,240 164,816,240208,650,302�صركة مكة لالإ

%0.7912 100,000,00070,725,638 100,000,00079,174,223�صركة الريا�ض للتعمري4150

%1210-0.34- 850,000,00026,300,000-850,000,000292,037,000اإعمار املدينة القت�صادية4220

 0.06- 671,400,000-671,400,00037,637,439�صركة جبل عمر للتطوير4250

ركان للتطوير العقاري4300 %3.2717 540,000,0002,008,574,349 720,000,0002,356,247,228�صركة دار الأ

%3- 2,776,216,2402,591,561,6362,596,216,2402,671,306,009الإجمايل 

%2.3877 315,000,000422,576,000 315,000,000749,968,000ال�صركة الوطنية للنقل البحري4030

%70-0.24 125,000,000100,800,000 125,000,00030,100,000ال�صركة ال�صعودية للنقل اجلماعي )�صابتكو(4040

%17-0.62 18,000,00013,456,428 18,000,00011,158,292ال�صركة ال�صعودية للنقل الربي )مربد(4110

%4.588 18,300,00077,377,621 18,300,00083,890,984ال�صركة املتحدة الدولية للموا�صالت )بدجت(4260

%42 476,300,000875,117,276476,300,000614,210,049الإجمايل 

عالن والعالقات العامة4070  2.11 15,000,000 15,000,00031,706,870�صركة تهامة لالإ

بحاث والت�صويق4210 %39-2.81 80,000,000366,500,000 80,000,000224,454,020املجموعة ال�صعودية لالأ

%2.5110 60,000,000137,438,449 60,000,000150,526,628ال�صركة ال�صعودية للطباعة والتغليف4270

%19- 155,000,000406,687,518155,000,000503,938,449الإجمايل 

%1.7858 50,000,00077,651,994 69,006,097123,020,295ال�صركة ال�صعودية للفنادق )�صراكو(4010

%92-0.02 10,150,0002,114,687 10,150,000178,447�صركة امل�صروعات ال�صياحية )�صم�ض(4170

%54 79,156,097123,198,74260,150,00079,766,681الإجمايل

%43- 39,503,033,96048,177,354,55430,727,926,31185,059,112,673اإجمايل ال�صوق

رباح املحققه لل�صركات املدرجة بال�صوق املالية ال�صعودية ل�صنتني 2007 و 2008 ) نهائية ح�صب العالن ( الأ

  20082007

�صهم امل�صدرةال�صركةالرمز رباحعدد الأ �صهم امل�صدرةاإجمايل الأ رباحعدد الأ النمو يف الرباح ال�صنويةربح ال�صهم يف 2008اإجمايل الأ
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( فرباير 2009م 

الرتيبالن�صبةال�صفقاتالرتيبالن�صبةكمية التداولتالرتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

4%1906,92913.50%12,074,375,094.0019.19%37,576,051,468.6518.39اجلزيرة كابيتال

1%21,122,40016.71%21,597,122,442.0014.78%30,069,919,388.3014.72�صركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 2%31,075,27516.01%31,361,260,148.0012.60%24,997,762,091.2512.23الأ

3%5921,38113.72%41,143,848,085.0010.58%24,061,934,291.6011.78�صامبا كابيتال

وراق املالية 6%4535,5767.98%51,307,764,682.0012.10%23,676,891,612.8011.59�صاب لالأ

5%6689,25010.26%6962,274,421.008.90%19,386,913,005.809.49فرن�صي تداول

8%7441,7046.58%7747,986,691.006.92%13,626,459,199.556.67العربي لال�صتثمار

7%8473,7127.05%8526,699,797.004.87%10,557,500,989.705.17الريا�ض املالية

9%9148,1232.21%9318,265,620.002.94%5,654,561,201.802.77ال�صعودي الهولندي املالية

10%10146,7592.19%10297,051,335.002.75%5,594,909,806.952.74ال�صتثمار كابيتال

11%11128,2551.91%11209,449,698.001.94%3,674,253,394.101.80�صركة البالد لال�صتثمار

12%1245,9280.68%12113,323,231.001.05%1,969,757,471.300.96اأ�صول املالية

13%1324,5290.37%1341,542,914.000.38%873,385,110.950.43فالكم للخدمات املالية 

15%1511,8670.18%1427,535,304.000.25%721,120,019.500.35جدوى لال�صتثمار

14%1413,3530.20%1528,106,516.000.26%715,569,606.300.35هريمي�ض ال�صعودية

16%168,3550.12%1613,863,069.000.13%335,315,583.100.16رنا لال�صتثمار

17%175,8080.09%1710,237,166.000.09%258,143,963.650.13كريديت �صوي�ض العربية ال�صعودية

18%184,9550.07%189,800,676.000.09%188,750,603.150.09بايونريز ال�صعودية

وراق املالية 19%202,3710.04%193,742,335.000.03%108,776,534.100.05دويت�صه لالأ

20%192,1840.03%204,161,373.000.04%74,543,967.750.04الوىل جوجيت للو�صاطة املالية

�صتثمار مارات خلدمات الإ 21%221,3860.02%211,960,507.000.02%47,937,481.600.02الإ

عمال الوراق املالية 24%218640.01%222,084,300.000.02%33,091,540.200.02ال�صركة العربية لأ

28%232870.00%231,204,379.000.01%25,578,199.950.01املال �صكيوريتيز 

25%257080.01%24911,447.000.01%23,964,734.050.01وطن لال�صتثمار

23%249280.01%251,134,240.000.01%21,199,279.550.01جمموعة التوفيق املالية

وراق املالية 26%274930.01%26582,971.000.01%15,499,871.150.01 �صركة امل�صتثمر لالأ

27%263340.00%27739,003.000.01%11,149,783.650.01 �صركة وثيقة املالية

و�صط لال�صتثمار املايل 31%29870.00%28194,262.000.00%7,196,103.500.00�صركة ال�صرق الأ

29%281960.00%29224,363.000.00%6,283,928.750.00�صعاع كابيتال

30%301500.00%30177,790.000.00%5,095,834.900.00عودة العربية ال�صعودية

22%311,3130.02%3198,828.000.00%3,253,563.100.00و�صاطة كابيتال

32%32860.00%3226,952.000.00%1,030,378.300.00بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(

33%33250.00%334,939.000.00%64,500.950.00جمموعة الدخيل املالية

34%3450.00%346.000.00%34.550.00جمموعة بي ام جي املالية

 204,323,864,544.50  10,807,754,584.00  6,715,576  
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق النرنت( فرباير 2009م 

 الرتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
ن�صبة التداول عن 

طريق النرنت
الرتيب الن�صبةكمية التداولت

ن�صبة التداول عن 

طريق النرنت
الرتيبالن�صبةال�صفقات

 ن�صبة التداول عن 

طريق النرنت

%482.78%750,78215.41%181.71%1,695,026,45224.51%182.27%30,913,157,566.2523.69اجلزيرة كابيتال

%191.83%846,10817.37%281.89%936,710,80613.54%277.42%18,628,077,393.8514.27�صامبا كابيتال

هلي كابيتال %277.92%837,85717.20%368.10%926,975,83013.40%371.20%17,797,455,238.0513.64الأ

�صركة الراجحي 

للخدمات املالية

16,280,668,667.4512.48%454.14%877,240,56312.68%454.93%757,07515.54%367.45%

%589.23%615,00012.62%584.99%817,869,48911.83%582.67%16,026,453,574.3512.28فرن�صي تداول

%648.84%261,5995.37%636.93%482,975,8006.98%638.17%9,037,463,621.556.93�صاب لالوراق املالية

%854.34%240,0234.93%750.94%381,041,8035.51%750.97%6,945,474,861.455.32العربي لال�صتثمار

%754.90%260,0835.34%847.88%252,166,4863.65%847.62%5,027,344,133.303.85الريا�ض املالية

%1053.21%78,8181.62%949.80%158,501,7992.29%950.49%2,854,745,368.402.19ال�صعودي الهولندي املالية

%971.97%92,3111.89%1057.01%119,407,2881.73%1057.04%2,095,909,642.501.61�صركة البالد لال�صتثمار

%1297.60%44,8240.92%1197.80%110,830,3991.60%1197.62%1,922,881,113.951.47 اأ�صول املالية

%1136.26%53,2111.09%1232.74%97,256,0751.41%1231.76%1,777,221,905.051.36ال�صتثمار كابيتال

%1381.05%19,8800.41%1378.50%32,609,5460.47%1375.46%659,018,998.000.51فالكم للخدمات املالية

%1435.11%4,1670.09%1431.66%8,718,4020.13%1422.78%164,263,906.300.13جدوى لال�صتثمار

%1553.06%2,6290.05%1562.04%6,080,6580.09%1557.94%109,371,401.500.08 بايونريز ال�صعودية

%1627.43%2,2920.05%1632.18%4,461,1980.06%1624.99%83,781,958.550.06 رنا لال�صتثمار

وىل جوجيت  الأ

للو�صاطة املالية

71,664,823.050.05%1796.14%3,953,8840.06%1795.01%2,0850.04%1795.47%

كريديت �صوي�ض 

العربية ال�صعودية 

61,209,944.300.05%1823.71%2,452,9940.04%1823.96%1,0950.02%1818.85%

%1997.20%9020.02%1996.25%1,091,6700.02%1997.05%20,574,832.100.02 جمموعة التوفيق املالية 

%2054.94%3890.01%2044.25%403,2730.01%2044.33%10,624,381.650.01وطن لال�صتثمار

عمال  ال�صركة العربية لأ

الوراق املالية

7,828,214.300.01%2123.66%135,8740.00%216.52%2690.01%2131.13%

%221.20%1600.00%220.29%82,5020.00%220.43%3,081,997.750.00هريمي�ض ال�صعودية

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00عودة العربية ال�صعودية 

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00املال �صكيوريتيز

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00و�صاطة كابيتال

مارات خلدمات ال�صتثمار %0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00الإ

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00جمموعة بي ام جي املالية

بيت ال�صتثمار العاملي 

)ال�صعودية(

00.0.00% 0.00%00.00% 0.00%00.00% 0.00%

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00جمموعة الدخيل املالية

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00�صركة وثيقة املالية

وراق املالية %0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00�صركة امل�صتثمر لالأ

و�صط  �صركة ال�صرق الأ

لال�صتثمار املايل 

00.0.00% 0.00%00.00% 0.00%00.00% 0.00%

وراق املالية  %0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00دويت�صه لالأ

%0.00 %00.00%0.00 %00.00%0.00 %00.0.00�صعاع كابيتال

 130,498,273,543.65   6,915,992,791   4,871,559   
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اإح�صائية التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر ل�صهر فرباير 2009

الن�صبة  �صهم املتداولة   ت�صنيف اجلن�صية  نوع امل�صتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�صبة  عدد ال�صفقات  الن�صبة  قيمة الأ

91.0%  92,990,984,121.50 94.2%  3,163,633 93.1%  5,032,065,041  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديني 

90.6%  92,604,562,211.50 93.3%  3,131,222 92.7%  5,007,880,715  �صراء 

3.8%  3,928,302,598.75 1.0%  32,242 2.8%  152,953,529  بيع 

 �صركة 

4.8%  4,886,163,280.30 1.9%  64,022 3.4%  183,295,396  �صراء 

1.7%  1,699,337,351.05 0.8%  25,194 1.1%  56,858,819  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

1.3%  1,330,501,793.00 0.6%  19,126 1.0%  55,029,576  �صراء 

1.4%  1,450,307,047.90 0.8%  26,820 1.1%  58,267,880  بيع 

 اخلليجيني 

1.2%  1,206,647,147.20 0.7%  22,415 1.0%  51,472,464  �صراء 

1.8%  1,878,480,556.70 3.0%  99,708 1.8%  95,041,887  بيع 

 العرب املقيمني ) غري اخلليجيني (  

1.9%  1,925,625,799.45 3.3%  109,676 1.8%  97,597,894  �صراء 

0.2%  214,520,596.35 0.3%  10,191 0.2%  8,690,136  بيع 

جانب املقيمني)غري العرب واخلليجيني(   الأ

0.2%  208,432,040.80 0.3%  11,327 0.2%  8,601,247  �صراء 

100.0%  102,161,932,272.25 100.0%  3,357,788 100.0%  5,403,877,292 اإجماليات البيع

100.0%  102,161,932,272.25 100.0%  3,357,788 100.0%  5,403,877,292 اإجماليات ال�صراء

�صهم املتداولة  جمالية لالأ بلغت القيمة  الإ

يف ال�صوق املالية ال�صعودية خالل �صهر فرباير  

2009م 102,16 مليار ريال، بانخفا�ض قدره 

)11,26%( عن تداولت �صهر يناير من العام 

مليار ريال،   115,12 كانت  وال��ت��ي   ،2009

نفذت من خالل 3,36  مليون �صفقة. 

مليار    92,99 ف���راد  الأ مبيعات  وبلغت 

ريال اأي بن�صبة )91.0%( من جميع عمليات 

 92,60 فبلغت  ال�صراء  عمليات  اأم��ا  ال�صوق 

جميع  من   )%90.6( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار 

عمليات ال�صوق.بينما بلغت مبيعات ال�صركات 

ت�صكل  ما  اأي  ري��ال  مليار    3,93 ال�صعودية  

ن�صبته )%3.8( .

4,89   مليار  ال�صراء فبلغت  اأما عمليات 

بالن�صبة  اأم��ا   .)%4.8( ن�صبيه  ما  اأي  ري��ال 

اإج��م��ايل  بلغ  فقد  ال�صتثمارية  لل�صناديق 

ن�صبته  م��ا  اأي  ري���ال  مليار  مبيعاتها 1,70 

بلغت    فقد  ال�صراء  عمليات  اأم��ا   )%1.7(

1,33  مليار ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته )%1.3( 

يف حني بلغت مبيعات امل�صتثمرين اخلليجيني 

اأما   )%1.4( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار   1,45

للم�صرتيات فقد بلغت 1,21 مليار ريال اأي ما 

ن�صبته )1.2%( وقد بلغت مبيعات امل�صتثمرين 

العرب املقيمني  )الغري خليجيني( 1,88  مليار 

حني  يف   )%1.8( ن�صبته  ت�صكل  ما  اأي  ري��ال 

بلغت م�صرتياتهم  1,93 مليار ريال اأي بن�صبة 

املقيمني فقد  جانب  الأ اأما مبيعات   )%1.9(

ن�صبته )%0.2(  ما  اأي  مليون  بلغت 214,52 

اأي ما  208,43 مليون  بلغت م�صرتياتهم  وقد 

ن�صبته )%0.2(. 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – فبراير  2009
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�صهم ح�صب القطاعات - فرباير 2009 م تداول الأ

Sectoral Activities - February 2009

Sector
جمايل الن�صبة اإىل الإ �صهم املتداولة قيمه الأ جمايل الن�صبة اإىل الإ �صهم املتداولة جمايل الأ الن�صبة اإىل الإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 10.69% 10,922,823,847.45 12.89% 696,599,875 5.42% 181,949 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 17.73% 18,115,917,257.10 15.76% 851,529,163 14.38% 482,734 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.16% 1,186,089,352.40 0.53% 28,642,519 1.11% 37,241 �صمنت الأ

Retail 4.25% 4,346,424,754.35 4.22% 227,893,104 5.73% 192,268 التجزئة

Energy & Utilities 1.11% 1,129,355,527.00 1.34% 72,635,776 0.96% 32,205 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 9.25% 9,453,437,467.40 9.07% 490,366,445 11.52% 386,930 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.95% 6,073,972,382.35 8.17% 441,538,822 3.87% 129,868 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance 15.39% 15,719,391,499.20 9.87% 533,168,649 21.73% 729,484 التاأمني

Multi-Investment 5.63% 5,751,160,398.15 8.36% 451,750,862 7.06% 237,220 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 9.02% 9,211,181,129.30 9.19% 496,476,236 9.22% 309,739 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 9.11% 9,305,981,594.70 5.96% 322,310,508 8.68% 291,438 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 4.94% 5,048,879,433.25 8.16% 441,189,567 4.67% 156,752 التطوير العقاري

Transport 3.33% 3,399,736,059.80 4.58% 247,287,072 2.97% 99,579 النقل

Media & Publishing 1.43% 1,459,238,971.45 1.19% 64,387,318 1.46% 49,026 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism 1.02% 1,038,342,598.35 0.71% 38,101,376 1.23% 41,355 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 102,161,932,272.25 100.00% 5,403,877,292 100.00% 3,357,788 الإجمايل

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(

اأغلق  م   2009 ف��رباي��ر  �صهر  نهاية  يف 

ال�صعودية  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ص��وق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ص��ر 

نقطة   4,384.59 م�صتوى  عند  )ت����داول( 

مقارنة  نقطة )8.82%(   424.31 منخف�صًا 

من  املوؤ�صر  داء  لأ وبالن�صبة  ال�صابق.  بال�صهر 

بداية العام حتى تاريخه فقد خ�صر 418.40 

.)8.71%(

للموؤ�صر  اإغ��الق  نقطة  اأعلى  كانت  وق��د 

عند  م   2009/02/14 ي��وم  يف  ال�صهر  خ��الل 

م�صتوى 4,944.18 نقطة. 

امل�صدرة  �صهم  لالأ ال�صوقية  القيمة  بلغت 

 819.24 م   2009 ف��رباي��ر  �صهر  نهاية  يف 

مليار ريال اأي ما يعادل 218.46 مليار دولر 

ن�ص����بته  بلغت  انخفا�صًا  م�صجلة  اأمريكي، 

%11.13 عن ال�صهر ال�صابق.
�صهم املتداولة  جمالية لالأ بلغت القيمة الإ

ل�صهر فرباير 2009 م 102.16 مليار ريال اأي 

اأمريكي وذلك  يعادل 27.24 مليار دولر  ما 

بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته %11.26 عن ال�صهر 

ال�صابق.

�صهم املتداولة ل�صهر  وبلغ اإجمايل عدد الأ

مقابل  �ص����هم  مليار   5.40 م   2009 فرباير 

ال�صهر  خالل  تداولها  مت  �صهم  مليار   6.30
ن�ص����بته  بلغت  بانخفا�ض  وذل��ك  ال�صابق، 

.14.24%
املنفذة  ال�صفقات  ع��دد  اإج��م��ايل  اأم��ا   

 3.36 بلغ  فقد  م   2009 فرباير  �صهر  خالل 

3.49 مليون �صفقة مت  مليون �صفقة مقاب���ل 

وذلك  م،   2009 يناير  �صهر  خالل  تنفيذها 

بانخفا�ض  بلغت ن�ص����بته 3.85%.

بلغ عدد اأيام التداول خالل �صهر فرباير 

21 يومًا خالل �صهر  20 يومًا مقابل   ،2009
يناير 2009 م.

 القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 102.16 مليار ريال 
و 3.36 مليون صفقة تم تنفيذها خالل فبراير 2009 م

ال�صوق  يف  عامل  كع�صو  كابيتال  و�صاطة  �صركة  ان�صمت 

الو�صاطة  خ��دم��ات  لتقدمي  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية 

م.   2009/02/07 بتاريخ  املالية، 

عامل يف  كع�صو  املالية  ام جى  بى  ان�صمت جمموعة  كما 

الو�صاطة  خدمات  لتقدمي  )ت��داول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق 

املالية، بتاريخ 2009/02/17 م. 

وبذلك ي�صل عدد �صركات الو�صاطة العاملة يف ال�صوق اإىل 

34 �صركة.
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مقارنة معلومات التداول عن �صهر فرباير 2009 م مع  �صهر يناير 2009 م

Comparing Trading Information  for February 2009 with January 2009

Trading Information
ن�صبة التغري January  يناير February  فرباير

معلومات التداول

% Change 2009 2009

Transactions -3.85% 3,492,363 3,357,788 عدد ال�صفقات املنفذة

Shares Traded -14.24% 6,301,212,316 5,403,877,292 �صهم املتداولة عدد الأ

Value Traded (SR) -11.26% 115,120,819,572.30 102,161,932,272.25 �صهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 21 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 0.95% 166,303 167,889 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded -9.95% 300,057,729 270,193,865 �صهم املتداولة املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -6.82% 5,481,943,789 5,108,096,614 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -11.13% 921.87 819.24 �صهم امل�صدرة )مليار ريال (  القيمة ال�صوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -8.82% 4,808.90 4,384.59  املوؤ�صر العام  )نقطة (

مقارنة معلومات التداول عن �صهر  فرباير 2009 م مع �صهر  فرباير 2008 م

Comparing Trading Information for February 2009 with February 2008

Trading Information
ن�صبة التغري February  فرباير February  فرباير

معلومات التداول

% Change 2008 2009

Transactions -32.04% 4,941,087 3,357,788 عدد ال�صفقات املنفذة

Shares Traded -1.04% 5,460,600,612 5,403,877,292 �صهم املتداولة عدد الأ

Value Traded (SR) -52.89% 216,870,331,076.00 102,161,932,272.25 �صهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 20 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -32.04% 247,054 167,889 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded -1.04% 273,030,031 270,193,865 �صهم املتداولة املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -52.89% 10,843,516,554 5,108,096,614 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -55.64% 1,846.64 819.24 �صهم امل�صدرة )مليار ريال( القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -56.79% 10,146.16 4,384.59  املوؤ�صر العام  )نقطة(

اأداء موؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  يناير - 2009 م فرباير - 2009 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD  % Change January - 2009 February - 2009

Banks & Financial Services -10.94% -9.51% 13,381.01 12,108.64 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -12.59% -13.67% 3,210.32 2,771.62 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.24% -0.58% 3,111.24 3,093.08 �صمنت الأ

Retail -8.46% -6.31% 3,647.26 3,417.21 التجزئة

Energy & Utilities 4.13% -1.61% 3,614.36 3,556.24 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -8.96% -3.50% 3,642.19 3,514.76 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -8.25% -9.08% 1,661.44 1,510.59 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.11% 0.09% 688.93 689.57 التاأمني

Multi-Investment -3.23% -8.36% 2,167.37 1,986.28 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment -0.83% -5.15% 3,439.69 3,262.45 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -15.08% -12.10% 3,787.37 3,329.24 الت�صييد والبناء

Real Estate Development -7.21% -8.31% 3,252.85 2,982.57 التطوير العقاري

Transport 2.64% -4.49% 3,170.26 3,027.91 النقل

Media & Publishing 11.51% 2.07% 1,948.67 1,989.04 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism 17.55% 0.18% 4,678.13 4,686.61 الفنادق وال�صياحة
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كرث ارتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق فرباير 2009 م مع يناير 2009 م( ال�صركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of February 2009 with January 2009)

Company
ن�صبة التغري

31/01/2009 28/02/2009 ال�صركة

% Change

ACIG 38.19% 28.80 39.80 اأ�صيج

AICC 37.89% 17.55 24.20 التامني العربية

Saudi Export 29.25% 25.30 32.70 ال�صادرات

Al Ahsa for Dev. 26.90% 9.85 12.50 ح�صاء للتنمية الإ

ALLIANZ SF 26.09% 51.75 65.25 األيانز اإ�ض اإف

كرث انخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق فرباير 2009 م مع يناير 2009 م( ال�صركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of February 2009 with January 2009)

Company
ن�صبة التغري

31/01/2009 28/02/2009 ال�صركة

% Change

STC -24.20% 47.10 35.70 الت�صالت

SABIC -23.43% 47.80 36.60 �صابك

SADAFCO -22.45% 24.50 19.00  �صدافكو

MESC -21.68% 34.60 27.10 م�صك

Al Baha -20.92% 15.30 12.10 الباحة

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

�صهم ح�صب القطاعات - فرباير 2009م تداول الأ

Valueالقيمه بالع�صرة الف )0،000( Valume (00)الكميه باملئات Transactionsnال�صفقات

امل�صارف 

واخلدمات 

املالية

ال�صناعات 

البرتوكيماوية

�صمنت الأ التجزئة الطاقة 

واملرافق اخلدمية

الزراعة 

وال�صناعات 

الغذائية

الت�صالت 

وتقنية املعلومات

التاأمني �صركات 

ال�صتثمار املتعدد

ال�صتثمار 

ال�صناعي

الت�صييد 

والبناء

التطوير 

العقاري

النقل الإعالم 

والن�صر

الفنادق 

وال�صياحة



61 تداول عدد 29 مار�س 2009

كرث ن�صاطا - فرباير 2009 م ال�صركات اخلم�ص الأ

Top Five Active Stocks - February 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 4.32% 30.03% 144,974 �صابك

Alinma 3.42% 63.09% 114,786 الإمناء

MA’ADEN 2.91% 31.50% 97,575 معادن

ZAIN KSA 2.84% 73.46% 95,400 زين ال�صعودية

Emaar E.C 2.56% 54.85% 85,979 اإعمار 

�صهم املتداولة من حيث عدد الأ

By number of shares traded

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع  ال�صهم املتداولة

ال�صركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 10.86% 84.24% 586,843,182 الإمناء

ZAIN KSA 7.42% 90.86% 401,188,222 زين ال�صعودية

Emaar E.C 5.77% 70.71% 311,950,736 اإعمار 

MA’ADEN 5.77% 62.82% 311,871,150 معادن

SABIC 3.43% 21.79% 185,580,983 �صابك

�صهم املتداولة من حيث قيمة الأ

By value of shares traded

Company
ن�صبة ال�صركة من اإجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع �صهم املتداولة قيمة الأ

ال�صركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 8.20% 46.22% 8,373,159,629.85 �صابك

Alinma 6.55% 61.27% 6,692,811,782.00 الإمناء

ZAIN KSA 4.48% 75.33% 4,575,744,301.95 زين ال�صعودية

MA’ADEN 3.81% 42.26% 3,892,935,195.10 معادن

Emaar E.C 2.87% 58.05% 2,930,709,417.55 اإعمار 
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FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2009 - املوؤ�صرات املالية الرئي�صية

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفريه
ال�صعر/القيمه 

الدفريه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 19.85 17.13 1.16 1.76 11.28 1,500.000 29,775.00 25,690.45 2,639.00 الريا�ص

AlJazira 14.50 15.91 0.91 0.74 19.59 300.000 4,350.00 4,771.76 222.00 اجلزيرة

Saudi Investment 15.25 15.38 0.99 1.14 13.38 450.000 6,862.50 6,920.89 513.00 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 40.30 21.60 1.87 4.63 8.71 264.600 10,663.38 5,715.15 1,224.00 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 46.50 25.01 1.86 4.99 9.32 562.500 26,156.25 14,069.14 2,806.00 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 57.50 19.39 2.97 4.87 11.82 600.000 34,500.00 11,633.83 2,920.00 �ص�اب

Arab National 26.10 19.49 1.34 3.82 6.82 650.000 16,965.00 12,671.30 2,486.00 العربي الوطني

SAMBA 39.90 22.05 1.81 4.95 8.06 900.000 35,910.00 19,845.79 4,454.00 �صامبا

Al Rajhi 47.10 18.02 2.61 4.35 10.83 1,500.000 70,650.00 27,031.80 6,525.00 الراجحي

AL Bilad 20.80 10.71 1.94 0.42 49.92 300.000 6,240.00 3,212.84 125.00 البالد

Alinma 10.85 10.26 1.06 0.26 41.73 1,500.000 16,275.00 15,389.98 390.00 مناء الإ

Total Banks & Financial 
Services Sector  17.23 1.76 2.85 10.63 8,527.100 258,347.13 146,952.93 24,304.00

اإجمايل قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 11.20 11.53 0.97 0.38 29.73 120.600 1,350.72 1,390.34 45.43 كيمانول

SABIC 36.60 34.31 1.07 7.34 4.99 3,000.000 109,800.00 102,924.86 22,022.23 �صابك

SAFCO 90.25 32.14 2.81 17.12 5.27 250.000 22,562.50 8,033.96 4,279.85 �صافكو

Industrialization 12.90 16.10 0.80 1.31 9.83 460.685 5,942.83 7,415.95 604.81 الت�صنيع

Alujain 10.15 7.48 1.36 -0.91 (M)  (س) 69.200 702.38 517.37 -63.15 اللجني

Nama Chemicals 8.35 12.28 0.68 0.09 90.94 128.520 1,073.14 1,578.81 11.80 مناء للكيماويات

SIIG 10.35 11.57 0.89 0.13 80.22 450.000 4,657.50 5,206.54 58.06 املجموعة ال�صعودية

Sahara 
Petrochemical 12.65 11.66 1.08 -0.21 (M)  (س) 187.500 2,371.88 2,186.30 -39.39

ال�صحراء 

للبروكيماويات

YANSAB 16.30 10.13 1.61 -0.05 (M)  (س) 562.500 9,168.75 5,696.92 -25.59 ين�صاب

Sipchem 15.70 18.31 0.86 1.61 9.75 333.333 5,233.33 6,104.77 536.78 �صبكيم العاملية

APPC 14.75 11.44 1.29 1.486 9.92 141.375 2,085.28 1,617.45 210.15 املتقدمة

Saudi Kayan 10.10 10.33 0.98 0.11 88.30 1,500.000 15,150.00 15,494.08 171.57 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 17.70 10.58 1.67 -1.43 (M)  (س) 876.000 15,505.20 9,263.84 -1,256.24 برو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector  20.72 1.17 3.29 6.01 8,079.713 195,603.51 167,431.19 26,556.31

اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البروكيماوية

Arab Cement 34.00 29.29 1.16 4.02 8.46 80.000 2,720.00 2,343.42 321.48 ال�صمنت العربية

Yamamah Cement 32.80 21.05 1.56 4.53 7.25 135.000 4,428.00 2,841.39 610.89 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 50.00 27.92 1.79 6.09 8.21 102.000 5,100.00 2,847.70 621.32 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 81.50 38.07 2.14 11.28 7.23 45.000 3,667.50 1,713.09 507.43 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 52.00 16.85 3.09 5.65 9.20 140.000 7,280.00 2,359.63 791.07 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 47.50 22.44 2.12 5.33 8.91 105.000 4,987.50 2,356.06 559.74 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 40.90 21.81 1.88 5.05 8.10 86.000 3,517.40 1,875.32 434.24 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 18.85 11.68 1.61 1.74 10.82 90.000 1,696.50 1,051.46 156.75 ا�صمنت تبوك

Total Cement Sector  22.21 1.92 5.11 8.34 783.000 33,396.90 17,388.07 4,002.92 �صمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 36.00 13.29 2.71 2.77 13.01 22.500 810.00 299.07 62.27 اأ�صواق ع العثيم

SASCO 11.90 9.20 1.29 0.82 14.45 45.000 535.50 414.05 37.05 خدمات ال�صيارات

Thim’ar 17.35 8.35 2.08 -0.77 (M)  (س) 10.000 173.50 83.49 -7.71 ثمار

Fitaihi Group 11.60 11.19 1.04 0.37 31.15 50.000 580.00 559.33 18.62 جمموعة فتيحي

Jarir 154.00 22.90 6.73 11.09 13.88 30.000 4,620.00 686.87 332.77 جرير

Aldrees 23.50 12.67 1.85 2.12 11.11 25.000 587.50 316.87 52.89 الدري�ص

AlHokair 25.20 12.10 2.08 3.00 8.40 70.000 1,764.00 847.03 209.95  احلكري 

Alkhaleej Trng 47.00 19.53 2.41 4.22 11.14 10.000 470.00 195.30 42.19 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector  12.96 2.80 2.85 12.39 262.500 9,540.50 3,402.01 748.03 اإجمايل قطاع التجزئة



63 تداول عدد 29 مار�س 2009

FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2009 - املوؤ�صرات املالية الرئي�صية

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفريه
ال�صعر/القيمه 

الدفريه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Gas & 
Industrialization 20.45 13.08 1.56 1.98 10.31 75.000 1,533.75 980.88 148.70 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 9.45 11.65 0.81 0.26 36.63 4,166.594 39,374.31 48,522.89 1,074.78 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & 
Utilities Sector  11.67 0.83 0.29 33.44 4,241.594 40,908.06 49,503.77 1,223.48

اإجمايل قطاع الطاقة 

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 16.80 13.10 1.28 0.40 41.51 500.000 8,400.00 6,550.08 202.36 جمموعة �صافول

Food 13.40 8.51 1.58 0.71 18.97 20.000 268.00 170.15 14.13 الغذائية

SADAFCO 19.00 15.02 1.27 1.59 11.92 32.500 617.50 488.09 51.81  �صدافكو

Almarai 152.00 33.18 4.58 8.35 18.20 109.000 16,568.00 3,617.14 910.26 املراعي

Anaam Holding 33.00 11.03 2.99 0.54 60.76 10.900 359.70 120.19 5.92 اأنعام القاب�صة

H B  20.40 16.99 1.20 2.07 9.87 28.571 582.86 485.29 59.03 حلواين اإخوان

NADEC 34.20 17.66 1.94 1.16 29.53 60.000 2,052.00 1,059.72 69.50 نادك

Qassim Agriculture 8.85 8.11 1.09 0.01 1525.86 50.000 442.50 405.49 0.29 الق�صيم الزراعية

Hail Agriculture 21.00 16.49 1.27 2.17 9.68 30.000 630.00 494.55 65.11 حائل الزراعية

Tabuk Agriculture 18.60 18.98 0.98 1.18 15.72 20.000 372.00 379.58 23.67 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 33.00 8.29 3.98 -1.22 (M)  (س) 20.000 660.00 165.85 -24.34 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 20.10 13.97 1.44 -1.51 (M)  (س) 7.500 150.75 104.77 -11.32 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 20.30 23.61 0.86 2.72 7.46 20.000 406.00 472.22 54.42 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 -7.404 (M)  (س) 5.000 348.75 56.49 -37.02  بي�صة الزراعية 

Jazan Development 9.00 13.57 0.66 0.40 22.29 50.000 450.00 678.43 20.19 جازان للتنمية

Total Agriculture & 
Food Industries  15.83 2.12 1.46 21.09 963.471 32,308.06 15,248.04 1,404.01

اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�صناعات الغذائية

STC 35.70 18.88 1.89 5.52 6.46 2,000.000 71,400.00 37,766.34 11,047.06 الت�صالت

Etihad Etisalat 34.80 13.93 2.50 2.99 11.65 700.000 24,360.00 9,754.31 2,091.78 احتاد ات�صالت

Zain KSA 10.50 8.37 1.25 - - 1,400.000 14,700.00 11,721.83 - زين ال�صعودية 

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector  14.45 1.86 3.20 7.29 4,100.000 110,460.00 59,242.48 13,138.84

اإجمايل قطاع الت�صالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 31.00 21.47 1.44 1.34 23.05 50.000 1,550.00 1,073.35 67.24 التعاونية

Malath Insurance 22.25 7.76 2.87 -1.29 (M)  (س) 30.000 667.50 232.79 -38.71 مالذ للتاأمني

MEDGULF 17.00 9.89 1.72 -0.03 (M)  (س) 80.000 1,360.00 790.80 -2.50 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 65.25 6.63 9.85 -1.42 (M)  (س) 10.000 652.50 66.27 -14.17 األيانز اإ�ص اإف

SALAMA 37.20 6.14 6.05 -2.04 (M)  (س) 10.000 372.00 61.44 -20.36 �صالمة

Walaa Insurance 17.80 9.05 1.97 -0.10 (M)  (س) 20.000 356.00 181.03 -2.03 ولء للتاأمني

Arabian Shield 18.50 9.81 1.89 0.08 246.67 20.000 370.00 196.27 1.50 الدرع العربي

SABB Takaful 73.00 5.11 14.27 -0.36 (M)  (س) 10.000 730.00 51.14 -3.63 �صاب تكافل

SANAD 16.95 9.09 1.87 -0.68 (M)  (س) 20.000 339.00 181.71 -13.61 �صند

SAICO 34.50 8.99 3.84 -0.37 (M)  (س) 10.000 345.00 89.93 -3.70 �صايكو

Saudi Indian 34.70 7.91 4.38 -0.73 (M)  (س) 10.000 347.00 79.14 -7.34 ال�صعودية الهندية

Gulf Union  16.20 8.87 1.83 0.08 206.01 22.000 356.40 195.18 1.73 اإحتاد اخلليج

ATC 62.75 8.31 7.55 -1.01 (M)  (س) 10.000 627.50 83.12 -10.10 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 34.20 8.30 4.12 -1.53 (M)  (س) 10.000 342.00 83.04 -15.32 هلية الأ

ACIG 39.80 7.05 5.65 -2.02 (M)  (س) 10.000 398.00 70.49 -20.19 اأ�صيج

AICC 24.20 10.00 2.42 - - 20.000 484.00 200.00 - التاأمني العربية

Trade Union 15.80 9.90 1.60 - - 25.000 395.00 247.55 - الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 27.90 10.12 2.76 0.12 227.76 20.000 558.00 202.45 2.45 ال�صقر للتاأمني

U C A 20.20 10.00 2.02 - - 20.000 404.00 200.00 - املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.10 10.00 1.01 - - 100.000 1,010.00 1,000.00 - اإعادة

Bupa Arabia 15.70 10.00 1.57 - - 40.000 628.00 400.00 - بوبا العربية

Total Insurance 
Sector  10.39 2.16 -0.14 38.87 547.000 12,291.90 5,685.70 -78.74 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 42.80 14.11 3.03 0.53 81.37 15.000 642.00 211.69 7.89  امل�صايف 

Saudi Advanced 11.05 16.29 0.68 0.46 23.98 43.200 477.36 703.59 19.91 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 12.50 8.22 1.52 -0.03 (M)  (س) 49.000 612.50 402.58 -1.68 ح�صاء للتنمية الإ

SISCO 9.30 10.58 0.88 -0.36 (M)  (س) 68.000 632.40 719.77 -24.21 �صي�صكو

Assir 11.10 18.32 0.61 -3.41 (M)  (س) 126.389 1,402.92 2,315.51 -431.19 ع�صري

Al Baha 12.10 7.81 1.55 -0.44 (M)  (س) 15.000 181.50 117.20 -6.63 الباحة

Kingdom 4.00 3.43 1.17 -4.75 (M)  (س) 6,300.000 25,200.00 21,614.78 -29,911.18 اململكة

Total Multi-
Investment Sector  3.94 1.12 -4.59 40.26 6,616.589 29,148.68 26,085.12 -30,347.09

اإجمايل قطاع �صركات 

ال�صتثمار املتعدد
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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 
(Q 4 2008 as recent).

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 

ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �ض : املوؤ�صر �صالب لن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية لآ

الربع الرابع 2008 م(.

FINANCIAL INDICATORS - 28/02/2009 - املوؤ�صرات املالية الرئي�صية

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفريه
ال�صعر/القيمه 

الدفريه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

BCI 23.40 13.89 1.68 2.00 11.68 22.000 514.80 305.60 44.09 بى �صى اآى

MA’ADEN 11.40 17.71 0.64 0.21 53.07 925.000 10,545.00 16,382.83 198.69 معادن

Astra Indust 21.85 19.39 1.13 2.11 10.35 74.118 1,619.47 1,437.49 156.49 اأ�صرا ال�صناعية

Pharmaceutical 24.90 23.66 1.05 2.14 11.65 60.000 1,494.00 1,419.77 128.27 الدوائية

Glass 28.30 17.12 1.65 2.71 10.45 25.000 707.50 428.09 67.70 زجاج

FIPCO 36.00 14.01 2.57 2.55 14.12 6.875 247.50 96.33 17.53 فيبكو

Maadaniyah 24.10 16.63 1.45 1.97 12.26 20.445 492.73 339.99 40.20 معدنية

Saudi Chemical 22.00 17.35 1.27 3.19 6.89 63.240 1,391.28 1,097.03 201.83 الكيميائية ال�صعودية

SPM 51.75 14.95 3.46 2.83 18.32 30.000 1,552.50 448.38 84.75 �صناعة الورق

AlAbdullatif 41.20 14.95 2.76 2.48 16.63 81.250 3,347.50 1,214.82 201.30 العبد اللطيف

Saudi Export 32.70 11.02 2.97 1.32 24.73 10.800 353.16 118.97 14.28 ال�صادرات

Total Industrial 
Investment Sector  17.66 0.96 0.88 19.28 1,318.728 22,265.44 23,289.30 1,155.13

اإجمايل قطاع ال�صتثمار 

ال�صناعي

MMG 33.90 19.02 1.78 6.66 5.09 100.000 3,390.00 1,901.92 665.50 جمموعة املعجل

Ceramic 80.50 28.97 2.78 7.12 11.31 25.000 2,012.50 724.17 177.90 اخلزف

Gypsum 37.00 14.45 2.56 3.55 10.43 31.667 1,171.67 457.63 112.32 اجلب�ص

Cables 19.85 14.40 1.38 3.28 6.06 76.000 1,508.60 1,094.12 248.99 الكابالت

Saudi Industrial 8.40 5.88 1.43 -0.12 (M)  (س) 40.000 336.00 235.25 -4.71 �صدق

Amiantit 16.20 12.87 1.26 2.04 7.95 115.500 1,871.10 1,486.84 235.32 اميانتيت

Pipes 32.00 22.60 1.42 3.72 8.60 31.500 1,008.00 711.77 117.26 اأنابيب

Zamil Industrial 42.70 23.02 1.85 5.00 8.53 45.000 1,921.50 1,036.07 225.14 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 69.25 18.38 3.77 4.78 14.48 27.000 1,869.75 496.29 129.10 البابطني

SVCP 42.00 14.09 2.98 3.10 13.55 15.000 630.00 211.40 46.48 الفخارية

MESC 27.10 14.93 1.82 2.11 12.84 40.000 1,084.00 597.18 84.41 م�صك

Red Sea 62.00 22.87 2.71 7.24 8.57 30.000 1,860.00 686.15 217.11 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector  16.71 1.94 3.91 8.11 576.667 18,663.12 9,638.79 2,254.82 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 18.65 25.71 0.73 1.17 15.99 120.000 2,238.00 3,085.06 139.93 العقارية

Taiba 15.70 19.33 0.81 1.07 14.71 150.000 2,355.00 2,898.86 160.14 طيبة لال�صتثمار

Makkah 24.60 24.38 1.01 1.29 19.14 164.816 4,054.48 4,017.77 211.80 ن�صاء   مكة لالإ

Arriyadh Development 9.60 14.05 0.68 0.80 12.04 100.000 960.00 1,404.66 79.76 التعمري

Emaar E .C 8.05 9.64 0.84 -0.34 (M)  (س) 850.000 6,842.50 8,190.53 -292.04 اإعمار

Jabal Omar 18.85 9.92 1.90 -0.06 (M)  (س) 671.400 12,655.89 6,661.45 -37.64 جبل عمر

Dar Al Arkan 19.75 16.30 1.21 3.27 6.04 720.000 14,220.00 11,736.50 2,356.20 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector  13.69 1.14 0.94 8.08 2,776.216 43,325.87 37,994.83 2,618.15

اإجمايل قطاع التطوير 

العقاري

Shipping 16.40 16.12 1.02 2.35 6.98 315.000 5,166.00 5,077.97 740.32 النقل البحري

SAPTCO 8.00 11.31 0.71 0.24 33.10 125.000 1,000.00 1,414.02 30.21 النقل اجلماعي

Mubarrad 14.45 9.24 1.56 0.63 23.04 18.000 260.10 166.38 11.29 مربد

Budget Saudi 40.30 19.44 2.07 4.58 8.79 18.300 737.49 355.67 83.89 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector  14.73 1.02 1.82 8.27 476.300 7,163.59 7,014.04 865.71 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 19.60 15.39 1.27 2.11 9.27 15.000 294.00 230.91 31.71 عالن   تهامه لالإ

SRMG 30.00 17.20 1.74 2.81 10.69 80.000 2,400.00 1,376.25 224.45 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 19.75 13.20 1.50 2.51 7.87 60.000 1,185.00 791.88 150.50 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector  15.48 1.62 2.62 9.54 155.000 3,879.00 2,399.04 406.66 عالم والن�صر اإجمايل قطاع الإ

Hotels 23.70 19.54 1.21 1.79 13.26 69.006 1,635.44 1,348.41 123.35 الفنادق

Shams 29.60 7.16 4.13 0.02 1,201.76 10.150 300.44 72.71 0.25 �صم�ص

Total Hotel & Tourism 
Sector  17.95 1.36 1.56 15.66 79.156 1,935.88 1,421.12 123.60

اإجمايل قطاع الفنادق 

وال�صياحة

Market  14.50 1.43 1.22 8.90 39,503.034 819,237.64 572,696.43 48,375.83 اإجمايل ال�صوق




