
ال�شوق وال�شركات. < اأخبار 
< اأداء موؤ�شرات ال�شوق والقطاعات.
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ال�شوق. < متابع 
ال�شوق. واإ�شدارات  < مطبوعات 

ال�شـعوديـة نـافـذتك على �شـوق الأ�شـهم 
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محتويات العدد

هيئة التحرير

عبد اللطيف الفريحي

م�شطفى �شهاب

هـاين نديـم

الإخراج الفّني

خـالـد م�شطفـى الطـّبـاع

الت�صوير 

ار
ّ
ح�شن عمـ

الإعالنات

gbcksa@gbc-me.com

هاتف:96614623632+ 

فاك�س :96614612966+

ال�صرتاكات والتوزيع

gbcksa@gbc-me.com

فاكس: 96614612966+

جملـــة ف�صليــة جمانيــة 

ت�صدر عن ال�صوق املالية ال�صعودية

)تـــداول(

امل�صــــرف العـــــام

�شعيد الدرعاين 

م�شت�شار عالقات �إعالمية

saeed.dirani@tadawul.com.sa

اإن االآراء املن�شورة يف جملة تداول ال تعرب بال�رضورة 

عن اآراء تداول اأو النا�رض، اإمنا عن راأي كاتبها.

النا�صـر

www.tadawul.com.sa

تـــــــــــــــــــــــــداول

املحور

تعترب املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

من اأهم اأدوات التنمية ال�شاملة. وتعد 

كذلك من اأهم قطاعات الت�شغيل 

التي ت�شتوعب كمًا �شخمًا من 

العاملني، وتعمل على تو�شيع النطاق 

االقت�شادي....

حتليل

هل تدفع ظاهرة الت�شخم، ال�شعوديني 

اإىل االدخار؟ ح�شب ما يرى خرباء 

االقت�شاد، فاإن االدخار يعترب اآلية فعالة 

لكبح جماح الت�شخم واحلد من ارتفاع 

االأ�شعار...

حتت املجهر

وفق درا�شٍة اإح�شائيٍة م�شحّيٍة 

لعدٍد من ال�رشكات املدرجة التي 

قامت بزيادة راأ�شمالها يف ال�شنتني 

االأخريتني، تبنّي لهيئة �شوق املال 

ال�شعودية باأن ما يزيد عن  76% من 

اإجمايل حملة االأ�شهم ال ميار�شون... 

30
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40

 كلمة العدد 

تخ�ش�ص  اأن  الــ�شــــــــدفــة،  قــبــيـــل  مـن  ليــ�ص 

للم�رشوعات  العدد  هذا  حمور  “تداول”  جملة 

االقت�شاد  روافـــــــد  اأحـــــد  باعتــبـارها  ال�شغرية 

ال�شعودي، كما هي يف كافة بلدان العامل.

ح�شورها  امل�رشوعات  هذه  اأثبتت  فقد 

العامل  بلدان  اأكرث  يف  ال�شعيد  هذا  على  الفاعل 

تطورا. فهي النواة االأوىل لل�رشوح االقت�شادية 

فيه  تت�شكل  الذي  امليدان  اأنها  كما  الكربى. 

الكفاءات.  التجارب وتربز  اخلربات وتنمو فيه 

العاملة؛  للقوى  االأكرب  امل�شتوعب  اإىل ذلك  وهي 

حيث تزيد ن�شبة ا�شتيعابها من طاقة العمل عن 

الثمانني يف املئة يف الدول االأكرث تقدما. 

ال�شغرية  املن�شاآت  ت�شهم  الدول  هذه  يف 

واملتو�شطة مبا يراوح الـ 85%من الناجت املحلي 

االإجمايل. وهو رقم يعك�ص بال �شك الدور الهام 

لهذه ال�رشوح، التي على رغم �شغرها، اإال اأنها 

االأهم  االقت�شادي  الرافد  ت�شكل  جمموعها  يف 

حتى لدى الدول الكربى مبا لديها من �رشكات 

عمالقة جتاوزت اأوطانها اإىل العاملية.

باملوؤ�ش�شات  االهتمام  النامية  الدول  يف 

ال�شغرى واملتو�شطة مازال �شعيفًا.  وال زالت 

ما  يف  الدخول  عن  حتجم  االإقرا�ص  موؤ�ش�شات 

ال�شغرية.  امل�رشوعات  اإقرا�ص  مغامرة  تعتربه 

وعليه فال زالت ن�شبة م�شاهمة هذه املوؤ�ش�شات 

العمل  �شوق  ويف  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

�شعيفة.

قليال؛  مغايرة  ال�شورة  تبدو  اململكة  يف 

ال�شيء  بع�ص  متاأخرة  جاءت  التفاتة  فهناك 

ملحوظا  ارتفاعا  ف�شجلت   ، املن�شاآت  لهذه 

حني  ففي  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خالل 

جمموع  من   %  29.9 مان�شبته  ت�شكل  كانت 

ارتفعت  فقد  1999م،  عام  العاملة  املوؤ�ش�شات 

 %  43.3 مان�شبته   اإىل  لت�شل  ملحوظ   ب�شكل 

العام املا�شي.

يزال  فال  التح�شن  هذا  رغم  وعلى  لكن 

والت�رشيعات  العمل  من  الكثري  هناك 

الالزمة لدعم هذه ال�رشوح الواعدة.   

حتقيق

ترتقب دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية باهتمام بالغ ، االآثار 

املرتتبة على اقت�شادياتها جراء 

انطالقة ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة 

التي اأقرتها القمة اخلليجية الـ28 يف 

الدوحة مطلع دي�شمرب املا�شي...

22
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رسالة تداول

              خدمات البيانات، وغريهم(. 

الروؤية

على  تناف�ص  و  ومتنوعة،  �شاملة  مالية  خدمات  تقدم  متكاملة،  مالية  �شوقًا  نكون  الأن  ن�شعى 

م�شتوى عاملي.

الر�شالة

جلميع  م�شافة  قيمة  يحقق  مبا  ومتيز.  وفعالية  كفاءة  بكل  املالية،  االأ�شواق  وخدمات  منتجات  تقدمي 

امل�شتفيدين وامل�شاركني يف ال�شوق. 

الأهداف

عالية:  جودة  ذات  متميزة  خدمات  وتقدمي  كفاءة  بكل  املالية  ال�شوق  وت�شغيل  اإدارة   -  1
- اإدارة وت�شغيل ال�شوق املالية بكفاءة وفعالية. 

- �شمان كفاءة وجودة وعدالة ال�شوق. 

- دعم اجلهود الهادفة لرفع م�شتوى الثقافة اال�شتثمارية لدى امل�شتثمرين. 

- تقدمي خدمات متميزة، ذات جودة عالية لعمالئنا )الو�شطاء، امل�شتثمرين، امل�شدرين، مزودي

- تطوير اإمكانات وقدرات ال�شوق الفنية والتنظيمية 

تناف�شية:  ومتويلية  ا�شتثمارية  قنوات  توفر  رائدة،  مالية  �شوق  تطوير   -  2
- توفري االآليات املنا�شبة لل�رشكات للح�شول على التمويل الالزم. 

- تطوير اأ�شواق ومنتجات وخدمات واأدوات مالية متكاملة ومتنوعة وابتكارية.

- ت�شجيع كل من امل�شتثمرين وامل�شدرين والو�شطاء املحليني والعامليني، للم�شاركة يف ال�شوق.

- تكامل وفعالية العمليات الرئي�شية لل�شوق. 

- حتقيق عوائد مالية جمزية للمن�شاأة وم�شاهميها. 
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أخبار السوق

موقع هيئة ال�شوق المالية الإلكتروني 

يفوز باأف�شل موقع حكومي

الرابعة  الدورة  يف  العربية  باملنطقة  اإلكرتوين  موقع  اأف�شل  م�شابقة  جلنة  اأعلنت 

العربي، عن  العامل  اإلكرتوين على م�شتوى  باأف�شل موقع  ال�شنوية اخلا�شة  للجائزة 

الذي  الكبري  النجاح  اأعقاب  يف  ذلك  وياأتي  العربية؛  االإلكرتونية  املواقع  اأف�شل  اأ�شماء 

حققته امل�شابقة خالل االأعوام املا�شية، حيث تعّد هذه امل�شابقة االأوىل من نوعها التي 

املنطقة  يف  االإلكرتونية  املواقع  وت�شميم  تطوير  يف  املبدعة  املواهب  تكرمي  اإىل  تهدف 

وكانت  الفكرية.  ملكيتهم  حقوق  و�شون  تعزيز  يف  ت�شاهم  اأنها  عن  ف�شاًل  العربية، 

االإنرتنت  مواقع  ومطوري  م�شممي  اإىل  باالإ�شافة  الهيئات  لكافة  مفتوحة  امل�شابقة 

امل�شتقلني واأ�شحاب املواقع االلكرتونية يف كل من لبنان واالإمارات والكويت وعمان 

وقطر واالأردن والبحرين وال�شعودية والعراق و�شوريا وم�رش وفل�شطني. ومت تتويج 

الفائزين من الدول العربية امل�شاركة يف امل�شابقة خالل حفل خا�ص تخلله ع�شاء ر�شمي 

وذلك يوم 26 اإبريل املا�شي يف برج العرب بدبي،  والذي وزعت خالله جوائز كثرية 

على الفائزين، كاًل ح�شب الت�شنيف اخلا�ص بنوعية املوقع واخلدمة التي يقدمها.

ا�شرتاتيجي  موقع  اأف�شل  بجائزة  ال�شعودي  املالية  ال�شوق  هيئة  موقع  فاز  وقد   

حكومي www.cma.org.sa كاأحد الت�شنيفات التي دخلت �شمن جمموعة كبرية 

من الفئات امل�شاركة، والتي ت�شمل امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية والتجارة االلكرتونية 

والهيئات  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  واالأزياء  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

العامة والبلديات وامل�شت�شفيات. وكذلك اأف�شل موقع اإلكرتوين يف املجاالت ال�شناعية 

والريا�شية  ال�شخ�شية  واملواقع  واالإعالم  والدعاية  والقن�شليات  الدولية  والهيئات 

وال�شياحة والنقل الربي والبحري و�رشكات الطريان ومواقع بيع وتاأجري ال�شيارات، 

امل�شابقة  �شمت  وقد  وغريها.  االلكرتونية  والتجارة  والعقارية،  الرتفيهية  واملواقع 

ت�شميم  جمال  يف  خرباء  ت�شم  هيئة  فيها  الفائزين  باختيار  وقام  فئة.  وثالثني  اأربعًا 

وتطوير مواقع االإنرتنت، طبقًا ملقايي�ص خا�شة مبنية على اأ�ش�ص ذات معايري عالية يف 

جمال ت�شميم املواقع االإلكرتونية.

د. التويجري: جمعية المحللين الفنيين 

لم يرخ�ص لها من اأي جهة حكومية

عبد  الدكتور  املالية  ال�شوق  هيئة  رئي�ص  معايل  اأو�شح 

ما  حول  رده  يف  التويجري،  العزيز  عبد  بن  الرحمن 

جمعية  وجود  عن  موؤخرًا  ال�شحف  بع�ص  اأوردته 

اأن  املالية؛  االأوراق  جمال  يف  الفنيني  للمحللني  �شعودية 

مبا  حكومية،  جهة  اأي  من  لها  يرخ�ص  مل  اجلمعية  هذه 

يف ذلك هيئة ال�شوق املالية.  واأن هذه اجلمعية ال وجود 

هذا  يف  تراخي�ص  تعطي  ال  الهيئة  اأن  كما  لها.  ر�شميًا 

نظام  اإعداد  على  احلا�رش  الوقت  يف  تعمل  واأنها  املجال، 

للمحللني املاليني.

هيئة ال�شوق المالية توافق على طرح 

ا�شتثمارية �شناديق 

املالية،  ال�شوق  تطوير  يف  الهيئة  جلهود  ا�شتمرارًا 

ل�رشكة  موافقتها  عن  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

جدوى  �شندوق   « طرح  على  لال�شتثمار  جدوى 

جدوى  �شندوق   « و   » اخلليجية  االأ�شهم  ملوؤ�رش 

جدوى  �شندوق   « و   » ال�شعودية  االأ�شهم  ملوؤ�رش 

لالأ�شهم االأفريقية املرن«، وكذلك الرتخي�ص ل�رشكة 

لالأ�شواق  رنا  »�شندوق  طرح  على  لال�شتثمار  رنا 

)بالريال  لل�شيولة  رنا  »�شندوق  و  النا�شئة« 

الرتخي�ص ل�رشكة  عن  اأعلنت   كما  ال�شعودي(«،  

)اإت�ص اإ�ص بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة( على 

�رشكات  الأ�شهم  �شي  بي  اإ�ص  اإت�ص  �شندوق   « طرح 

البناء واالإ�شمنت ال�شعودية«.
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اأ�شترا ال�شناعية تتحول اإلى 

�شركة م�شاهمة وتطرح %30  

اأ�شهمها لالكتتاب من 
طرح  على  موافقتها  املالية   ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

متثل  ؛  العام  لالكتتاب  �شهمًا   )22,235,294(

ال�شناعية،  اأ�شرتا  جمموعة  اأ�شهم  من   )%30(

لل�شناديق  منها  جزء  تخ�شي�ص  وقررت 

اال�شتثمارية و االأ�شخا�ص املرخ�ص لهم. 

ال�رشكة  اأ�شهم  اأن  الهيئة  بيان  واأو�شح 

اإىل   2008/7/26م  من   الفرتة  خالل  �شتطرح 

2008/8/4م وذلك بعد اإمتام عملية بناء �شجل 
االأوامر، واأنه �شيتم ن�رش ن�رشة االإ�شدار اخلا�شة 

بال�رشكة قبل وقت كاف من موعد بداية االكتتاب 

املعلومات  على  االإ�شدار  ن�رشة  وحتتوي  فيها. 

عليها  االطالع  امل�شتثمر  يحتاج  التي  والبيانات 

ال�شيما  عدمه؛  من  اال�شتثمار  قرار  اتخاذ  قبل 

�شعر ال�شهم والبيانات املالية لل�رشكة ومعلومات 

وافية عن ن�شاطها واإدارتها

7

أخبار السوق

) معادن ( في اكتتاب عام في تموز/ يوليو القادم 

اأ�شهم   من  �شهٍم  اأنه تقرر طرح )462,500,000(  لها  املالية يف بيان  ال�شوق  اأعلنت هيئة 

اكتتاب  يف  ال�رشكة  اأ�شهم  من   )%50( متثل  )معادن(  ال�شعودية  العربية  التعدين  �رشكة 

عام  على اأن يخ�ش�ص جزء منها لل�شناديق اال�شتثمارية واالأ�شخا�ص املرخ�ص لهم فقط.

)بقيمة  الواحد  لل�شهم  ريااًل   )20( قدره  ب�شعر  ال�شهم  طرح  �شيتم  اأنه  البيان  واأو�شح   

على  بناء  ذلك  و  رياالت(  ع�رشة  قدرها  اإ�شدار  عالوة  و  رياالت،  ع�رشة  قدرها  ا�شمية 

قرار جمل�ص الوزراء يف هذا اخل�شو�ص.

ال�شبت  يوم  عمل  بداية  من  الفرتة  خالل  االأ�شهم  طرح  �شيتم  اأنه  الهيئة  بيان  واأ�شار   

2008/7/5م اإىل نهاية عمل يوم االأثنني 2008/7/14م. واأنه �شيتم تخ�شي�ص االأ�شهم 
و  مكتتب،  لكل  �شهمًا   )25( االأوىل  املرحلة  يف  يخ�ش�ص  بحيث  مرحلتني،  على  املطروحة 

من  لكل  �شهم     )2000( اأق�شى  بحد  بكاملها  املطلوبة  الكمية  الثانية  املرحلة  يف  تخ�ش�ص 

يتم  �شوف  التي  االأ�شهم  عدد  يزيد  ال  اأن  �رشيطة  �شهمًا،   )25( من  اأكرث  يف  االكتتاب  طلب 

تخ�شي�شها عن اإجمايل االأ�شهم املطروحة لالكتتاب العام، يف حني �شيخ�ش�ص ما يتبقى من 

االأ�شهم بعد ذلك وفق مبداأ الن�شبة والتنا�شب.

وذكرت الهيئة يف بيانها اأنه �شوف يتم ن�رش ن�رشة االإ�شدار اخلا�شة بال�رشكة قبل 

املعلومات  على  االإ�شدار  ن�رشة  وحتتوي  فيها.  االكتتاب  بداية  موعد  من  كاف  وقت 

والبيانات التي يحتاج امل�شتثمر االطالع عليها قبل اتخاذ قرار اال�شتثمار من عدمه، 

ال�شيما �شعر ال�شهم والبيانات املالية لل�رشكة ومعلومات وافية عن ن�شاطها واإدارتها. 

طرح 50%  من اأ�شهم �شركة ) كيمانول (

�شهمًا   )60,300,000( طرح  تقرر  اأنه  فيه  اأعلنت  بيانا  املالية  ال�شوق  هيئة  اأ�شدرت 

)كيمانول(،  امليثانول  كيمائيات  �رشكة  اأ�شهم  من   )%50( متثل  العام  لالكتتاب 

�شيخ�ش�ص  جزء منها لل�شناديق اال�شتثمارية. 

اإىل  2008/11/8م  من  الفرتة  خالل  �شتطرح  ال�رشكة  اأ�شهم  اأن  البيان  وذكر 

2008/8/20م وذلك بعد اإمتام عملية بناء �شجل االأوامر. واأ�شار اإىل اأن  ن�رشة االإ�شدار 
وحتتوي  فيها.  االكتتاب  بداية  موعد  من  كاف  وقت  قبل  �شتن�رش  بال�رشكة  اخلا�شة 

الن�رشة على املعلومات والبيانات التي يحتاج امل�شتثمر اإىل االطالع عليها قبل اتخاذ قرار 

املالية لل�رشكة، ومعلومات وافية  ال�شهم، والبيانات  اال�شتثمار من عدمه؛ ال�شيما �شعر 

عن ن�شاطها واإدارتها.

هيئة ال�شوق المالية... تقر 

زيادة راأ�شمال بنك الريا�ص

ال�شابع  يف  الريا�ص  بنك  يف  امل�شاهمون  �رشع 

ا�شبوعني،  وملدة  اجلاري  مايو  اأيار/  من  ع�رش 

اأقرتها  التي كانت  املال  راأ�ص  باالكتتاب يف زيادة 

هيئة  اأعلنت  اأن  بعد  للبنك،  العمومية  اجلمعية 

تقدم  الذي  الطلب  على  موافقتها  املالية،  ال�شوق 

به بنك الريا�ص بزيادة راأ�ص ماله من خالل طرح 

قيمتها  تبلغ  اأولوية  حقوق  �شهم  مليون   )875(

ريااًل   15( بواقع  ريال،  مليون   )13,125(

لل�شهم الواحد( . 

واأو�شح البنك الذي يبلغ راأ�شماله قبل الزيادة 

مليار   )8.75( اأن  ريال،  مليار   )6.25( املقررة 

ريال �شتذهب لزيادة راأ�ص املال، لي�شل اإىل )15( 

البالغ  الوفر  �شيخ�ش�ص  حني  يف  ريال،  مليار 

)4.375( مليار ريال لالحتياطي النظامي.

طرح �شندوق ل�شركة عودة واآخر ل�شركة رنا

طرح  على  موافقتها  موؤخرًا،  اأ�شدرته  بيان  يف  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

ال�شعودية  لالأ�شهم  ال�شفوة  موؤ�رش  �شندوق   " ال�شعودية،   العربية  عودة  �رشكة 

املتوافقة مع ال�رشيعة االإ�شالمية"، وكذلك قيام  �رشكة رنا لال�شتثمار بطرح "�شندوق 

رنا لل�شيولة بالدوالر االأمريكي". وجاءت موافقة الهيئة ا�شتمرارًا جلهودها يف تطوير 

ال�شوق املالية.
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طرح )30%( من اأ�شهم �شركة 

اأ�شواق عبداهلل العثيم في 

اكتتاب عام

طرح  عن  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

متثل  العام  لالكتتاب  �شهمًا   )6,750,000(

عبداهلل  اأ�شواق  �رشكة  اأ�شهم  من   )%30(

لل�شناديق  منها  جزء  �شيخ�ش�ص  العثيم، 

اال�شتثمارية.

اخل�شو�ص،  هذا  يف  للهيئة  بيان  واأو�شح   

من  الفرتة  خالل  �شتطرح  ال�رشكة  اأ�شهم  اأن 

وذلك  2008/6/30م  اإىل  2008/6/21م 
بعد اإمتام عملية بناء �شجل االأوامر. واأ�شار باأن 

ن�رشة االإ�شدار اخلا�شة بال�رشكة �شيتم ن�رشها 

فيها.  االكتتاب  بداية  موعد  من  كاف  وقت  قبل 

والبيانات  املعلومات  على  الن�رشة  وحتتوي 

التي يحتاج امل�شتثمر االإطالع عليها قبل اتخاذ 

قرار اال�شتثمار من عدمه، ال�شيما �شعر ال�شهم 

لل�رشكة ومعلومات وافية عن  املالية  والبيانات 

ن�شاطها واإدارتها. 

ان�شمام �شركة وطن لموؤ�ش�شات الو�شاطة العاملة 

في ال�شوق
لال�شتثمار  وطن  �رشكة  ان�شمام  عن  تـداول(،   ( ال�شعودية  املالية  ال�شوق  اأعلنت 

واأعمال االأوراق املالية، ملوؤ�ش�شات الو�شاطة العاملة يف ال�شوق املالية ال�شعودية.

واملتطلبات  االإجراءات  كافة  اأنهت  ال�رشكة  اأن  لها،  بيان  يف  )تداول(  واأو�شحت 

اإحدى  لت�شبح  تخولها  والتي  املالية،  ال�شوق  بع�شوية  املتعلقة  والنظامية  الفنية 

ب�شفة  والتعامل  املالية  الو�شاطة  خدمات  تقدم  التي  العاملة  الو�شاطة  موؤ�ش�شات 

وكيل يف ال�شوق املالية ال�شعودية )لبيع و�رشاء االأ�شهم املحلية(.

طرح اأ�شهم حلواني اإخوان لالكتتاب العام

لالكتتاب  �شهمًا   )8,571,430( طرح  عن  لها  بيان  يف  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

العام، متثل )30%( من اأ�شهم �رشكة حلواين اخوان.

التي �شيتم طرحها خالل  االأ�شهم،  اأنه �شيتم تخ�شي�ص جزء من  البيان   وذكر 

الفرتة من 2008/6/21م اإىل 2008/6/30م، لل�شناديق اال�شتثمارية. واأو�شح 

اأن  طرح اأ�شهم ال�رشكة �شيتم بعد اإمتام عملية بناء �شجل االأوامر، كما �شيتم ن�رش 

االكتتاب فيها.  بداية  بال�رشكة قبل وقٍت كاٍف من موعد  االإ�شدار اخلا�شة  ن�رشة 

االإطالع  اإىل  امل�شتثمر  يحتاج  التي  والبيانات  املعلومات  على  الن�رشة  و�شتحتوي 

عليها قبل اتخاذ قرار اال�شتثمار من عدمه، ال �شيما �شعر ال�شهم، والبيانات املالية 

لل�رشكة، ومعلومات وافية عن ن�شاطها واإدارتها.

هيئة ال�شوق المالية ترف�ص طلبا ل�شركة )�شدق( 

بزيادة راأ�ص مالها

اأعلنت هيئة ال�شوق املالية اأن جمل�ص اإدارتها قرر عدم املوافقة على الطلب الذي تقدمت به 

ال�رشكة ال�شعودية للتنمية ال�شناعية )�شدق(  باملوافقة على زيادة راأ�ص مالها من )400( 

مليون ريال اإىل   )784.3( مليون ريال، بغر�ص اال�شتحواذ على كامل اأ�شول وممتلكات 

�رشكة اإيتاب الدولية مقابل اإ�شدار 38,430,000 �شهم جديد من اأ�شهم �رشكة )�شدق( 

ل�شالح ال�رشكاء املالكني ل�رشكة اإيتاب الدولية بقيمة قدرها 11.25 رياال لل�شهم. 

النظامية  املتطلبات  �شوء  يف  الطلب  درا�شة  بعد  تبني  الأنه  رف�شها  الهيئة  وبررت 

واملعايري الكمية والنوعية املطبقة على جميع ال�رشكات التي تتقدم بطلب زيادة راأ�شمالها، 

اأنه يف غري م�شلحة امل�شتثمرين.

 واأو�شحت الهيئة يف بيان لها اأنه نظرًا اإىل اأن زيادة راأ�ص املال تعد طرحًا الأوراق مالية 

للم�شدر، واأن الطرح يف هذه احلالة بناًء على ن�رشة االإ�شدار يف غري م�شلحة امل�شتثمرين، 

وتاريخ  م/30  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املالية  ال�شوق  نظام  اإىل  وا�شتنادًا 

املالية  ال�شوق  ال�شادرة من جمل�ص هيئة  الت�شجيل واالإدراج  هـ، وقواعد   1424/6/2
مبوجب القرار رقم 3-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ، فقد اأ�شدر جمل�ص هيئة 

طلب  على  املوافقـة  عـدم  وبالتـايل  االإ�شدار،  ن�رشة  اعتماد  بعدم  قــراره  املالية  ال�شوق 

ال�رشكة املبني اأعاله. 

الترخي�ص ل�شركة نومورا 

لتقديم خدمات اأعمال 

الأوراق المالية

موافقته  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�ص  اأ�شدر 

ال�شعودية  العربية  منورا  ل�رشكة  بالرتخي�ص 

وكيل،  ب�شفة  التعامل  ن�شاط  مبمار�شة 

واحلفظ  امل�شورة  وتقدمي  والرتتيب،  واالإدارة، 

يف االأوراق املالية.

موافقتها  اأن  لها،  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 

التنظيمية  م�شوؤوليتها  من  انطالقًا  جاءت 

الأعمال االأوراق املالية، وا�شتمرارًا جلهودها يف 

عدد  زيادة  يف  منها  ورغبة  القطاع،  هذا  تطوير 

يف  للم�شتثمرين  خدماتها  تقّدم  التي  ال�رشكات 

جمال اأعمال االأوراق املالية. 
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التف�شيلي  التداول الإح�شائي  تقرير 

ح�شب الجن�شية ونوع الم�شتثمر / اأبريل 2008م

الأ�شهم  كمية 

“�شراء”  المتداولة 

اأبريل 2008م

الأ�شهم  كمية 

“بيع”  المتداولة 

اأبريل 2008م

 2008 ابريل  �شهر  خالل  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  التداوالت  قيمة  اإجمايل  بلغ 

)201,652,230,630.00( ريال، بارتفاع قدره )27%( عن تداوالت �شهر مار�ص من العام 

�شفقة.   4,300,836 خالل  من  نفذت  ريال،   158,973,667,166.50 كانت  والتي   ،2008
االأفراد  مبيعات  بلغت  حيث  ال�شوق،  على  امل�شيطر  هي  ال�شعوديني  االأفراد  تداوالت  ظلت 

ال�رشاء فقد  اأما عمليات  ال�شوق  )91.1%( من جميع عمليات  بن�شبة  اأي  183.79 مليار ريال 
بلغت 181.22 مليار ريال اأي بن�شبة )89.9%( من جميع عمليات ال�شوق. 

بينما بلغت مبيعات ال�رشكات ال�شعودية 6.78مليار ريال اأي ما ت�شكل ن�شبته )3.4%( اأما 

عمليات ال�رشاء فقد بلغت 8.44 مليار ريال اأي ما ن�شبيه )%4.2(. 

اأما بالن�شبة لل�شناديق اال�شتثمارية فقد بلغ اإجمايل مبيعاتها 4.44 مليار ريال اأي ما ن�شبته 

)2.2%( اأما عمليات ال�رشاء فقد بلغت 4.21 مليار ريال اأي ما ت�شكل ن�شبته )2.1%( يف حني 

فرد 
۹۲.۸۰%

"شراء"كمية األسهم المتداولة 
م ۲۰۰۸أبريل 

۹۲.۸۰%

صندوق إستثماري
۱.۳%

شركات
۳.۰%

العرب المقيمين
%۱.۳)   غير الخليجيين(

%۱.٥الخليجيين 

األجانب المقيمين 
) غير العرب والخليجيين(

۰.۱%

فرد 

"  بيع "كمية األسهم المتداولة 
م          ۲۰۰۸أبريل 

فرد 
۹۳.٥%

صندوق إستثماري
۱.۲%

شركات
۲.٦%

العرب المقيمين 
)غير الخليجيين ( 

۱.۳%
الخليجيين

۱.۳%

غير (األجانب المقيمين  
)العرب والخليجيين 

  ۰.۱%

ريال  مليار   3.51 اخلليجيني  امل�شتثمرين  مبيعات  بلغت 

اأما للم�شرتيات فقد بلغت4.61 مليار  اأي بن�شبة )%1.7( 

ريال اأي ما ن�شبته )%2.3(. 

)الغري  املقيمني  العرب  امل�شتثمرين  مبيعات  بلغت  وقد 

خليجيني( 2.90مليار ريال اأي ما ت�شكل ن�شبته )%1.4( 

بن�شبة  اأي  ريال  مليار   2.96 م�شرتياتهم  بلغت  حني  يف 

 . )%1.5(

اأما مبيعات االأجانب املقيمني فقد بلغت 229،40 مليون 

 214،76 م�شرتياتهم  بلغت  وقد   )%0.1( ن�شبته  ما  اأي 

مليون اأي ما ن�شبته )%0.1(.
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برعايته  اأقيم  حفل  يف   ،2007 لعام  عمل  بيئة 

ح�رشه جمع من رجال املال واالأعمال، وممثلي 

الوطنية.  ال�رشكات  من  عدد  يف  الب�رشية  املوارد 

التي  بيئة عمل �شعودية،  اأف�شل  وتهدف جائزة 

اإىل  2007م،  عام  »االقت�شادية«  جريدة  اأطلقتها 

اململكة  يف  العاملة  ال�رشكات  يف  العمل  بيئة  تقييم 

من خالل ت�شليط ال�شوء على ال�رشكات الرائدة 

يف بناء وتقدمي اأف�شل بيئات العمل ملوظفيها، كما 

تهدف اجلائزة اأي�شا اإىل حتديد اأف�شل املمار�شات 

بني  تناف�شية  بيئة  واإيجاد  الب�رشية  املوارد  يف 

ال�رشكات لتح�شني بيئة العمل فيما بينها.     

جريدة  قائمة  يف  ال�شاد�ص  املركز  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  احتلت 

االقت�شادية الأف�شل بيئة عمل �شعودية من بني ع�رش �رشكات �شعودية فازت 

�رشكة   70 من  العدد  قل�شت  تاأهيلية  ت�شفيات  بعد  فروع،  عدة  يف  باجلائزة 

م�شاركة يف البداية اإىل 30 �رشكة تاأهلت للمرحلة الثانية.

بالن�شبة  ال�رشكات  بيانات  فح�ص  املرحلة،  هذه  يف  امل�شابقة  اإطار  يف  مت  وقد   

وفق  الفائزة  ال�رشكات  اختريت  النهائية  املرحلة  ويف  الوظيفية.  العمل  لبيئة 

تقييم  خالل  من  فيها  امل�شاركة  املن�شاآت  ترتيب  ومت  عاملية.  ومقايي�ص  معايري 

اأو�شاط موظفي هذه املن�شاآت، وذلك عرب ا�شتبيان مت  مدى الر�شا الوظيفي يف 

م �شاحب ال�شمو امللكي االأمري الدكتور 
ّ
تطويره خ�شي�شًا لهذا الغر�ص. وقد كر

ال�شعودية  املجموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  في�شل 

الأف�شل  »االقت�شادية«  بجائزة  الفائزة  الع�رش  ال�رشكات  والت�شويق،  لالأبحاث 

)تداول ( تفوز بالمركز ال�شاد�ص لجائزة اأف�شل بيئة عمل لعام 2007م

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن �شلمان بن  عبدالعزيز يقدم درع اجلائزة للأ�شتاذ عبداللـه ال�شويلمي املدير التنفيذي ل�رضكة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(



ال�شوق  قطاعات  هيكلة  تطبيق  جناح  عن  "تداول"  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  اأعلنت 

ال�شويلمي  اهلل  عبد  واأكد  املن�رشم.  ال�شهر  خالل  بها  العمل  مت  التي  اجلديدة  وموؤ�رشاتها 

املدير التنفيذي لل�شوق املالية ال�شعودية "تداول" اأن جناح تطبيق توزيع قطاعات ال�شوق 

ال�شوق احلقيقي من  التطوير، وليعك�ص واقع  اإىل مثل هذا  ليلبي احلاجة  وموؤ�رشاته جاء 

اأ�شا�ص  على  ال�شوق  موؤ�رشات  واحت�شاب  ن�شاطها،  ح�شب  ال�رشكات  اأداء  مقارنة  خالل 

اأداء حمافظهم  امل�شتثمرين من مقارنة  للتداول فقط، والتي متكن  القابلة  املتاحة  االأ�شهم 

باأداء املوؤ�رش العام والقطاعي. 

لقطاعات  اجلديدة  بالهيكلية  تعريفية  بحملة  تلك  خلطوتها  مهدت  "تداول"  وكانت 

يف  والتطوير  االأبحاث  اإدارة  رئي�ص  خاللها  قدم  والدمام،   وجدة  الريا�ص  �شملت  ال�شوق 

�رشكة ال�شوق املالية عايد العايد حما�رشة تناول فيها اخلطوات واالإجراءات التي اتبعتها" 

تداول" لتطبيق املوؤ�رش احلر، مبينًا اأن اأغلب االأ�شواق العاملية تعتمد على االأ�شهم احلرة يف 

ح�شابها للموؤ�رش، ليعك�ص اجتاه ال�شوق احلقيقي واأدائها.

وك�شف العايد اأن طريقة توزيع االأرباح واال�شتحقاقات �شواء العينية اأو النقدية منها من 

قبل ال�رشكات على جميع االأ�شهم امل�شدرة �شواء القابل 

هي،  كما  �شتظل  للتداول  القابل  غري  اأو  للتداول  منها 

املوزع،  )الربح  مثل  املالية  املوؤ�رشات  ح�شاب  و�شيتم 

مردود الربح املوزع، �شايف الربح، حقوق امل�شاهمني، 

الدفرتية  والقيمة  ال�شهم  على  العائد  للعائد،  ال�شعر 

جلميع االأ�شهم(. وفيما يتعلق بحقوق االأولوية �شتظل 

كما هي دون تغيري، وكذلك حق الت�شويت والرت�شيح 

ملجال�ص اإدارات ال�رشكات. 

ال�شوق  االأبحاث والتطوير يف  اإدارة  واأو�شح رئي�ص 

القابلة  االأ�شهم  موؤ�رشات  باأن  ال�شعودية  املالية 

�رشكة  لكل  ال�شوقية  القيمة  ح�شاب  عن  تعرب  للتداول 

ال�شعودية،  املالية  لل�شوق  العام  املوؤ�رش  معادلة  �شمن 

عدد  اإجمايل  قيمة  على  بناء  القطاعية،  واملوؤ�رشات 

غري  �شهم  اأي  ا�شتبعاد  بعد  للتداول،  املتاحة  االأ�شهم 

متاح للتداول من ح�شاب املوؤ�رش". وفيما يتم احت�شاب 

ا�شتبعاد  بعد  �رشكة  لكل  للتداول  القابلة  االأ�شهم 

ح�ش�ص كل من الدولة و�شناديقها اال�شتثمارية املمثلة 

معا�شات  �شندوق  العامة،  اال�شتثمارات  �شندوق  يف 

وكذلك  االجتماعية،  التاأمينات  و�شندوق  التقاعد، 

ال�رشيك  وح�شة  االأجنبي،  ال�رشيك  ح�شة  مع  احلال 

املوؤ�ش�شني  تداوالت  على  احلظر  فرتة  اأثناء  املوؤ�ش�ص 

ذلك  اإىل  ي�شاف  ال�رشكة.  اإ�شدار  ن�رشة  حتددها  التي 

حال  يف  اال�شرتاتيجيني  ال�رشكاء  ح�ش�ص  ا�شتبعاد 

جتاوزه ن�شبة ملكية تعادل 10 % من اإجمايل االأ�شهم 

دوري  ب�شكل  "�شتقوم  تداول   اأن  واأكد  امل�شدرة. 

امللكية  ن�شب  تغري  وحتديث  مبراجعة  �شنة(  ربع  )كل 

لالأ�شهم القابلة للتداول". 

بعد حملة تعريفية بالهيكلية الجديدة لقطاعات ال�شوق المالية

"تداول" تعلن نجاح تطبيق هيكلة القطاعات وموؤ�شراتها

اكتتاب م�شرف النماء ثالث اأكبر اكتتاب في ال�شوق ال�شعودية

املالية  ال�شوق  �شهدتها  التي  االكتتابات  اأكرب  من  واحدًا  االإمناء  م�رشف  اكتتاب  �شكل 

ال�شعودية يف تاريخها. فقد بلغ عدد املكتتبني نحو 8.85 مليون مكتتب، �شاركوا يف اكتتاب 

املجمعة يف ذلك  االأموال  بلغت ح�شيلة  املا�شي. كما  اإبريل  الذي جرى يف �شهر  امل�رشف 

170%. وبذلك  اأكرث من  التغطية  18 مليار ريال، يف حني بلغت ن�شبة  اأكرث من  االكتتاب 

ت�شهده  املكتتبني،  عدد  حيث  من  اكتتاب  اأكرب  االمناء" ثالث  "م�رشف  يف  االكتتاب  يكون 

ال�شوق املالية ال�شعودية منذ قيامها. وذلك بعد اكتتاب 

"اإعمار املدينة االقت�شادية" و " ين�شاب" واللذين متا يف 
2005، حيث  2006 و دي�شمرب من العام  �شهر يوليو 

اأما يف  10.2 مليون،  اإعمار  بلغ عدد املكتتبني يف �رشكة 

�رشكة ين�شاب فبلغ 8.9 مليون  مكتتب. 
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أخبار السوق

عايد العايد يف حما�رضة حول الهيكلة اجلديدة يف الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�ض 
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األخبار

نفى وزير املالية الدكتور اإبراهيم الع�شاف نية اململكة العربية ال�شعودية تاأ�شي�ص �شندوق �شيادي 

اآجال  لال�شتثمار اخلارجي، نظرًا الأن الو�شع غري مطمئن حتى االآن للدخول يف ا�شتثمارات ذات 

حتقق  اململكة  داخل  كبرية  ا�شتثمارية  فر�ص  وجود  عن  ف�شال  اخلارج،  يف  عالية  وخماطر  طويلة 

يوروموين  موؤمتر  افتتاح  خالل  بها  اأدىل  �شحفية  ت�رشيحات  يف  الع�شاف  واأعلن  جمزية.  عوائد 

اأن احلكومة �شتم�شي يف تاأ�شي�ص �رشكة  الثالثة  يف الريا�ص حديثًا؛  ال�شعودية   الذي عقد دورته 

ا�شتثمارية �شبق االإعالن عنها يف وقت �شابق خالل منتدى الريا�ص االقت�شادي براأ�شمال قدره 20 

مليار ريال، لتكون �رشكة م�شاهمة مملوكة يف البداية ل�شندوق اال�شتثمارات العامة، وقابلة لدخول 

م�شاهمني اآخرين من القطاع اخلا�ص يف مرحلة الحقة.

اأن ال�رشكة اجلديدة �شت�شتثمر داخل اململكة، وخارجها ح�شب الفر�ص املتاحة، ومبا  واأو�شح 

يخدم االقت�شاد الوطني. 

ي�شــمــل  ما  وهو    العـالــم،  دول  بني  املاليــة  التدفقــات  على  قيود  و�شع  بعدم  الع�شاف  وطالب 

االقت�شادات  من  التدفقات  كانت  �شواًء  املوؤ�ش�شي  واال�شتثمار  ال�شيادية،  ال�شناديق  ا�شتثمارات 

النا�شئة اأو النامية للدول املتقدمة اأو العك�ص، ال �شيما يف الظروف احلالية التي يحتاج فيها النظام 

املايل العاملي اإىل هذه التدفقات اأكرث من اأي وقت اأخر.

العربي  النقد  موؤ�ش�شة  حمافظ  اأو�شح  جهته  من 

يف  االقت�شادية  ال�شيا�شات  اأن  ال�شياري  حمد  ال�شعودي 

�شيا�شات  تبني  خالل  من  �شعبًا  و�شعًا  تواجه  ال�شعودية، 

تفر�ص  املحيطة  الظروف  كانت  وان  حتى  تو�شعية  مالية 

و�شعا مغايرا. م�شريا اإىل اأن تزايد وترية النمو االقت�شادي 

املحلية  االإنفاق احلكومي واال�شتثمارات اخلا�شة  تزايد  مع 

ال�شلع على  اأ�شعار  ارتفاع  واالأجنبية  وما �شاحب ذلك من 

تزايد  اإىل  اأدى  الغذائية،  ال�شلع  وبالذات  العاملي  امل�شتوى 

معدل الت�شخم لالأ�شهر الثالثة االأوىل من العام احلايل مبعدل 

1% �شهريًا وو�شل اإىل 9.6% ل�شهر مار�ص املا�شي مقارنة 
ب�شهر مار�ص 2007. 

امل�شوؤولني  الذي حتدث خالله عدد كبري من  املوؤمتر  ويف 

الدكتور  النقل  وزير  ك�شف  العامليني،  االقت�شاد  وخرباء 

اأنه �شيتم خالل الربع الثاين من العام  جبارة ال�رشي�رشي 

الفائز مب�رشوع اجل�رش  اأ�شم امل�شتثمر  اجلاري االإعالن عن 

اأهم مكونات برنامج تخ�شي�ص اخلطوط  الربي الذي ميثل 

والدمام  والريا�ص  جدة  مدن  �شريبط  والذي  احلديدية، 

واجلبيل بخط حديدي طوله 1150كيلومرتا.

 وك�شف حممد اخلرا�شي حمافظ املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد 

من جانبه، اأن املوؤ�ش�شة اأطلقت اأعمالها يف ال�رشكة املتخ�ش�شة 

التي تدير ا�شتثمارات موؤ�ش�شة التقاعد يف املجال العقاري.

التغيري  على  اأوروبيون  خرباء  عول  املنا�شبة  هذه  ويف 

اململكة  �شتنتهجها  التي  والنقدية  املالية  لل�شيا�شة  املتوقع 

�شعيد  على  متميز  موقع  حل�شد  املقبلة  ال�شنوات  خالل 

االأثر  اإحداث  يف  بفعالية  وامل�شاركة  الدولية،  اال�شتثمارات 

املبا�رش على االقت�شاد العاملي.

اأن  ميكن  ال�شعودية  اأن  املوؤمتر  يف  م�شاركون  واأكد 

اال�شتثمارية  احلركة  �شعيد  على  مهما  دوليا  العبا  تكون 

االقت�شادية يف العامل، يف حال حولت ثرواتها ال�شيادية نحو 

النظام املايل العاملي، كما فعلت ال�شني. وقال مدير موؤمترات 

القطاع  " ق�شة  بانك  ريت�شارد  االأو�شط  ال�رشق  يوروموين 

املايل ال�شعودي برغم زخمها مل تبداأ بعد ".

اجلل�شات،  من  يومني  مدار  على  املوؤمتر  ناق�ص  وقد 

االقت�شادية  والتنمية  اململكة،  يف  املايل  القطاع  تطورات 

ومتويل  االإقرا�ص،  وق�شايا  االأ�شهم  واأ�شواق  ال�شاملة، 

العقاري،  والتمويل  الطبيعية،  املوارد  ومتويل  امل�شاريع، 

ال�شعودي، وغريها  املايل  للقطاع  التناف�شي  املوقف  وتعزيز 

من املو�شوعات ذات ال�شلة.

خالل فعاليات موؤتمر "يوروموني ال�شعودية 2008"

"التقاعد " تطلق اأعمال ال�شركة المتخ�ش�شة في اإدارة ا�شتثماراتها العقارية
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ل�شفقة  والتنظيمية  القانونية  االإجراءات  اأنهت  اإنها  ال�شعودية  االت�شاالت  �رشكة  قالت 

ا�شتحواذها على ح�شة 35% من �رشكة اأوجيه لالت�شاالت. 

واأو�شحت ال�رشكة يف بيان اأ�شدرته موؤخرًا، اأنها اأنهت يف 2008/4/28 جميع االإجراءات 

واملتطلبات الالزمة، مبا يف ذلك احل�شول على م�شادقة جميع اجلهات القانونية والتنظيمية 

يف الدول التي تعمل بها �رشكة اأوجيه لالت�شاالت، والتي مبوجبها متلكت �رشكة االت�شاالت 

اأوجية لالت�شاالت؛ وذلك مببلغ  % يف �رشكة �شعودي  تبلغ35  ال�شعودية ح�شة مبا�رشة 

قدرة 9.6مليار ريال . 

واأ�شار البيان اإىل اأنه مت نقل ملكية االأ�شهم ل�رشكة االت�شاالت ال�شعودية بعد اأن مت حتويل 

كامل املبلغ امل�شتحق لهذه ال�شفقة، والتي مت متويلها عن طريق التمويل باملرابحة مع ثالثة 

من البنوك املحلية؛ هي البنك االأهلي التجاري، بنك الريا�ص، وجمموعة �شامبا املالية، وذلك 

يف اإطار �شعي �رشكة االت�شاالت ال�شعودية اإىل اإيجاد م�شادر متويلية مالئمة ملركزها املايل 

القوي، ومبا يتوافق مع روؤيتها االإ�شرتاتيجية وتقييمها االئتماين العايل، والذي مت اإ�شداره 

موؤخرًا من قبل كربى وكاالت الت�شنيف العاملية.

االت�شاالت  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص   ، اجلا�رش  �شليمان  بن  حممد  الدكتور  وقال 

ال�شعودية باأن هذه ال�شفقة تاأتي تاأكيدا ال�شرتاتيجية �رشكة االت�شاالت ال�شعودية يف امل�شي 

يعدان  جديدين  �شوقني  يف  ال�رشكة  دخول  خالل  من  وذلك  اأو�شع،  انت�شار  حتقيق  يف  قدمًا 

من اأكرب اأ�شواق االت�شاالت النامية واأكرثها تقدما، حيث متتلك �شعودي اأوجيه ح�ش�شًا يف 

األخبار

اأحمد  بن  عبدالعزيز  االأمري  لالت�شاالت  عذيب  احتاد  ل�رشكة  التاأ�شي�شة  اللجنة  رئي�ص  اأكد 

بن عبدالعزيز، اأن االقت�شاد ال�شعودي مير بطفرة هائلة على ال�شعيدين الكمي والنوعي، 

ت�شارك فيها جميع قطاعات االقت�شاد، خ�شو�شًا قطاع تقنية املعلومات واالت�شاالت.

وتوقع يف ورقة العمل عر�شها يف ختام ملتقى جدة لالت�شاالت االأ�شبوع املا�شي، واألقاها 

وفقا  �شندي،  احمد  الدكتور  لالت�شاالت   عذيب  احتاد  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  عنه  نيابة 

لتقديرات عدد  من اخلرباء االقت�شاديني وخرباء االت�شاالت وتقنية املعلومات، اأن ت�شل قيمة 

120 بليون  ريال،  2010 بنحو  قطاع االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية يف اململكة بحلول عام 

م�شريًا اإىل اأن هذا القطاع يحتل املرتبة الثانية يف االإيرادات بعد النفط. وقدر معدل منو االإنفاق 

يف جمال االت�شاالت باأكرث من 8% �شنويًا. 

واأو�شح االأمري يف كلمته اأن قطاع االت�شاالت يف اململكة، يحظى بفر�ص منو كبرية، خ�شو�شًا 

التي  االإلكرتونية،  االإلكرتونية، ومبادرات احلكومة  االإلكرتوين، وال�شحة  التعليم  يف جماالت 

تنتهجها احلكومة ال�شعودية، اإ�شافة اإىل النمو املطرد يف املعامالت االإلكرتونية.

واأ�شاف اأن اإعادة هيكلة ال�شوابط التنظيمية لنظم الرتخي�ص يف اململكة، اأدت اإىل اإ�شافة رخ�شة 

يف  اال�شتثمارات  من  و�شتزيد  الثابت،  للهاتف  تراخي�ص  ثالثة  وكذلك  الثالثة،  املحمول  الهاتف 

البنية التحتية لل�شبكة الوطنية، و�شبكة االنرتنت وخدمات النطاق الرتددي العري�ص.

ولفت اإىل اأن اإح�شاءات هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات، تفيد باأن ن�شبة اخرتاق خدمات 

النطاق العري�ص متثل ما يقل عن 3 يف املئة، وتلك الن�شبة تعترب منخف�شة جدًا، مقارنة بن�شيب 

120  بليون ريال قيمة قطاع الت�شالت في المملكة عام 2010م
البلدان  ببع�ص  ومقارنة  اململكة،  يف  الدخل  من  الفرد 

اإىل  ذلك  وعزا  وكوريا،  املتحدة  اململكة  مثل  املتقدمة 

انخفا�ص معدل تغلغل واخرتاق خدمات النطاق العري�ص 

ومدى واأهميتها للقطاعات االقت�شادية االأخرى، وكذلك 

الطلب املحدود على خدمات النطاق الرتددي العري�ص.

واأعلن اأن �رشكة احتاد عذيب لالت�شاالت، ا�شتثمرت 

اأكرث من 1.25 بليون ريال فقط يف املرحلة االأوىل، لبناء 

التي  التايل،  ال�شلكية والال�شلكية و�شبكة اجليل  ال�شبكة 

ترمي اإىل التو�شل اإىل نطاق عري�ص، و�شوت وخدمات 

ال�رشكة  اإن  وقال  مالءمة.  اأكرث  ودولية  حملية  ات�شال 

�شبكاتها  تكون  اأن  �شمان  على  احلايل  الوقت  يف  تعمل 

متاحة جتاريًا للعمالء قبل نهاية هذا العام.

االخرين  وامل�شتثمرين  عذيب  احتاد  التزام  واأكد 

ب�شخ  الثابتة  االت�شاالت  خدمة  بتقدمي  لهم  املُرخ�ص 

لالت�شاالت،  التحتية  البنية  يف  جديدة  ا�شتثمارات 

ال�شعودي  لل�شباب  عمل  فر�شة   900 نحو  وتوفري 

باأجور عالية.

الت�شالت ال�شعودية ت�شتحوذعلى 35% من "اأوجيه لالت�شالت"

�رشكات ات�شاالت يف كل من تركيا وجنوب اإفريقيا. كما 

تقدم خدمات اإنرتنت يف ال�شعودية واالأردن ولبنان. 

الدوي�ص،  ماجد  بن  �شعود  املهند�ص  اأكد  جانبه  من 

الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة االت�شاالت ال�شعودية، اأن هذه 

االت�شاالت  �رشكة  تو�شع  عملية  من  �شت�رّشع  اخلطوة 

ال�شعودية وانت�شارها. وقال باأن االت�شاالت ال�شعودية، 

مبا متلكــه من خربة عري�شة يف ت�شغيل �شبكات الهاتف 

وتطوير  بدعم  تقوم  �شوف  اململكة،  يف  واجلوال  الثابت 

التي  االأ�شواق  اأوجيه يف جميع  عمليات �رشكة �شعودي 

تعمل فيها.  

ا�شتحواذ  عملية  ثالث  تعد  ال�شفقة،  هذه  باأن  يذكر 

خالل  ال�شعودية  االت�شاالت  �رشكة  بها  تقوم  خارجية 

ا�شتحوذت  واأن  �شبق  حيث  املا�شية؛  االأربعة  اال�شهر 

% من �رشكة   25 يف �شهر �شبتمرب املا�شي على ح�شة 

"ماك�شي�ص" املاليزية، كما فازت مبزاد يتعلق باحل�شول 
يف  النقالة  للهواتف  الثالثة  الرخ�شة  من   %  25 على 

الكويت خالل �شهر نوفمرب املا�شي. 
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ب�شبب تاأثير اأزمة الرهن العقاري... 

تراجع الأ�سواق الأمريكية والأوروبية يف الربع الأول

معظم  واأظهرت  العالمية،  المال   اأ�شواق  لمختلف  العام  الأداء  على  بظاللها  الأميركية  العقاري  الرهن  �شوق  اأزمة  األقت 

على  وا�شحا  الأزمة  تاأثير  فقد ظهر  وبالطبع  الأميركية،  الرهن  ب�شوق  التاأثر  لم�شتوى  تبعا  متباينة،  تراجعات  الأ�شواق 

اقت�شاد الوليات المتحدة ذاته، فاأقفلت موؤ�شرات الأ�شواق المالية الأميركية كلها على انخفا�ص. 

الو�شع ذاته �شهدته بع�ص الأ�شواق الأوروبية وكذلك الأ�شواق الآ�شيوية. 

اأن تاأثير الأزمة الأميركية لم يكن  اإل  اأخرى �شببت التراجع في عدد من هذه الأ�شواق،  اأ�شباب  وعلى الرغم من بروز 

محايدا بدوره. 

اإعداد/ �شركة رنا لال�شتثمار
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االأ�شواق االأمريكية: 

بخطوات  �شنتها  بداأت  االأمريكية  االأ�شهم  وكانت 

متاأرجحة، فمع اأن ال�شوق �شهدت ت�شحيحًا يزيد 

اإال  يناير؛  �شهر  من  االأول  الن�شف  % يف   8.5 عن 

على  ال�شديد  وتاأثريها  العقاري،  الرهن  اأزمة  اأن 

ظهور  اإىل  اأدت  االأنظمة  و�شيولة  املالية  االأ�شواق 

ينطلق  االأمريكي  االقت�شاد  اأن  اإىل  قوية  اإ�شارات 

الركود.  و�شع  يتخذ  اأن  ميكن  بطيء  تراجع  نحو 

ثقة  بانخفا�ص  االأمريكي  االقت�شاد  تاأثر  وقد 

امل�شتهلكني، وارتفاع العجز التجاري واملايل، وكذلك 

ن�شوء  وحمدودية  االقت�شادي  النمو  انخفا�ص 

االحتياط  بنك  قرار  ذلك  عن  نتج  وقد  الوظائف. 

الفدرايل بالعمل على تخفي�ص ن�شبة الفوائد ب�شكل 

لتعزيز  النظام  يف  ال�شيولة  حتفيز  اأجل  من  حاد 

طلب امل�شتهلكني، والذي كان عند اأدنى م�شتوياته 

انخفا�شًا  �شجل  الذي  امل�شتهلكني،  ثقة  موؤ�رش  مع 

108.20 نقطة  64.50 نقطة، مقابل  اإىل  بو�شوله 

للخ�شم  ونظرا  املا�شي.  العام  من  الفرتة  نف�ص  يف 

ي�شتغرق  اأن  العادة  )جرت  الفوائد  لن�شب  الكبري 

فرتة  االقت�شاد  على  الفوائد  ن�شب  خ�شم  تاأثري 

ترتاوح بني 6 اإىل 8 اأ�شهر( فاإن موؤ�رشات االأ�شواق 

موؤ�رش  اأن  اإذ  ملحوظًا،  حت�شنًا  �شجلت  االأمريكية 

 %  10 بن�شبة  منخف�شا  كان  الذي  داوجونز 

ال�شهر  اإقفال  ليتم  خ�شائره  من  جزءًا  ا�شرتجع 

اآند  اأ�ص  موؤ�رشا  حت�شن  بينما   %7.6 بانخفا�ص  

بلغت  انخفا�ص  على  ليغلقا  ونازداك،   ،S&P بي 

ن�شبته  9 % و  14 %على التوايل. 

النفط  اأ�شعار  جتاوزت  فقد  اآخر  جانب  ومن 

لتغلق  القيا�شية  االأرقام  جميع  االأول  الربع  خالل 

للربميل.  اأمريكي  دوالر   100 ال  حاجز  فوق 

فيها  مبا  االأخرى  لل�شلع  بالن�شبة  احلال  وكذلك 

الذهب، التي و�شلت اإىل اأ�شعار قيا�شية تاريخية.

جميع  ظلت  فقد  االقت�شادية  للحالة  وبالن�شبة 

االأمريكي  االقت�شاد  �شعف  اإىل  ت�شري  املوؤ�رشات 

مع موا�شلة اقت�شاد الربع الثاين �شريه لينخف�ص 

اإىل اأقل من التوقعات، بعدما �شهد ارتفاعا بلغ  

0.3 % يف الربع االأول. وقد ا�شتمر العجز التجاري 
يف االرتفاع نظرًا لزيادة تكاليف اال�شترياد، وكذلك 

الرتفاع اأ�شعار النفط. ومن جانب اآخر فقد ارتفع 

اإىل   2008 لعام  االأول  الربع  يف  التجاري  العجز 

 178.6 مقابل  اأمريكي  دوالر  بليون   182.3
2007م.  لعام  االأول  الربع  خالل  دوالر  بليون 

االأول  الربع  خالل  املنازل  مبيعات  انخف�شت  كما 

لهذا العام من 19.1مليون دوالر يف عام 2007 اإىل 

انخف�شت  وكذلك  اأمريكي.  دوالر  14.95مليون 
بليون   1.79 اإىل  لت�شل  اجلديدة  املنازل  مبيعات 

دوالر اأمريكي مقابل 2.56 بليون دوالر اأمريكي 

يف الربع االأول لعام 2007م. 

بنك  قام  2008م  عام  من  االأول  الربع  وخالل 

ن�شب  بتخفي�ص  االأمريكي  الفدرايل  االحتياط 

�شهر  يف   %  2.25 اإىل   %  3.5 من  مرتني  الفوائد 

2008م  مار�ص  �شهر  يف   1.75% واإىل  يناير 

ملحاولة حتفيز االقت�شاد االأمريكي، اإال اأن ذلك اأثر 

�شلبًا على الدوالر كعملة مقابل العمالت االأخرى؛ 

الدوالر  تراجع  اإىل  الفوائد  انخفا�ص  اأدى  حيث 

والني  اليورو  ارتفع  اإذ  الرئي�شية  العمالت  مقابل 

 1

  تقرير األسواق العالمية
  

  أزمة سوق العقار تهيمن بظاللها على أداء األسواق              
  
  

، بظاللها على األداء العام لمختلف األسواق العالمية األميركي خيمت أزمة سوق الرهن العقاري
رت معظم األسواق تراجعات متباينة، تبعا لمستوى التأثر بسوق الرهن األميركية، وأظه
طبع فقد ظهر تأثير األزمة واضحا على اقتصاد الواليات المتحدة ذاته، فأقفلت مؤشرات وبال

  . األسواق المالية األميركية كلها على انخفاض
الوضع ذاته شهدته األسواق األوروبية وكذلك أكبر األسواق اآلسيوية، بما في ذلك األسواق 

  . الناشئة
جع في عدد من هذه األسواق، إال أن تأثير أسباب أخرى سببت التراوعلى الرغم من بروز 

وتشير األوضاع الحالية التي يمر بها االقتصاد األميركي . األزمة األميركية لم يكن محايدا بدوره
إلى أن هذا التأثير سيتوصل إلى نهاية النصف األول من العام قبل أن يبدأ بالتراجع مع ظهور 

  .  ألميركي مخاوف شبح الركودمؤشرات على بعض التحسن، وتجاوز االقتصاد ا
  
  

  من التدهورعاصفة : األسواق األمريكية
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يزيد عن  تصحيحاً  تمع أن السوق شهدف ،بخطوات خاطئة سنتهابدأت  ألسهم األمريكيةا وكانت

الشديد على  اوتأثيره ،الرهن العقاري أن أزمةإال  ؛يناير في النصف األول من شهر% 8.5
إشارات قوية إلى أن االقتصاد األمريكي ينطلق  أدت إلى ظهوراألنظمة األسواق المالية وسيولة 

وقد تأثر االقتصاد األمريكي بانخفاض ثقة . ركودال وضعنحو تراجع بطيء يمكن أن يتخذ 
انخفاض النمو االقتصادي ومحدودية نشوء وكذلك ، التجاري والماليارتفاع العجز والمستهلكين، 

السياسات المتناقضة  تتنازعه تر بنك االحتياط الفدرالي الذي كاناقر وقد نتج عن ذلك .الوظائف
الفوائد بشكل  ةنسب تخفيضلى ع من جهة، أو العمل الهادفة إلى حث النمو والتغلب على التضخم

والذي كان على  .من جهة أخرى ينمن أجل تحفيز السيولة في النظام لتعزيز طلب المستهلك حاد
مقابل  ،نقطة 64.50إلى  بوصوله اً انخفاض الذي سجل ،المستهلكينأدنى مستوياته مع مؤشر ثقة 

امل�شدر/ �رشكة رنا لال�شتثمار

<
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التوايل  على   %  12.1 و   %  8.2 بن�شبة  الياباين 

مقابل الدوالر االأمركي. 

�شناعة  يف  الراهنة  القرو�ص  الأزمة  وكنتيجة 

املتحدة،  الواليات  يف  ن�شبت  التي  العقاري  الرهن 

بداأت  فقد  العقاري.  الرهن  حول  اجلدل  تفاقم 

اآثارها تنعك�ص فعال على ال�شناعة املالية حيث غدا  

لالأزمات  �شحايا  اال�شتثمارية  البنوك  من  العديد 

خ�شائر  تكبد  الذي  لين�ص  مرييل  بنك  منها  املالية، 

لبنكي  احلال  وكذلك  دوالر،  بليون   5.5 بلغت 

خل�شائر  تعر�شا  اللذين  بنك  �شيتي  و  اأ�ص  بي  يو 

فادحة، وموؤخرا واجه بنك بري �شترينز االإفال�ص. 

كما واجه م�رشف )�شيتي جروب( معاناة قا�شية 

ا�شطرمعها اإىل اللجوء اإىل امل�شادر الدولية من اأجل 

التغلب على االأزمة املالية. ويف نف�ص الفرتة اأعلن بنك 

يو بي اأ�ص ال�شوي�رشي عن معاناته ب�شبب م�شكلة 

 3.4 بـ  تقدر  خ�شائر  عن  وك�شف  العقاري  الرهن 

نظرا  �شترينز  بري  اأن  كما  اأمريكي.  دوالر  بليون 

للخ�شائر التي تعر�شت لها وعجزها عن االحتفاظ 

على  االعتماد  اإىل  ا�شطرت  حيوي،  مايل  بو�شع 

مع  اتفاق   اإطار  يف  الفدرايل  االحتياط  بنك  كفالة 

االأخري بري  )جي بي مورغان(   ي�شرتي مبوجبه 

�شترينز براأ�ص املال امل�شتثمر قبل االأزمة.

االأ�شواق االأوروبية: 

االأ�شواق  على  االأمريكية  االأ�شواق  اأداء  انعك�ص 

التدهور،  من  والهواج�ص  القلق  ب�شبب  االأوروبية 

اأي  العامل  يف  م�شتهلكة  �شوق  اأكرب  يف  الرتاجع  اإثر 

عن  ذلك  اأ�شفر  وقد  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 

تراجع موؤ�رش FTSC الربيطاين بن�شبة 11.70 % 

2008م. وكذلك تراجع  االأول من عام  الربع  خالل 

 % % و16.2   19.4 بن�شبة  موؤ�رشات داك�ص وكاك 

على التوايل. غري اأن عائدات الدوالر االأمريكي كانت 

االأوروبية  اأف�شل ب�شكل ملحوظ بالن�شبة لالأ�شواق 

قدرها  مكا�شب  حقق  اليورو  اأن  حيث  الرئي�شية 

اجلنيه  حقق  بينما  االأمريكية  العملة  % مقابل   8.2
% مقابل الدوالر يف   0.6 االأ�شرتليني ارتفاعًا قدره 

الربع االأول من ال�شنة.  

البنوك  توازن  عملية   كانت  فقد  اآخر  جانب  ومن 

نظريتها  من  اأ�شعب  اليورو  منطقة  يف  املركزية 

اأ�شعار  موؤ�رش  مب�شتويات  املتحدة  الواليات  يف 

اململكة  يف   106.7 بلغت  والتي   )CPI( امل�شتهلكني 

فرن�شا  يف   106.32 و  اأملانيا  يف  و106.8  املتحدة 

باأرقام منو  104.2و103.2 و102.69على التوايل.  

اليابان، هوجن كوجن: 

انخف�شت ال�شوق اليابانية بن�شبة 18.2 % متاأثرًة 

االقت�شاد  دخول  مع  الت�شدير  �رشكات  باأ�شهم 

هوجن  اأ�شواق  تكن  ومل  الركود.  مرحلة  االأمريكي 

كوجن باأف�شل من مثيالتها يف اليابان، حيث �شجلت 

االأول من  الربع  % خالل   17.8 انخفا�شًا بن�شبة 

الرائدة  االقت�شادية  املوؤ�رشات  اأما  2008م.  عام 

دي�شمرب  يف   %  0.2 اإىل  انخف�شت  فقد  اليابان  يف 

2006م.  دي�شمرب  % يف   1.1 مقابل   2007م 
كوجن  هوجن  اقت�شاد  منا  فقد  اأخرى  جهة  ومن 

يف   %  1.6 بن�شبة  ال�شائدة  االأو�شاع  مع  متواكبا 

الربع االأول من عام 2008م مقابل نف�ص الفرتة من 

العام ال�شابق، وهي اأقل ن�شبة على مدى ال�شنوات 

يزال  ال  العاملي  الرتاجع  الأن  ذلك  املا�شية،  القليلة 

ينال من الن�شاط االقت�شادي. 

االأ�شواق النا�شئة: 

من  االأول  الربع  يف  النا�شئة  االأ�شواق  �شهدت 

الدول  اأ�شواق  بني  خمتلفًا  اأداًء  2008م  العام 

يف  منوها  حمركات  تتمثل  التي  االآ�شيوية 

املنتجات واخلدمات امل�شدرة، وكذلك يف اأ�شواق 

دول اأمريكا الالتينية الغنية بامل�شادر الطبيعية، 

والتي تعترب امل�شتفيد االأكرب من ازدهار دورات 

اأ�شوئ  يف  النا�شئة  االأ�شواق  وكانت  الب�شائع. 

ب�شعر  مقومة  ارتفعت  التي  تايوان  عدا  حاالتها 

الدوالر بن�شبة 7.6 %. اأما �شوق �شنغافوره فقد 

الكورية  ال�شوق  خ�رشت  بينما   %  9.2 خ�رشت 

االأمريكي. بالدوالر  % مقومة   15.2
انعزالها  الالتينية  اأمريكا  اأ�شواق  اأثبتت  وقد 

الربع  خالل  العاملي  اال�شطراب  اأمام  ن�شبيًا 

انح�رشت خ�شارة  بينما  2008م  العام  االأول من 

االأرجنتني والربازيل يف  2.8% و 4.0 %)مقومة 

ب�شعر الدوالر االأمريكي( على التوايل.  

الأكرب  وال�شني  الهند  �شوقا  تعر�شت  اآ�شيا  ويف 

درجة من االنخفا�ص من حيث القيمة ال�شوقية 

مقارنة باالأ�شواق العاملية، حيث �شهدت �شوقا 

و   %  22.9 بن�شبة  تراجعًا  البلدين  هاذين 

%على التوايل. وقد اعترب هذا االأداء ال�شلبي   30.1
خالل  القوي  اأدائهما  بعد  منا�شبا  ت�شحيحا 

ال�شنوات املا�شية.  >
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الت�سخم ...... يقود ال�سعوديني اإىل الدخار

وير�سم الوجه اجلديد لقت�سادات الأفراد

هاني نديم

هل تدفع ظاهرة الت�شخم، ال�شعوديين اإلى الدخار؟ ح�شب ما يرى 

خبراء القت�شاد، فاإن الدخار يعتبر اآلية فعالة لكبح جماح الت�شخم 

والحد من ارتفاع الأ�شعار.
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النمو  معدالت  يلتهم   احلالة  هذه  يف  الأنه  املجتمع،  يف 

وعوائد التنمية”. 

على  احلايل  للت�شخم  املتوقعة  االنعكا�شات  وعن 

االأ�شواق املالية، واالنعكا�شات امللحوظة لهذه احلالة على 

د.  يجيب  التحديد،  وجه  على  ال�شعودية  املالية  ال�شوق 

فهد ال�شلطان: “ترجع خطورة الت�شخم على االقت�شاد 

العاملي ككل وعلى اقت�شاد اأي دولة من كونه يوؤثر على 

را�شمي  ويجعل  االأخرى،  االقت�شادية  املوؤ�رشات  كافة 

ال�شيا�شات ومتخذي القرارات االقت�شادية يتحركون يف 

م�شاحة �شيقة. ومن املعروف اأن �شوق االأ�شهم هي مراآة 

وامل�شتجدات  التطورات  كافة  عليها  تنعك�ص  االقت�شاد 

االقت�شادية الوطنية والعاملية اأي�شًا يف ظل انفتاح اململكة 

على االقت�شاد العاملي. فالن�شاط يف ال�شوق املالية يتاأثر 

معدل  فارتفاع  مبا�رش.  ب�شكل  فيها  ويوؤثر  بالت�شخم 

اجلزء  �شينفقون  الدخول  اأ�شحاب  اأن  يعني  الت�شخم 

ينخف�ص  ثم  ومن  اال�شتهالك،  على  دخولهم  من  االأكرب 

�شوق  يف  لال�شتثمار  املوجهة  ال�شيولة  وتقل  االدخار 

االأ�شهم. كما اأنه اإذا �شاحب ارتفاع الت�شخم رفع �شعر 

العائد  اأن  يعني  فهذا  امل�رشيف،  االئتمان  لكبح  الفائدة 

ثم  ومن  اأف�شل،  �شيكون  امل�شارف  يف  املدخرات  على 

للح�شول  امل�شارف  اإىل  املدخرات  اأ�شحاب  يتوجه 

اإقبالهم على  على عوائد م�شمونة على ودائعهم، ويقل 

على  الت�شخم  تاأثري  اإىل  باالإ�شافة  هذا  االأ�شهم،  �شوق 

اأداء ال�رشكات امل�شجلة يف �شوق االأ�شهم، مما يوؤثر على 

ال�رشكات، ويوؤثر كل  اأ�شهم هذه  التعامالت على  حركة 

ذلك على االأداء العام ل�شوق االأ�شهم. 

بقوله:  حليقة  اأبو  اإح�شان  د.  اأجاب  ال�شياق  ذات  ويف 

اإرباك  وهذا  ا�شتقرار،  عدم  ـ  بداهًة  ـ  يعني  “الت�شخم 
ما،  اقت�شاد  االقت�شادية، فاال�شتقرار يف  للحالة  وا�شح 

له موؤ�رشات منها: ا�شتقرار متو�شط م�شتوى االأ�شعار. 

وي�شري مثال اإىل جهة ما تريد اأن متول م�رشوعا من خالل 

اإ�شدار اأداة دين؟ يف حال ت�شاعد م�شتوى االأ�شعار، فقد 

ي�شرتيها،  من  تلك  الدين  الأداة  امل�شدرة  اجلهة  جتد  ال 

اأن  ميكن  ما  تتجاوز  االأ�شعار  يف  الزيادة  اأن  وال�شبب 

يدره �رشاء اأداة الدين تلك من عائد! وهذا بطبيعته يوؤثر 

ذلك،  ومع  املالية.  ال�شوق  من  جانبا  يعطل  قد  بل  �شلبا 

علينا االإقرار باأن تاأثري ال�شيا�شة النقدية اأقل كثريا على 

االقت�شادات  يف  م�شاهد  هو  مما  ال�شعودي  االقت�شاد 

املحلي  الناجت  يتجاوز  قد  االئتمان  حجم  حيث  املتقدمة 

التاأثري  هناك  املركزية  البنوك  بو�شع  فيكون  االإجمايل، 

ب�شورة فعالة ومبا�رشة على االأ�شواق املالية من خالل 

فالتاأثر  ال�شعودية،  يف  اأما  الفائدة.  �شعر  يف  التعديل 

بني هذا الراأي العلمي، وواقع احلال الذي يج�شده �شغف 

ال�شعوديني يف االإنفاق، ت�شهد ال�شوق ال�شعودية خما�ص 

البذخ غري املربر،  اإىل حماربة  والدة فكر ادخاري يدعو 

على  بالتايل  والعمل  االأ�رشة،  اقت�شاد  ال�شتقرار  دعما 

ويلتفت  االأولويات،  يراعي  جديد؛  ا�شتهالكي  نهج  بناء 

باهتمام للم�شتقبل. 

ارتفاع  فظاهرة  وا�شحة،  الت�شخم  اآثار  باتت  لقد 

طالت  االأخرية  االآونة  يف  عامليًا  ا�شت�رشت  التي  االأ�شعار 

كل مقومات احلياة، وكافة اأنواع ال�شلع واخلدمات. من 

هنا كان ال بد من البحث يف اأثر هذه الظاهرة على اأ�شواق 

م�شوؤوليتها  اإطار  يف  “تداول”  جملة  تولت  وقد  املال، 

املخت�شني  مع  املو�شوع  هذا  مناق�شة  ال�شعيد  هذا  على 

تعريفه،  الت�شخم،  مفهوم  عن  لال�شتدالل  حماولة  يف 

واأ�شبابه.

جمل�ص  ع�شو  حليقة  اأبو  اإح�شان  الدكتور  يعرف 

لال�شتثمار  وطن  ل�رشكة  املنتدب  والع�شو  ال�شورى، 

يف  “زيادة  باأنه  الت�شّخم  املالية،  االأوراق  واأعمال 

متو�شط االأ�شعار، وميكن و�شف الو�شع باأنه يف حالة 

ت�شخم عندما يتجاوز العر�ص الطلب؛ وي�رشح بقوله: 

وخدمات  ب�شائع  ل�رشاء  التناف�ص  يتزايد  عندما  اأي 

النقد  فيكون  منها،  املعرو�ص  تقل�ص  اأو  ثبات  و�شط 

فاإن  اآخر  وبتعبري  النادرة.  هي  وال�شلع  املبذول  هو 

املعرو�ص  يزيد  عندما  تتزايد  الت�شخمية  ال�شغوط 

اقت�شادنا املحلي.  النقود، وهذا متحقق بامتياز يف  من 

متحقق  كذلك  وهذا  ال�شلع،  على  الطلب  ينمو  وعندما 

بامتياز يف اقت�شادنا املحلي”.

الغرف  جمل�ص  عام  اأمني  ال�شلطان  فهد  د.  ويرى 

التعريفات  من  الكثري  هناك  اأن  ال�شناعية  التجارية 

حدوث  هو  الب�شيط  التعريف  لكن  الت�شّخم،  ملعنى 

ارتفاع متوا�شل يف امل�شتوى العام لالأ�شعار يعاين منه 

اأو الأن  االأ�شا�ص،  اإما الأن دخله منخف�ص يف  امل�شتهلك، 

دخله ال يزيد بزيادة تقارب االرتفاع يف االأ�شعار. كما 

اأجور  من  االإنتاج  تكاليف  الأن  اأي�شًا  املنتج  منه  يعاين 

واأ�شعار امل�شتلزمات االإنتاجية ترتفع، وهو ما ي�شطر 

معه املنتج بدوره لرفع اأ�شعار منتجاته، وت�شبح هناك 

اإذا مت رفع االأجور مما  دائرة مغلقة للت�شخم، خا�شة 

يزيد الطلب مرة اأخرى وتوا�شل االأ�شعار ارتفاعها.

موجودًا  الت�شخم  كان  “دائمًا  ال�شلطان:  وي�شيف   

االقت�شادات  العامل؛ خا�شة  اقت�شادات دول  يف معظم 

ي�شبح  الت�شخم  ولكن  مرتفعة.  مبعدالت  تنمو  التي 

النمو  ارتفع مبعدل يفوق معدل  اإذا  النمو  خطرًا يهدد 

د. فهد السلطان: 
ترجع خطورة 

التضخم على 
االقتصاد العالمي 

ككل وعلى اقتصاد 
أي دولة، من كونه 

يؤثر على كافة 
المؤشرات 

االقتصادية األخرى، 
ويجعل راسمي 

السياسات ومتخذي 
القرارات االقتصادية 

يتحركون في 
مساحة ضيقة.

<
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موجود لكنه متوا�شع بالفعل، اإذ اأن االرتباط بني التغيري 

يف �شعر الفائدة وموؤ�رش ال�شوق �شعيف جدا. والت�شخم 

اإال  ال�شعودية،  االأ�شهم  يوؤثر على �شوق  بحد ذاته قد ال 

بالقدر الذي يعك�ص توقعات امل�شتثمر ذات ال�شلة باجتاه 

االأ�شعار م�شتقبال، وال�شلة بني اأن يودع اأمواله يف البنك 

ليح�شل فوائد متدنية اأو يغامر بها يف ال�شوق ذات االأداء 

فقد  املتالطمة.  املحيط  باأمواج  اأ�شبه  تذبذبًا  املتذبذب 

لتنخف�ص  التايل  اليوم  يف  وتعاود  باملئة   3 يوما  ترتفع 

امل�شتثمر  اأن  الزعم  اأو قريبا منه! بل ميكن  القدر  بنف�ص 

اأ�شبح حما�رشا بني روؤية اأمواله ال�شائلة تتبخر قيمتها 

�شوق  يف  اأ�شهمه  �شعر  حت�شن  وترقب  ناظريه،  اأمام 

فقدت منذ بداية ال�شنة نحو 19 باملئة من قيمة موؤ�رشها، 

وبني �شلع ا�شتهالكية ومعمرة تت�شاعد قيمتها بوترية 

تكاد تكون يومية”.

خلف�ص  و�شيلة  االدخار  يكون  اأن  ميكن  كيف  ولكن 

م�شتوى الت�شخم، �شاألت تداول ال�شيوف؟

يعترب  االدخار  اأن  الغرف  جمل�ص  عام  اأمني  يو�شح 

اآلية فعالة لكبح جماح الت�شخم يف االقت�شاد، وذلك الأن 

االدخار يعني تقليل اال�شتهالك، ومن ثم خف�ص الطلب 

تخفي�ص  اإىل  يوؤدي  مما  واخلدمات،  ال�شلع  على  الكلي 

يعني  االدخار  معدالت  رفع  اأن  كما  االأ�شعار.  حرارة 

والتي  االقت�شاد  يف  لال�شتثمار  القابلة  املدخرات  تراكم 

وخدمية  وجتارية  �شناعية  جماالت  يف  ا�شتثمارها  يتم 

توؤدي اإىل زيادة االإنتاج، ومن ثم زيادة العر�ص.

الع�شو املنتدب ل�رشكة وطن لال�شتثمار واأعمال االأوراق 

املالية اإح�شان اأبو حليقة قال: يكون االدخار و�شيلة خلف�ص 

م�شتوى الت�شخم با�شتبعاد جزء من ال�شيولة من التداول، 

اأ�شحاب  ي�شعى  ب�رشعة  االأ�شعار  تت�شاعد  عندما  ولكن 

اال�شتثمار  على  العائد  كان  فاإذا  لتوظيفها.  املدخرات 

فاإن  ولذا  لال�شتهالك..  اأكرب  دافع  هناك  كان  متوا�شعا 

فر�ص  يف  تنوع   توفري  هي  االإدخار  لت�شجيع  الطريقة 

اال�شتثمار. وهنا تربز ال�شوق املالية ثانية. فال�شوق املالية 

تعمل من خالل دورة مرتابطة املراحل، وغياب اأية مرحلة 

قد يعيق التاأثري املتوخى لل�شوق يف االقت�شاد ككل.

وم�شتوى  الت�شخم  بني  عالقة  هناك  هل  ولكن، 

جمل�ص  عام  اأمني  يجيب  املالية؟،  ال�شوق  يف  التعامالت 

الغرف التجارية ال�شناعية د.فهد ال�شلطان: “كما �شبق 

ال�شوق  واأداء  الت�شخم  بني  متبادل  تاأثري  هناك  القول 

املالية، فال�شوق املالية هي اأول االأ�شواق تاأثرًا بالت�شخم، 

يليها �شوق ال�شلع، ثم �شوق العمل. وقد يوؤدي حت�شن 

االأداء يف �شوق االأ�شهم اإىل ت�شجيع االأفراد على االدخار 

لال�شتثمار  املدخرات  هذه  وتوجيه  اال�شتهالك،  وتقليل 

عائد  على  �شيح�شل  باأنه  املواطن  اأقتنع  اإذا  االأ�شهم  يف 

منا�شب من اال�شتثمار يف هذه االأ�شهم، ونوؤكد هنا على 

ل�شبط  املالية  ال�شوق  هيئة  بها  تقوم  التي  اجلهود  اأن 

االأداء والتعامالت يف �شوق االأ�شهم تلعب دورًا مبا�رشًا 

ت�شجيع  ثم  ومن  االأ�شهم،  يف  اال�شتثمار  ت�شجيع  يف 

االدخار، وت�شاهم بذلك ب�شكل غري مبا�رش يف كبح جماح 

الت�شخم يف االقت�شاد الوطني.

ال�شيولة  وفرة  اأن:  يرى  حليقة  اأبو  اإح�شان  االأ�شتاذ 

يعني ت�شاعد الطلب على ال�شلع واخلدمات، ومن ال�شلع 

ارتفاع  يعني  عليها  الطلب  فت�شاعد  املالية،  االأوراق 

�شعرها. ولذلك فالبد من االإ�شادة ب�شيا�شة هيئة ال�شوق 

املالية زيادة وترية االكتتابات العامة، فهي تعمق ال�شوق 

لت�شبح  املدخرات  من  مهمًا  جزءًا  وحت�شد  جهة،  من 

االقت�شاد  يف  االإنتاج  وترية  يعزز  ا�شتثماريًا  �شّخًا 

اأو  اأو املقاوالت  اأكان يف قطاع االت�شاالت  املحلي؛ �شواء 

بالتايل  ويزبد  البنكية.  اخلدمات  اأو  التحويلية  ال�شناعة 

وخدمات.  �شلع  من  معرو�ص  هو  ما  الوقت،  مرور  مع 

وهذا يوؤدي اإىل اال�شتجابة مع الزيادة يف الطلب املحلي، 

وي�شاهم يف جلم االأ�شعار؛ مما يدفع ال�شتقرارها، وبذلك 

تكون مكافحة الت�شخم.

كبح  يف  ت�شهم  اأن  املالية  لل�شوق  اإذن  ميكن  كيف 

وظيفتها  توؤدي  باأن  حليقة  اأبو  يردف  الت�شخم،  جماح 

االأ�شا�شية لت�شتقطب ال�شيولة وتعيد توجيهها فت�شخها 

الوطني  االإنتاجية لالقت�شاد  القطاعات  كا�شتثمارات يف 

واملوا�شالت  والبناء  والت�شييد  والزراعة  ال�شناعة  مثل 

تاأتي  وهنا  احل�رش.  ال  املثال  �شبيل  على  واالت�شاالت 

اأهمية اال�شتثمار طويل املدى يف ال�شوق املالية، فامل�شاربة 

فهي  ات�شعت  ما  واإذا  املالية،  ال�شوق  “حلب”  فن  هي 

“حلب” لالقت�شاد ككل عن طريق ن�شح يوؤدي اإىل جعل 
لتوليد  ولي�ص  الوهم  لبيع  من�شات  االإنتاجية  الوحدات 

يتجاوز  اأن  يجب  ال  ن�شاط  وامل�شاربة  امل�شافة،  القيمة 

جهود  على  تقوم  ال  فاالأ�شواق  ثانويًا،  يكون  اأن  حدود 

امل�شاربني بل على جهود امل�شتثمرين.

ال�شوق  اأن  ويرى  ال�شلطان،  فهد  د.  الراأي  يوافقه 

املالية ت�شهم ب�شكل غري مبا�رش يف كبح جماح الت�شخم 

االأ�شهم. ولذلك  اال�شتثمار يف  ت�شجيعها على  من خالل 

اأن هذا الدور الهام ميكن تفعيله من خالل تكثيف  نرى 

الوعي  لرفع  املالية  ال�شوق  بها هيئة  التي تقوم  اجلهود 

لكي  ال�شعودي،  املجتمع  لدى  االأ�شهم  يف  باال�شتثمار 

ويتم  مبو�شوعية،  االأ�شهم  �شوق  يف  الغالبية  تتعامل 

االبتعاد عن امل�شاربات امل�رشة بال�شوق. وي�رشح قائاًل: 

“اأي�شًا ميكن للنظم واللوائح التي اأ�شدرتها الهيئة خالل 

د. إحسان أبو 
حليقة:

من  بد   ال 
اإلشادة بسياسة 
هيئة السوق المالية 
بزيادة وتيرة 
االكتتابات العامة.

فهي تعمق السوق 
من جهة، وتحشد 
جزءاً مهماً من 
المدخرات لتصبح 
ضّخاً استثماريا يعزز 
وتيرة اإلنتاج في 
االقتصاد المحلي. 
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قواعد  اإر�شاء  يف  كبريًا  دورًا  تلعب  اأن  املا�شية  الفرتة 

�شوق  يف  امل�شجلة  ال�رشكات  اأداء  وحت�شني  ال�شفافية، 

االأ�شهم. 

الريال مرتبط بالدوالر، جملة يرددها املحللون، هل 

اأمني عام جمل�ص الغرف،  لذلك عالقة بالت�شخم؟ �شاألنا 

اأن هناك عالقة بني االرتفاع احلايل يف  “ال �شك  فاجاب: 

بالدوالر  ال�شعودي  الريال  وربط  الت�شخم،  م�شتوى 

العمالت  اأمام  قيمته  تراجعت  االأخري  فهذا  االأمريكي. 

ال�شنوات  خالل  وا�شحة  ب�شورة  االأخرى  العاملية 

االأخرية، وب�شفة خا�شة اأمام اليورو، ومع ذلك مازالت 

قيمة الدوالر اأمام الريال م�شتقرة ال تتغري. وهذا االأمر 

اأدى اإىل تراجع قيمة الريال بالتبعية اأمام العمالت الدولية 

غري الدوالر، ومن ثم ارتفاع تكلفة الواردات ال�شعودية 

من الدول التي تتعامل بعمالت غري الدوالر مثل االحتاد 

االأوروبي واليابان وال�شني. غري اأننا يجب اأن ال نن�شى 

عن  الوحيد  امل�شوؤول  هو  لي�ص  ال�شعيف  الدوالر  اأن 

االإيرادات  لنمو  اأثر  فهناك  اململكة،  يف  الت�شخم  ارتفاع 

النفطية التي اأدت اإىل زيادة م�شتويات الدخول، ومن ثم 

زيادة االإنفاق احلكومي واخلا�ص، واأثر النمو الوا�شح يف 

ال�شيولة النقدية على نحو مل ت�شهده اململكة يف تاريخها، 

هذا باالإ�شافة اإىل اأثر بع�ص القرارات املالية االأخرى؛ مثل 

قرار زيادة االأجور، وخف�ص �شعر الفائدة بالتوازي مع 

خف�ص �شعر الفائدة يف االقت�شاد االأمريكي، واال�شتمرار 

يف �شيا�شة اإطفاء الدين العام. فكل هذه العوامل ت�شب يف 

اجتاه واحد هو ارتفاع معدالت الت�شخم.

حتمل  علينا  اأنه  يرى  حليقة  اأبو  نظر  وجهة  من 

واأن  ومرها.  حلوها  االقت�شادية  اأو�شاعنا  م�شوؤولية 

من  �رشب  النقدية  وال�شيا�شة  الدوالر  على  اللوم  اإلقاء 

هي  م�شوؤوليتنا  اأن  اإذ  الغري،  على  اللوم  اإلقاء  �رشوب 

قيمتها  على  احلفاظ  م�شلحة  يف  ي�شب  ما  وكل  عملتنا 

مير  االأمريكية  املتحدة  الواليات  فاقت�شاد  ال�رشائية. 

االحتياط  جمل�ص  يتبع  اأن  ا�شتوجبت  حرجة  مبرحلة 

يف  ترجمت  وقد  تو�شعية  نقدية  �شيا�شة  هناك  الفدرايل 

تركت  الدوالر،  على  الفائدة  ل�شعر  متتابعة  تخفي�شات 

اأثرها على قيمة الريال يف مواجهة العمالت االأخرى. 

ودرا�شات  باإح�شائيات  احلكومية  اجلهات  تقوم 

الت�شخم، فكيف يت�شنى  ميدانية تقييميه وتتابع حركة 

لها و�شع حٍد لهذا الت�شخم؟

الناحية  من  الت�شخم  معاجلة  “اإن  ال�شلطان:  يجيب   

هما  ال�شيا�شات؛  من  جمموعتني  خالل  من  تتم  العلمية 

اإىل  النقدية واملالية. وهما �شيا�شتان تهدفان  ال�شيا�شتان 

حث  اأو  االقت�شاد،  يف  الكلي  الطلب  م�شتويات  من  احلد 

العر�ص الكلي يف املجتمع على الزيادة بال�شكل الذي يلبي 

االأ�شعار.  يف  النمو  من  احلد  ثم  ومن  الطلب،  يف  الزيادة 

يف  الت�شخمية  ال�شغوط  من  التخفيف  اأن  نعتقد  ونحن 

ال�شيا�شات  من  حزمة  اإتباع  يقت�شى  الوطني  االقت�شاد 

تلك  تلخي�ص  وميكن  والطويل.  الق�شري  االأجلني  يف 

ال�رشائية  القوة  على  احلفاظ  ا�شتمرار  يف:  ال�شيا�شات 

للريال ال�شعودي يف مقابل العمالت االأخرى غري الدوالر، 

واردات  ترتفع  التي  الدول  لعمالت  بالن�شبة  خ�شو�شًا 

اململكة منها، واحلد من النمو الهائل يف ال�شيولة النقدية يف 

اململكة، وجعل تلك ال�شيولة تتما�شى مع م�شتويات النمو 

الت�شخم.  يف  زيادة  ي�شاحبها  ال  حتى  الكلي  العر�ص  يف 

واخلدمات  ال�شلع  دعم  يف  احلايل  االجتاه  وا�شتمرار 

املحلي  االإنتاجي  اجلهاز  وتنمية  للمواطن.  االأ�شا�شية 

بحيث يكون قادرا على رفع م�شتويات العر�ص الكلي من 

ال�شلع واخلدمات ملواجهة الزيادة يف الطلب. ويف �شوء ما 

�شبق قد يكون من االأف�شل االبتعاد يف معاجلتنا للت�شخم 

للمملكة نحو  العام  التوجه  بقرارات تخالف  التدخل  عن 

اتخاذ قرارات تدخل  اأو  ال�شوق واالقت�شاد احلر،  اآليات 

االقت�شاد يف حالة من التباطوؤ، وتوؤدي اإىل ت�شييع فر�شة 

اخليار  يبقى  ثم  ومن  الراهنة.  الطفرة  من  اال�شتفادة 

الغالب  يف   ( معني  ت�شخم  معدل  ا�شتهداف  هو  االأف�شل 

اأو يدور حول رقم  اأعلى للت�شخم،  يكون يف �شورة حد 

اأو   2% حدود  يف  ومنخف�ص  اأحادي  رقمًا  يكون  معني 

منو  معدل  حتقيق  على  ي�شاعد  اأن  ب�رشط   ) مثاًل   3%
منا�شب ) قد ال يقل عن %5 مثاًل( وهي معدالت حتتاج 

اإىل ح�شابات دقيقة من اجلهات امل�رشفة على ال�شيا�شات 

كل  تتعاون  اأن  يجب  هذا  ويف  اململكة.  يف  والنقدية  املالية 

ال�شعودي،  العربي  النقد  كموؤ�ش�شة  املعنية،  اجلهات 

وم�شلحة  وال�شناعة،  التجارة  ووزارة  املالية،  ووزارة 

االإح�شاءات العامة، وجمل�ص الغرف والغرف ال�شعودية 

يف تفعيل ال�شيا�شات الالزمة لكبح جماح الت�شخم. 

لال�شتثمار  وطن  ل�رشكة  املنتدب  الع�شو  ويختتم   

واأعمال االأوراق املالية اإح�شان اأبو حليقة بقوله: اإن كبح 

االقت�شادية برمتها، فاحلفاظ  االآلة  الت�شخم م�شوؤولية 

على ا�شتقرار االأ�شعار اأمر لي�ص بو�شع وزارة اأو م�شلحة 

اأما  مبفردها.  به  تقوم  اأن  �رشكة  اأو  جتارية  غرفة  اأو 

ر�شد االإح�شاءات فهي م�شوؤولية م�شلحة االإح�شاءات 

العامة واملعلومات، وعلينا اإدراك اأن لي�ص ثمة حل �شهل 

و�شحري للت�شخم، فما دام هناك منو متوا�شل، هناك 

طلب مت�شاعد، وما دامت اإمكانات االقت�شاد اللوج�شتية 

الطلب  يف  النمو  جماراة  على  قادرة  غري  االإنتاجية  اأو 

فم�شتوى االأ�شعار �شيوا�شل رحلة ال�شعود. >
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ال�شوق الخليجية الم�شتركة.. انطالقة نحو التكامل القت�شادي

واآثار اإيجابية  مرتقبة على اأ�سواق املال اخلليجية

اإعداد/ �شعيد الح�شنية

تترقب دول مجل�ص التعاون لدول الخليج العربية باهتمام بالغ ، الآثار المترتبة 

القمة  اأقرتها  التي  الم�شتركة  الخليجية  ال�شوق  انطالقة  جراء  اقت�شادياتها  على 

الخليجية الـ28  في الدوحة مطلع دي�شمبر الما�شي، والتي بداأ العمل بموجبها 

اعتبارًا من مطلع العام الحالي 2008م، في م�شعى لدعم التعاون التجاري 

لهذه  المرتقبة  الآثار  هي  فما  الأع�شاء.   الدول  بين  وال�شتثماري  والقت�شادي 

مجل�ص  دول  في  المال  اأ�شواق  وعلى  ككل،  الخليجي  القت�شاد  على  ال�شوق 

التعاون بوجه خا�ص؟
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اأ�شكال  اأقوى  من  امل�شرتكة،  اخلليجية  ال�شوق  تعد 

العمل  اإطار  يف  متقدمة  ومرحلة  االقت�شادي،  التعاون 

اخلليجي امل�شرتك، جرى التمهيد لها منذ اأكرث من ع�رش 

املوحدة  اجلمركية  التعرفة  �شملت  باتفاقات  �شنوات 

لدول املجل�ص، وتاأ�شي�ص االحتاد اجلمركي، كما يجري 

العمل بجدية نحو اخلروج بعملة خليجية موحدة تنطلق 

يف  االأكرب  االقت�شادي  ال�رشح  متوجة  2010م،  العام 

املنطقة العربية. 

االأهداف  من  انطالقًا  ال�شوق،  هذه  اإطالق  جاء  وقد 

ويف  التعاون،  ملجل�ص  االأ�شا�شي  النظام  ت�شمنها  التي 

االأع�شاء،  الدول  بني  التعاون  اأوا�رش  تقوية  مقدمتها 

جميع  يف  بينها  والرتابط  والتكامل  التن�شيق  وحتقيق 

اأكد عليه  د. نا�رش  اإىل وحدتها. هذا ما  امليادين و�شواًل 

اإبراهيم القعود  رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية االقت�شادية 

لل�شئون  امل�شاعد  العام  االأمني  ونائب  اخلليجية 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  يف  االقت�شادية  

امل�شرتكة،  ال�شوق اخلليجية  اأهمية حتقيق  اأن  اإىل  م�شريا 

التكامل  مراحل  من  اأ�شا�شية  مرحلة  كونها  من  تنبع 

االقت�شادي التي تعمل دول املجل�ص على حتقيقها ب�شكل 

متدرج، بدءًا مبنطقة التجارة احلرة )1983م(، فاالحتاد 

يف  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق  ثم  )2003م(  اجلمركي 

مطلع هذا العام.

اإدارة   جمل�ص  رئي�ص  املطوع  يعقوب  خالد  ويرى 

قيام  اأن  الكويت،  يف  واال�شتثمار  للتمويل  املدينة  �رشكة 

ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة، يعد واحدة من نقاط التحول 

ملا  العربى،  اخلليج  منطقة  ودول  ل�شعوب  التاريخية 

ب�شورة  �شواء  عديدة،  فوائد  من  ال�شوق  هذه  حتتويه 

حتقيق  على  تعمل  اأنها  اإذ  مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة 

فى  االأع�شاء  الدول  بني  والرتابط  والتكامل  التن�شيق 

اأو  الزاوية،  حجر  يعد  مما  املجاالت  خمتلف  فى  املجل�ص 

االأ�شا�ص فى وحدة هذه الدول.

احلميد  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  اعترب  جانبه  من 

اأن   ، احلميد  الرحمن  عبد  الدكتور  لال�شت�شارات  والنمر 

عملية  عن  النظر  بغ�ص  واحدة،  �شوقًا  اخلليجية  ال�شوق 

اأو تاأطريها من الناحية القانونية.  التنظري لهذه ال�شوق، 

فمنذ تاأ�ش�شت دول املجل�ص، وهناك تبادالت جتارية هائلة 

النجاح  اأن  من عوامل  بني املواطنني. واأكد احلميد  على 

جدوى  حتقق  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق  �شتجعل  التي 

اقت�شادية، هي يف ترك املواطنني يتبادلون وي�شتثمرون 

تتوفر  كبرية  جذب  عوامل  هناك  اأن  اإىل  م�شريا  بحرية، 

ال�شغرية  الدول  م�شلحة  من  اأن  وراأى  ال�شوق.  هذه  يف 

واأكرثها  االقت�شادات،  اأكرب  الأنها  اململكة،  اىل  تتوجه  اأن 

“ ال �شك   : ا�شتهالكا. وقال  ا�شتثمارية، واأعالها  فر�شا 

يكون  الذي  احلر  االقت�شاد  هو  االأف�شل،  االقت�شاد  اأن  

�رشورة  على  واأكد   . فح�شب”  له  التقنني  الدول،  دور 

القطاعات  العمالة واملوظفني والكوادر املوؤهلة بني  تدفق 

وبني الدول ب�شهولة يف اإطار ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة. 

هو  لهذا،  اجلاذبة  العوامل  اأحد  يكون  “قد   : واأ�شاف 

توحيد  واأي�شا  ال�شت.  الدول  يف  العمل  نظام  توحيد 

انظمة التاأمينات االجتماعية”. وراأى اأن ذلك �شيوؤدي ال 

�شك اإىل اإثراء املنطقة، واإىل كبح جماح بع�ص العمالة غري 

دول  مداخيل  زيادة  واإىل  اخلليج،  يف  املوجودة  العربية 

وحتريك  واالإ�شتهالك  االإنفاق  زيادة  وبالتايل  املجل�ص. 

املهمة  االأ�شياء  من  هي   العوامل  وهذه  االقت�شاد،  عجلة 

يف التعاون اخلليجي”.   

اإدارة البحوث  واعترب د.عبد الرحمن الطريفي  مدير 

والتطوير يف �رشكة الو�شل للو�شاطة املالية يف االإمارات 

اأهم  من  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق  اأن  املتحدة؛  العربية 

جمل�ص  يف  عليها  واملوافقة  اتخاذها  مت  التي  القرارات 

م�شرتكة  قوانني  اإيجاد  اإىل  ودعا  اخلليجي.  التعاون 

اإىل  الو�شول  اأجل  من  االأع�شاء  الدول  بني  وتفعيلها 

التكامل االقت�شادي املن�شود. 

تعاين  التي  املعوقات  اأهم  حول  �شوؤال  على  وردا 

الطريفي:  الدكتور  قال  اخلليجية  املالية  االأ�شواق  منها 

القوانني  يف  االختالفات  من  اخلليجية  ال�شوق  “ تعاين 
هذه  لتوحيد  حاجة  وهناك  دولة،  كل  يف  املوجودة 

القوانني الإزالة العقبات”. واأو�شح اأن اأهم هذه القوانني 

التي  اال�شتثمار  “قوانني  هي  توحيدها؛  يجب  التي 

التي  التحديات  اأهم  من  وهي  الآخر،  بلد  من  تختلف 

تواجه دول املجل�ص”.

اخلليجية  ال�شوق  اأهمية  اأن  احلميد  الدكتور  وراأى 

الفروقات،  كافة  اإذابة  لدى  �شتت�شاعف  امل�شرتكة 

لتوحيد  الوطنية،  االقت�شادية  ال�شيا�شات  يف  والتباين 

عن  االأع�شاء،  الدول  يف  والطلب  العر�ص  قوى  ودمج 

واخلدمات  بال�شلع  للتجارة  الكامل  التحرير  طريق 

وعنا�رش االإنتاج. ونوه مبا  ن�شت عليه املادة الثالثة من 

باأن  تق�شي  والتي  ال�شوق؛  لقيام  االقت�شادية  االتفاقية 

يعامل مواطنو دول املجل�ص الطبيعيون واالعتباريون يف 

اأي دولة من الدول االأع�شاء، نف�ص معاملة مواطنيها دون 

تفريق اأو متييز يف كافة املجاالت االقت�شادية.  

اأورده   ما  على  القعود  الدكتور  اأكد  ال�شياق  هذا  يف 

املواطنة  اإطار  يف  امل�شاواة  حقوق  من  احلميد  الدكتور 

اخلليجية  ال�شوق  اأ�شا�شيات  من  واعتربها  االقت�شادية، 

ميكن  اأن  �شاأنه  من  ذلك  كل  اأن  على  و�شدد  امل�شرتكة. 

الدكتور القعود : 
ال شك أن وجود 
سوق خليجية 
واحدة، سيعزز 

استقطاب المزيد 
من االستثمارات 

األجنبية المباشرة، 
وغير المباشرة.

<
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يف  املتاحة  الفر�ص  من  اال�شتفادة  من  اخلليجي  املواطن 

االأ�شواق املالية يف جميع دول املجل�ص، وفتح جمال اأو�شع 

لال�شتثمار البيني واالأجنبي. كما يتيح ملقدمي اخلدمات 

املالية فر�شة التعاون واالندماج فيما بينهم، مما �شريفع 

طريق  عن  تكاليفها،  ويخف�ص  اخلدمات  هذه  كفاءة 

اال�شتفادة من اقت�شاديات احلجم. 

من  تعانى  اخلليجية  االأ�شواق  اأن  اإىل  املطوع  ولفت 

متفاوتة.  مبعدالت  ولكن  جوهرية،  بينية  اختالفات 

ب�شورة  بع�شها  عن  تختلف  يقول:  كما  املال  فاأ�شواق 

عدد  اأو  لالأ�شواق،  الراأ�شمالية  القيم  فى  �شواء  كبرية؛ 

االأ�شواق. وي�شتطرد:  ن�شاط هذه  اأو  املدرجة،  ال�رشكات 

ف�شتعالج  م�شرتكة  خليجية  �شوق  وجود  ظل  فى  ولكن 

ن�شبيا هذا االختالف الوا�شح. 

على  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق  قيام  اأثر  وحول 

على  اخلطوة  هذه  واأثر  املجل�ص،  لدول  املالية  االأ�شواق 

ال�شتقطاب  جاذبيتها  وتعزيز  االأ�شواق،  هذه  انفتاح 

االأموال االأجنبية، قال نائب االأمني العام امل�شاعد لل�شئون 

االقت�شادية  يف جمل�ص التعاون: “ال �شك اأن وجود �شوق 

خليجية واحدة، تتكامل اأ�شواقها املالية �شيعزز من قدرتها 

على ا�شتقطاب املزيد من اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رشة، 

اأو غري املبا�رشة”.

�رشكة  يف  والتطوير  البحوث  اإدارة  ملدير  بالن�شبة  اأما 

الو�شل للو�شاطة املالية االإماراتية، فاإن قيام ال�شوق اخلليجية 

دول  يف  املالية  االأ�شواق  البعيد  املنظور  على  يخدم  امل�شرتكة 

ما  مع  تتما�شى  ا�شتثمارية  قوانني  اإيجاد  اإىل  ودعا  املجل�ص. 

يتطلبه امل�شتثمر االأجنبي من الدخول يف هذه اال�شواق .

ويوؤكد خالد املطوع اأن قيام ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة 

للدول  املالية  االأ�شواق  له من زيادة قوة وتعامالت  البد 

اخلليجية كافة، اإذ اأنها تتيح حرية تنقل روؤو�ص االأموال 

وتداوالت االأ�شهم، ومن هنا �شتعمل كافة االأ�شواق املالية 

على ت�شهيل االإجراءات، وتطوير معدالت االأداء، لتجذب 

�شيخلق  وهذا  املتاحة،  االأموال  روؤو�ص  من  حجم  اأكرب 

مبعدالت  واالرتقاء  املناف�شة  من  حالة  احلال  بطبيعة 

االأداء بني البور�شات.

وحول واقع االأ�شواق املالية اخلليجية والتحديات التي 

تواجهها ، اأ�شار الدكتور القعود اإىل انعكا�ص النمو الكبري 

ال�شيما  التعاون  جمل�ص  دول  اقت�شادات  ت�شهده  الذي 

املت�شارعة  والتطورات  االأخرية،  اخلم�ص  ال�شنوات  يف 

برامج  ذلك  يف  مبا  االقت�شادات؛  هذه  بها  مرت  التي 

وزيادة  اخلا�ص،  القطاع  دور  وتزايد  اخل�شخ�شة، 

املالية اخلليجية.  االأ�شواق  امل�شاهمة على  ال�رشكات  عدد 

وقال :” كان لهذه التطورات تاأثري اإيجابي على منوهذه 

لتطوير  حافزًا  كان  كما  حجمها.  وزيادة  االأ�شواق 

االأ�شواق  الت�رشيعية. ومع ذلك فما زالت هذه  هياكلها 

التحديات على �شعيد احلجم والعمق  تواجه عددًا من 

هذه  كفاءة  لزيادة  الالزمة  الت�رشيعات  وا�شتكمال 

االأكرب  التحدي  اأن  اإىل  واأ�شار  و�شفافيتها”.  االأ�شواق 

اخلليجية  املالية  االأ�شواق  تكامل  على  العمل  يف  يتمثل 

من خالل تقريب وتوحيد الت�رشيعات واالآليات املتعلقة 

الت�شجيل  قواعد   : ذلك  يف  مبا  االأ�شواق،  هذه  بعمل 

واالإدراج، واالإيداع املركزي، واالإ�شدارات واالكتتابات 

والتقا�ص،  والت�شوية  االألكرتوين،  والربط  االأولية، 

الدكتور الحميد : 
أهمية السوق 
المشتركة بين دول 
مجلس التعاون،  
ستتضاعف عند 
إذابة الفروقات في 
السياسات 
االقتصادية.
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الو�شاطة  ب�رشكات  املتعلقة  الت�رشيعات  عن  ف�شاًل 

واخلدمات املالية “.

يف املقابل، اعترب الدكتور احلميد اأن اأ�شواق املال مراآة 

القرار،  واأي�شا مراآة عاك�شة ملتخذي  عاك�شة لالقت�شاد. 

التي  املجموعة  لدى  اال�شتثماري  الوعي  ارتفع  “ فكلما 
تتخذ القرار االقت�شادي واال�شتثماري، كلما اأدى ذلك اإىل 

مطالبتها ب�رشورة تنظيم االأ�شواق. 

وحول ق�شية التكامل االقت�شادي اأكد الدكتور احلميد 

على اأنه لي�ص من موؤيدي فر�ص فكرة التكامل، واإمنا مع 

املنادين باإطالق التناف�ص االقت�شادي، اإذ “عندها �شتكون 

الب�شائع  اإنتاج  ي�شتطيع  الذي  لالأف�شل،  اال�شتمرارية 

االأ�شعار”.اأما  وباأقل  ممكنة  كفاءة  باأعلى  واخلدمات 

اخلليجية  ال�شوق  قيام  اأن  فاعترب  الطريفي  الدكتور 

يف  خا�شة  كبرية  �شناعات  عنه  تنبثق  �شوف  امل�شرتكة، 

البرتوكيماويات واالأملنيوم، وال�شناعات االأخرى القائمة 

يف  ملثيالتها  قويًا  مناف�شا  �شت�شكل  والتي  الطاقة،  على 

عوامل  كافة  اأن  :”حيث  وقال  واأمريكا.  واآ�شيا  اأوروبا 

خليجية  �شوق  قيام  اأن  فاأجد  متوفرة،  واالإنتاج  القوة 

اأية عقبات تعرت�ص نهو�شها  اأمامها  لي�ص  قوية ناجحة، 

العمالقة،  ال�شينية  ال�شوق  واأ�شاف:”  وتقدمها”. 

اعتمدت على وفرة املواد االأولية واالأيدي العاملة واالإرادة 

ال�شيا�شية. وقد حتقق لل�شني ما اأرادت”. وت�شاءل: فما 

اأن تكون لدينا �شوق خليجية قوية؟ حيث كافة  املانع يف 

العوامل متوفرة، من �شيولة ووفرة مالية، ومواد اأولية، 

واإرادة �شيا�شية ؟.

االأنظمة  توحيد  يف  البحث  حول  �شوؤال  على  وردا 

املنطقة،  اأ�شواق  داخل  بالتداول  اخلا�شة  واالآليات 

جمل�ص  اإطار  يف  جار  البحث  اأن  القعود  الدكتور  اأو�شح 

املجل�ص،  دول  يف  املالية  االأ�شواق  لتكامل  التعاون 

وتوحيد ال�شيا�شات واالأنظمة املتعلقة بها . وذلك تنفيذًا  

تناولت  والتي  املجل�ص،  دول  بني  االقت�شادية  لالتفاقية 

اأن  اإىل  واأ�شارت  اال�شتثمارية.  البيئة  اخلام�شة  مادتها 

تت�شم  ا�شتثمارية  بيئة  وتوفري  اال�شتثمارات  تنمية 

بال�شفافية واال�شتقرار؛ يتطلب من الدول االأع�شاء اتخاذ 

وتوحيد  املالية،  االأ�شواق  لتكامل  الالزمة  االإجراءات 

العامة  االأمانة  اأن  عن   .وك�شف  بها  املتعلقة  الت�رشيعات 

ملجل�ص التعاون، اأعدت من خالل دور ا�شت�شارات عاملية 

واإقليمية درا�شات لذلك. 

جلنة  التعاون  جمل�ص  اإطار  يف  توجد  اأنه  واأو�شح 

ال�شوق  قيام  اإعالن  لعل  وقال:  الغر�ص.  لهذا  خمت�شة 

ذلك.  لتحقيق  العمل  ويكثف  يفّعل  امل�شرتكة  اخلليجية 

املعنية  اجلهات  من  وزارية  جلنة  ت�شكيل  يتطلب  واالأمر 

بتنظيم ومراقبة االأ�شواق املالية يف دول املجل�ص، تتفرع 

الق�شايا  كل  لدرا�شة  اجتماعاتها  تكثف  فنية  جلان  منها 

املالية،  الو�شاطة  وخدمات  املالية،  باالأ�شواق  املتعلقة 

متهيدًا لتوحيد اأنظمتها، وحتقيق التكامل بينها مبا ي�شهل 

ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة فيما  اال�شتفادة من معطيات 

يخ�ص القطاع املايل.

اأما الدكتور الطريفي ف�شدد على اأنه لي�ص بال�رشورة 

اأغلب  اأن  حيث  موحدة،  مالية  �شوق  هناك  يكون  ان 

اإن�شاء ال�رشكات  ال�رشكات امل�شاهمة تتبع الدول التي مت 

كما  امل�شتثمرين.  من  معينة  �رشيحة  تخدم  واأنها  فيها، 

مينع  ال  ذلك  اأن  ويرى  للدول.  املحلي  االقت�شاد  تخدم 

ال�رشكات  لبع�ص  موحدة  مالية  �شوق  هناك  تكون  اأن 

امل�شاهمة ذات الراأ�ص مال امل�شرتك بني دول املجل�ص، اإىل 

جانب االأ�شواق املحلية لكل دولة.

وتوقع  الدكتور القعود اأن ت�شجع ال�شوق امل�شرتكة 

ال�رشكات  بني  واندماجات  حتالفات  قيام  على 

دول  يف  املت�شابهة  القطاعات  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات 

م�شتوى  ويرفع  كفاءتها،  من  يح�شن  مما  املجل�ص 

اخلدمات املقدمة للمواطنني”.

كما توقع رئي�ص جمل�ص اإدارة  �رشكة املدينة للتمويل 

ال�شوق   تدفع  اأن  بدوره،  الكويت  يف  واال�شتثمار 

اخلليجية امل�شرتكة، اإىل تطوير اقت�شادات دول جمل�ص 

ت�رشيعات  ظهور  واإىل  حدى،  على  كال  ال�شت  التعاون 

داخلية تتوافق مع متطلبات هذه ال�شوق. وقال: اإن هذا 

االأنظمة  يف  االرتقاء  من  نوعا  احلال،  بطبيعة  �شيخلق 

يف  مكانتها  �شيعزز  مبا  املجل�ص  دول  لكل  االفت�شادية 

االأ�شواق العاملية. >

خالد المطوع: 
السوق 

المشتركة، تدفع 
إلى تطوير 

اقتصادات دول 
المجلس، وتعزز 

مكانتها في 
األسواق 

العالمية.
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اإعداد/ اأميرة حمادة 

والتي  ال�شعودية،  الإقت�شادية  الحركة  بارزة في م�شيرة  الأخيرة محطة  الآونة  القت�شادية في  المنتديات  �شكلت 

عا�شت بدورها ثروات التجارب القت�شادية عبر منتدى جدة القت�شادي ومنتدى الريا�ص القت�شادي، خا�شة واأنهما 

�شورة  الكثيرين  اأن ت�شكلت لدى  اإلى   ، الآخرين  اإقت�شاديين عالميين، ويتم عر�ص تجارب  ي�شت�شيفان خبراء 

ذهنية للمنتديين على اأنهما ملتقيان للنخبة من رجال الأعمال والإقت�شاديين.

حول اأهمية المنتديات القت�شادية، ودورها في التحفيز القت�شادي، ا�شت�شافت مجلة “تداول” على �شفحاتها في 

هذا العدد كاًل من اأمين عام منتدى الريا�ص القت�شادي الدكتور محمد بن حمد الكثيري، ورئي�ص منتدى جدة 

القت�شادي، ع�شو مجل�ص اإدارة غرفة جدة الأ�شتاذ �شامي بحراوي.

املنتديات القت�سادية ..

اأهداف متالحقة وطروحات خمتلفة
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جدوى املنتديات االقت�شادية

يف  فعال  ب�شكل  االإقت�شادية  املنتديات  اأ�شهمت 

رجال  لدى  واال�شتثماري  االقت�شادي  الفكر  تطوير 

�شتى  من  واحل�شور  امل�شاركني  ب�شهادة  االأعمال 

�شامي  اال�شتاذ  حتدث  االإطار  هذا  يف  العامل.  بقاع 

االقت�شادي  جدة  منتدى  بدايات  عن  بحراوي 

خالل  حققه  الذي  والنجاح  املنتديني،  اأول  باعتباره 

2000م  �شنواته الت�شع، حيث عقد للمرة االأوىل عام 

عرب  بجدة،  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  من  مببادرة 

الدخول  بهدف  وذلك  للت�شويق،  جدة  جمل�ص  اإدارة 

التطوير  من  املزيد  تعزيز  عرب  اجلديدة  االألفية  اإىل 

للمملكة.  جتارية  كعا�شمة  جدة  ملدينة  والرتويج 

وتعزيز م�شتويات الثقافة االإقت�شادية يف هذه املدينة 

للتجارة  رائد  اإقليمي  كمركز  القدمية  ال�شاحلية 

واالأعمال يف منطقة ال�رشق االأو�شط

توؤكد  واإح�شاءات  اأرقامًا  البحراوي  وعر�ص 

باملنتدى  و�شفه  الذي  جدة،  ملتقى  جناح  ا�شتمرارية 

العاملي االأقدم يف املنطقة العربية، والذي يقيمه وينظمه 

اأكادميية  جهات  مع  بالتعاون  للت�شويق  جدة  جمل�ص 

تقنية حملية  حملية وعاملية مرموقة علميًا، و�رشكات 

م�شريته  طيلة  املنتدى  ظهر  وقال:  متطورة.   وعاملية 

ملجتمع  م�رشفة  اقت�شادية  علمية  ح�شارية  ب�شورة 

ال�شوق  يف  االإقت�شادية  والعقول  االأعمال،  رجال 

ال�شعودية. وذكر باأن  عدد من ح�رشوا املنتدى خالل 

من  م�شارك،  األف   )31( بلغ  املا�شية،  الت�شع  دوراته 

حا�رش  كما  ال�شت،  القارات  على  موزعة  دولة   )75(

ومهنيًا  اأكادمييًا  متخ�ش�شًا  حما�رشًا   )135( فيه 

واالإ�شتثمار  واالإدارة  وال�شيا�شة  االإقت�شاد  علوم  يف 

واالإ�شرتاتيجية وامل�شارف والتاأمني، من )57( دولة، 

كان من بينهم )14( رئي�ص دولة �شابق وحايل، و)4( 

احلاليني،  من  و)5(  ال�شابقني،  الوزراء  روؤ�شاء  من 

و)123( �شخ�شية اإقت�شادية رفيعة امل�شتوى.

حمد  بن  حممد  الدكتور  عزا  مت�شل  �شعيد  وعلى 

الكثريي  قيام منتدى الريا�ص االقت�شادي، اإىل الدور 

من  االأكرب  العبء  حتمل  يف  اخلا�ص  للقطاع  الطليعي 

اجلهد يف دفع عجلة النمو االقت�شادي، واأ�شاف: “ اإن 

حتقيق تنمية اقت�شادية م�شتدامة، هو الروؤية الناجزة 

االنخفا�ص  من  �شنوات  بعد  الرخاء  م�شتوى  لرفع 

التدريجي، والتذبذب يف م�شتوى التنمية االقت�شادية 

منتديات  ابتكار  اأو  تواجد  يجعل  ما  وهذا  اململكة.  يف 

ذات  م�شاألة  االقت�شادي،  بال�شاأن  تعنى  اقت�شادية 

اأهمية كربى”.

عاملية االأهداف ... وللقطاع اخلا�ض دور بارز

تختلف االأهداف وراء عقد املنتديني، تبعا لروؤية القائمني 

مت  قد  اأنه  على  البحراوي  يوؤكد  ال�شدد  هذا  يف  عليهما. 

م�شتوى  على  حدثًا  ليكون  جدة،  ملنتدى  ت�شور  و�شع 

العقول واالأفكار يف ور�شة عمل  اإلتقاء  اإىل  عاملي يهدف 

االإقت�شادية  الق�شايا  على  ال�شوء  باإلقاء  تقوم  فكرية 

االإقليمية والعاملية. وت�شعى اإىل اإيجاد حلول عملية لها، 

التعاون الدويل.  التنمية من خالل  �شعيًا نحو مزيد من 

االأول  املنتدى  حققه  الذي  الكبري  النجاح  اأن  اإىل  واأ�شار 

االأكرث  هو  وجتمعًا  ثابتًا،  �شنويًا  حدثًا  جعله  اإىل  اأدى 

اأكرب  املتوا�شع،  بعمره  اأ�شبح  واأنه  املنطقة،  يف  اأهمية 

حدث اقت�شادي �شنوي يف القارتني االآ�شيوية واالإفريقية 

واالإ�شرتاتيجيني  االأعمال  و�شيدات  رجال  ي�شتقطب 

اأن  حني  يف  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  املاليني  واخلرباء 

يقول  كما  االقت�شادي  الريا�ص  منتدى  وراء  الهدف 

املنتدى  الكثريي: هو جت�شيد توجيهات راعي  الدكتور 

العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 

فعالية  اأكرث  لدور  والداعية  للعهد،  وليا  كان  عندما 

واملحرك  الرئي�ص،  ال�رشيك  باعتباره  اخلا�ص  للقطاع 

للتنمية االقت�شادية. وتطوير االقت�شاد الوطني ملواجهة 

تواجهها  التي  واالجتماعية  االقت�شادية   التحديات 

وزيادة  الفرد،  دخل  م�شتوى  رفع  ومنها:  اململكة 

مناخ  وحت�شني  الب�رشية،  املوارد  وتنمية  العمل،  فر�ص 

اال�شتثمار، وزيادة م�شتوى االإنتاجية واملناف�شة. 

الدكتور الكثيري : 
منتدى الرياض هو 
المنبر االقتصادي 

األهم للوقوف على 
التحديات  التي 
تجابه االقتصاد 

الوطني.

<
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حراك اقت�شادي

يقول  املنتديات  لتلك  االقت�شادي  العائد  حول 

اأعداد  تزايد  يف  اال�شتمرار  “اإن  البحراوي: 

امل�شاركني يف منتدى جدة عامًا بعد عام من رجال 

يوؤكد  العامل،  دول  خمتلف  من  واالإعالم  االأعمال 

وتطور  ال�شعودية،  ال�شوق  اأهمية  مدى  على 

ت�شهد  نهايته  اإىل  املنتدى  انعقاد  فُقبيل  املجتمع. 

حميط  يف  خا�شة  ملمو�شة،  اإقت�شادية  حركة  جدة 

احل�رش  ال  املثال  �شبيل  على  متمثلة  املنتدى،  مقر 

املفرو�شة،  وال�شقق  الفندقي،  القطاع  ن�شاط  يف 

اإيجار  ومكاتب  املوا�شالت،  وو�شائل  واملطاعم، 

وحمالت  وال�شفر،  ال�شياحة  ومكاتب  ال�شيارات، 

زخم  من  الناجتة  اإلخ،  التذكارية....  الهدايا  بيع 

ي�رش  جانبه  ومن  املنتدى”.  الأهمية  تبعا  امل�شاركة 

يلعبه  الذي  الريادي  الدور  اأهمية  على  الكثريي 

حتمل  يف  للم�شاركة  امللتقى  عرب  اخلا�ص  القطاع 

املجهودات  وموؤازرة  االقت�شادية  النه�شة  اأعباء 

االقت�شاد،  هيكلة  الإعادة  احلكومية  وامل�شاعي 

االقت�شادية  التنمية  تعرت�ص  التي  املعوقات  حلل 

ق�شايا  لت�شخي�ص  وطني  اإطار  واإيجاد  امل�شتدامة، 

منتدى  اأن  اإىل  وي�شري  االإ�شرتاتيجية.   االقت�شاد 

االأهم  االقت�شادي  املنرب  االقت�شادي، هو  الريا�ص 

االقت�شاد  جتابه  التي  التحديات   على  للوقوف 

يواكب  مبا  تذليلها  �شبل  عن  والبحث  ال�شعودي، 

اإن   “ واأ�شاف  واملحلية.  االإقليمية  امل�شتجدات 

�شعار منتدى الريا�ص االقت�شادي هو ) نحو تنمية 

اقت�شادية م�شتدامة(، ولذلك فان ما يقدمه املنتدى 

تلقى  تو�شيات  من  يطرحه  وما  درا�شات،  من 

اهتمام وعناية اأ�شحاب القرار، ت�شاهم يف حت�شني 

تواجه  التي  العقبات  وتذليل  االقت�شادية،  البيئة 

بيئة  خلق  يف  ت�شاهم  وبالتايل  االقت�شادية،  التنمية 

حتفيزية وم�شجعة .

التي  ال�رشوط  الكثريي  حدد  اأخرى  جهة  من 

يجب اأن يتمتع بها املنتدى لكي يثمر نتائج اإيجابية. 

االقت�شادية  الق�شايا  بدرا�شة  يعنى  اأن  وهي 

معوقات  على  والوقوف  وت�شخي�شها،  الوطنية 

ترفع  عملية  حلول  واقرتاح  االقت�شادي،  النمو 

اخلتامية  التو�شيات  اأن  اإىل  ولفت  القرار.  ل�شناع 

االقت�شادي،  الريا�ص  منتدى  اإليها  تو�شل  التي 

ومن  القرار  �شانع  من  بالغ  باإهتمام  ا�شتاأثرت 

لواقعيتها،  يعود  ذلك  مرد  واأن  االأعمال.  جمتمع 

املعوقات  جلوهر  ومالم�شتها  للتطبيق،  وقابليتها 

احلقيقية، التي حتد من حتقيق نهو�ص اقت�شادي 

ي�شتطيع جمابهة التحديات، وميلك املقدرة الكافية 

الهائل  التنظيمي  التطور  م�شتجدات  مع  للتحاور 

التطور. وقال:  ملنظومة االقت�شاد املعريف االآخذ يف 

اأ�شلوب علمي ودقيق  بانتهاج  اإال  يكون  ذلك ال  اإن 

ت�شمن  اآليات  العتماد  مدرو�شٍة  بخطٍة  مدعٍم 

و�شول �شوت املجتمع االقت�شادي بكافة ا�شكاله 

التي  التو�شيات  خالل  من  القرار؛  �شاحب  اإىل 

خادم  املنتدى،  راعي   واأثنى  املنتدى.  يقدمها 

ــ  عبدالعزيز   بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 

على  توزعت  التي  التو�شيات  على  ــ   اهلل  حفظه 

حولها  التداول  مت  التي  املعمقة  الدرا�شات  حماور 

واأكد  االأعلى،  االقت�شادي  للمجل�ص  برفعها  ووجه 

املنتدى  موقع  من  كثريا  عزز  االمر  هذا  اأن  على 

كمنرب اقت�شادي جديد قادر على  قراءة االختالالت 

التنظيمية والهيكلية للمنظومة االقت�شادية الوطنية 

باالإعتبار،  جديرة  وحرفية   ، وكفاءة  عاٍل،   بح�ٍص 

وهو ما اأتاح للعديد من التو�شيات اأن جتد موقعها 

بني القرارات التي �شدرت. 

بني املنتديات واملوؤمترات...

املنتديات  هذه  حلول  بق�شية  يتعلق  وفيما 

يقول  االأعمال  لرجال  ال�شابقة  املوؤمترات  مكان 

ي�شاهم  االإقت�شادي  جدة  منتدى  “اإن  البحراوي: 

عرب  االقت�شادي  الفكر  تطوير  يف  فّعال  ب�شكل 

على  وال�شري  االآخرين  جناحات  من  اال�شتفادة 

نف�ص اخُلطى، واإكت�شاب معلومات عن كيفية جتنب 

الوقوع يف االأخطاء التي وقع فيها غريهم، والتعمق 

وحتقيق  االأخرى،  للثقافات  االإقت�شادي  الفكر  يف 

اجلديد  العملي  الواقع  مع  يتجاوب  مبا  االإ�شتفادة 

الأنظمة ال�شوق االإقت�شادية العاملية احلرة. ومعرفة 

ومواءمة  احليوي،  التنوع  منظومة  تدعيم  اأوجه 

االإنتاج وقواه العاملة، وتطور مفهومها يف الفاعلية 

منتدى  طرح  اأن  كما  فيها.  التخ�ش�ص  ودرجة 

اقت�شادي  مو�شوع  لكل  املميز  االقت�شادي  جدة 

حينه،  يف  العاملية  ال�شاحة  على  واقعيًا  حدثًا  كان 

العاملي  االقت�شادي  الو�شط  وثقة  احرتام  فر�ص 

يف  املتخ�ش�ص  والدويل  املحلي  العام  الراأي  وتقدير 

فعاليات منتدى جدة االإقت�شادي. وب�شكل عام فاإن 

املنتديات واملوؤمترات والفعاليات االقت�شادية التي 

ين�شب  اململكة،  مدن  يف  واالأخرى  الفينة  بني  تقام 

املحلي  االقت�شادي  الفكر  دعم  م�شرية  يف  جميعها 

 البحراوي: 
يسهم منتدى جدة 
االقتصادي بشكل 
فّعال في تطوير 
الفكر االقتصادي عبر 
االستفادة من 
نجاحات اآلخرين 
والسير على نفس 
الُخطى
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إطاللة

�شوق  ال�شعودية  ال�شوق  واأن  ال�شيما  جديد،  بكل 

قت�شادية عاملية حرة وا�شعة، ت�شتهر بني االأ�شواق 

العاملية، يف الثقة بتعامالتها ومنتجاتها”. 

هذه  حلول  �شبب  يعود  الكثريي  وبراأي 

املنتديات مكان املوؤمترات ال�شابقة لرجال االأعمال، 

جاءت  التي  املنتديات  ومنهجيات  اأ�شاليب  اىل 

املنتديات  اأن  على  واأكد  املرحلة.  لظروف  ا�شتجابة 

والتي  اإلخ(  اجتماعيًا،..  )اقت�شاديًا،  املتخ�ش�شة 

اأ�شبحت  للتطبيق؛  قابلة  عملية  بتو�شيات  تخرج 

هي املحك االأ�شا�شي الأي منظومة اقت�شادية قابلة 

الكثري  اأنظار  حمط  اأ�شبحت  كما  والنمو.  للتطور 

املجتمع  �رشائح  من  وغريهم  االأعمال  رجال  من 

االقت�شادي، الذين يو�شلون اأ�شواتهم وم�شاكلهم 

هذه  خالل  من  القرار  الأ�شحاب  واحتياجاتهم 

املنتديات املتخ�ش�شة. 

بني جدة والريا�ض؟!

الريا�ص  منتدى  بني  الفرق  اىل  البحراوي  وتطرق 

ومنتدي جدة، على اأن جميعها منتديات اقت�شادية 

تخدم ال�شالح العام للوطن واملواطن، بدليل تزايد 

على  يحر�شون  الذين  حمليًا  امل�شاركني  اأعداد 

والتعرف  واملناق�شة،  احلوار  يف  الفعلية  امل�شاركة 

على نظرائهم من نف�ص املهنة التجارية اأو ال�شناعية، 

االإتفاقيات  وتوقيع  التجارية،  ال�شفقات  وعقد 

يف  فروق  اأي  هناك  فلي�ص  لذلك،  اإلخ.   .... املبدئية 

اململكة،  ُتقام يف  التي  االإقت�شادية  املنتديات  فحوى 

ال�شكل  يف  الفروق  تكمن  بل  البحراوي،  يرى  كما 

اخلارجي. م�شريا اإىل اأن لكل منتدى طابعه اخلا�ص، 

االقت�شادي  جدة  منتدى  عمل  اأوراق  وتتميز 

ملوا�شيع  بطرحها  الت�شعة،  اأعوامه  م�شرية  طوال 

اقت�شادية متنوعة، تتخللها مناذج مل�شاريع تنموية 

واأن  �شخمة،  ا�شتثمارات  ذات  عمالقة،  وجتارية 

يف  امل�شاركني  ا�شتح�شان  القى  طرحها  اأ�شلوب 

االأعمال-،  رجاالت  �شفوة  من  وهم   - املنتدى 

العاملي،  االقت�شادي  الو�شط  ا�شتح�شان  وكذلك 

والدويل  املحلي  االقت�شادي  العام  الراأي  وتقدير 

مما  اخلا�ص،  القطاع  اقت�شاديات  يف  املتخ�ش�ص 

الكبرية  االقت�شادية  واملجموعات  ال�رشكات  حفز 

فعاليات  رعاية  على  واالإقدام  اال�شتمرار  على 

احل�شور  اإهتمام  مدى  كثب  عن  لتلم�شها  املنتدى 

العاملي امل�شارك يف معرفة م�شاريع وم�شتخرجات 

ال�رشكات الراعية للحدث.

على  ال�شوء  الدكتورالكثريي  �شلط   جانبه  من 

هذه  مثل  اإقامة  يف  الغرف  بني  املناف�شة  ظاهرة 

جدًا،  �شحية  الظاهرة   هذه  اأن  ويرى  املنتديات، 

وتفتح اآفاقًا اقت�شادية وا�شتثمارية لرجال االأعمال 

اململكة  بحجم  بلدًا   اإن  وقال:  وخارجيًا.  داخليًا 

اأكرب من  اأن يحظى بعدد  العربية ال�شعودية، يجب 

االقت�شادية،  وبنوعية وجودة عاليتني،  املنتديات 

لتعميم اال�شتفادة من هذه املوؤمترات. >

جميع المنتديات 
اإلقتصادية تخدم 

الصالح العام للوطن 
والمواطن



احملور

تعتبر المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة من اأهم اأدوات التنمية ال�شاملة. وتعد كذلك من اأهم قطاعات الت�شغيل التي ت�شتوعب 

كماً �شخماً من العاملين، وتعمل على تو�شيع النطاق القت�شادي، والتنوع الت�شويقي للمنتجات. كما تلعب دورًا في حل اأزمة 

البطالة. وت�شهم في ا�شتيعاب التطورات التكنولوجية والقت�شادية العالمية وا�شتثمارها في الت�شويق عبر “الإنترنت، التجارة 

توفير  ويعد  م�شتدامة.  ثروات  اإلى  الوطنية  الموارد  وتحويل  والبتكار،  لالإبداع  و�شيلة   كونها  اإلى  بالإ�شافة  الإلكترونية”. 

حا�شنات اأعمال لحماية هذه المن�شاآت في مراحلها الأولى، مطلبا مهما ل�شمان ا�شتمرارها.

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ... �رصوح الغد
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احملور

الدول  يف  ال�شغرية  املن�شاآت  يف  العاملني  ن�شبة  ت�شل 

املتقدمة، ما بني 60 - 80 % من جمموع القوة العاملة 

يف تلك الدول. كما تبلغ م�شاهمة هذه املن�شاآت يف الناجت 

حني  يف   ،%90 ال  قرابة  الدول  لتلك  االإجمايل  املحلي 

الدول  يف  املوؤ�ش�شات  هذه  يف  العاملني  ن�شبة  ترتاوح 

   %20 مان�شبته  وحتقق   ،%  50  -  40 بني  ما  النامية 

ت�شهد  ال�شعيد،  هذا  وعلى  املحلي.  الناجت  من  فقط  

العام  منذ  املن�شاآت  هذه  عدد  يف  كبرية   قفزة  اململكة 

جمموع  من   %29.9 متثل  كانت  حني  1999م، 
ارتفعت  حني  املا�شي  العام  اإىل  العاملة،  املوؤ�ش�شات 

الن�شبة اإىل %43.3. 

اإال اأن هناك العديد من امل�شكالت املتعلقة بهذه املن�شاآت يف 

ظل التطورات االقت�شادية وكذلك التطورات التكنولوجية،  

ن�شعى اإىل الوقوف عليها يف هذا  املحور، الذي ت�شت�شيف 

فيه “تداول” عددًا من املخت�شني يف هذا املجال. 

فحول الدور الرئي�ص للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

اإبراهيم  الدكتور  يقول  الوطني،  االقت�شاد  دعم  يف 

املن�شاآت  مركز  عام  مدير  احلني�شل  عبدالعزيز  بن 

للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  باأن  واملهني،  التقني 

ن�شبة  ت�شكل  فهي  الوطني؛  االقت�شاد  روافد  اأهم  اأحد 

وبالتايل  اململكة.  يف  املن�شاآت  اإجمايل  من   %90 تفوق  

لت�شغيل  كبرية  فر�ص  خللق  رئي�شي  عن�رش  فهي 

اأن تقدمه من قيمة م�شافة  املواطنني، اإ�شافة ملا ميكن 

للناجت املحلي.

املن�شاآت  الدايل رئي�ص مركز  اأحمد  االأ�شتاذ  و يقول 

ال�شناعية  التجارية  الغرفة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

باأن  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شني  واأحد  بالريا�ص 

للمن�شاآت ال�شغرية  العديد من املهام، منها:

ففي  للمواطنني  العمل  فر�ص  توفري  يف  امل�شاهمة 

اأعداد اخلريجني من اجلامعات  الزيادة املطردة يف  ظل 

الواعدة  الفر�ص  واإتاحة  التقنية  والكليات  واملعاهد 

وخدماتية  اإنتاجية  م�شاريع  اإقامة  يف  الراغب  لل�شباب 

االإبداعات  تطوير  على  ي�شاعد  ومبا  ومنفردة  متميزة 

واالبتكارات الفنية ال�شخ�شية لديهم وتطوير املهارات 

املواطنني  �شفوف  يف  البطالة  ن�شبة  وتقليل  الوطنية 

ال�شغرية  فاملن�شاآت  االقت�شاد.  وحدات  بني  والتكامل 

الكبرية،  باملن�شاآت  تكامل  بعالقة  ترتبط  واملتو�شطة 

االآخر  الطرف  من  طرف  كل  ا�شتفادة  ذلك  وينعك�ص 

وامل�شاهمة يف التوازن االإقليمي لعملية التنمية. فانت�شار 

املختلفة؛  املناطق  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

ي�شاعد على حتقيق تنمية اأكرث عدالة وتوازنًا.

املقومات  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  تاأثري 

املحلي  الناجت  يف  امل�شاهمة  خالل  من  االقت�شادية 

حجم  وزيادة  الوطنية  املدخرات  وتعبئة  االإجمايل، 

امل�شافة،  القيمة  ن�شبة  ورفع  املحلية،  اال�شتثمارات 

ف�شاًل عن حت�شني امليزان التجاري عن طريق امل�شاهمة 

يف خف�ص الواردات وزيادة ال�شادرات.

عائد  ذات  باأن�شطة  القيام  على  االأفراد  ت�شجيع    

ت�شاعدهم على رفع م�شتوى املعي�شة، و�شمان دخول 

ل�شغار  واالإدارية  الفنية  املهارات  وتطوير  لهم،  ثابتة 

امل�شتثمرين وخلق فر�ص عمل جديدة.

املن�شاآت  توجه  اأن  �شك  ال   : التكنولوجيا  تطوير 

عملية  يف  التخ�ش�ص  نحو  واملتو�شطة  ال�شغرية 

التطورات   وتطبيق  ر�شد  من  ميكنها  االإنتاج، 

وكمية  جودة  رفع  بهدف  جماالتها  يف  التكنولوجية 

و�شائل  وابتكار  بل  التكلفة،  وخف�ص  االإنتاج، 

تكنولوجية جديدة خا�شة.  

اإدارة  مدير  املطريي-  حممد  االأ�شتاذ  وي�شيف 

املن�شاآت  باأن  الريا�ص،  بنك  يف  النا�شئة  املن�شاآت 

اأهم  اأحد  هي  واملتو�شطة”،  “ال�شغرية  النا�شئة 

اأي  يف  الوطني  االقت�شاد  حلركة  االأ�شا�شية  الروافد 

يف  بها  ُي�شتهان  ال  ن�شبة  مُتّثل  فهي  العامل.  يف  دولة 

ب�شكل  االقت�شاد  تنمية  يف  وت�شاهم  االأعمال،  عامل 

عدد  يف  املحلية  االأ�شواق  احتياجات  �شّد  ويف  مبا�رش، 

امل�شاركات   تلك  اأهم  تلخي�ص  وميكن  املجاالت،  من 

وزيادة  القومي  الدخل  م�شادر  تنويع  خالل   من 

عمل  فر�ص  خلق  و  وتنويعها  ال�شادرات  قاعدة 

متنوعة للمواطنني بتكلفة راأ�شمالية منخف�شةواإعداد 

وخلق  واملدربني  املهرة  العمال  من  كبرية  �رشيحة 

فر�ص لالبتكارات التكنولوجية والتكّيف ال�رشيع مع 

متطلبات ال�شوق املتغرية وزيادة التناف�ص/ املناف�شة 

يف �شوق العمل.

للمن�شاآت  اجلهات  تقدمه  الذي  الدعم  وحول 

باأن  احلني�شل  الدكتور  يقول  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

ممثلة  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ش�شة 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  للمن�شاآت  العامة  باالإدارة 

العمل  مبمار�شة  الراغبني  وتاأهيل  تدريب  يف  ت�شاهم 

يف  احلّر  العمل  ثقافة  ن�رش  اإىل  اإ�شافة  احلر.  املهني 

املجتمع وربط رواد االأعمال  بجهات التمويل.

وتتوىل املوؤ�ش�شة يف هذا االإطار، تاأهيل هوؤالء الرواد 

اإعداد  يف  وم�شاعدتهم  املحلية،  العمل  �شوق  مبهارات 

درا�شة اجلدوى، والتن�شيق مع اجلهات املمولة ملنحهم 

مبختلف  الالحقة  الرعاية  تقدمي  ثم  مي�رشة،  قرو�شًا 

الدكتور ابراهيم 
الحنيشل:
هناك حاجة 

لتأسيس هيئة 
تعنى بالمنشآت 

المتوسطة 
والصغيرة ألنه 

التوجد حالياً 
جهات محددة 
تتولى ذلك.

<
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اأنواعها وتخ�ش�شاتها وملدة �شنة بهدف زيادة  فر�ص 

جناحهم.

البنك  الريا�ص يقول املطريي: لدى  عن جتربة بنك 

جهود ملمو�شة يف دعم املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 

يف  املتخ�ش�شة  املراكز  من  عدد  اإن�شاء  اأبرزها؛  من 

اململكة  النا�شئة على م�شتوى  االأعمال  اأ�شحاب  خدمة 

وذلك لت�شهيل التوا�شل مع هذه ال�رشيحة من العمالء 

وتلبية احتياجاتهم املتنوعة. كما اأطلق البنك  اأول موقع 

النا�شئة  املن�شاآت  اأ�شحاب  خلدمة  متكامل  اإلكرتوين 

موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  العربي،  اخلليج  م�شتوى  على 

التمويل الدولية.

بدورها،  التجارية  الغرفة   اأن  اإىل  الدايل  وي�شري 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت  لتنمية  مركزًا  اأن�شاأت 

املن�شاآت  لتطوير  املركز  هذا  يف  جلان  ثالث  واأ�ش�شت 

املن�شاآت  تنمية  جلنة  هي:  واملتو�شطة  ال�شغرية 

االأعمال، وجلنة  ، وجلنة �شباب  ال�شغرية واملتو�شطة 

نظام االمتياز التجاري ) الفرن�شايز( .    

املن�شاآت  ملجتمع  العام  االإطار  حتديد  املركز  ويتوىل 

وحدة  اإن�شاء  اإطاره  يف  ومت  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

للم�شاكل  العملية  احللول  بتقدمي  تقوم  ا�شت�شارية 

ال�شغرية  املن�شاآت  اأعمال  تواجه  التي  الداخلية 

واملتو�شطة من خالل خرباء يف خمتلف املجاالت. 

اال�شتثمارية  للفر�ص  دليل  باإعداد  املركز  قام  كما 

للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ت�شمن جميع البيانات 

الرئي�شية الأربعني  فر�شة ا�شتثمارية . 

كما ت�شمل اأن�شطة املركز والوحدات التابعة له، العمل 

ال�شغرية،  امل�رشوعات  اأ�شحاب  مهارات  تنمية  على 

اإ�شهامه  اإىل  اأعمالهم‘ اإ�شافة  وم�شاعدتهم على تطوير 

يف التخطيط  للعديد من برامج التمويل الإقامة وت�شغيل 

عدد  مع  والتعاقد  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�رشوعات 

ك�شندوق  االإطار  هذا  يف  العاملة  التمويل  قنوات  من 

املئوية، و�شندوق عبد اللطيف جميل خلدمة املجتمع،  

التنمية  �شندوق  يتوىل  الذي  )كفالة(   وبرنامج 

ال�شناعي ال�شعودي االإ�رشاف عليه. 

القدرات  تنمية  يف  ال�شغرية  املن�شاآت  دور  وعن 

املن�شاآت،  هذه  اأن  احلني�شل  الدكتور  يرى  الب�رشية 

من  الب�رشية  القدرات  تنمية  يف  حيويًا  دورًا  تلعب 

مع  املبا�رش  والتعامل  احلّرة،  االأعمال  ممار�شة  خالل 

املناف�شني ومع ال�شوق بكل عنا�رشها. وقال:

�شاحب  اأن  �شنجد  احلّر  العمل  �شوق  مناخ  مثل  يف 

املن�شاأة الذي يراهن على جناحها  �شيعمل بكل طاقاته 

وذلك  واملناف�شة،  النجاح  هدف  حتقيق  اأجل  من 

اإىل  باالإ�شافة  قدراته،  كل  با�شتثمار  بالتايل  م�رشوط 

ما ميكن اأن ت�شيفه خربات العمل و�شنواته ل�شخ�شية 

�شاحب املن�شاأة.

وي�شيف الدايل  اإىل ذلك دور هذه املن�شاآت يف خف�ص 

معدالت الت�شخم من خالل جذب املدخرات لال�شتثمار 

يف هذه املن�شاآت.

يف حني ي�شيف املطريي باأن الدرا�شات االقت�شادية 

ر عدد امل�شاريع ال�شغرية  املتخ�ش�شة يف هذا املجال ُتقَدّ

األف   680 من  باأكرث  اململكة  يف  النا�شئة  اأو  واملتو�شطة 

من�شاأة، ت�شغل اأكرث من 4 ماليني عامل.

ال�شغرية  للمن�شاآت  املتوقعة  النجاح  وحول  فر�ص 

فيها،  اال�شتثمار  لتعزيز  املتخذة  وال�شبل  واملتو�شطة؟ 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  مركز  عام  مدير  يقول 

اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شات  معظم  اإن  الدكتوراحلني�شل: 

االأوىل،  �شنتها  يف  تف�شل  ال�شغرية  املن�شاآت  من   %50
يف  املن�شاآت  هذه   من   %  90 ن�شبته  ما  يف�شل  بينما 

الثالث �شنوات االأوىل.

واأ�شار اإىل اأن فر�ص النجاح املتوقعة للمن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة تخ�شع لعدة عوامل اأهمها متكن �شاحب املن�شاأة 

من حتقيق االأهداف التي ر�شمها ملن�شاأته. وح�شن توظيف 

واال�شتفادة  الت�شويق  يف  واجلودة  املنا�شب  املايل  الدعم 

وتقدمي  والتطوير  بالتاأهيل  العالقة  ذات  اجلهات  دعم  من 

هذا  اأن  اإىل  واأ�شار  واالإدارية.  واملالية  الفنية  اال�شت�شارات 

�شنتها  يف  للمن�شاأة  رعاية  برامج  هناك  يكون  اأن  يتطلب 

االأوىل على االأقل.

ويوؤكد  احلني�شل اأن املناف�شة يف �شوق املن�شاآت ال�شغرية 

يف  ي�شب  ما  وهو  لالإنتاج.  اأعلى  م�شتوى  لتحقيق  يدفع 

�شالح املن�شاآة وامل�شتهلك واالإنتاج الوطني على حد �شواء.

وحول كيفية ا�شتفادة امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

الدايل  يو�شح  )الفرن�شايز(،  االمتياز   حق  نظام  من 

ومتو�شطة،  �شغرية  م�رشوعات  اإقامة  يعني  ذلك  باأن 

هذا  يوفر  اإذ  والنمو،  النجاح  مقومات  باأهم  مدعومة 

املمنوح  ي�شتفيد  لطرفيه؛اإذ  املزايا  من  العديد  النظام 

حلق االمتياز من انخفا�ص املخاطر، ومن خربة املانح، 

و�شهرة ا�شمه، ودعمه يف املجاالت الت�شويقية واالإدارية 

واالئتمانية لدى البنوك. ويقابل ذلك ا�شتفادة املانح من 

اإمكانات التو�شع التي يتيحها منح االمتياز، واالنت�شار 

على  القدرة  من  واملزيد  ال�شمعة،  اجتذاب  مع  ال�رشيع 

املناف�شة، وبالتايل زيادة العوائد. 

ويف هذا اجلانب يقول الدكتور احلني�شل باأن برنامج 

املركز  ي�شتهدفها  التي  الربامج  من  التجاري  االمتياز 

لدى املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني. 

أحمد الدايل:  
(الفرنشايز) 
يتيح إقامة 
مشروعات صغيرة 
ومتوسطة، 
مدعومة بأهم 
مقومات النجاح 
والنمو، 



33 الربع الأول 2008 ـ  العدد 24

احملور

املن�شاآت  قيام  تعرت�ص  التي  املعوقات  وعن 

عن  امل�شوؤولة  اجلهة  هي  ومن  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

يذكر  ال�شعيد،  هذا  على  والدوراملطلوب  حمايتها، 

عدم  هو  املعوقات  هذه  اأول  اأن  احلني�شل  الدكتور 

ال�شغرية  املن�شاآت  مو�شوع  يف  خمت�شة  جهة  وجود 

والدعم  والرتاخي�ص،  االأنظمة  حيث  من  واملتو�شطة، 

الفني واال�شت�شاري واملايل الذي يقدم من عّدة جهات 

حتقق  التي  اخلا�شة  وبراجمها  املختلفة،  اآلياتها  لها 

اإ�شافة اإىل �شعف التن�شيق بني تلك اجلهات.  اأهدافها، 

وتاأثري  ال�شباب  لدى  التجاري  احل�ص  �شعف  اأن  كما 

ثقافة الراتب والوظيفة على طموحات ال�شباب اأدى اإىل 

العزوف عن ممار�شة العمل التجاري احلّر.  يدعم ذلك 

حلق  الذي  واخل�شارة  الف�شل  من  التخوف  و  الرهبة 

ببع�ص امل�رشوعات، والدخول يف ال�شوق بدون درا�شة 

جدوى توؤهل للعمل فيه.

تتوىل  حمددة  جهات  حاليًا،  توجد   ال  اأنه  ويرى 

حاجة   بالتايل  هناك  واأن  حمايتها،  عن  امل�شوؤولية 

لتاأ�شي�ص هيئة م�شتقلة ُتعنى ب�شاأن املن�شاآت ال�شغرية 

واملتو�شطة. 

ويف هذا اجلانب يرى االأ�شتاذ املطريي اأن ال�رشكات 

ال�شغرية واملتو�شطة يف ال�شوق املحلية، مثلها مثل اأي 

خمتلفة  حتديات  تواجه  اآخر  و�شناعي  جتاري  قطاع 

املوارد  ونق�ص  التمويل،  م�شادر  �شعف  اأهمها:  من 

املدراء،  كوادر  مهارات  وق�شور  املاهرة،  الب�رشية 

وندرة املعلومات الدقيقة عن االأ�شواق.

ا�شتخدام  يف  النق�ص  ذلك،  اإىل  الدايل  وي�شيف 

التكنولوجيا ب�شبب ارتفاع تكاليفها، و�شعف ميزانية 

الت�شويقية،  القدرة  و�شعف  ال�شغرية،  املن�شاآت 

التكامل بني  وعدم وجود ميزانية لالإعالن.  وغياب 

املوؤ�ش�شات  وبني  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

كعزوف  االجتماعية،  املعوقات  اإىل  اإ�شافة  الكبرية، 

والنظرة  واحلريف،  املهني  التدريب  عن  ال�شباب 

يف  العمل  تف�شيل   ، واحلريف  اليدوي  للعمل  ال�شلبية 

القطاع احلكومي . 

البنوك  اإن  الدايل:  يقول  التمويل  معوقات  وعن 

مل�رشوع  قر�ص  تقدمي  يف  تبذله  الذي  اجلهد  اأن  ترى 

�شغري، اأكرث من اجلهد الالزم لتقدمي قر�ص باملاليني 

مل�رشوع مربح كبري. اإ�شافة اإىل   �شغر حجم املن�شاآت 

و�شعف  �شمانات،  من  تقدمه  ما  وقلة  ال�شغرية 

خربة اأ�شحابها يف جمال االأعمال وعلى وجه التحديد 

الهيكل  �شالمة  عدم  وكذلك  البنوك.  مع  التعامل  يف 

التمويلي للم�رشوع ال�شغري.  

ال�شغرية  للمن�شاآت  امل�شتقبلية  الروؤية  وحول 

االقت�شاد  دعم  يف  اأكرب  دورًا  توؤدي   لكي  واملتو�شطة 

الراهن  الوقت  اإن  احلني�شل:  الدكتور  يقول  الوطني، 

املن�شاآت  على  مرت  التي  االأوقات  اأف�شل  من  يعترب 

ال�شغرية واملتو�شطة من حيث اهتمام اجلهات الداعمة 

لتن�شيق  جاري  العمل  اأن  واأكد  واملمولة.  والراعية 

اجلهود ب�شكل اأف�شل بني تلك اجلهات.  

ال�شغرية  املن�شاآت  واقع  الدايل  احمد  وي�شتعر�ص 

معيار  وفق  تتحدد  والتي  اململكة،  يف  واملتو�شطة  

اأكرث  متثل  اأنها  اإىل  م�شريًا  املال،  وراأ�ص  العمالة  عدد 

واأن  اخلا�ص،  القطاع  من�شاآت  اإجمايل  من   %90 من 

هي  رئي�شية  جماالت  ثالثة  يف  ترتكز  83%منها 
والت�شييد  والبناء   ،  %44 بن�شبة  والفنادق  التجارة 

بن�شبة 27%، وال�شناعات التحويلية بن�شبة %12. 

اأولت  اململكة  اال�شتثمار يف  اأنظمة  اإذا كانت  حول ما 

مركز  مدير  يقول  االهتمام،  من  حقها  املن�شاآت  هذه 

العامة  املوؤ�ش�شة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

يف  اال�شتثمار  اأنظمة  باأن  واملهني  التقني  للتدريب 

االهتمام،  من  حقها  املن�شاآت  تلك  تويل  اأن  قبل  اململكة 

املخاطر  ن�شبة  تقليل  على  تعمل  اأن  الطبيعي  فمن 

واأما  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  مع  تواجهها  التي 

جوانب النق�ص فلن تت�شح اإال مبوجب ما اأ�رشت اإليه.

الدولة برناجمًا خا�شًا  لدى  اأن  اإىل  املطريي  وي�شري 

بالتعاون  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم 

التي  الت�شهيالت  اإىل  باالإ�شافة  املحلية،  البنوك  مع 

ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  ال�شعودية  البنوك  تبذلها 

واملتو�شطة.

وب�شوؤالنا عن مدى حاجة هذه املن�شاآت اإىل حا�شنات، 

وما هو دور هذه احلا�شنات؟ وما هي اآلية عملها؟

من  املرجو  الدور  اإن  احلني�شل:  الدكتور  يقول 

ال�شغرية  امل�رشوعات  اأ�شحاب  جتاه  احلا�شنات 

ونوع  الن�شاط  جمال  باختالف  يختلف  واملتو�شطة 

لهذه  املنتظرة  االأدوار  اأهم  من  واإن  احلا�شنة. 

احلا�شنات ما يلي:

وامل�شاعدة  جديدًا،  كان  اإن  امل�رشوع  فكرة  بلورة 

�شحيح،  ب�شكل  للم�رشوع  اجلدوى  درا�شة  اإعداد  يف 

وتوفري املعلومات وال�رشوط للجهات املمولة والداعمة، 

واالإدارية،  واملالية  الت�شويقية  اال�شت�شارات  وتقدمي 

فرتة  و�شاحبه  امل�رشوع  احت�شان  اإىل  باال�شافة 

اإكت�شاب اخلربة الكافية ليتمكن من جتاوز املخاطر.

واأ�شار اإىل اأن احلا�شنات املهنية تعمل بنف�ص االآلية، 

واإدارة واحدة،  املن�شاآت حتت �شقف  اأنها حتت�شن  >اإال 
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من  مزيدًا  املحت�شنة  امل�رشوعات  اأ�شحاب  وتك�شب 

ملا  واإ�شافة  الزبائن  مع  عالقة  وبناء  واملعرفة،  اخلربة 

�شبق تعمل احلا�شنة على حمايتها من املناف�شة ال�شلبية 

التي تقودها العمالة ال�شائبة التي غالبًا ما تق�شي على  

امل�رشوعات ال�شغرية املناف�شة يف �شنتها االأوىل.

وقال اإن الذي يعوق انت�شارهذا النوع من احلا�شنات 

هو كونها تعتمد على عدة �رشاكات متخ�ش�شة، وراأ�ص 

اال�شتيعابية يف  الطاقة  يتنا�شب مع  مال كبري، وموقع 

حدها االأدنى.

املو�شوع  هذا  حول  الدايل  اال�شتاذ  ويتحدث 

تعمل  موؤ�ش�شة  هي  احلا�شنة  باأن  بقوله  باإ�شهاب 

االأفكار  لديهم  تتوفر  الذين  املبادرين اجلدد  على دعم 

بحيث  ال�شليمة،  االقت�شادية  والدرا�شة  الطموحة 

خالل  لهم  منا�شبة  عمل  بيئة  توفري  على  ت�شاعدهم 

امل�رشوع، مما يزيد  االأوىل احلرجة من عمر  ال�شنوات 

من فر�ص النجاح. كما توفر دعمًا فنيًا واإداريًا بتكلفة 

زهيدة لدفع �شاحب امل�رشوع اإىل الرتكيز على جوهر 

العالقة  بعده  تت�شاءل  حمدد  اأجل  اإىل  وذلك  عمله، 

كوحدة  االأعمال  وحا�شنة  امل�رشوع،  �شاحب  بني 

ا�شت�شارية لتتحول اإىل  �شاحب مبادر جديد. 

خالل  من  اأهميتها  االأعمال  حا�شنة  وتكت�شب 

امل�رشوعات  دعم  يف  تلعبه  الذي  والدور  الكبرية  املهام 

لها  يتحقق  حتى  الوقوف  على  وم�شاعدتها  ال�شغرية 

النجاح. ومت اإجمال دور احلا�شنات بالتايل:  

يف  اجلديدة  االأعمال  لنمو  منا�شبة  عمل  بيئة  توفري 

املراحل االأوىل من عمرها . 

دعم املهارات واالإبداعات لدى اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية . 

تقلي�ص تكاليف تاأ�شي�ص املبادرة اجلديدة . 

متكني امل�شاريع ال�شغرية اجلديدة من النجاح، وتوفري 

البيئة املالئمة لن�شاأتها، وحمايتها يف املراحل االأوىل. 

حقيقية  م�شاريع  اإىل  والدرا�شات  البحوث  حتويل 

ومنتجات ميكن ت�شويقها. 

تقدمي م�شاريع قوية للمجتمع يف امل�شتقبل قادرة على 

اال�شتمرار والتطور. 

التنمية  خالل  من  االجتماعية  التنمية  مبداأ  حتقيق 

االقت�شادية الأفراد املجتمع . 

الت�شويق لهذه املن�شاآت ال�شغرية. 

تخطي  على  ال�شغرية  املن�شاآت  اأ�شحاب  م�شاعدة 

م�شكالت من�شاآتهم . 

التي  املميزات  بع�ص  احلا�شنة  يف  تتوفر  اأن  ويجب 

متكنها من اأداء دورها منها: 

العنوان واملوقع املتميز. 

فيها  يت�شارك  التي   الكبرية  املكتبية  امل�شاحة 

اخلرباء  من  وجمموعة  ال�شغرية،  االأعمال  اأ�شحاب 

التجاري،  العنوان  مبثابة  وتكون  واال�شت�شاريني، 

ومكان العمل املكتبي لهم. 

ت�شوير  واآلة  وفاك�ص  هاتف  من  م�شرتكة  خدمات 

دورية  وجملة  اجتماعات  وقاعة  انرتنت  و�شبكة 

للحا�شنة. 

خدمات اإ�رشافية على امل�شاريع . 

دعم فني واإداري  . 

جدد  اآخرين  وعمالء  احلا�شنة  عمالء  بني  عالقات 

اأوقـدامى اأو من حا�شنات اأخرى لتبادل اخلربات .   

برامج تدريبية متنوعة . 

توا�شل احلا�شنة مع عمالئها ملعرفة اآخر التطورات.  

الزيارات امليدانية للم�شاريع اإذا تطلب االأمر . 

تكوين جلنة خمت�شة باحلا�شنة لتطوير اأعمالها .

و ي�شرتط لالنت�شاب للحا�شنة :  

امل�رشوعية القانونية للعمل . 

اأن يكون �شاحب امل�رشوع �شعودي اجلن�شية . 

ومن �شكان مدينة الريا�ص. 

واأن يتم عر�ص درا�شة اجلدوى االقت�شادية على جلنة 

التقييم . 

والقدرة على ا�شتخدام احلا�شب االآيل . 

وااللتزام بقواعد ونظم وبرامج احلا�شنة. 

م�شاألة  حول  الكرام  �شيوفنا  مع  حوارنا  اآخر  ويف 

كاأحد  ومتويلها،  ال�شغرية  امل�رشوعات  اإقرا�ص 

هل  براأيكم  املحور،  هذا  يف  املثارة  الق�شايا  اأهم 

التجارية،  كالبنوك  املعنية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأدت 

وال�شناديق احلكومية دورها على هذا ال�شعيد؟

املطريي  حممد  اال�شتاذ  املو�شوع  هذا  على  يجيب 

بقوله: لدى البنوك برنامج م�شرتك مع �شندوق التنمية 

ال�شناعي حتت م�شمى “ كفالة”، وبنك الريا�ص ع�شو 

يف  هذا الربنامج، اإال اأن لديه اأي�شًا برنامٌج خا�ٌص لدعم 

النا�شئة” يتوىّل  “االأعمال  م�شمى  حتت  امل�شاريع  تلك 

دعم وم�شاندة امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، و يوّفر 

م�شادر التمويل املختلفة،

�شبق  بقوله:  احلوار  احلني�شل  الدكتور  ويختتم 

املخاطر  ن�شبة  لتقليل  اعتبارًا  ي�شع  الكل  باأن  القول 

ال�شناديق  وكذلك  التجارية،  البنوك  تواجهه.  التي 

امل�رشوعات  جدوى  من  تاأكدت  ما  ومتى  احلكومية. 

تقدمي  يف  ترتدد  لن  اأ�شحابها؛  وم�شداقية  كفاءة  ومن 

الدعم املطلوب. >

محمدالمطيري: 
المنشآت 
الناشئة الصغيرة 
والمتوسطة، أحد 
أهم الروافد 
األساسية لحركة 
االقتصاد الوطني 
في أي دولة في 
العالم
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ل خماوف من تكرار اأزمة �سوق الرهن العقاري 

الأمريكي يف املنطقة

اإعداد/ م�شطفى �شهاب

تعد اأزمة �شوق الرهن العقاري في الوليات المتحدة الأميركية، واحدة من اأكبر 

الأزمات التي مر بها القت�شاد الأميركي، والتي ل �شك تركت اآثارًا وا�شحة، �شواء 

على اقت�شاد الوليات المتحدة ذاتها، اأو القت�شاد العالمي ب�شكل عام. ذلك 

على  تاأثيره  ازداد  وقد  عالميا،  الأكبر  القت�شاد  هو  الأميركي  القت�شاد  لأن 

العابرة  ال�شركات  نجم  و�شطوع  العولمة،  ظاهرة  بروز  بعد  الدولي  القت�شاد 

للقارات، وانبثاق منظمة التجارة العالمية.
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حول اأثر اأزمة الرهن العقاري يف ال�شوق االأمريكية، 

وانعكا�شاتها املحتملة على اأ�شواق املال لدول اخلليج 

على  فيه  حر�شنا  الذي  التحقيق  هذا  يدور  العربية، 

م�رشيف،  اأحدهما  املخت�شني،  من  اثنني  ا�شت�شافة 

واالآخر رجل قانون لت�شليط مزيد من االإ�شاءة على 

هذا املو�شوع الهام �شواء يف �شقه االقت�شادي اأو يف 

جوانبه القانونية.

الرئي�ص  احلداد  را�شي  االأ�شتاذ  �شاألنا  البداية  يف 

اأن ي�رشح  التنفيذي ل�رشكة �شائب الإدارة االأ�شول، 

وكيف  ح�شلت؟  ملاذا  الرهن،  �شوق  اأزمة  ماهية  لنا 

تطورت؟ فاأجاب:

الكبرية  االأزمات  من  العقاري  الرهن  �شوق  اأزمة 

التي هزت االقت�شاد االمريكي ب�شكل كبري، ويكفي 

باأن  املخاوف  خالل  من  االزمه  هذه  على  نحكم  اأن 

مما  الك�شاد،  من  حالة  يف  االأمريكي  االقت�شاد  يدخل 

دفع البنك االحتياطي اإىل تخفي�ص �شعر الفائدة ب�شكل 

اآثار هذه االأزمة تاأثريها  اأبرز  مت�شارع وكبري. ومن 

على اأرباح القطاع املايل ب�شكل الفت، مما جعل اأ�شعار 

ال�رشكات املاليه مثل )�شيتي جروب(، تفقد اأكرث من 

50 % من قيمتها. فما هي هذه االأزمة التي �شببت كل 
ذلك االإرباك الأكرب االقت�شاديات العاملية؟

البنوك  بتقدمي  اعتيادي،  ب�شكل  االأزمة  بداأت 

وقد  املنازل.  �رشاء  يف  الراغبني  للعمالء  قرو�شًا 

هذه  من  خمتلفًة  اأ�شكااًل  املاليون  املهند�شون  قدم 

الثابت ملدة ال�شنة االوىل على  القرو�ص، مثل ال�شعر 

اإىل  القر�ص  مدة  خالل  الفائدة  �شعر  زيادة  تتم  اأن 

حد اأق�شى يتم االتفاق عليه. كما اأن هناك اأنواعًا من 

القرو�ص يتم مبقت�شاها تاأجيل دفع اأق�شاط القر�ص 

اإىل ما بعد فرتة معينة يقوم العميل خاللها فقط بدفع 

فائدة القر�ص.

منتجات  ت�شميم  على  املاليني  اخلرباء  قدرة  اإن   

اإقرا�شية خمتلفة، كان من ال�شعب حتديد خماطرها 

هذا  خماطر  درجة  زيادة  يف  �شاهم  معياري؛  ب�شكل 

النوع من القرو�ص .

اأما البعد االآخر، فهو حتول البنوك من الرتكيز على 

العقاري.  االأ�شل  قيمة  اإىل  للمقرت�ص،  املالية  املالءة 

هذا الو�شع، �شاهم يف تكوين فقاعة العقار ال�شكني. 

قر�ص  على  احل�شول  �شخ�ص  اأي  باإمكان  كان  اإذ 

و�رشاء منزل غري عابئ بتكاليف هذه القرو�ص. الأن 

ارتفاع اأ�شعار العقار كافية لتحمل اأعباء الدين، حتى 

اأن بع�ص البنوك رفعت �شعارا “اأنت موؤهل للح�شول 

على قر�ص مبجرد والدتك”.

الالعبون  عليها  يح�شل  التي  احلوافز  وكانت 

االأ�شا�شيون من بنوك و�رشكات ا�شتثمارية، وبائعوا 

املحافظ؛  املاليون، ومدراء  القرو�ص، واخلرباء  هذه 

وخماطرها.  امل�شكلة  حدة  زيادة  يف  م�شاعد  عامل 

قامت  اذ  احلد،  هذا  عند  امل�شكلة  تقف  مل  وبالطبع 

واإعادة  القرو�ص  هذه  بتجميع  اال�شتثمار  �رشكات 

ثم  ومن  ا�شتثماريه،  منتجات  �شكل  على  تداولها 

بيعها يف اأ�شواق راأ�ص املال على مدراء حمافظ الدخل 

الثابت، �شناديق التقاعد، و�شناديق التحوط.

االأزمة،  عن  القناع  وك�شف  الثلج،  كرة  ذابت  وقد 

نتيجه  الرتاجع  يف  املنازل  اأ�شعار  بداأت  عندما 

لعملية  املبالغ فيه. هذا من جهة، ونتيجة  الرتفاعها 

البيع ب�شبب عدم قدرة املقرت�شني على �شداد اأق�شاط 

القرو�ص من جهة ثانية، مما جعل الدورة العك�شية 

املايل  القطاع  خ�شائر  من  الكثري  عن  لتك�شف  تبداأ 

وامل�شتثمرين يف هذا النوع من االأدوات املالية، فانهار 

بالتايل بيت العنكبوت.

اآل  عبدامللك  بن  حممد  الدكتور  يرى  جانبه  ومن 

الريا�ص  يف  للمحاماة  مكتبه  يدير  والذي  ال�شيخ 

�شبب  اأن  كي�ص(  اإند  )وايت  �رشكة  مع  بالتعاون 

اإىل   العقاري  الرهن  �شوق  يف  ح�شلت  التي  االأزمة 

كبرية،  مبالغ  النا�ص  باإقرا�ص  قامت  التي  البنوك، 

ويعود  كافية.  �شمانات  وبدون  مي�رشة،  وبطرق 

البنوك  لدى  فائ�شة  �شيولة  لتوفر   بتقديري   ذلك 

لتحقيق  االإقرا�ص   جمال  يف  وجهتها  االمرييكية، 

 )  SPV  ( ال  �رشكات  تولت  كما  االأرباح.  من  املزيد 

جمع العقود، وت�شويقها على هيئة �شندات اأو اأ�شهم 

دفوعات  اأي  االأ�شول،  على  مبنية  مالية،  اأوراق  اأو 

النا�ص الذين اقرت�شوا. هذا بالطبع خلق اإ�شكالية لدى 

االأ�شياء  كل  على  توؤثر  بداأت  يدفعون،  الذين  النا�ص 

التي ترتبت عليها، واالأوراق املالية التي بنيت عليها. 

وخلقت اأزمة كبرية بالن�شبة للبنوك.

تاأثري  قراءة  هو  التحقيق،  هذا  يف  يهمنا  ما  اأكرث 

العربية  اخلليج  دول  اقت�شادات  على  االأزمة  هذه 

التي  التداعيات  من  للكثري  نظرًا  املالية،  واأ�شواقها 

من  العديد  على  االأزمة  لهذه  عنها  احلديث  جرى 

االأ�شواق العاملية.

الأوانه  ال�شابق  من  اأن  احلداد  يرى  ال�شدد  هذا  يف 

على  االأزمة  لهذه  احلقيقية  التداعيات  معرفة 

االأ�شواق اخلليجية، وقال: من املبكر معرفة تداعيات 

اأزمة الرهن العقارية على االأ�شواق اخلليجية ب�شكل 

وجود  بعدم  اجلزم  ميكن  ال  الوقت  نف�ص  يف  دقيق. 

الحداد: 
الحديث عن حدوث 

أزمة في السوق 
العقارية في 

المنطقة، مخاوف 
قد يكون مبالغ فيها 

إلى حد كبير

<
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على  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  �شواء  انعكا�شات 

االأ�شواق اخلليجية.

املحتملة على  وذكر احلداد عددًا من االنعكا�شات 

االأ�شواق اخلليجية جراء االأزمة، اأهمها:   

الذي  بالهبوط  اخلليجية  االأ�شهم  اأ�شواق  تاثر 

عالقة  من  الرغم  على  العاملية  االأ�شواق  يف  ح�شل 

واأ�شواق  االأ�شواق  هذه  بني  ال�شعيفة  االرتباط 

الدول اخلليجية. لكنه يرى اأن من املبكر القول باأن 

هذا التاأثر جاء نتيجة عوامل الذعر النف�شي، اأو كان 

اأرباح  بهبوط  لتوقعات  م�شبقة  موؤ�رشات  ب�شبب 

ال�رشكات اخلليجية ذاتها.

فاإن   )Khaleej Times( جلريدة  وفقًا  واأ�شاف: 

ال�رشكات  بع�ص  قيام  اإىل  اأدت  العقاري  الرهن  اأزمة 

من  اإ�شداراتها  بتاأجيل   غاز،  دانه  مثل  اخلليجيه 

ال�شكوك االإ�شالمية، اأو تخفي�ص حجم ال�شكوك التي 

كانت ب�شدد اإ�شدارها.

العقاري  الرهن  اأزمة  لكون  نظرًا  اأنه  اإىل  وي�شري 

االأمريكية  الفائدة  �شعر  تخفي�ص  يف  مهمًا  عامال  كانت 

كو�شيلة لتجنب الك�شاد، واأنه نتج عن ذلك  املزيد من 

فقد  االأخرى،  العمالت  مواجهة  يف  الدوالر  �شعف 

بعمالت  املقومة  ال�شلع  ارتفاع  اإىل  بالتايل  هذا  اأدى 

اليورو؛ فنتج عن ذلك ما ي�شمى  يف  الدوالر مثل  غري 

املنطقة، بالت�شخم امل�شتورد .

االأزمة،  هذه  تداعيات  اآثار  من  اأن  احلداد  ويذكر 

اخلليجية  ال�رشكات  بع�ص  حمافظ  له  تعر�شت  ما 

انخفا�ص  من  العاملية  االأ�شهم  اأ�شواق  يف  ت�شتثمر  التي 

ملمو�ص.

البنوك  اأن ت�شبح  كما اعترب من االآثار املتوقعة، 

العربية،  اخلليج  دول  يف  وامل�شتثمرون  التجارية 

اال�شتهالكية  القرو�ص  جتاه  ح�شا�شية  اأكرث 

وال�شكنية.

دقيقة  اإح�شاءات  هناك  لي�ص  اأن  الرغم  وقال:على 

املوؤ�ش�شات  تعر�ص  مدى  الدقة  وجه  على  تو�شح 

املالية الأزمة الرهن العقاري، ومدى خ�شائرها؛ اإال اأن 

املوؤ�رشات ت�شري باأنها قد تكون يف اأ�شيق نطاق على 

امل�شتوى الكلي للدول اخلليجية، مبعنى اأنه قد يكون 

هناك م�شتثمرون منيوا بخ�شائر كبرية، لكنها لي�شت 

بالظاهرة الالفتة على النطاق العام يف املنطقة.

من  نوعني  عن  ال�شيخ  اآل  الدكتور  وحتدث 

اإن  قال:  املبا�رشة،  وغري  املبا�رشة  التاأثريات: 

اأو  اخلليجية،  البنوك  على  تكون  قد  منها  املبا�رشة 

يف  ا�شتثمروا  الذين  املنطقة  اأبناء  من  امل�شتثمرين 

اأ�شدرتها البنوك.  اأو االأوراق املالية التي  ال�شندات 

واأ�شاف: لو تابعنا التقارير ال�شنوية التي اأ�شدرتها 

كثريا،  تتاأثر  مل  اأنها  �شنالحظ  ال�شعودية،  البنوك 

يف  اإال  املالية  االأوراق  يف  ت�شتثمر  تكن  مل  الأنها  ذلك 

نطاق �شيق، مقارنة بالبنوك العاملية التي خ�رشت 

غري  التاأثري  اأما  الدوالرات.  من  الباليني  ع�رشات 

على  ذاتها  تاأثرياالأزمة  ارتدادات   فهو  املبا�رش؛  

على  انعك�ص  �شك  ال  الذي  االمرييكي،   االقت�شاد 

االإقت�شاد اخلليجي.   العاملي مبا يف ذلك   االقت�شاد 

الفتًا  تاأثريًا  نلم�ص  مل  االآن  اإىل  اإننا  القول:  وميكن 

يذكر على اقت�شاد املنطقة.

العقار  �شوق  يف  اأزمة  حدوث  احتماالت  وحول 

العقاري  الرهن  �شوق  اأزمة  غرار  على  املنطقة  يف 

االأمريكي ا�شتبعد كل من اآل ال�شيخ واحلداد ذلك.

على  للموقف  تقديراته  ال�شيخ  اآل  اقت�رش 

عن  املعلومات  ملحدودية  نظرا  ال�شعودية  ال�شوق 

فيما  وقال:  املنطقة،  دول  باقي  يف  العقارية  النظم 

املخاوف،  تلك  بوجود  اأعتقد  ال  باململكة،  يتعلق 

الأنه �شي�شدر قريبا نظام للرهن العقاري اجلديد، 

اأن دول  اأعتقد  . كما  اآمااًل كبرية  نعلق عليه جميعا 

العامل، مبا فيها الدول اخلليجية، اأخذت در�شًا من 

ما ح�شل يف ال�شوق االأمريكية، واأعتقد  بالتايل اأنها 

تقدمها  التي  العقاري  التمويل  ق�شايا  تقنن  �شوف 

التي حدثت  االأزمة  البنوك لكي حتول دون تكرار 

يف ال�شوق االأمريكية. 

احلديث  اأن  احلداد  يرى  اأي�شا  ال�شياق  هذا  ويف 

املنطقة  يف  العقارية  ال�شوق  يف  اأزمة  حدوث  عن 

قد  خماوف  االأمريكية؛  ال�شوق  الأزمة  مماثلة 

راأيه  يف  وي�شتند  كبري.  حد  اإىل  فيها  مبالغ  يكون 

هيكلتها  واإعادة  املالية  القرو�ص  منح  اآلية  اأن   اإىل 

املايل  القطاع  يف  ك�شمانات  وا�شتخدامها  وبيعها 

الذي  املرعب  احلد  اإىل  بعد  ت�شل  مل  املنطقة،  يف 

�شهدناه  يف الواليات املتحدة االأمريكية. فاإجراءات 

فتح القرو�ص لدينا يقول احلداد: “ما تزال تعتمد 

للمقرت�ص،  املالية  املالءة  على  منها  كبري  جزء  يف 

�شكل  يف  القرو�ص  لهذه  هيكلة  اأي  بعد  تتم  ومل 

منتجات ا�شتثمارية، بل مازالت يف �شكلها الب�شيط؛ 

الكثري من املخاطر.  بل  اأن ي�شكل  والذي ال ميكن 

اأنه ميكن تقدير خماطره، وال�شيطرة  من الوا�شح 

عليها”. وي�شيف اإىل ذلك؛ اأن م�شتوى الدين العام 

لي�ص  اخلليجية،  الدول  يف  الفردي  امل�شتوى  على 

بال�شكل املخيف كما هو يف اأمريكا. >

آل الشيخ: 
قد يكون هناك تأثير 
غير مباشر لألزمة 
في أميركا على 
المنطقة، لكنا إلى 
اآلن لم نلمس تأثيراً 
يذكر 
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الآلية اجلديدة لكتتابات حقوق الأولوية.... 

خطوة نحو تعزيز العدالة يف ال�سوق املالية
هاني نديم ـ تداول

لعدٍد  م�شحّيٍة  اإح�شائيٍة  درا�شٍة  وفق 

قامت  التي  المدرجة  ال�شركات  من 

ال�شنتين  في  راأ�شمالها  بزيادة 

المال  �شوق  لهيئة  تبّين  الأخيرتين، 

 %  76 عن  يزيد  ما  باأن  ال�شعودية 

يمار�شون  ل  الأ�شهم  حملة  اإجمالي  من 

حقوقهم القانونية في اكتتاب زيادات 

كعدم  مختلفة:  لأ�شباب  المال  روؤو�ص 

لعدم  اأو  المال،  راأ�ص  بزيادة  العلم 

ل  مكان  اأوالتواجد في  ال�شيولة،  توفر 

القناعة  عدم  اأو  الكتتاب،  من  نه  يمِكّ

تكن  اأياً  المال.  راأ�ص  زيادة  بمبررات 

اختالل  الى  ذلك  اأدى  فقد  الأ�شباب 

الم�شاهمين  العدل في حقوق  موازين 

بين من �شارك بالكتتاب ومن اأحجم. 

من هنا جاء اختيار هيئة ال�شوق المالية 

م�شاهمة  الجديدة؛  لالآلية  ال�شعودية 

فاتتهم  من  خ�شائر  تقليل  في  منها 

العائدة  الولوية  حقوق  ممار�شة  فر�ص 

بين  العدالة  موازين  ولتحقيق  لهم، 

ال�شابقة  الآلية  تقوم  ل  اإذ  الفريقين. 

عن  المحجمين  خ�شائر  بتعوي�ص 

الكتتاب، كما لم تكن تمنحهم الحق 

اكتتابات  في  ح�ش�شهم  بيع  في 

الزيادة لم�شاهمين اآخرين ح�شب ما هو 

معمول به في الأ�شواق العالمية. 
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وفقًا لالآلية القدمية، كان يحق لكل من ميلك ثالثة اأ�شهم 

اجلديدة،  االأ�شهم  من  �شهمني  يف  االكتتاب  ال�رشكة  يف 

على اأ�شا�ص �شعر واحد هو 15 رياال جلميع امل�شاهمني 

الذين اختاروا بطبيعة احلال امل�شاركة يف اكتتاب الزيادة 

بني  واخل�شارة  الربح  ح�شابات  وتظهر  املال.  راأ�ص  يف 

الفريق الذي اختار االكتتاب واالآخر الذي اأحجم، عندما 

يف  لديه  اململوكة  االأ�شهم  عدد  ب�رشب  فريق  كل  يقوم 

احلال  بطبيعة  و�شيكون  لل�شهم.  اجلديد  املعدل  ال�شعر 

تكن  مل  اإذ  خا�رشا،  االكتتاب  عدم  اختار  الذي  الفريق 

االآلية ال�شابقة تقدم اأي تعوي�ص خل�شائره التي مني بها، 

اأو تعطيه احلق يف بيع حقه يف االكتتاب مل�شاهمني اآخرين 

لكن ووفق  العاملية.  االأ�شواق  به يف  ح�شبما هو معمول 

اأ�شهم  يف  امل�شاهمون  يكتتب  وحيث  اجلديدة،  االآلية 

ثالثة  لكل  �شهمني  بواقع  كاملعتاد  لهم  العائدة  االأحقية 

االأ�شهم  طرح  ف�شيتم  رياال،   15 الطرح  ب�شعر  اأ�شهم 

عن  ال�رشكة  يف  امل�شاهمني  باقي  عزف  التي  االإ�شافية 

االكتتاب بها، يف مزايدة وفق االأ�شعار من 15 وحتى 29 

اأعلى،   �رشاء  ب�شعر  تقدم   من  اإىل  بالتايل  وتوؤول  رياال. 

اأ�شهم  ن�شبة  التخ�شي�ص،  عند  االعتبار  يف  االأخذ  مع 

يف  هو  هنا  العدالة  جانب  االأحقية.  تاريخ  يف  امل�شرتين 

ا�شتخدام الفروقات املالية املتح�شلة الناجتة عن املزايدة 

على ال�شهم، يف تعوي�ص امل�شاهمني عن خ�شائرهم التي 

حتققت لهم ب�شبب عزوفهم عن االكتتاب يف اأ�شهم زيادة 

راأ�ص املال.

املجهر  حتت  اجلديدة  االآلية  و�شعت  )تداول(   

هذه  حول  باالأمر  واملت�شلني  املعنيني  مع  وت�شاءلت 

االآلية، واإىل اأي مدى تتحقق فيها العدالة؟ 

متويل  اإدارة  عام  مدير  يقول  لالأمر  اإي�شاحه  يف 

ال�رشكات يف هيئة �شوق املال ال�شعودية يا�رش الرميان: 

على  اجلديدة  االأ�شهم  توزع  كانت  القدمية  االآلية  وفق 

االإكتتاب، بن�شبة ما  الذين طلبوا  االأولوية  حملة حقوق 

ميلكونه من حقوق االأولوية الناجتة من زيادة راأ�ص املال، 

ويوزع باقي االأ�شهم اجلديدة غري املكتتب بها على حملة 

حقوق االأولوية الذين طلبوا اأكرث من ن�شيبهم بن�شبة ما 

ميلكونه من حقوق، مما يوؤدي اىل خ�شارة امل�شاهم الذي 

االأوىل  ناحيتني،  من  ال�شهم  �شعر  تعديل  عند  يكتتب  مل 

عند بقاء عدد االأ�شهم على ما هو عليه وتخفي�ص قيمة 

واخل�شارة  االأولوية،  حقوق  يف  الزيادة  بن�شبة  ال�شهم 

الثانية عند انخفا�ص ن�شبة ملكية هذا امل�شاهم يف اأ�شهم 

ال�رشكة. اأما االآلية اجلديدة، فت�شمن للم�شاهمني اللذين 

مل يكتتبوا تعوي�شات ترتاوح ما بني ثالثني اإىل ت�شعني 

االآلية  هذه  اأن  كما  االأولوية.  حق  �شهم  قيمة  من  باملائة 

تعطي امل�شاهم احلق يف طلب االإكتتاب يف اأعداد اإ�شافية 

من االأ�شهم التي مل يكتتب بها وذلك عن طريق االإكتتاب 

ال�شهم  فيه  طرح  الذي  ال�شعر  التالية:  االأ�شعار  باأحد 

ال�شهم  فيه  طرح  الذي  ال�شعر  اأو  لالإكتتاب،  اجلديد 

اجلديد لالإكتتاب م�شافًا اإليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة 

من الفرق بني �شعر �شهم ال�رشكة يف نهاية التدوال الذي 

ي�شبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على 

زيادة راأ�ص املال، و�شعر ال�شهم املُعدل بعد عقد اجلمعية 

مقربة اىل اأقرب رقم �شحيح، وهذا ين�شحب على ال�شعر 

امل�شاف اإليه 60 %  و%90”.

لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  العوهلي،  اأحمد  االأ�شتاذ 

والتي  )�شبكيم(،  للبرتوكيماويات  العاملية  ال�شعودية 

كانت اأوىل ال�رشكات التي مت تطبيق االآلية اجلديدة على 

اآلية  فكرة  اأن  راأى  فيها،  االأولوية  حقوق  اأ�شهم  اكتتاب 

اكتتابات حقوق االأولوية اجلديدة التي �شنتها وطبقتها 

هيئة �شوق املال، فكرة رائدة وعادلة ل�شغار امل�شاهمني 

مقابل  مبلغ  دفع  طريق  عن  االكتتاب  ميكنهم  ال  اللذين 

اأ�شهمهم التي مل يكتتبوا بها الأي �شبب كان. واأ�شاف: 

“االآلية اجلديدة تعطي الراغب بامل�شاهمة اأو املزايدة على 
املكتتبني  ال�رشاء. كما تتيح لغري  اإ�شافية فر�شة  اأ�شهم 

يف  حلقهم  ممار�شتهم  لعدم  تعوي�شًا  اإ�شافية  مبالغ 

االإكتتاب. فهي اآلية عادلة جدًا”.

مورغان  ل�رشكة  االإداري  املدير  ما�شريا،  تيوفيلو 

ل�رشكة   االكتتاب  اأدارت  التي  ال�رشكة  وهي  �شتانلي، 

اأجاب:   امل�رشيف  اال�شتثمار  ق�شم  من  )�شبكيم(، 

امل�شاهمني  على  للتعوي�ص  املتخذة  اخلطوة  اأن  “اأعتقد 
احلقوق  اكتتاب  عمليات  ففي  جيدة.  امل�شاركني  غري 

ميار�شون  ال  م�شاهمني  دومًا  جند  كنا  ال�شابقة، 

وللحقوق  امل�شاهمني.  �شغار  من  ومعظمهم  حقوقهم 

عليها  احل�شول  االآخرين  للم�شاهمني  ميكن  ال  قيمة 

املتاجرة  تتم  املتقدمة،  االأ�شواق  يف  مايل.  تعوي�ص  دون 

اأ�شهم  فيها  ت�شجل  التي  البور�شة  نف�ص  يف  باحلقوق 

التي اقرتحتها هيئة  اأن االآلية اجلديدة  امل�شدر. واأعتقد 

�شوق املال عادلة بالن�شبة جلميع حاملي االأ�شهم. لكن 

من املهم ذكر اأن هذه االآلية قد ال تعو�ص كامل خ�شائر 

امل�شاهمني غري امل�شاركني “.

عن  اأحيانًا  امل�شتثمرين  بع�ص  اإحجام  �شبب  وحول 

حقوق  من  واالإفادة  املال  راأ�ص  زيادات  يف  االكتتاب 

تتعدى  اأ�شباب  من  هناك  وهل  الزيادات؟  يف  االأولية 

الق�شور املايل لدى بع�ص امل�شاهمني؟.

يف  ال�رشكات  متويل  اإدارة  عام  مدير  نظر  وجهة  من 

اأ�شباب  هيئة �شوق املال ال�شعودية يا�رش الرميان، فاأن 

تيوفيلو ماسيرا : 
اآللية الجديدة قد ال 
تعوض بالكامل على 

المساهمين غير 
المشاركين عن 

الخسائر التي 
يواجهونها

<
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راأ�ص  زيادات  يف  االإكتتاب  عن  امل�شاهمني  بع�ص  اإحجام 

يكون  قد  االأولية؛  حقوق  من  االإ�شتفادة  وعدم  املال 

الق�شور املايل، وعدم علم امل�شاهم باالإكتتاب، اأو تواجده 

خارج البالد، اأو عدم معرفته باالآثار املرتتبة على عدم 

م�شاركة.

اأحمد العوهلي رئي�ص )�شبكيم التنفيذي( قال: “هناك 

حقهم  امل�شاهمني  بع�ص  ممار�شة  لعدم  كثرية  اأ�شباب 

االأ�شهم  عدد  قلة  منها:  املال  راأ�ص  بزيادة  االإكتتاب  يف 

وعدم  فردي،  رقم  تتجاوز  ال  رمبا  والتي  اململوكة 

اململكة  خارج  لل�شفر  باالإكتتاب  امل�شاهمني  بع�ص  علم 

كرثة  من  الرغم  على  النائية  املناطق  يف  للم�شاهمني  اأو 

اأ�شباب  هناك  وطبعا  وغريها،  ال�شحف  يف  االإعالنات 

مالية ورمبا فقط عدم الرغبة بامل�شاهمة.

بينما يقول تيوفيلو ما�شريا، املدير االإداري ل�رشكة 

غري  امل�شاهمني  اأن  من  واثق  “اأنا  �شتانلي:  مورغان 

فهموا  اأنهم  لو  حقوقهم  ليمار�شوا  كانوا  امل�شاركني 

اأ�شهمهم. واإال عليهم بيع  التنقي�ص على �شجل  عواقب 

االجتماع  تاريخ  اأي  ال�شالحية،  اإنتهاء  قبل  اأ�شهمهم 

التاريخ،  هذا  فبعد  العمومية.  للجمعية  اال�شتثنائي 

�شعر  ينخف�ص  ال�شابق،  باحلق  املتاجرة  تبداأ  وحني 

ال�شهم ليعك�ص قيمة احلق املطمور الذي خ�رشه هوؤالء. 

الذين  امل�شاهمني  قبل  من  اإال  احلق  هذا  ي�شتعاد  وال 

بقيمة  حقوقهم  بيع  باإمكانهم  اأو  حقوقهم،  اكتتبوا 

يبيعونها  يكتتبون احلقوق وال  الذين ال  اأما  متو�شطة. 

الذين  امل�شاهمني  فاإن  لذا،  اخل�شارة.  ف�شيواجهون 

على  قادرين  يكونون  وال  ال�شيولة  م�شاكل  ي�شتبقون 

يوم  االأ�شهم  يبيعوا  اأن  لهم  االأف�شل  فمن  االكتتاب، 

ميكن  املقابل،  يف  اخل�شارة.  لتفادي  قبله  اأو  االجتماع 

م�شتوى  ل�شمان  تكفي  ح�ش�شا  امل�شاهم  يبيع  اأن 

معني من ال�شيولة ليتمكنوا من اكتتاب احلقوق املتعلقة 

باحل�ش�ص املتبقية.

من  الفئة  هذه  تعطي  العاملية  االأ�شواق  بع�ص  ولكن 

لغريهم  االكتتابات  يف  حقوقهم  بيع  حق  امل�شاهمني 

يجيب  وملاذا؟،  اأف�شل؟  اخليارين  اأي  امل�شاهمني،  من 

املال  �شوق  هيئة  يف  ال�رشكات  متويل  اإدارة  عام  مدير 

ال�شعودية، يا�رش الرميان: “ت�شتخدم بع�ص الدول اآلية 

باإمكانية  االآلية  هذه  وتتميز  املتبعة  االآلية  عن  خمتلفة 

ميكن  املثال  �شبيل  فعلى  احلق،  عن  التنازل  اأو  بيع 

االإحتفاظ  الزيادة،  يف  امل�شاركة  يريد  الذي  للم�شاهم 

باحلق واالإكتتاب يف االأ�شهم اجلديدة، اأما امل�شاهم الذي 

ال يرى جدوى يف هذه الزيادة، فيمكنه بيع حقه لراغب 

يف ال�رشاء، حتى ولو كان من غري امل�شاهمني االأ�شليني.

تطبق  العاملية  االأ�شواق  من  “الكثري  يقول:  العوهلي 

اكتتابات  يف  لغريهم  امل�شاهمني  حقوق  بيع  حق  نظام 

لتحقيق  اأف�شل  النظام  هذا  اأن  واأرى  االأولوية،  حقوق 

نظام  مع  ولتوافقه  االكتتاب،  الي�شتطيع  ملن  العدل 

نخلق  ال  كي  واأي�شًا  القانونية.  الناحية  من  ال�رشكات 

وعدم  الك�شل  على  امل�شاهمني  ت�شجع  ماليًة  �شوقًا 

بعدم  والتفريط  املال،  �شوق  يف  االإيجابية  امل�شاركة 

ت�شمن  احلقوق  بيع  فطريقة   . حقوقهم  ممار�شة 

يف  حقه  ببيع  يبادر  اأن  على  املايل؛  حقه  للم�شاهم 

املجتمع  يف  اأف�شل  ومتابعة  ثقافة  يخلق  مما  امل�شاهمة، 

لل�رشكات امل�شاهمة، وال�شوق املالية عامة”.

ما�شريا قال: “اأعتقد اأن ت�شجيل احلقوق يف البور�شة 

عرب  البيع  خيار  امل�شاركني  غري  امل�شاهمني  ومنح 

�شي�شمح  الأنه  االأف�شل،  املقاربة  �شيكون  املال،  �شوق 

بالتايل  ويتيح  ال�شعر،  بتحديد  والطلب  العر�ص  لقوى 

للم�شاهمني احل�شول على اأف�شل قيمة للحقوق”.

اأي مدى تتوافر  اإىل  الرميان  االأ�شتاذ يا�رش  وب�شوؤال 

ال�شفافية يف معرفة واقع ال�رشكة، مبا يحفز امل�شاهمني 

فيها على اتخاذ قراراتهم يف امل�شاركة يف زيادات روؤو�ص 

معرفة  يف  ال�شفافية  “تتوفر  اأجاب:  بينة؟  على  االأموال 

واقع ال�رشكة عن طريق ن�رشة االإ�شدار، والتي حتتوي 

من  جزء  وهي  للم�شاهم،  الهامه  املعلومات  كافة  على 

قواعد الت�شجيل واالإدراج. اإ�شافة اإىل ذلك، فعلى ال�رشكة 

املتقدمة لزيادة راأ�ص مالها عن طريق حقوق االأولوية، 

الهيئة.  قبل  من  حمددة  ونوعية  كمية  مبعاير  االإلتزام 

واالإف�شاح عنها يف ن�رشة اإ�شدار حقوق االأولوية. ومن 

حتليل  املال،  راأ�ص  يف  الزيادة  ن�شبة  املعايري:  هذه  اأهم 

العوهلي:
اكتتابات   آلية 
حقوق األولوية 
الجديدة، آلية عادلة 
جدا.

والذي  �شبكيم(،   ( للبرتوكيماويات  العاملية  ال�شعودية  ال�رضكة  اكتتاب 

االكتتاب،  فرتة  خلل  امل�شتحقني  امل�شاهمني  قبل  من  كبرياً  اإقباال ً  �شهد 

االآلية اجلديدة يف تخ�شي�ض  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  حيث نفذت هيئة 

ال�رضكة.  راأ�شمال  زيادة  يف  للإكتتاب  طرحت  التي  االأولوية  حقوق  اأ�شهم 

فقد بلغ عدد املكتتبني من امل�شاهمني امل�شتحقني 108,323 م�شاهمًا مثلوا 

ما ن�شبته 18 % من اإجمايل عدد امل�شاهمني امل�شتحقني، والذين اإكتتبوا يف 

159%. وقد بلغ  212 مليون �شهم، وبحجم تغطية بلغت ن�شبته  حوايل 

االإكتتاب  يف  االأولوية  حق  ميار�شوا  مل  الذين  امل�شتحقني  امل�شاهمني  عدد 

امل�شتحقني.  امل�شاهمني  عدد  اإجمايل  % من   82 بن�شبة  م�شاهم   491,788
وبلغت ملكية هوؤالء امل�شاهمني 13,1 مليون �شهم، متثل ما ن�شبته %10 

من اإجمايل عدد االأ�شهم التي مت طرحها للكتتاب.
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حتت املجهر

الرميان : 
تتوفر الشفافية في 

معرفة واقع الشركة 
عن طريق نشرة 

اإلصدار المحتوية 
على كافة 

المعلومات التي تهم 
المساهم.

اأ�شباب  امل�شالح،  ت�شارب  املالية،  والن�شب  التدفقات 

الزيادة، وا�شتخدامات ح�شيلة االكتتاب”.

اأو�شاع  على  االطالع  اأهمية  على  اأكد  العوهلي 

زيادة  يف  ترغب  �رشكة  كل  اأن  اأو�شح  حيث  ال�رشكة، 

راأ�ص مالها تقوم باإعداد ن�رشة اإ�شدار الكتتابها �شاملة 

م�شاهم،  اأو  م�شتثمر  الأي  ال�رشورية  املعلومات  جميع 

لتمكنه من اإتخاذ قراراته املنا�شبة. ومثل هذه املعلومات 

وعلى  املعنية،  ال�رشكة  مقر  يف  متوفرة  عادة  تكون 

االإ�شت�شاري  ولدى  ال�شحف  ويف  االإلكرتوين  موقعها 

ال�رشكات  بع�ص  اأن  اإىل  واأ�شار  االإكتتاب.  ومدير  املايل 

با�شتمرار  تن�رش  منها؛  الكبرية  وخا�شًة  امل�شاهمة 

ميكن  مما  االإلكرتوين،  موقعها  على  وافية  معلومات 

ال�رشكة  ن�شاطات  اآخر  على  االإطالع  من  امل�شاهمني 

وقوائمها املالية.

ما�شريا طالب جميع م�شدري االأ�شهم باإ�شدار ن�رشة 

عن  فيها  تك�شف  الت�شجيل،  لقواعد  متتثل  مو�شحة 

معلومات كاملة عن ال�رشكة، من حيث اإدارتها، موقعها 

العقود  تظهر  قانونية  اأق�شام  اإىل  اإ�شافة  واأدائها.  املايل، 

اأن  “اأعتقد  واأ�شاف:  بها.  املت�شلة  واالتفاقات  املالية 

للم�شتثمرين  لل�شماح  معقول  املعلومات  ك�شف  هام�ص 

املحتملني باتخاذ قرار يف اال�شتثمار اأو االمتناع، واأ�شجع 

على قراءة الن�رشة قبل اتخاذ قرار اال�شتثمار”.

بو�شع  املالية  ال�شوق  هيئة  فكرت  اأ�شا�ص  اأي  على 

لهذه  مقدمات  هناك  كانت  وهل  اجلديدة،  االآلية  هذه 

اخلطوة؟، �شاألنا االأ�شتاذ يا�رش الرميان مدير عام اإدارة 

الذي  ال�شعودية  املال  �شوق  هيئة  يف  ال�رشكات  متويل 

لديهم  املالية  ال�شوق  هيئة  يف  الزمالء  واأن  بد  ال  اأجاب: 

امل�شاهمني  بع�ص  ممار�شة  عدم  عن  كثرية  اإح�شائيات 

لقيمة  خ�شارتهم  ذلك  وعلى  االكتتابات.  يف  حلقوقهم 

اأ�شهمهم املتبقية، الإنخفا�ص قيمة ال�شهم بعد االإكتتاب. 

قبل  من  امل�شاهمني  لهوؤالء  مبلغ  دفع  يتم  اأن  فراأوا 

امل�شاهمني الذين لديهم الرغبة واالإمكانية للمزايدة على 

االأ�شهم غري املكتتب بها.  

الرميان:  االأ�شتاذ  اأجاب  اخلطوة،  لهذه  تقييمه  وعن 

لل�شوق من خالل  العدالة  ت�شهم هذه اخلطوة يف زيادة 

الذين مل يتمكنوا من  حماولة تقليل خ�شارة امل�شاهمني 

امل�شاركة يف االإكتتاب. و�شتكون باإذن اهلل مقدمة الآليات 

اإىل  ومنتجات جديدة يف ال�شوق املالية ال�شعودية توؤدي 

تطويرال�شوق.

العوهلي،  اأحمد  االأ�شتاذ  التنفيذي  )�شبكيم(  رئي�ص 

على  املالية  ال�شوق  هيئة  يف  االإخوان  “ن�شكر  اأجاب: 

العادلة  االآلية  هذه  مثل  تطبيق  يف  الرائعة  مبادرتهم 

يف  حقهم  ممار�شة  من  يتمكنون  ال  الذين  للم�شاهمني 

االإكتتاب ولهم الف�شل بعد اهلل يف ذلك. واأمتنى اأن يكون 

هناك املزيد من االأفكار اجليدة التي ترثي �شوقنا املالية. 

املطبقة  ال�رشكات  اأول  )�شبكيم(  �رشكة  لكون  ونظرًا 

لهذه االآلية؛ فاإننا نرى �رشورة اأن يتم تطبيق اأي نظام 

اأو فكرة جديدة بعد درا�شتها جيدًا واإعطاء الوقت الكايف 

لتطبيق  وال�شليم  ال�شحيح  لالإعداد  والبنوك  لل�رشكات 

بامل�شاهمني  ت�رش  رمبا  اأخطاء  لتجنب  االأفكار  هذه 

عملت  التي  البنوك  جميع  اأ�شكر  اأن  اأود  وهنا  اأنف�شهم. 

الرغم  على  )�شبكيم(،  يف  االإكتتاب  الإجناح  بجد  معنا 

من �شيق وق�رش الوقت منذ قرار الهيئة بتطبيق االآلية 

اجلديدة اإىل موعد االكتتاب”. 

مورغان  ل�رشكة  االإداري  املدير  ما�شريا،  تيوفيلو 

�شتانلي ختم بقوله: “اإن هذه اخلطوة مفيدة بالنظر اإىل 

ال�شعوبات ال�شوقية التي تواجه امل�شدرين وم�شارف 

كت�شجيل  تقدما  اأكرث  اأ�شاليب  تعتمد  التي  اال�شتثمار 

احلقوق يف لوائح”. >
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حاوره/ م�شطفى �شهاب

الفار�س :  بنك المناء... اإ�سافة مميزة 

للقطاع امل�رصيف يف اململكة
ء
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قــامــات

من�شب  العدد  لهذا  “تداول”  جملة  �شيف  توىل  وقد 

اأربعة  ملدة  والدخل  الزكاة  مل�شلحة  العام  املدير 

االإمناء،  م�رشف  رئا�شة  توليه  قبل  و�شغل  اأعوام، 

املالية ب�رشكة  للخدمات  التنفيذي  العام  املدير  من�شب 

مهامه  جانب  اإىل  حاليا  ويتوىل  جميل،  عبداللطيف 

اللجان  من  العديد  ع�شوية  االإمناء،  م�رشف  يف 

واللجنة  االإدارة،  جمل�ص  يف  ع�شويته  منها،  الهامة 

القطاع  لتنمية  االإ�شالمية  للموؤ�ش�شة  التنفيذية 

االإ�شالمي(،  للبنك  التابعة  املوؤ�ش�شات  )اإحدى  اخلا�ص 

وجلنة  �شابك،  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  وع�شوية 

احلوار:                                                                                                                                           ن�ص  يلي  ما  ويف  وغريها؛   ، املحا�شبة  معايري 

                                                                                                                                                

�شكل  وما  الفكرة؟  كانت  كيف  االإمناء،  م�رضف 

امل�رضف  �شيلعبه  الذي  والدور  اال�شم  بني  العلقة 

على �شعيد العمل التنموي؟

احلرمني  خادم  من  �شامي  بتوجيه  الفكرة  بداأت 

اآل �شعود حفظه  ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

يف  رئي�ص  دور  له  يكون  م�رشف  باإن�شاء  ورعاه،  اهلل 

الفر�شة  ويتيح  اململكة،  يف  االقت�شادية  التنمية  دعم 

ب�شكل وا�شع مل�شاركة املواطنني يف ملكيته، وتقوم  على 

املوؤ�ش�شات  واأكرب  اأهم  من  موؤ�ش�شات  ثالث  تاأ�شي�شه 

العامة،   اال�شتثمارات  �شندوق  هي  اململكة؛  يف  العامة 

واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد، واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

االجتماعية.  وقد اجتمعت املوؤ�ش�شات الثالث بخرباتها 

وقوتها املالية، لتهيئ للم�رشف االأر�شية اجليدة التي 

يقف عليها، ليكون واحدًا من اأكرب امل�شارف؛ لي�ص يف 

باذن  يكون  و�شوف  املنطقة.  يف  بل  وح�شب،  اململكة 

العربية  اململكة  يف  امل�رشيف  للقطاع  مميزة  اإ�شافة  اهلل 

ال�شعودية، وذلك لدوره يف تلبية احتياجات امل�شتثمرين 

متوافقة  مالية  حلول  تقدمي  خالل  من  واملدخرين 

م�رشف  ووجود  ال�رشعية.  وال�شوابط  االأحكام  مع 

بحجم م�رشف االإمناء �شيوؤدي اإىل رفع كفاءة القطاع 

امل�رشيف، خ�شو�شا فيما يتعلق بتلبية االحتياجات من 

االأحكام وال�شوابط  املتوافقة مع  اخلدمات واملنتجات 

قادر  االإمناء  باأن م�رشف  اهلل  باذن  ال�رشعية. ونعتقد 

يتنا�شب  ب�شكل  امل�شتثمرين  احتياجات  توفري  على 

وتطلعاتهم. 

ما هي اأبرز اخلدمات امل�رضفية التي يعتزم امل�رضف 

تقدميها؟

�شوف يزاول م�رشف االإمناء كافة االأعمال امل�رشفية 

ال�رشيعة  و�شوابط  الأحكام  وفقًا  واال�شتثمارية 

واالأنظمة  االأ�شا�شي،  امل�رشف  ونظام  االإ�شالمية 

ال�شعودية. وتتمثل  العربية  اململكة  النافذة يف  االأخرى 

امل�رشفية  االأن�شطة  ممار�شة  يف  امل�رشف  اأغرا�ص 

ال�رشكات، كفتح احل�شابات  اأو  املختلفة �شواء لالأفراد 

التمويل  خدمات  وتقدمي  االأخرى  والعمالت  بالريال 

والت�شهيالت املالية، وكذلك فتح االعتمادات امل�شتندية، 

الت�شهيالت  ومنح  ال�شمان،  خطابات  واإ�شدار 

امل�رشفية لال�شترياد والت�شدير والتجارة املحلية..... 

اأحكام  مع  املتوافقة  امل�رشفية  االأن�شطة  من  وغريها 

ال�رشيعة االإ�شالمية. 

امل�رضفية االإ�شلمية التي يعتزم امل�رضف انتهاجها، 

االأمثل  العملي  اخليار  اأنها  اأم  تقليدا،  ا�شبحت  هل 

للعمل امل�رضيف املعا�رض؟ وملاذا؟

اإن فكرة تاأ�شي�ص موؤ�ش�شات مالية تزاول اأعمالها وفقًا 

لي�شت حديثة،  االإ�شالمية  ال�رشيعة  الأحكام و�شوابط 

اإال اأن التنفيذ ب�شكل منظم مل يبداأ اإال يف الن�شف االأخري 

امل�شارف  تاأ�شي�ص  تواىل  حيث  املا�شي،  القرن  من 

للحوار مع الأ�شتاذ عبدالمح�شن بن عبدالعزيز الفار�ص الرئي�ص التنفيذي لم�شرف الإنماء اأهميته الخا�شة، وذلك لما يمثله الموقع القيادي الذي 

ي�شغله ال�شيف في م�شرف الإنماء.

فالم�شرف في حد ذاته، ورغم كونه جديدا لم يبداأ عمله بعد، اإل اأن  طرح خادم الحرمين ال�شريفين  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لفكرته، 

وتلم�شه لمدى الحاجة اإليه ور�شم اأهدافه، يك�شب الم�شرف هذه الخ�شو�شية كما يعطي اللقاء مع رئي�شه التنفيذي، هذه الأهمية.

المحا�شبة من جامعة  وهو حا�شل على بكالوري�ص في  الخم�شة وع�شرين عاماً  وا�شعة تجاوزت  الإنماء بعد تجارب وخبرات  اإلى م�شرف  الفار�ص  جاء 

زمالة  �شهادة  وكذلك  1989م  عام  الأمريكية  المتحدة  بالوليات  الينوي  غرب  جامعة  من  المحا�شبة  في  وماج�شتير  1982م  عام  �شعود  الملك 

المحا�شبين القانونيين الأمريكيين )CPA(  عام 1995م ، وقد عمل في موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي حيث �شغل فيها عدة منا�شب خالل 

اأنجلو�ص  1993 – 1995 م في مدينة لو�ص  ثمانية ع�شر عاما ق�شاها في الموؤ�ش�شة، كما عمل في الوليات المتحدة الأمريكية خالل الفترة من 

في �شركة ارن�شت اأند يونغ ) اإحدى اأكبر �شركات المحا�شبة في العالم(.

سيكون لمصرف 
اإلنماء دور بارز في 

تقديم التمويل، 
ودعم المشاريع 

المتوسطة 
والصغيرة ذات 

الجدوى االقتصادية. 

<
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واالإ�شالمية،  العربية  البلدان  من  الكثري  يف  االإ�شالمية 

هذه  اأ�شبحت  حتى  العامل،  من  خمتلفة  مناطق  ويف 

زيادة  ذلك  اإىل  وي�شاف  واقعة.  حقيقة  املوؤ�ش�شات 

التي  واخلدمات  املنتجات  على  وا�شح  ب�شكل  الطلب 

ت�شارع  يف  اأ�شهم  الذي  االأمر  املوؤ�ش�شات؛  هذه  تقدمها 

الأحكام  وفقًا  اأعمالها  تبا�رش  مالية  موؤ�ش�شات  قيام 

و�شوابط ال�رشيعة االإ�شالمية، مما تطلب اإيجاد اأنظمة 

وت�رشيعات تنظم العمل امل�رشيف اال�شالمي. 

واليوم بعد اأن اأ�شبح للم�رشفية االإ�شالمية مكانتها 

الرفيعة، وانتزعت احرتام جميع املفكرين والعلماء 

االقت�شاديني، كونها تت�شف بخ�شائ�ص متيزها يف 

املوؤ�ش�شات  عن  اأهدافها  حتقيق  ويف  لعملها،  اأدائها 

احتياجات  بتلبية  يتعلق  فيما  التقليدية، خ�شو�شًا 

املالية؛  واخلدمات  املنتجات  من  واملن�شاآت  االفراد 

امل�رشفية  تطبيق  يف  العاملية  املوؤ�ش�شات  ت�شابقت 

اال�شالمية وال�شعي لتوفري خدماتها للم�شتثمرين.

امل�رضيف  العمل  االأداء،  يف  ديناميكية  اأكرث  اأيهما 

االإ�شلمي اأم امل�رضفية التقليدية؟ واأيهما ميكنه 

تقدمي خدمات اأكرث؟

امل�رشفية،  اخلدمات  يقدمان  كالهما  اأن  الواقع 

املنتجات  تقدم  االإ�شالمية  امل�رشفية  اأن  غري 

املجتمعات  وحاجة  طبيعة  مع  املتوافقة  واخلدمات 

االأحكام  ومقت�شيات  تتفق  والتي  االإ�شالمية، 

من  وغريها  واملتاجرة  املرابحة  مثل  ال�رشعية 

تزايد  دفع  وقد  والتمويلية.  اال�شتثمارية  املنتجات 

املنتجات  من  النوع  هذا  على  وا�شح  ب�شكل  الطلب 

العاملية  البنوك  من  بالعديد  امل�رشفية  واخلدمات 

مع  املتوافقة  خدماتها  بع�ص  لتقدمي  لل�شعي 

ال�رشيعة االإ�شالمية لي�ص فقط يف العامل االإ�شالمي 

واإمنا اأي�شًا يف الدول االأخرى.

عن  عزوفها  ال�شعودية  امل�شارف  على  يوؤخذ 

ال�شغرية  امل�رضوعات  ل�شالح  متويل  تقدمي 

واملتو�شطة، هل �شيكون م�رضف االإمناء خمتلفا 

على هذا ال�شعيد ؟

اأن امل�رشف انطلق من مفهوم تو�شيع  ـ لقد ذكرت 

م�شاركة املواطنني وجعلهم �رشكاء فيه. وم�رشف 

االإمناء �شيكون له دور بارز باذن اهلل تعاىل يف تقدمي 

التمويل ودعم امل�شاريع املتو�شطة وال�شغرية ذات 

دعامات  اأهم  من  تعد  والتي  االقت�شادية  اجلدوى 

اأي اقت�شاد وطني.

�شهدته  الذي  االإقبال  م�شتوى  على  تعليقكم  هو  ما 

اأ�شهم امل�رضف؟ وملاذا جاءت يف  عملية االكتتاب يف 

هذا امل�شتوى؟

يعد اكتتاب م�رشف االإمناء اأحد اأكرب االكتتابات االأولية 

التي �شهدتها ال�شوق ال�شعودية، وباأكرب ن�شبة من عدد 

اأمت  االأ�شهم املتاحة للمواطنني. ولهذا كان امل�رشف يف 

اجلاهزية ال�شتيعاب هذا االكتتاب االأ�شخم من نوعه، 

ال�شعودية  وامل�شارف  البنوك  جميع  تهيئة  ومتت 

ال�شتقبال املكتتبني وت�شهيل عملية م�شاركة املواطنني 

يف كافة مناطق اململكة بكل ي�رش و�شهولة، حيث مت االأخذ 

يف االعتبار عند توزيع مناذج االكتتاب، وبالتن�شيق مع 

ال�شكانية  الكثافة  امل�شاركة،  والبنوك  االكتتاب  مدير 

للمناطق واالأعداد املتوقعة من املكتتبني يف كل فرع، كما 

مت تهيئة جميع القنوات االإلكرتونية ال�شتقبال طلبات 

االكتتاب  �شري  يف  اأ�شهم  الذي  االأمر  املواطنني،  اكتتاب 

بكل ي�رش و�شهولة.

اإىل  اأ�شار  �شاما  اأعلنته  الذي  االأخري  النقود  عر�ض 

�شيولة نقدية و�شلت اإىل 220.6 مليار دوالر يف اآخر 

�شباط املا�شي قيا�شا ب 174.88  مليار دوالر قبل 

ذلك بعام. ما مدى تاأثري ذلك على الت�شخم ؟

يعد  املنطقة،  يف  اأو  اململكة  يف  �شواء  احلايل  الت�شخم 

ظاهرة فر�شتها عدة معطيات بع�شها حملي وبع�شها 

بلد  من  تختلف  التي  االأ�شباب  بع�ص  توفر  مع  عاملي 

من  املعرو�ص  ونق�ص  ال�شيولة،  زيادة  ومنها  اآخر  اإىل 

موؤثرة  اأوزانها  التي  تلك  خ�شو�شًا  واخلدمات  ال�شلع 

النقد  لعر�ص  وبالن�شبة  الت�شخم.  ح�شاب  معادلة  يف 

فزيادته تعك�ص ميال لال�شتهالك الذي بدوره قد يكون 

الطلب،  لزيادة  نظرا  االأ�شعار  رفع  يف  االأ�شباب  اأحد 

اأو  العر�ص،  يف  زيادة  عدم  ذلك  مع  توافق  اإذا  خا�شة 

جهات  وهناك  الطلب.  زيادة  من  اأقل  بن�شبة  زيادتة 

كبرية  بجهود  وت�شعى  ذلك  تتابع  اململكة  يف  خمت�شة 

للحد منه، ومن اآثاره على اقت�شادنا الوطني.

امل�رضف  اأ�شهم  من  جزء  تخ�شي�ض  لكم  يعني  ماذا 

ل�شالح اجلمعيات اخلريية؟

اأعمدة  من  عماد  هي  اخلريية  اجلمعيات  اأن  �شك  ال 

يف  املحتاجني  الإعانة  هامًا  ورافدًا  املعطاء،  الوطن  هذا 

اتاحة  اململكة  يف  العليا  اجلهات  راأت  وعليه  اململكة. 

اأ�شهم  متلك  يف  للم�شاركة  اخلريية  للجمعيات  املجال 

بال�شعر  العام،  االكتتاب  طريق  عن  االإمناء  م�رشف 

اال�شمي، وهو ع�رشة رياالت. وامل�شوؤولية االجتماعية 

نظام الرهن العقاري 
مطلب حيوي ليس 
للمصارف وحدها، بل 
حتى للمواطنين 
الذين هم بحاجة 
للحصول على 
التمويل المتالك 
مساكن.
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الذي عليه قام وبنيت  االإمناء  جزء من هوية م�رشف 

مب�شاركة  وطني  م�رشف  ذكرت،  كما  فهو  مفاهيمه. 

مع  متوافقة  م�رشفية  اأ�ش�ص  على  ويقوم  �شعبية، 

االأحكام وال�شوابط ال�رشعية.  

بنوك  من  ماي�شمه  مع  اململكة،  يف  امل�رضيف  القطاع 

ميكنه  مدى  اأي  اإىل  حاليا،  وافدة  واأخرى  حملية 

ا�شتيعاب اجلديد؟

ال�شوق  اأن  فاأعتقد  اال�شتيعاب،  عن  نتحدث  كنا  اإذا 

االأقت�شاد  وحجم  الكبري،  التنامي  ظل  يف  ال�شعودية 

وقد  امل�شارف.  من  املزيد  ا�شتيعاب  ميكنها  الوطني، 

رخ�شت موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي يف ال�شنوات 

االأخرية لتاأ�شي�ص م�شارف جديدة، كما �شمحت بدخول 

والدولية؛  واخلليجية  العربية  امل�شارف  من  العديد 

حيث مت افتتاح عدد من الفروع لبنوك اأجنبية يف اململكة 

ل  يفِعّ �شك  بدون  وهذا  املا�شية.  القليلة  ال�شنوات  يف 

املزيد  تقدمي  ويتيُح  امل�رشيف،  القطاع  يف  املناف�شة  جو 

وي�شهم  للعمالء.  امل�رشفية  واملنتجات  اخلدمات  من 

الذي يلعب  اململكة  القطاع امل�رشيف يف  يف زيادة فاعلية 

دورًا رئي�شًا يف دعم م�شرية اقت�شادنا الوطني.  

واجهت البنوك من قبل م�شكلة يف الديون املتعرثة، 

ما هي خططكم للتعامل مع هذه امل�شكلة م�شتقبل؟

ما  عادة  التي  امل�شكالت  اإحدى  املتعرثة  الديون  تظل 

اأن  اأعتقد  وال  مكان،  اأي  يف  املالية  املوؤ�ش�شات  تواجهها 

هذا  على  احتياطات  من  اتخذ  مهما  االإمناء  م�رشف 

تتخذ  كافة  امل�شارف  لكن  ا�شتثناء.  �شيكون  ال�شعيد، 

من ال�شيا�شات واالإجراءات ما قد يحد من تاأثري التمويل 

واالأنظمة  االإجراءات  تطور  مع  خ�شو�شًا  املتعرث 

م�رشف  �شيعمل  وبالتاأكيد  ال�شاأن،  هذا  يف  والربامج 

االإمناء باإذن اهلل يف اإطار هذه الروؤية، مبا يحفظ حقوق 

لذلك  االإمكان،  قدر  ذلك  من  للحد  وال�شعي  امل�شاهمني 

بادر امل�رشف بتاأ�شي�ص اإدارة املخاطر واإدارة االئتمان 

و�شعى لال�شتفادة من اأف�شل ما و�شلت اإليه التطبيقات 

امل�رشفية يف هذا املجال.

نظام الرهن العقاري الذي اأقر موؤخراً، اإىل اأي درجة 

يلبي مطالب البنوك على هذا ال�شعيد؟ وهل هناك 

من ماآخذ عليه؟

اأنه مت بذل جهود كبرية يف م�رشوع  ح�شب معلوماتي 

هذا النظام واأنه يف مراحل متقدمة ولكنه مل يتم اإقراره 

حتى االآن وهو مطلبا حيويا لي�ص للم�شارف وحدها، 

على  للح�شول  بحاجة  هم  الذين  للمواطنني  حتى  بل 

تاأخر عن  قد  واإن كان  التمويل المتالك م�شاكن. وهو 

ال�شدور، فقد جاء يف هذه املرحلة املهمة التي ي�شهد فيها 

اأن يلبي هذا  العقار ن�شاطًا ملحوظا، واآمل  الطلب على 

النظام الهام حاجة طريف العملية؛ امل�شارف والعمالء.

ال�شوق  اأن  ترون  التي  امل�رضفية  اخلدمة  هي  ما 

ال�شعودية تفتقر اإليها؟ وملاذا؟

ال تزال ال�شوق امل�رشفية ال�شعودية بحاجة اإىل التو�شع 

يف تقدمي خدمات امل�رشفية االإ�شالمية، فال زال املجتمع 

اأن  النوع من اخلدمات. كما  املزيد من هذا  اإىل  يف حاجة 

املوؤ�ش�شات  متويل  خدمات  يف  التو�شع  اإىل  حاجة  هناك 

الفردية. وهناك بالتاأكيد احلاجة االأهم لتقدمي التمويالت 

املدرو�شة للم�رشوعات املتو�شطة وال�شغرية، والتي مل 

حتظ بعد بالدعم الكايف لها على اأهميتها كركيزة اأ�شا�شية 

من ركائز التنمية امل�شتدامة. اأ�شف اإىل ذلك ما ميكن اأن 

ال�شوق  يف  )�شكوك(  مالية  اأوراق  من  البنوك  تطرحه 

مما  االإ�شالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  مع  متوافقة  املالية 

ال�شكوك  لتبادل  ثانوية  �شوق  اإيجاد  يف  ي�شهم  �شوف 

وهذه  امل�شتثمرين.  من  وا�شعة  �رشيحة  بقبول  حتظى 

ال�شوق  حتتاجها  التي  امل�رشفية  اخلدمات  من  �شك  ال 

ال�شعودية. اإننا الزلنا بحاجة لالإبداع، وابتكار منتجات 

ال�شوابط  مع  تتوافق  ع�رشية  م�رشفية  وخدمات 

واالأحكام ال�رشعية، تلبي الطلب املتزايد للعمالء. �شواء 

يف جماالت االإدخار واال�شتثمار، اأو جمال التمويل. 

ال�شوق  لقطاعات  احلايل  بالتق�شيم  راأيكم  هو  ما 

ايجابية  اآثار  من  مل�شتم  وماذا  ال�شعودية؟  املالية 

بعد التق�شيم اجلديد؟

يف  مميزة  جهودًا  بذلت  املالية  ال�شوق  هيئة  اأن  �شك  ال 

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  وت�رشيعات  اأنظمة  اإعداد 

م�شتفيدة من اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا ال�شاأن. 

�شوف  موؤخرًا،  الهيئة  عن  تداول  �رشكة  ف�شل  واإن 

املالية  ال�شوق  اأنظمة  ال�شفافية، ودعم  ي�شهم يف زيادة 

يف اململكة. كما اأن تق�شيم ال�شوق اإىل قطاعات، �شي�شهم 

يف اإي�شاح ال�شورة، ويعك�ص ب�شكل  تف�شيلي واقع كل 

قطاع من قطاعات ال�شوق، كل على حدة. وكذلك احلال 

بالن�شبة لقرار حتييد االأ�شهم غري املدرجة للتداول من 

القدرة  اأعطت بدورها  املوؤ�رش. فهذه اخلطوة  ح�شابت 

املالية.  ال�شوق  ملوؤ�رش  احلقيقية  ال�شورة  ر�شم  على 

واآمل اأن ت�شهم تلك القرارات يف دعم اآلية عمل ال�شوق، 

وحتقيق ال�شفافية والعدالة للمتعاملني فيه. >

هيئة السوق المالية 
بذلت جهوداً مميزة 

في إعداد أنظمة 
وتشريعات السوق 
المالية السعودية
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هل ميكن اأن تخربينا عن بدايات هناء الزهري، 

يف  والتفوق  النجاح  درجات  �شعدت  وكيف 

امليدان العملي؟

دعم  ياأتي  ثم  العاملني،  رب  من  التوفيق  هو  اأوال 

والذي  حياتي،  يف  الكرمي  الرجل  ودعم  الوالدين، 

بعد  الف�شل  من  له  اأحمل  ملا  زوجته  كوين  اأفتخر 

مقاعد  منذ  احلياة  م�شوار  يف  بجانبي  لوقوفه  اهلل، 

مواطن  كل  اىل  ودفعي  بالعمل،  مرورًا  الدرا�شة 

النجاح والتميز.

ما هي ال�شعوبات التي واجهتك كاإمراأة وكيف 

تخطيتيها؟

القيود  ن�شنع  من  نحن  ال�شخ�شي،  براأيي 

فاالإن�شان  داخلها.  اأنف�شنا  ون�شع  واالأقفا�ص 

اأو  امل�شاعب،  على  يتغلب  من  هو  االإرادة  القوي 

يتاأقلم معها على اأقل تقدير. اأما االإن�شان ال�شعيف 

على  ويبكي  العراقيل  ي�شنع  من  فهو  االإرادة، 

اأعتابها.

يقولون اأن القيادة �شمة الرجل، فهل توؤمن هناء 

الزهري باملراأة القيادية؟

يف  املراأة  دور  اإن  اأحد،  على  حكرًا  لي�شت  القيادة 

احلياة بطبيعته دور قيادي، فهي التي تدير اأعظم 

هناء الزهري ت�ستكمل م�ساريعها بعد جائزة داتاماتك�س

“نحن من ن�شنع القيود والأقفا�ص، ون�شع اأنف�شنا داخلها”
حوار/ اأميرة حمادة

في الإمارات العربية المتحدة، ت�شلمت المدير التنفيذي ل�شندوق الأمير �شلطان بن عبدالعزيز لدعم الم�شاريع ال�شغيرة 

لل�شيدات، ال�شيدة هناء الزهير جائزة ال�شرق الو�شط للتميز للمراأة القيادية في منتدى “داتامك�ص”. الثقة بالنف�ص وبالقدرات 

اإلى تحقيق عمل جاد في حياتهن. زوجها كان دافعاً  اللواتي يطمحن  الن�شاء  المراأة هي ن�شيحتها لكل  التي تختلج 

اأ�شا�شياً لها للو�شول اإلى مواطن النجاح والتميز. وم�شروعها الأ�شا�شي هو ال�شندوق، وما يمكن اأن يقدمه لخلق جيل من 

�شيدات الأعمال المبادرات الرائدات في كل مجال، والالتي �شي�شاركن في بناء الوطن.

منظمة يف العامل )االأ�رشة(، فهي القيادية االأوىل يف 

جمتمعها ال�شغري.

كيف جتدين وعي املراأة يف مو�شوع التخ�ش�شات 

العمل والعمال؟  اأواًل؟ ومن ثم قانون  اجلامعية 

ب�شكل  الوعي  لن�رض  ميدانية  خطط  من  وهل 

مو�شع بني اأو�شاط الن�شاء؟

يف  وباالأخ�ص  النواحي  جميع  يف  الوعي  ن�رش 

عملي  اأثناء  ال�شاغل  همي  كان  القانونية،  الناحية 

الدورات  الكثري من  التجارية، وقد نظمنا  الغرفة  يف 

كبريًا  التجاوب  وكان  ال�شاأن.  هذا  يف  واملحا�رشات 

وهذا  والثقافة.  املعرفة  لنيل  ال�شيدات  قبل  من  جدًا 

بدء  على  التدريب  برامج  يف  اإليه  ن�شعى  ما  اأي�شًا 

امل�شاريع التجارية لرائدات االأعمال، حيث حر�شنا 

كل احلر�ص على توفري هذه الثقافة واملعلومات لكل 

من تفكر يف بدء عملها. 

يف  توافرها  املفرت�ض  من  التي  ال�شمات  هي  ما 

املراأة القيادية، اأو �شيدة االعمال؟

الطموح  متتلك  التي  هي  براأيي  القيادية  املراأة 

يف  بالثقة  وتتمتع  باالإبداع،  وتتميز  واحلما�ص، 

عالية  توا�شل  مهارات  ولديها  قدراتها،  ويف  نف�شها 

يف  ومهارة  االآخرين،  وقيادة  اإقناع  على  وقدرة 
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ال�شندوق  يف  جاهدين  اإلية  ن�شعى  وما  اأهدافنا. 

اأو  التنفيذي  املجل�ص  يف  �شواء  عليه،  القائمني  وكل 

التفكري  على  ال�شيدة  نحفز  اأن  هو  اال�شت�شاري؛ 

عليه،  املتعارف  اأو  املاألوف  عن  واخلارج  االإبداعي، 

وحماولة تو�شيع دائرة التفكري واالبداع لديها.

ما هو الدور الذي تلعبينه مل�شاعدة املراأة ومتكينها 

من اأجل النهو�ض بها لت�شهم يف تنمية املجتمع؟

ب�شاطة  بكل  فهو  اخلارق،  بال�شيئ  لي�ص  عملي 

�شمن  تكون  اأن  على  االإبداع،  متتلك  من  حتفيز 

حدود وطنها.

كم يبلغ عدد امل�رضوعات التي يدعمها ال�شندوق؟ 

ب�شدد  فنحن  هذا  ورغم  العمر،  حديث  ال�شندوق 

درا�شة 14 م�رشوعًا لطرحها للتمويل ال�شهر املقبل 

اإن �شاء اهلل.

هل ميكن حتديد الطاقة اال�شتيعابية لل�شندوق؟

مدى  على  تعتمد  لل�شندوق  اال�شتيعابية  الطاقة 

القطاع  وموؤ�ش�شات  االأعمال،  رجال  م�شاهمة 

اخلا�ص والعام يف دعم قدرات ال�شندوق املالية.

املنطقة  يف  ال�شندوق  تقدميات  تنح�رض  هل 

ال�رضقية، اأم اأنه يعمل ب�شكل مو�شع يف اململكة؟

كون ال�شندوق حظي بنيل �رشف م�شمى ويل العهد 

حفظة اهلل، فهو �شيخرج عن نطاق املنطقة ال�رشقية، 

يف  اململكة  مناطق  جميع  خدماته  ت�شمل  و�شوف 

املرحلة القادمة.

م�رضوع  هو  به،  تقومون  �شخم  م�رضوع  هناك 

»انطلقتي«، فهل ميكن اأن تخربينا عن تفا�شيل 

هذا امل�رضوع؟

برنامج »انطالقتي« لبناء قدرات املراأة ال�شعودية يف 

تبداأ  ريادتك  بيد!!  »يدًا  �شعار  يحمل  االأعمال  جمال 

بك ...وتكتمل معنا«. ويهدف الربنامج اإىل عدة اأمور 

واقت�شادي  ثقايف  تغيري  اإحداث  على  العمل  اأهمها؛ 

حقيقي و ملمو�ص يف املجتمع ال�شعودي، وم�شاعدة 

على  بناًء  جمدية  م�شاريع  اإقامة  على  امل�شتثمرات 

املراأة.  م�شاريع   وتطوير  �شحيحة،  علمية  اأ�ش�ص 

بن  �شلطان  االأمري  �شندوق  الربنامج  هذا  يدعم 

لل�شيدات،  ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  عبدالعزيز 

وبرنامج  اأبوغزالة  طالل  جمموعة  مع  بالتعاون 

وتتمتع  املحا�رشات.  وتقدمي  والعر�ص  االإلقاء 

التفكري،  يف  ومرونة  بالعمل  والتزام  واجتهاد  بدقة 

لديها  امل�شاكل وحلها. وتكون  وقدرة على مواجهة 

اجلماعة،  بروح  العمل  وحب  التخطيط،  على  قدرة 

القرار  ت�شنع  من  وهي  االآخرين،  مع  والتعاون 

بنظرة  الواقع  اىل  وتنظر  وان�شباط،  بعقالنية 

عقالنية ثاقبة للغد. 

ماذا اأ�شافت اجلوائز التي ح�شدتها على م�شريتك 

املهنية؟

اأ�شواتهم  تهللت  الذين  االآخرين  حمبة  يل  اأظهرت 

فرحًا، وكان هذا اأعظم ما ح�شلت عليه من جوائز.

كونك املدير التنفيذي ل�شندوق » االأمري �شلطان 

ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  العزيز  عبد  بن 

لل�شيدات«، اأخربينا بالتف�شيل عن اأبرز امل�شاريع 

التي تطلبها الن�شاء، وكيف يدعم ال�شندوق هذه 

امل�شاريع؟

منطقة  بني  يختلف  ال�شغرية  امل�شاريع  مفهوم  اإن 

هي  ال�شغرية  امل�شاريع  ان  اأعترب  لكني  واأخرى، 

التي يعرف �شاحب العمل االأ�شماء االأوىل للعاملني 

بداية  الن�شاء  تطلبها  التي  امل�شاريع  وتتنوع  لديه، 

حتاول  جديدة  م�شاريع  اىل  و�شواًل  بالتقليدي، 

الوقت  ذات  ويف  فيها.  الدخول  ال�شيدات  بع�ص 

ال�شندوق،  خارج  التفكري  على  ت�شجيعهن  نحاول 

ثالثة  على  ترتكز  متكاملة  منظومة  ميثل  الذي 

املايل،  التمويل  الفني،  الدعم  هي؛  رئي�شية  اأهداف 

ال�شندوق  دعم  كيفية  عن  اأما  والتاأهيل.  والتدريب 

لهذه امل�شاريع فهناك �رشوط معينة للتمويل هي: اأن 

تكون املتقدمة �شعودية اجلن�شية، وجادة يف طلبها، 

واأن تكون متلك 30% من راأ�ص مال امل�رشوع، وذلك 

الأن ال�شندوق يقوم بتمويلها بن�شبة 70 % كقر�ص 

ح�شن )بدون فوائد(.

تختلف ميادين العمل ما بني التجاري وال�شناعي 

�شعوبة  امليادين  اأكرث  براأيك  هي  ما  والتنموي، 

اأمام املراأة؟ وما هو دور ال�شندوق يف تخطي هذه 

ال�شعوبات؟

بكل  تريد  ملن  �شعوبة  توجد  ال  ال�شخ�شي،  براأيي 

اإرادتها اأن تقتحم اأي ميدان. فالقوة تكمن يف �شيئني 

القوتني،  اجتمعت  وحيث  واملال.  املعلومة  مهمني؛ 

حتقيق  دون  حتول  التي  القالع  كل  اأ�شوار  تداعت 

عملي هو تحفيز من 
تمتلك اإلبداع على أن 

تكون ضمن حدود 
وطنها.

صندوق األمير 
سلطان لدعم 

المشروعات 
الصغيرة للسيدات، 
بصدد دراسة 14 
مشروعا لطرحها 

للتمويل.

<
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على  ويعمل   .  )UNDP(االإمنائي املتحدة  االأمم 

لدعم  اأدوات  حقيبة  على  االأعمال  رائدات  تدريب 

ومتو�شطة،  و�شغرية  ال�شغر  متناهية  م�شاريع 

ولقد مت و�شع خطة زمنية لتنفيذ امل�رشوع ت�شتغرق 

. يوميًا  �شاعات   4 ومبعدل  اأيام،   10
 

م�شاريع  لدعم  اأدوات«  »بحقيبة  تق�شدين  ماذا 

متناهية ال�شغر، و�شغرية، ومتو�شطة؟

متناهية  امل�شاريع  لدعم  االأدوات  حقيبة  تعترب 

ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة، اأداة جديدة ومبتكرة 

وامل�رشوعات  االأعمال  اأ�شحاب  م�شاعدة  اىل  تهدف 

يف زيادة االإنتاجية والكفاءة، من خالل ا�شتخدامهم 

عملية  اأداة  وهي  واالت�شاالت.  املعلومات  لتقنيات 

االأعمال  اأ�شحاب  تعّرف  للم�شتخدم  و�شديقة 

متوفرة  وهي  االأعمال،  اإدارة  باأ�ش�ص  وامل�رشوعات 

واالجنليزية  العربية  باللغة  مدجمة  اأقرا�ص  على 

ُر احلقيبة ل�شاحبات االأعمال برامج  والفرن�شية. توِفّ

باالإ�شافة  االآلية،  احلوا�شب  على  مرتكزة  تدريبية 

فى  لال�شتخدام  جاهزة  وم�شتندات  مناذج  اإىل 

واحتياجات  لتتالءم  تعديلها  ميكن  االأعمال،  اإدارة 

م�رشوعات حمددة. وتت�شمن احلقيبة ت�شع وحدات 

والتخطيط  االأعمال،  اإدارة  مو�شوعات  تغطى 

واملحا�شبة،  الب�رشية،  املوارد  واإدارة  لالأعمال، 

واإدارة  والت�شويق،  وال�رشاء،  التكاليف،  وح�شاب 

العمليات، و�شبط املخزون. 

على  نوعها  من  الوحيدة  احلقيبة،  هذه  وتعد 

م�شتوى اململكة العربية ال�شعودية. و�شيتم التدريب 

عليها يف �شندوق االأمري �شلطان بن عبدالعزيز لدعم 

نقلة  اإحداث  بهدف  لل�شيدات؛  ال�شغرية  امل�شاريع 

نوعية يف الطريقة التي تعمل من خاللها امل�رشوعات 

العربية  اململكة  داخل  وال�شغرية  ال�شغر،  متناهية 

ال�شعودية خالل ال�شهر القادم باإذن اهلل. 

هل من جماالت حمددة يتجه اال�شتثمار الن�شائي 

نحوها؟

وتنويع  احلر  العمل  فكر  تطوير  جاهدين  نحاول 

التي  امل�شاريع  وتتنوع  ون�شاطاته.  جماالته 

وا�شتريادها  ال�شموع  �شناعة  بني  الن�شاء  تطلبها 

ومركز  ال�شعبية،  لالأكالت  ومطاعم  وت�شنيعها، 

خدمة للطالبات، وبع�شهن يخططن الإن�شاء منتجع،  

ترخي�ص  اأخذ  اإىل  مثاًل  ال�شيدات  اإحدى  تتطلع  فيما 

جتاري ملطبخ ومطعم. على اأن تعمل يف املطبخ اأيدي 

اإىل  ال�شعبية  املاأكوالت  توريد  ليتم  ن�شائية،  عاملة 

املطعم الذي �شيخ�ش�ص للرجال.

اإن فر�ض العمل املتاحة اأمام الن�شاء �شئيلة جداً، 

وظيفية  فر�ض  على  احل�شول  براأيك  لهن  فكيف 

مع ارتفاع ن�شبة البطالة؟

الفتاة  حتويل  هي  امل�شتقبلية،  ال�شندوق  روؤية 

وال�شيدة ال�شعودية من باحثة عمل اىل �شانعة عمل.

هناء  حياة  يف  ح�شلت  التي  التغيريات  هي  ما 

منتدى  جائزة  على  ح�شولها  بعد  الزهري 

»داتاماتك�ض« الدويل العا�رض ل�شيدات االعمال؟ 

واجلائزة  االأف�شل،  حتقيق  على  ال�شديد  اإ�رشاري 

االجنازات  من  مزيد  لتحقيق  يل  االأكرب  الدافع  هي 

بتوفيق من اهلل عز وجل.

ما هي املزايا التي اأهلتك للح�شول على اأف�شل �شخ�شية 

قيادية يف ال�رضق االأو�شط؟ وكم عدد املتناف�شات اللئي 

تناف�شن  للح�شول على هذه اجلائزة؟

االأو�شط  ال�رشق  معهد  قبل  من  الرت�شيحات  متت 

ومعايري  املختلفة،  م�شادرهم  لهم  كان  للتميز. 

اأبلغت، فقد  معينة لتقرير هذه اجلائزة. وح�شب ما 

ح�شلت  وبحمداهلل  مر�شحة.   1700 �شمن  كنت 

عليها واأعتز بها، فهي و�شام �رشف.

ما هي م�شاريعك امل�شتقبلية؟ وهل تنوين دخول 

معرتك اال�شتثمار اخلا�ض؟ وما هي اأبرز املجاالت 

التي من املمكن اأن ت�شتثمري فيها؟

ال�شندوق،  هو  امل�شتقبلية  م�شاريعي  واأعظم  اأهم 

وما ميكن اأن يقدمه خللق جيل من �شيدات االأعمال 

املبادرات الرائدات يف كل جمال، والالئي �شي�شاركن 

يف بناء وطننا الغايل.

مباذا تن�شحني الن�شاء اللواتي ياأخذن منك مثاال 

يحتذين به؟ 

مثااًل  اأكون  الأن  اأهال  اأكون  اأن  اأمتنى  البداية  يف 

الن�شح لغريي.  لتقدمي  اأهال  اأكون  واأن  به،  يحتذى 

توكلي  الن�شيحة:  مني  تطلب  من  لكل  اأقوله  ما 

قدراتك،  ومني  ذاتك،  ويف  نف�شك  يف  وثقي  اهلل  على 

وحاويل  اأن تتعاي�شي مع كل ما يعرت�ص طريقك من 

�شعوبات، بل طوعيها لكل ما فيه خري و�شالح لك، 

ولكل من حولك. >

حين تلتقي قوة 
المال، مع قوة 
المعلومة؛ تتداعى 
أسوار كل القالع 
التي تحول دون 
تحقيق األهداف.
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سؤال وجواب

كما عاهدتكم عليه “تداول”  من قبل  من توا�شل مع قرائها  الكرام  في الرد على ا�شتف�شاراتهم 

واأ�شئلتهم في هذا الباب ) �شوؤال وجواب (؛  هانحن نعر�ص لعدد من الأ�شئلة التي وردتنا، 

واإجاباتنا عليها. على عهد بمزيد من التوا�شل؛ فاكتبوا لنا.

E-mail: webinfo@tadawul.com.saاملر�شل: ي. م. اأ

لدي اكتتابات �شابقة يف عدة �رضكات 

وهي )الباحة ،�شافوال، و�شدق(، ولكن اليوجد 

لدي �شهادات بذلك، حيث اأن ال�شهادات �شائعة. 

كما يوجد اأي�شا اكتتابات للوالد "يرحمه اهلل"،  يف 

نف�ض تلك ال�رضكات. اأرجو التف�شل باإفادتي عن 

االإجراءات املطلوبة لنقل تلك االأ�شهم املوجودة 

با�شمي اإىل حمفظتي يف البنك،  وكذلك التي 

با�شم الوالد. علما باأن لدي �شك بح�رض الورثة، 

وتوكيل �شامل من الورثة با�شمي، ولكم ال�شكر 

اجلزيل.

ج/ ناأمل التكرم باإر�شال امل�شتندات املطلوبة اإىل 

ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( على �شندوق 

بريد رقم 60612 رمز بريدي 11555 الريا�ص، 

وامل�شتندات املطلوبة هي:

خطاب تو�شح فيه رغبتك يف اإيداع ال�شهادات 

املفقودة لهذه ال�رشكات يف حمفظتكم اال�شتثمارية  

مرفق به رقم املحفظة اال�شتثمارية وا�شم البنك اأو 

الو�شيط ويف اأي فرع من فروع البنك.

�شورة وا�شحة من بطاقة االأحوال املدنية.

املر�شل: م.�ص

 ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

لدي اأ�شهم يف �رضكة اإ�شمنت اجلنوب، واأرغب 

يف اإ�شافتها اإىل املحفظة اخلا�شة بي لدى بنك 

الريا�ض. فماهي الطريقة التي يتم بها اإ�شافة 

االأ�شهم للمحفظة، واإ�شدار �شهادة جديدة؟ وهل 

االإكتتابات اجلديدة لها �شهادة اأم ال ؟  علمًا باأين 

من مدينة جدة. اأرجو اإر�شال الطريقة، و�شكرا.

ج/ نرجوا التكرم باإر�شال ال�شهادة القدمية 

)االأ�شل( مع �شورة وا�شحة من بطاقة االأحوال 

املدنية مع كتابة رقم املحفظة ورقم هاتف لالت�شال 

بكم، واأن تر�شلوا هذه امل�شتندات اإىل  ال�شوق 

املالية ال�شعودية )تداول( على �شندوق بريد رقم 

60612 رمز بريدي 11555 الريا�ص. و�شوف يتم 
اإيداعها يف حمفظتكم يف مدة اأق�شاها ع�رشة اأيام. اأما 

بالن�شبة لالكتتابات اجلديدة، فلي�ص لها �شهادات 

حيث اأنها تودع مبا�رشة يف املحفظة.   

املر�شل: اأ . اإ

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

 لدي اأ�شهم يف بنك معني ولكن ال اأريد بيعها يف 

نف�ض البنك، واأريد حتويلها اإىل بنك اآخر. فكيف 

ميكنني ذلك؟

ج/ لتحويل االأ�شهم من حمفظتكم اإىل البنك 

)الو�شيط(، املراد البيع فيه؛ عليكم فتح حمفظة 

يف هذا البنك )اأو الو�شيط( املراد البيع من خالله، 

وحتويل االأ�شهم اىل املحفظة اجلديدة عن طريق 

البنك اأو �رشكة الو�شاطة التي تتعامل معها.
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سؤال وجواب

املر�شل: ابو احمد

حاولت عدة مرات اال�شرتاك يف موقعكم ومل اأوفق،  

ويطلع يل تنبية باخلط االأحمر؛ اأن االإ�شم غري 

�شالح. اأرجو اأن تو�شحوا يل طريقة اال�شرتاك؟

ج/الرجاء جتربة ا�شتخدام ا�شم م�شتخدم جديد. 

ويف حال عدم متكنكم من اال�شرتاك، يرجى 

االت�شال بنا، و�شوف نقوم بفتح ا�شرتاك لكم. 

املر�شل: خ.�ص

ال�شادة/ ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اأرجو منكم اإر�شال كل ما يتعلق بنظام التداول 

للأجانب يف ال�شوق املالية ال�شعودية، من حيث 

امل�شموح لهم وغري امل�شموح لهم، حيث اأنني حاولت 

العثور على هذه املعلومات يف موقعكم ومل اأجدها؟

ج: فيما يخ�ص قواعد تداول املقيمني يف ال�شوق 

املالية ال�شعودية؛ فهي متوفرة �شمن القائمة 

الرئي�شية ملوقع ال�شوق على االإنرتنت على رابط 

القواعد واالأنظمة. رابط اأنظمة ال�شوق: ال�شوابط 

واالإجراءات لغري ال�شعوديني.

 

املر�شل: اأبو حممد

اأرجو امل�شاعدة. اإذا مل يتم تعديل �شعر ال�رضكة  

التي �شاهمت بها يف املحفظة فما العمل ؟ 

واملحفظة لدى بنك )****( و مل اأ�شتطع معرفة 

هل اأ�شيفت اأ�شهم املنحة اأم ال ؟ و لكم ال�شكر ...

ج/ اأطلب من البنك اأن ين�شط املحفظة.

املر�شل: ح�شن

ما هو عدد ال�رضكات ال�شعودية املدرجة اأ�شهمها يف 

ال�شوق املالية ال�شعودية؟ وهل هناك اأية �رضكات 

غري �شعودية اأدرجت اأ�شهمها يف ال�شوق ال�شعودية؟ 

ما عددها؟ يرجى اإر�شال قائمة بها مع  البيانات 

املطلوبة حتى تاريخ  31 دي�شمرب 2007 ؟ ون�شكر 

لكم تعاونكم. اأرجو الرد بال�رضعة املمكنة.

ج/ يبلغ عدد ال�رشكات التي مت ادراجها حتى 

وميكنك  �رشكة.    111 نحو  2007م  دي�شمرب   31
احل�شول على هذه املعلومات من التقرير ال�شنوي 

على موقع ال�شوق، كما اأنه ال يوجد �رشكات غري 

�شعودية مدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية.

املر�شل: �ص

كيف ابداأ التداول واأن�شئ  حمفظة؟ وهل ي�شرتط 

اأن يكون هناك مبلغ حمدد يف الر�شيد؟

ج/ يرجى االت�شال باإحدى �رشكات الو�شاطة 

املرخ�ص لها. وميكنك احل�شول على و�شيلة 

االت�شال بهذه ال�رشكات من خالل موقع ال�شوق 

املالية ال�شعودية )تداول( على االنرتنت.
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في تقرير اأداء ال�شوق المالية ال�شعودية للربع الأول:

تجاوزت القيمة المتداولة لالأ�شهم 705.28 مليار ريال و 15.76 مليون �شفقة تم تنفيذها خالل الربع الأول 2008 م

في نهاية الربع األول 2008 م أغلق املؤشر العام للسوق املالية 
السعودية )تداول( على مستوى 9,134.99 نقطة مقارنة مع 

7,666.11 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، مرتفعا 1,468.88 
نقطة بنسبة منو قدرها )19.16%(. وللعام حتى تاريخه خسر 

2,040.97 نقطة  بنسبة )%18.26(. 
وقد حقق املؤشر أعلى نقطة خالل الربع األول من العام 2008 م  في يوم 

2008/1/12 م حيث أغلق على مستوى 11,895.47 نقطة.  
- بلغت القيمة السوقية لألسهم املصدرة في نهاية الربع األول 2008 م
1.67 تريليون ريال أي ما يعادل 446.57  مليار دوالر أمريكي وذلك 
بارتفاع بلغت نســــبته )40.26 %( عن نفس الفترة من العام السابق.

- بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة للربع األول 2008 م  705.28
مليار ريال أي ما يعادل 188.08 مليار دوالر أمريكي وذلك بانخفاض 

بلغت نســــبته )17.46 %( عن نفس الفترة من العام السابق. 
- بلغ إجمالي عدد األسهم املتداولة للربع األول 2008 م17.76  مليار 

ســــهم مقابل 19.78 مليار سهم مت تداولها خالل نفس الفترة من العام 
السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته )10.2 %(.

- أما إجمالي عدد الصفقات املنفذة خالل الربع األول 2008 م فقد بلغت 
15.76 مليون صفقة مقابـــل 21.44 مليون صفقة مت تنفيذها خالل نفس 

الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته )26.51 %(.
- بلغ عدد اأيام التداول 65 يومًا خالل الربع االأول 2008، مقابل 61  يومًا

خالل الربع االأول 2007 م.

ال�رضكات اجلديدة املدرجة خلل الربع االأول 2008 م:

• مت في يوم األحد املوافق 2008/01/27 م إدراج شركة رابغ للتكرير
والبتروكيماويات برأسمال مقداره 8,760 مليون ريال مقسم إلى 876 

مليون سهم حيث مت طرح 219  مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 
21 رياال للسهم الواحد.

• مت في يوم االثنني املوافق 2008/02/04 م إدراج شركة التامني العربية
التعاونية برأسمال مقداره 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم 

حيث مت طرح 8 مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها 10 
رياالت للسهم الواحد.

• مت في يوم السبت املوافق 2008/02/09 م إدراج شركة اإلحتاد التجاري
للتأمني التعاوني برأسمال مقداره 250 مليون ريال مقسم إلى 25 مليون 
سهم حيث مت طرح 10.5 مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية 

قدرها 10 رياالت للسهم الواحد.
• مت في يوم األحد املوافق 2008/02/10 م إدراج شركة الصقر للتأمني
التعاوني برأسمال مقداره 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم 

حيث مت طرح 8.4 مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها 
10 رياالت للسهم الواحد.

• مت في يوم السبت املوافق 2008/03/22 م إدراج شركة االتصاالت
املتنقلة السعودية )زين السعودية( برأسمال مقداره 14 مليار ريال مقسم 
إلى 1.4 مليار سهم حيث مت طرح 700 مليون سهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد.

�لإكتتابات �لأولية

•  شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات
رأسمال الشركة: 8,760 مليون ريال مقسم إلى 876 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 219 مليون سهم متثل 25 % من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 21 رياال للسهم الواحد.
فترة االكتتاب: من 2008/01/05 م إلى 2008/01/12 م.

•  شركة االتصاالت املتنقلة السعودية  
رأسمال الشركة: 14 مليار ريال مقسم إلى 1.4 مليار سهم.

أسهم االكتتاب: 700 مليون سهم متثل 50 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2008/02/09 م إلى 2008/02/18 م.

•  شركة بوبا العربية للتأمني التعاوني  
رأسمال الشركة: 400 مليون ريال مقسم إلى 40 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 16 مليون سهم متثل 40 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2008/03/08 م إلى 2008/03/15 م.

•  الشركة املتحدة للتامني التعاوني  
رأسمال الشركة: 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 8 مليون سهم متثل 40 % من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد.
فترة االكتتاب: من 2008/03/08 م إلى 2008/03/15 م.

•  الشركة السعودية إلعادة التأمني " إعادة " التعاونية  
رأسمال الشركة: مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 40 مليون سهم متثل 40 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2008/03/08 م إلى 2008/03/15 م.
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اإ�شافة �رضكات جديدة ملوؤ�رض تداول

• مت اإ�شافة �شهم �رشكة جبل عمر للتطوير اإىل موؤ�رش ال�شوق )تداول( ح�شب
�شعر اإقفال ال�شهم ليوم  االأربعاء املوافق 2008/02/06 م. 

• مت اإ�شافة �شهمي �رشكة ال�رشق االأو�شط للكابالت املتخ�ش�شة )م�شك(
و�رشكة اخلليج للتدريب والتعليم اإىل موؤ�رش ال�شوق )تداول( ح�شب �شعر 

اإقفال ال�شهمني ليوم االأحد املوافق 2008/02/17 م. 

• مت اإ�شافة �شهم �رشكة دار االأركان للتطوير العقاري اإىل موؤ�رش ال�شوق
)تداول( ح�شب �شعر اإقفال ال�شهم ليوم ال�شبت املوافق 2008/03/01 م. 

• مت اإ�شافة �شهم �رشكة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات اإىل موؤ�رش ال�شوق
)تداول( ح�شب �شعر اإقفال ال�شهم ليوم  االأحد املوافق 2008/03/23 م.

• مت اإ�شافة اأ�شهم �رشكة التاأمني العربية التعاونية، �رشكة االحتاد التجاري
للتاأمني التعاوين و�رشكة ال�شقر للتامني التعاوين اإىل موؤ�رش ال�شوق )تداول( 

ح�شب �شعر اإقفالها ليوم االثنني املوافق 2008/03/31 م.

تعـليق / ا�شـتئناف تـداول اأ�شـــهم

اأ�شدر جمل�ص هيئة ال�شوق املالية القرار رقم )1-6-2008( وتاريخ 

�رشكة  �شهم  تداول  على  باملوافقة  م   2008/2/5 املوافق  هـ   1429/1/27
جمموعة اأنعام الدولية القاب�شة اعتبارًا من يوم االأربعاء 1429/2/13هـ 

املوافق 2008/2/20 وفقا لل�شوابط واالإجراءات التالية: 

1- يتم تداول �شهم ال�رشكة اآليا مرتني يف االأ�شبوع يومي االأحد، االأربعاء. 
2- تبداأ فرتة التداول ال�شاعة العا�رشة �شباحًا وتكون هناك فرتة )ربع �شاعة(

من العا�رشة اإىل العا�رشة والربع ملرحلة ما قبل االفتتاح ليتمكن امل�شتثمرون 

من اإ�شافة اأوامر البيع وال�رشاء.     

3- تبداأ مرحلة التنفيذ لالأوامر وال�شفقات عند متام ال�شاعة )10:15( �شباحًا،
وت�شتمر ملدة )ن�شف �شاعة( يتم بعدها االإغالق واإلغاء جميع االأوامر 

القائمة )غري املنفذة(.

4- تكون الت�شوية للعمليات جميعها بعد نهاية فرتة التداول نف�شها، مما يعني
اأن املناقلة بني امل�شرتي والبائع ال تتم خالل فرتة التداول.  

5- يتم تعديل �شعر االإغالق ال�شابق لل�شهم لي�شبح 181.75 ريال و�شيكون
هذا ال�شعر هو اأ�شا�ص ح�شاب الن�شب الدنيا والق�شوى لل�شهم يف اليوم 

االأول للتداول.  

6- تظل ن�شبة التذبذب لفرتة التداول كما هي دون تعديل )+ اأو - 10 %(.  
7- �شيتم ن�رش جميع االإح�شاءات حلركة ون�شاط وتداول ال�شهم �شمن

الن�رشات الر�شمية التي ت�شدرها �رشكة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.  

اإجراءات ال�رضكات 

• رفعت الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( رأسمالها
وذلك عن طريق إصدار  133,333,333 سهم "حقوق أولوية" بسعر 

15 رياالً للسهم الواحد متثل 10 رياالت قيمة إسمية  و 5 رياالت عالوة 
إصدار ليصبح عدد أسهمها املصدرة 333,333,333 سهـــــم وذلك بتاريخ 

2008/01/29 م.
• خفضت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة رأسمالها من 

1,200 مليون ريال إلى 109 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد أسهمها 
املصدرة من 120 مليون سهم  إلى 10.9 مليون سهم. وقد أكملت السوق 

املالية السعودية )تداول( إجراءات تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 
2008/01/19 م.    

• رفعت املجموعة السعودية لالستثمار الصناعي رأسمالها وذلك عن طريق
إصدار 225 مليون سهم "حقوق أولوية" بسعر 10 رياالت للسهم الواحد 

)قيمة اسمية( ليصبح عدد أسهمها املصدرة 450 مليون سهـــــم وذلك 
بتاريخ 2008/02/05 م.

• رفع مصرف الراجحي رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل تسعة أسهم،
ليصبح عدد أسهمه املصدرة 1.5 مليار سهـــــم وذلك بتاريخ 2008/02/24 م.

• رفعت الشركة السعودية للفنادق رأسمالها من 500 مليون ريال إلى
690,060,970 ريال وذلك بإصدار 19,006,097 سهم جديد ليصبح 

عدد أسهمها املصدرة 69,006,097 سهم واالستحواذ على حصص بعض  
الشركاء في الشركات الشقيقة )شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة، 

شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة، شركة مكة للفنادق احملدودة، 
شركة تبوك للفنادق احملدودة، شركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة، 

الشركة السعودية للخدمات الفندقية( وذلك بتاريخ 2008/02/25 م.  
• رفعت مجموعة سامبا املالية رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل سهمني 

ليصبح عدد أسهمها املصدرة 900 مليون سهـــــم، وذلك بتاريخ 2008/03/05 م.
• رفع البنك السعودي لالستثمار رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل 

6.63 سهم، ليصبح عدد أسهمه املصدرة 450 مليون سهـــــم وذلك بتاريخ 
2008/03/09 م.

• رفع البنك العربي الوطني رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل سبعة 
أسهم، ليصبح عدد أسهمه املصدرة 650 مليون سهـــــم وذلك بتاريخ 

2008/03/16 م.
• رفعت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات رأسمالها وذلك مبنح
سهم مجاني لكل أربعة أسهم، ليصبح عدد أسهمها املصدرة 25 مليون 

سهـــــم وذلك بتاريخ 2008/03/17 م.
• رفعت مجموعة صافوال رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل ثالثة 
أسهم، ليصبح عدد أسهمها املصدرة 500 مليون سهـــــم وذلك بتاريخ 

2008/03/25 م.
• رفعت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( رأسمالها وذلك 
مبنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم، ليصبح عدد أسهمها املصدرة   3 

مليار سهـــــم وذلك بتاريخ 2008/03/29 م.

االأعـ�شاء اجلـدد  )الو�شـطاء(

ان�شمت �رشكة بايونريز ال�شعودية لالأوراق املالية كع�شو عامل يف ال�شوق 

املالية ال�شعودية لتقدمي خدمات الو�شاطة املالية، بتاريخ 2008/02/26 م.  

وبذلك ي�شل عدد �رشكات الو�شاطة العاملة يف ال�شوق اإىل 22 �رشكة.

ملحظة: 

بيانات االأ�شعار وكميات االأ�شهم املتداولة التاريخية معدلة جلميع  اإجراءات ال�رضكات.
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ن�سبة التغري  الربع الأول 2007 الربع الأول 2008 مار�س 2008 يناير  2008 فرباير  2008            

-26.51% 21,444,274 15,759,541 4,519,779 4,941,087 6,298,675 عدد ال�صفقات املنفذه

-10.20 % 19,776,655,298 17,758,970,271 4,266,239,277 5,341,178,267 8,151,552,727  عدد الأ�صهم املتداولة  

-17.46 % 854,505,425,707 705,282,851,893.25 158,973,667,166.50 216,870,331,076.00 329,438,853,650.75 قيمة الأ�صهم املتداولة )ريال(

- 61 65 23 20 22     عدد اأيام التداول  

-31.03 % 351,545 242,454 196,512 247,054 286,303 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذه

-15.73 % 324,207,464 273,214,927 185,488,664 267,058,913 370,525,124 املتو�صط اليومي للأ�صهم املتداولة *

-22.54 % 14,008,285,667 10,850,505,414 6,911,898,572 10,843,516,554 14,974,493,348 املتو�صط اليومي لقيمة الأ�صهم املتداولة )ريال(

40.26 % 1,193.92 1,674.63 1,674.63 1,846.64 1,742.82 )القيمه ال�صوقيه للأ�صهم امل�صدره )مليار ريال  

19.16 % 7,666.11 9,134.99 9,134.99 10,291.47 9,675.02  املوؤ�رش العام  )نقطة) 

                                                   مقارنة	معلومات	التداول	الربع	األول	2008 م	مع		الربع	األول	2007 م																																																			
      

أداء	مؤشرات	القطاعات

ن�سبة التغري  للعام حتى تاريخه   فرباير 2008 م مار�س 2008 م موؤ�رشات القطاعات

-26.40 % -15.12 % 26,541.93 22,529.13 قطاع البنوك

-10.95 % -7.59 % 27,640.02 25,542.65  قطاع ال�صناعة

-15.01 % -5.72 % 6,454.02 6,084.58 قطاع ال�صمنت

-17.18 % -12.79 % 2,276.72 1,985.53 قطاع اخلدمات

-6.78 % -11.29 % 1,578.55 1,400.32 قطاع الكهرباء

-25.28 % -15.27 % 2,930.17 2,482.82 قطاع الت�صالت

-26.10 % -15.28 % 2,053.79 1,740.04 قطاع التاأمني

-21.70 % -14.06 % 3,626.06 3,116.08 قطاع الزراعة

من حيث عدد ال�صفقات

عدد ال�صفقات  ال�رشكة

1,634,352 بترو	رابغ

1,345,900 زين	السعودية

861,659 كيان	السعودية

584,631 جبل	عمر

395,375 إعمار

من حيث عدد الأ�صهم املتداولة

ال�رشكة   عدد الأ�صهم 

3,271,971,715 كيان	السعودية

1,758,261,937 بترو	رابغ

1,016,193,743 جبل	عمر

897,646,689 كهرباء	السعودية

890,658,646 زين	السعودية

من حيث قيمة الأ�صهم املتداولة

ال�رشكة       قيمة الأ�صهم 

87,743,012,206.75 كيان	السعودية

87,346,295,244.75 بترو	رابغ

47,687,740,322.25 سابك

27,294,418,947.25 جبل	عمر

20,112,037,955.50 الراجحي

الشركات	اخلمس	األكثر	نشاطاً	خالل	الربع	األول		2008م



59 الربع الأول 2008 ـ  العدد 24

تقرير إحصائي

نسبة	التغير	 27/02/2008 31/03/2008 الشركة

 90.00% 10.00 19.00 زين	السعودية*

 20.00% 41.25 49.50 اللجني

 12.30% 207.25 232.75 سافكو

 8.65% 104.00 113.00 اخلزف 

 8.43% 109.75 119.00 اليانز	إس	إف

نسبة	التغير	 27/02/2008 31/03/2008 الشركة

   -60.83% 132.75 52.00 أنعام	القابضة

   -30.00% 52.50 36.75 والء	للتامني

 -27.93% 27.75 20.00 التعمير

 -27.37% 47.50 34.50 التامني	العربية

 -25.71% 26.25 19.50 الباحة

الشركات األكثر إرتفاعا في أسعارها )مقارنة سعر إغالق مارس 2008 م مع فبراير 2008 م(

الشركات األكثر إنخفاضا في أسعارها )مقارنة سعر إغالق مارس 2008 م مع فبراير 2008 م(

مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات واألسهم املتداولة - الربع األول 2008م

أدرجت	في	يوم	2008/03/22 م	*
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الوحدات	املركزية	األكثر	نشاطاً	لألسهم	عن	طريق	اإلنترنت)جميع	عمليات	البيع	والشراء( في	مارس	2008م

الترتيبالنسبة٪عدد	الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكمية*الترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

بنك	اجلزيرة

البنك	األهلي	التجاري

مجموعة	سامبا	املالية

السعودي	الفرنسي

ساب

بنك	الراجحي

العربي	الوطني

بنك	الرياض

السعودي	الهولندي

بنك	البالد

بنك	االستثمار

فالكم	للخدمات	املالية

أصول	املالية

جدوى	لالستثمار

السعودي	السويسري	لألوراق	املالية

اجملموع

25.82

12.90

12.83

12.79

9.44

9.30

6.16

3.52

2.16

1.53

1.42

1.31

0.76

0.04

0.01

1,227,199,146

604,480,737

607,540,335

602,296,336

474,576,997

435,240,640

281,738,266

156,891,696

85,992,387

76,168,458

67,211,069

72,199,211

38,932,744

1,660,225

467,824

4,732,596,071

25.93

12.77

12.84

12.73

10.03

9.20

5.95

3.32

1.82

1.61

1.42

1.53

0.82

0.04

0.01

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

918,166

998,584

974,325

700,011

347,800

691,157

325,112

303,896

74,873

109,578

50,312

53,639

32,805

1,810

577

5,582,645

16.45

17.89

17.45

12.54

6.23

12.38

5.82

5.44

1.34

1.96

0.90

0.96

0.59

0.03

0.01

3

1

2

4

6

5

7

8

10

9

12

11

13

14

15

45,345,057,749.50

22,650,866,627.50

22,535,658,106.75

22,470,278,253.00

16,579,973,334.75

16,327,507,388.00

10,819,223,633.25

6,182,783,008.50

3,797,352,378.00

2,684,818,249.00

2,496,750,605.50

2,309,452,996.50

1,337,044,260.25

77,579,462.50

22,418,160.50

175,636,764,213.50

1
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الوحدات	املركزية	األكثر	نشاطاً	لألسهم		)جميع	عمليات	البيع	والشراء( في	مارس	2008م

الترتيبالنسبة٪عدد	الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكميةالترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

بنك	اجلزيرة

ساب

بنك	الراجحي

البنك	االهلي

السعودي	الفرنسي

مجموعة	سامبا	املاليه

بنك	االستثمار

العربي	الوطني

بنك	الرياض

السعودي	الهولندي

بنك	البالد

فالكم	للخدمات	املالية

هيرميس	السعودية

اصول	املالية

السعودي	السويسري	لألوراق	املالية

جدوى	لالستثمار

رنا	لالستثمار

Saudi Pioneers Securities

عودة	العربية	السعودية

املال	سكيوريتيز	العربية

بنك	االمارات

بنك	دوتشه

اجملموع

56,862,308,399.75

45,431,985,654.75

37,683,107,080.50

33,330,378,717.50

28,844,172,894.75

26,575,734,779.25

21,736,547,709.00

21,561,943,985.00

20,461,395,939.50

12,257,161,151.75

5,502,379,212.75

2,477,242,459.75

2,189,702,193.50

1,430,850,409.00

620,504,972.25

478,572,287.00

305,936,285.75

86,272,655.00

63,237,993.00

31,675,983.25

14,137,370.00

2,086,200.00

317,947,334,333.00

17.88

14.29

11.85

10.48

9.07

8.36

6.84

6.78

6.44

3.86

1.73

0.78

0.69

0.45

0.20

0.15

0.10

0.03

0.02

0.01

0.00

0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1,559,011,637

1,255,742,665

1,000,718,787

925,028,436

770,658,086

707,809,854

525,874,494

572,422,214

524,820,139

297,506,502

152,485,262

75,131,607

44,785,349

41,314,834

11,950,299

9,887,433

6,050,531

1,105,901

829,998

823,211

443,199

36,000

8,484,436,438.00

18.37

14.80

11.79

10.90

9.08

8.34

6.20

6.75

6.19

3.51

1.80

0.89

0.53

0.49

0.14

0.12

0.07

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00
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1,143,410

835,082

1,482,723

1,496,985

837,355

1,098,974

266,735

619,524

722,756

208,663

188,953

55,773

24,106

34,417

9,063

7,679

4,036

1,920

579

505

278

42

9,039,558.00

12.65

9.24

16.40

16.56

9.26

12.16

2.95

6.85

8.00

2.31

2.09

0.62

0.27
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الوحدات	املركزية	األكثر	نشاطاً	لألسهم	عن	طريق	اإلنترنت)جميع	عمليات	البيع	والشراء( في	الربع	األول	2008م

الترتيبالنسبة٪عدد	الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكمية*الترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

بنك	اجلزيرة

السعودي	الفرنسي

البنك	االهلي	التجاري

مجموعة	سامبا	املالية

مصرف	الراجحي

ساب

العربي	الوطني

بنك	الرياض

السعودي	الهولندي

بنك	البالد

السعودي	لالستثمار

فالكم	للخدمات	املالية

اصول	املالية

السعودي	السويسري	لألوراق	املالية

جدوى	لالستثمار

اجملموع

26.73

13.63

13.04

11.51

9.90

8.95

6.32

3.39

1.73

1.51

1.40

1.13

0.67

0.04

0.04

5,281,200,636.00

2,690,296,159.00

2,497,431,855.00

2,238,040,786.00

1,893,127,673.00

1,755,496,431.00

1,210,648,584.00

643,849,450.00

324,912,990.00

299,619,191.00

280,877,652.00

231,918,594.00

141,997,833.00

7,187,259.00

6,316,401.00

19502921494

27.08

13.79

12.81

11.48

9.71

9.00

6.21

3.30

1.67

1.54

1.44

1.19

0.73

0.04

0.03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3,332,671.00

2,711,350.00

3,765,810.00

3,350,147.00

2,638,826.00

1,232,991.00

1,214,622.00

1,080,474.00

242,919.00

386,920.00

193,132.00

143,145.00

94,129.00

4,715.00

5,256.00

20,397,107

16.34

13.29

18.46

16.42

12.94

6.04

5.95

5.30

1.19

1.90

0.95

0.70

0.46

0.02

0.03

3

4

1

2

5

6

7

8

10

9

11

12

13

15

14

205,954,653,005.50

105,037,224,462.50

100,452,800,846.25

88,696,824,138.25

76,270,609,111.25

68,915,904,471.00

48,684,265,565.25

26,093,137,005.00

13,339,015,380.25

11,662,697,347.00

10,759,544,108.50

8,700,856,004.50

5,189,896,380.00

328,651,306.50

271,825,232.25

770,357,904,364.00
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الوحدات	املركزية	األكثر	نشاطاً	لألسهم		)جميع	عمليات	البيع	والشراء( في	الربع	األول	2008م

الترتيبالنسبة٪عدد	الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكميةالترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

بنك	اجلزيرة

ساب

بنك	الراجحي

البنك	االهلي

السعودي	الفرنسي

مجموعة	سامبا	املاليه

بنك	االستثمار

العربي	الوطني

بنك	الرياض

السعودي	الهولندي

بنك	البالد

فالكم	للخدمات	املالية

هيرميس	السعودية

اصول	املالية

السعودي	السويسري	لألوراق	املالية

جدوى	لالستثمار

رنا	لالستثمار

عودة	العربية	السعودية

Saudi Pioneers Securities

بنك	االمارات

بنك	دوتشه

املال	سكيوريتيز	العربية

اجملموع

262,053,021,216.25

214,079,412,585.50

152,038,846,317.00

148,054,585,556.00

134,315,969,796.50

112,029,365,338.00

106,630,684,223.00

103,902,339,207.50

76,839,498,736.25

47,713,599,297.75

25,863,536,751.00

9,508,257,165.75

5,810,849,711.00

5,427,761,340.75

2,536,668,293.75

2,027,164,865.75

1,194,196,190.75

276,127,662.50

89,867,823.00

68,602,916.25

57,847,514.75

47,501,277.50

1,410,565,703,786.50

18.58

15.18

10.78

10.50

9.52

7.94

7.56

7.37

5.45

3.38

1.83

0.67

0.41

0.38

0.18

0.14

0.08

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6,753,672,460

5,267,031,801

3,780,225,698

3,725,455,779

3,370,799,230

2,737,051,049

2,632,613,214

2,536,534,070

1,827,034,086

1,162,605,816

657,857,458

245,680,883

120,094,310

147,126,243

46,056,782

42,451,368

21,465,315

4,464,350

1,127,074

1,792,074

719,900

1,095,132

35,082,954,092

19.25

15.01

10.78

10.62

9.61

7.80

7.50

7.23

5.21

3.31

1.88

0.70

0.34

0.42

0.13

0.12

0.06

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

20

19

22

21

4,166,352

3,040,852

4,559,174

5,323,147

3,187,334

3,749,749

1,142,711

2,276,046

2,320,415

726,314

646,882

152,823

56,697

97,800

31,165

22,150

12,686

2,462

1,966

1,203

278

876

31,519,082

13.22

9.65

14.46

16.89

10.11

11.90

3.63

7.22

7.36

2.30

2.05

0.48

0.18

0.31

0.10

0.07

0.04

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

100.00

3
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                   املـؤشــــــــــرات	املـــــــــــالــيــــة																															الـرئيـــســــــــيــة	الربع	األول	2008م.
صافي	الربح الشركة

)مليون(
حقوق	المساهمين

)مليون(
القيمة	السوقية

)٪(
القيمة	السوقية

)مليون(

الرياض

اجلزيرة

استثمار

الهولندي السعودي	

الفرنسي السعودي	

سـاب

العربي	الوطني

سامبا

الراجحي

البالد

قطاع	البنوك

3,011.25

805.20

822.19

438.57

2,711.11

2,606.94

2,461.20

4,807.63

6,449.66

72.46

24,186.20

13,186.80

4,697.60

6,769.63

4,546.79

11,240.64

10,424.93

10,524.60

17,844.95

23,606.11

3,104.11

105,946.14

2.95

0.73

0.90

0.82

2.78

3.15

2.22

4.06

7.46

0.57

25.64

49,375.00

12,206.25

15,075.00

13,759.20

46,546.88

52,781.25

37,212.50

67,950.00

124,875.00

9,525.00

429,306.075

العربية االسمنت	

اليمامة اسمنت	

السعوديه اسمنت	

القصيم اسمنت	

اجلنوبيه اسمنت	

اسمنت	ينبع

الشرقية اسمنت	

اسمنت	تبوك

قطاع	االسمنت

392.17

731.43

686.40

540.55

703.89

660.95

541.42

220.39

4,477.19

1,840.54

2,365.38

2,738.58

1,523.38

2,344.47

2,323.52

2,113.70

1,030.73

16,280.30

0.35

0.61

0.69

0.42

0.61

0.50

0.43

0.21

3.81

5,840.00

10,226.25

11,526.00

7,020.00

10,220.00

8,373.75

7,138.00

3,442.50

63,786.50

سابك

سافكو

	املصافي	

اخلزف

مجموعة	صافوال

التصنيع

الدوائية

والتصنيع الغاز	

اجلبس

الغذائية

الكابالت

املتطورة

صدق

للتنميه االحساء	

زجاج

اميانتيت

اللجني

فيبكو

سيسكو

أنابيب

للكيماويات مناء	

معدنية

السعوديه الكيميائيه	

الزامل	للصناعة

السعودية اجملموعة	

للبتروكيماويات الصحراء	

	سدافكو

املراعي

ينساب

صناعة	الورق

العاملية سبكيم	

البابطني

املتقدمة

العبداللطيف

كيان	السعودية

الفخارية

مسك

بترو	رابغ

قطاع	الصناعة

419,250.00

46,550.00

1,026.00

2,825.00

16,125.00

16,604.77

3,030.00

2,212.50

1,860.42

525.00

5,852.00

972.00

710.00

1,136.19

1,468.75

3,869.25

3,425.40

446.88

950.00

2,772.00

1,931.63

887.32

1,802.34

3,465.00

14,062.50

7,921.88

1,072.50

15,260.00

31,640.63

1,530.00

12,249.99

1,869.75

6,998.06

4,322.50

36,375.00

1,102.50

2,824.00

43,143.00

720,069.729

25.04

2.78

0.06

0.17

0.96

0.99

0.18

0.13

0.11

0.03

0.35

0.06

0.04

0.07

0.09

0.23

0.20

0.03

0.06

0.17

0.12

0.05

0.11

0.21

0.84

0.47

0.06

0.91

1.89

0.09

0.73

0.11

0.42

0.26

2.17

0.07

0.17

2.58

43.00

91,154.03

6,014.34

572.45

612.94

7,156.90

5,925.92

2,883.53

1,101.00

447.23

158.17

965.00

820.15

362.45

520.62

442.71

1,320.17

650.51

90.15

450.63

641.76

921.49

316.63

895.90

892.28

3,125.63

2,337.28

488.94

3,053.45

5,722.51

381.97

3,892.17

423.28

1,416.44

1,111.02

15,322.51

195.69

570.33

5,952.58

169,310.74

27,022.27

2,209.23

106.56

127.51

1,230.02

661.14

121.86

139.41

94.85

7.54

282.80

15.60

11.77

34.49

80.38

64.10

-39.45

14.52

-5.32

125.58

34.09

20.68

111.78

206.50

437.38

-5.11

54.40

667.27

59.92

82.63

593.97

96.06

2.16

200.06

595.41

43.19

150.13

-442.57

35,212.82



                   املـؤشــــــــــرات	املـــــــــــالــيــــة																															الـرئيـــســــــــيــة	الربع	األول	2008م.
األسهم	المصدرة

)مليون(
العائد	علىالسعر	للعائد

السهم
السعر/القيمة

الدفترية
القيمة	
الدفترية

سعر
اإلغالق

79.00

54.25

33.50

52.00

82.75

140.75

57.25

75.50

83.25

31.75

625.000

225.000

450.000

264.600

562.500

375.000

650.000

900.000

1,500.000

300.000

5,852.100

16.40

15.16

18.34

31.37

17.17

20.25

15.12

14.13

19.36

131.45

17.75

4.82

3.58

1.83

1.66

4.82

6.95

3.79

5.34

4.30

0.24

4.13

3.74

2.60

2.23

3.03

4.14

5.06

3.54

3.81

5.29

3.07

4.05

21.10

20.88

15.04

17.18

19.98

27.80

16.19

19.83

15.74

10.35

18.10

73.00

75.75

113.00

156.00

73.00

79.75

83.00

38.25

80.000

135.000

102.000

45.000

140.000

105.000

86.000

90.000

783.000

14.89

13.98

16.79

12.99

14.52

12.67

13.18

15.62

14.25

4.90

5.42

6.73

12.01

5.03

6.29

6.30

2.45

5.72

3.17

4.32

4.21

4.61

4.36

3.60

3.38

3.34

3.92

23.01

17.52

26.85

33.85

16.75

22.13

24.58

11.45

20.79

139.75

232.75

171.00

113.00

32.25

47.50

50.50

29.50

58.75

26.25

77.00

22.50

17.75

26.50

58.75

33.50

49.50

65.00

23.75

88.00

25.25

54.25

28.50

77.00

31.25

42.25

33.00

140.00

56.25

63.75

36.75

69.25

49.50

66.50

24.25

73.50

88.25

49.25

30.38

30.07

95.41

24.52

14.31

16.95

48.06

14.68

14.12

7.91

12.70

18.99

9.06

12.14

17.71

11.43

9.40

13.11

11.27

20.37

12.05

19.36

14.17

19.83

6.95

12.47

15.04

28.01

10.17

15.92

11.68

15.68

10.02

17.09

10.22

13.05

17.82

6.80

18.18

4.60

7.74

1.79

4.61

2.25

2.80

1.05

2.01

4.16

3.32

6.06

1.19

1.96

2.18

3.32

2.93

5.27

4.96

2.11

4.32

2.10

2.80

2.01

3.88

4.50

3.39

2.19

5.00

5.53

4.01

3.15

4.42

4.94

3.89

2.37

5.63

4.95

7.25

4.25

9.01

11.05

17.76

5.10

2.46

1.89

2.03

1.86

3.00

0.38

3.72

0.36

0.29

0.80

3.22

0.55

-0.57

2.11

-0.13

3.99

0.45

1.26

1.77

4.59

0.97

-0.03

1.67

6.12

0.11

3.44

1.78

3.56

0.02

3.08

0.40

2.88

4.69

-0.51

3.78

15.51

21.07

9.63

22.15

13.11

25.12

24.86

15.87

19.62

69.60

20.69

62.30

60.31

32.94

18.27

60.36

)س(

30.78

)س(

22.07

56.66

42.90

16.12

16.78

32.15

)س(

19.72

22.87

528.04

18.52

20.62

19.46

3235.35

21.61

61.09

25.53

18.81

)س(

20.45

3,000.000

200.000

6.000

25.000

500.000

349.574

60.000

75.000

31.667

20.000

76.000

43.200

40.000

42.875

25.000

115.500

69.200

6.875

40.000

31.500

76.500

16.356

63.240

45.000

450.000

187.500

32.500

109.000

562.500

24.000

333.333

27.000

141.375

65.000

1,500.000

15.000

32.000

876.000

9,313.695



 الشركة

)�س( 	املؤشر	سالب	ألن	الشركة	سجلت	خسائر	وفقاً	للبيانات	املالية	آلخر	أربعة	أرباع	)الربع	الثالث	2007	كآخر	ربع( 	 	جميع	البيانات	واملؤشرات	املالية	مت	اعدادها	وفقا	للنتائج	املالية	للشركات	للعام	2007	م(.	

السعودية كهرباء	

قطاع	الكهرباء

1,552.89

1,552.89

12,021.73

1,379.55

-

13,401.28

57,290.66

57,290.66

123,500.00

29,125.00

26,600.00

179,225.00

3.42

3.42

7.37

1.74

1.59

10.70

48,134.46

48,134.46

35,891.88

5,912.53

-

41,804.41

االتصاالت

احتاد	اتصاالت

زين	السعودية

قطاع	االتصاالت

الفنادق

العقارية

البحري النقل	

النقل	اجلماعي

خدمات	السيارات

القابضة أنعام	

	تهامه	لالعالن	

عسير

لالستثمار طيبة	

	مكة	لالنشاء	

مبرد

الباحة

الصادرات

التعمير

ثمار

شمس

فتيحي

جرير

الدريس

األبحاث	و	التسويق

إعمار

البحر	األحمر

	احلكير	

جبل	عمر

بدجت	السعودية

وتغليف طباعة	

اململكة

للتدريب اخلليج	

دار	األركان

قطاع	اخلدمات

77.65

172.72

422.58

100.77

33.51

6.25

24.59

362.94

393.01

186.17

13.46

-13.32

7.42

70.73

2.56

2.12

0.83

276.25

50.40

366.54

26.28

117.31

217.23

-

77.38

137.44

1,210.21

37.50

2,008.57

6,389.06

820.13

3,120.43

4,659.79

1,488.46

421.86

115.25

216.25

3,355.57

2,979.98

3,121.73

188.09

122.72

120.56

1,376.58

91.20

72.78

636.76

609.10

295.75

1,401.11

8,482.57

529.47

882.08

-

302.88

701.35

51,221.43

154.05

11,000.25

98,488.18

0.14

0.32

0.43

0.10

0.05

0.03

0.03

0.27

0.25

0.35

0.03

0.02

0.02

0.12

0.02

0.02

0.05

0.29

0.06

0.22

0.91

0.11

0.23

0.95

0.12

0.10

4.14

0.05

2.03

11.47

2,294.45

5,370.00

7,245.00

1,750.00

810.00

566.80

461.25

4,455.21

4,125.00

5,809.77

526.50

292.50

402.30

2,000.00

317.50

286.74

904.75

4,785.00

1,000.00

3,740.00

15,300.00

1,897.50

3,797.50

15,945.75

2,026.73

1,665.00

69,300.00

910.00

34,020.00

192,005.25

صافي	الربح
)مليون(

حقوق	المساهمين
)مليون(

القيمة	السوقية
)٪(

القيمة	السوقية
)مليون(

السوق

نادك

الزراعيه القصيم	

حائل	الزراعيه

تبوك	الزراعيه

األسماك

الزراعيه الشرقية	

اجلوف	الزراعيه

	بيشة	الزراعيه	

للتنمية جازان	

قطاع	الزراعة

112.90

-2.85

53.52

20.19

-30.67

3.42

49.66

-37.02

14.28

183.42

2,390.00

800.00

750.00

725.00

1,035.00

296.25

665.00

348.75

887.50

7,897.50

0.14

0.05

0.04

0.04

0.06

0.02

0.04

0.02

0.05

0.47

1,063.49

404.21

451.27

380.49

190.19

116.96

430.10

56.49

768.66

3,861.86

التعاونية

مالذ	للتأمني

للتأمني ميدغلف	

أليانز	إس	إف

سالمة

والء	للتأمني

الدرع	العربي

ساب	تكافل

سند

سايكو

الهندية السعودية	

إحتاد	اخلليج

للتكافل األهلي	

األهلية

أسيج

العربية التأمني	

االحتاد	التجاري

للتأمني الصقر	

قطاع	التأمني

524.83

-22.84

6.85

-15.77

-13.37

-12.84

-5.24

-

-9.00

-6.38

-12.30

-21.87

-1.90

-

-4.72

-

-

-

405.47

1,846.71

282.88

806.60

84.20

82.77

187.16

194.77

-

191.00

93.62

87.70

198.13

94.25

100.00

92.17

-

-

-

4,341.95

0.38

0.17

0.16

0.07

0.10

0.04

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.05

0.07

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

1.50

6,300.00

2,820.00

2,760.00

1,190.00

1,720.00

735.00

740.00

907.50

785.00

740.00

745.00

775.50

1,197.50

732.50

740.00

690.00

800.00

670.00

25,048.00

488,168.05 85,808.33100.001,674,628.72



)�س( 	املؤشر	سالب	ألن	الشركة	سجلت	خسائر	وفقاً	للبيانات	املالية	آلخر	أربعة	أرباع	)الربع	الثالث	2007	كآخر	ربع( 	 	جميع	البيانات	واملؤشرات	املالية	مت	اعدادها	وفقا	للنتائج	املالية	للشركات	للعام	2007	م(.	

13.75

61.75

58.25

19.00

11.55

11.55

17.95

11.83

-

10.72

1.19

1.19

3.44

4.93

-

4.29

0.37

0.37

6.01

2.76

-

3.44

36.89

36.89

10.27

21.11

-

13.37

4,166.594

4,166.594

2,000.000

500.000

1,400.000

3,900.000

69.006

120.000

315.000

125.000

45.000

10.900

15.000

126.389

150.000

164.816

18.000

15.000

10.800

100.000

10.000

10.150

38.500

30.000

25.000

80.000

850.000

30.000

70.000

671.400

18.300

60.000

6,300.000

8.000

540.000

10,026.261

29.55

31.09

17.14

17.37

24.17

90.69

18.75

12.28

10.50

31.21

39.13

)س(

54.25

28.28

124.02

135.57

1,090.06

17.32

19.84

10.20

582.13

16.18

17.48

-

26.19

12.11

57.26

24.26

16.94

30.05

1.13

1.44

1.34

0.81

0.74

0.57

1.64

2.87

2.62

1.13

0.75

-0.89

0.69

0.71

0.26

0.21

0.02

9.21

2.02

4.58

0.03

3.91

3.10

-

4.23

2.29

0.19

4.69

3.72

0.64

2.80

1.72

1.55

1.18

1.92

4.92

2.13

1.33

1.38

1.86

2.80

2.38

3.34

1.45

3.48

3.94

1.42

7.86

3.38

2.67

1.80

3.58

4.31

-

6.69

2.37

1.35

5.91

3.09

1.95

11.88

26.00

14.79

11.91

9.37

10.57

14.42

26.55

19.87

18.94

10.45

8.18

11.16

13.77

9.12

7.17

16.54

20.30

11.83

17.51

9.98

17.65

12.60

-

16.55

11.69

8.13

19.26

20.37

9.82

33.25

44.75

23.00

14.00

18.00

52.00

30.75

35.25

27.50

35.25

29.25

19.50

37.25

20.00

31.75

28.25

23.50

159.50

40.00

46.75

18.00

63.25

54.25

23.75

110.75

27.75

11.00

113.75

63.00

126.00

94.00

34.50
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محطة أخيرة

ح�شني بن عبد الرحمن العذل   

 اأمني عام الغرفة التجارية ال�شناعية 

بالريا�ص

تاأ�شيل ال�شفافية 
يتزايد االهتمام يوما بعد يعد يوم باحلديث عن ال�شفافية ومدلوالتها 

ونتائجها يف خمتلف القطاعات واملجتمعات. واأ�شبح املو�شوع يفر�ص 

يف  االأعمال  منظمات  ومتابعة  الكتاب،  اأفكار  خالل  من  علينا  اإطاللته 

القطاعني احلكومي واخلا�ص. وانعك�ص �شدى هذا االهتمام يف ظهور 

منظمات دولية ووطنية، و�شخ�شيات عامة تتبني مو�شوع ال�شفافية 

؛ ياأتي يف مقدمتها منظمة ال�شفافية الدولية. وهي منظمة غري حكومية 

اأن�شئت عام 1993م ومقرها مدينة برلني بجمهورية اأملانيا االحتادية. 

ال�شفافية  مفهوم  بطرح  واملنتديات  املوؤمترات  من  العديد  عني  كما 

وتوفرها بدرجة عالية يف االأعمال واملهام .

وال�شفافية يف العلوم االجتماعية كال�شيا�شة والقانون واالإدارة واالقت�شاد؛  عك�ص ال�رشية اأو الغمو�ص.  ويكون 

العمل اأو القرار �شفافا، اإذا توفرت املعلومات وخمتلف اجلوانب املرتبطة به بو�شوح. فبذلك يت�شم بامل�شداقية 

بالقيم.  والتم�شك  االإ�شالح  اإىل  والدعوة  الف�شاد  عن  بالك�شف  ال�شفافية  ارتبطت  كما  واالإف�شاح.  والواقعية 

واأ�شبحت َت�شُدر عن املوؤ�ش�شات املعنية بال�شفافية تقارير ت�شنف الدول واملنظمات وفقا لدرجة �شفافيتها يف 

اإظهار احلقائق. اإال اأن بع�شا من هذه التقارير واإن كان من املفرت�ص اأن يتوخى احلقيقة، وفيما يتعلق باململكة 

العربية ال�شعودية؛ عك�شت انطباعا غري واقعي، واأ�شارت اإىل وجود درجة من ال�شبابية .

من هنا جاءت فكرة �شمو االأمري تركي بن عبد اهلل بن عبد الرحمن،  التي اأعلن عنها يف موؤمتره ال�شحفي االأ�شبوع 

املا�شي يف الريا�ص، الإبراز وتكرمي من يجعل من عمله مثال يحتذى، وتخ�شي�ص جائـزة تعنى بال�شفافية  ت�شمى 

“ �شعفة القدوة احل�شنة “، يف وقتها املنا�شب. ذلك اأن لدينا العديد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، وامل�شوؤولني 
وال�شخ�شيات العامة، الذين ي�شتحقون هذه اجلائزة؛ مبا  عك�شته اأعمالهم من اإجنازات، وما �شهده املجتمع على 

اأبنائها املخل�شني على تنمية  اأيديهم من تقدم وتطور يف خمتلف املجاالت. فقد عملت الدولة ومبثابرة وعزمية 

قطاعاتها الرئي�شية؛ العام واخلا�ص. والقطاع الثالث، وهو ما يعرف بالقطاع اخلريي اأو التطوعي. وقدمت كثري 

من من�شاآت هذه القطاعات، مناذج رائدة للعمل اجلاد، واأ�شهمت بفعالية يف خدمة الوطن واملجتمع، وحر�شت 

على اأن تت�شم اأعمالها بال�شفافية، وجتنبت ال�شبابية والغمو�ص.

االأمري   االإ�شالح؛ فاإن �شمو  الف�شاد رغبة يف  ال�شفافية يرتبط يف جانب منه بالك�شف عن  واإذا كان مو�شوع 

يف  اأ�شهموا  الذين  واالأفراد  للموؤ�ش�شات  اخلرية  االأدوار  اإبراز  �شتتيح  التي  للفكرة،  طرحه  يف  موفقا  كان  تركي 

حفظ م�شالح الوطن واملواطنني، ومار�شوا ال�شفافية بدرجة عالية من الو�شوح يف �شنع القرارات املرتبطة بهذه 

امل�شالح.  باالإ�شافة اإىل جهودهم امللمو�شة يف احلد من الف�شاد، وهو من االأهداف البالغة االأهمية لل�شفافية. 

التي  ال�شفافية  م�شتوى  اإظهار  من  اإليه  ن�شبوا  ما  وحتقيق  البناءة،  الوطنية  الفكرة  هذه  فاإن  ت�شوري،  ويف 

وتعميمها  الفكرة  الإجناح  اجلهود  تكاتف  يتطلب  وموؤ�ش�شاتها؛  اململكة  اأبناء  من  واملتميزون  الرواد  يكر�شها 

مبا  ؛  املبداأ  هذا  على  احلفاظ  وتعزيز  اململكة.  يف  ال�شفافية  مبداأ  و�شوح  عن  بجالء  الروؤية  واإي�شاح  ون�رشها، 

يعمل على اإبراز املظهر احل�شاري للمملكة، و�شورتها امل�رشقة يف العمل النافع، واالإ�شالح البناء. وتنمية القيم 

الفا�شلة. والبعد عن دواعي ومظاهر الف�شاد، وا�شتغالل مراكز امل�شوؤولية لتحقيق منافع �شخ�شيــة.

واالأمر هنا يتطلب عمال موؤ�ش�شيا منظما الإخراج وتنفيذ ومتابعة هذه الفكرة بال�شكل املنا�شب الذي ي�شمن 

لها على االأقل احلدود الدنيا من النجاح واالإجناز، ومن ثم فاإين اقرتح اإن�شاء جمعية وطنية لالهتمام بهذا االأمر 

وو�شع  لها،  املوؤازرة  والتعليمات  والنظم  ال�شفافية  اأدبيات  ومتابعة  العمل،  ومبادئ  ا�شرتاتيجية  و�شع  تتوىل 

معايري للرت�شيح واختيار امل�شتحقني جلائــــــــــزة “ �شعفة القدوة احل�شنة”. >




