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 كلمة العدد 

مع �شدور هذا العدد الثالث والع�رشين من 

اإكمال  على  اأو�شكت  املجلة  "تداول" تكون 
�شت �شنوات منذ انطالقتها الأوىل يف �شيف 

بدء  مع  البداية  تلك  وجاءت  2002م.  عام 

بنظام  ال�شعودية،  املالية  ال�شوق  عمل 

تداول الذي �شكل نقلة نوعية لل�شوق املالية 

يف حينه.

املجلة  حتتفل  اجلديد  العدد  هذا  مع   

اأن  فبعد  ال�شوق،  ت�شهده  بتطورجديد 

التداول  باأنظمة  ال�شابق  عددها  يف  احتفلت 

منذ  جناحها  تكر�س  والتي  اجلديدة، 

انطالقتها قبل عدة اأ�شهر؛ جاء  قرار جمل�س 

�رشكة  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل  الوزراء 

هامة  منا�شبة  )تداول(،  املالية  ال�شوق 

املالية،  ال�شوق  �رشكة  ينقل  جديد  لتطور 

القرار  هذا  الأمام.   اإىل  جديدة  خطوات 

خ�ش�شت له "تداول" حمورها لهذا العدد؛ 

كما  واأبعاده،  القرار  على  ال�شوء  م�شلطة 

قدمت ال�شري الذاتية لكل من رئي�س ونائب 

للقطاع  كممثلني  الإدارة   جمل�س  رئي�س 

و�رشكات  امل�رشيف،  والقطاع  احلكومي 

من  هم  املجل�س  اأع�شاء  فكافة  الو�شاطة، 

ذوي اخلربات، ومن املهتمني بعمل ال�شوق 

الن�شاط  يف  الهتمامات  ذوي  ومن  املالية، 

القت�شادي ككل.  

وقد حفل عدد املجلة بالعديد من املو�شوعات 

ال�شوق؛  يف  املتعاملني  تهم  التي  والق�شايا 

ف�شجلت ر�شدًا لتطورات الأ�شواق العاملية 

هيكلية  عن  حتقيقًا  قدمت  كما  والعربية، 

من  وغريه  وانعكا�شاته،  ال�شوق  قطاعات 

املو�شوعات التي تهم كافة قراء املجلة. 
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رسالة تداول

              خدمات البيانات، وغريهم(. 

الر�ؤية

على  تناف�س  و  ومتنوعة،  �شاملة  مالية  خدمات  تقدم  متكاملة،  مالية  �شوقًا  نكون  لأن  ن�شعى 

م�شتوى عاملي.

الر�سالة

جلميع  م�شافة  قيمة  يحقق  مبا  ومتيز.  وفعالية  كفاءة  بكل  املالية،  الأ�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 ال�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 الآليات 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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األخبار

الن�سبة %  الن�سبة %  قيمة الأ�سهم المتداولة   عدد عمليات 

البيع وال�سراء 

الن�سبة %   نوع  الكمية 

العملية 

 ت�صنيف  نوع الم�ستثمر 

الجن�سية 

92.6         305,195,410,770.00 95.6
                              

 6,019,602 94.0                7,527,995,817
 بيع 

 فرد 

 ال�صعوديين 

91.0
        299,880,011,588.75 93.8

                              

 5,911,297 92.8                7,433,759,507  �سراء 

2.8
             9,202,208,811.00 1.0

                                    

 61,233 2.5                   203,763,774  بيع 

3.9 �سركات 
          12,757,265,634.00 1.9

                                 

 122,299 3.2                   259,414,116  �سراء 

1.4
             4,634,311,184.00 0.5

                                    

 30,444 0.8                     61,190,790  بيع 

1.4 �سندوق ا�ستثماري 
             4,536,887,401.00 0.6

                                    

 37,860 0.9                     68,869,372  �سراء 

1.7
             5,706,011,927.25 0.8

                                    

 51,678 1.3                   103,002,098  بيع 

2.1 الخليجيين 
             6,934,940,451.25 1.0

                                    

 65,003 1.6                   127,538,170  �سراء 

1.3
             4,402,073,337.00 2.0

                                 

 124,559 1.3                   106,125,857  بيع 

1.5( غير الخليجيين( العرب المقيمين  
             5,020,953,860.50 2.4

                                 

 148,989 1.4                   112,153,979  �سراء 

0.1
                298,837,621.50 0.2

                                    

 11,159 0.1                       7,006,577  بيع 

( غير العرب والخليجيين ( الأجانب 

0.1المقيمين 
                308,794,715.25 0.2

                                    

 13,227 0.1                       7,349,769  �سراء 

100
        329,438,853,650.75 100

                              

 6,298,675 100                8,009,084,913  
 اجماليات البيع

100         329,438,853,650.75 100
                              

 6,298,675 100                8,009,084,913
 اجماليات ال�سراء 

 اح�صائية التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر ل�صهر يناير 2008  

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  ال�شعوديني  الأفراد  مبيعات  قيمة  اإجمايل  بلغ 

قيمة  اإجمايل  من   %  92.6 يعادل  مبا  ريال  مليار   )305.195( “تداول” 
2008م، فيما  يناير  )329.438( مليار ريال خالل �شهر  البالغة  التعامالت 

وبلغ   .%91 يعادل  مبا  ريال  مليار   )299.880( م�شرتياتهم  اإجمايل  بلغ 

اإجمايل مبيعات الأ�شخا�س العتباريني )�رشكات( نحو )9.202( مليار ريال 

مبا يعادل 2.8% فيما بلغت قيمة اإجمايل م�شرتياتهم )12.757( مليار ريال 

املحلية  ال�شتثمارية  ال�شناديق  تداولت  اإجمايل  وكان   .%3.9 ن�شبته  مبا 

مليار   )4.634( مبيعاتها  بلغت  اإذ  وال�رشاء  البيع  اإجمايل  حيث  من  متقاربة 

من   %1.4 ن�شبته  ما  متثل  ريال  مليار   )4.536( م�شرتياتها  واإجمايل  ريال 

اإجمايل قيمة م�شرتيات  بلغ  الفرتة. وقد  لنف�س  ال�شوق  اإجمايل قيمة تداولت 

بلغت  فيما   %2.1 يعادل  مبا  ريال  مليار   )6.934( اخلليجيني  امل�شتثمرين 

املبيعات )5.706( مليار ريال تعادل ما ن�شبته 

م�شرتيات  قيمة  اإجمايل  بلغ  وقد   .%1.7
امل�شتثمرين العرب من املقيمني )5.020( مليار 

ريال تعادل ما ن�شبته 1.5% يف حني بلغ اإجمايل 

متثل  ريال  مليار   )4.402( نحو  البيع  عمليات 

قيمة  اإجمايل  بلغ  حني  يف   .%1.3 ن�شبته  ما 

اأخرى  جن�شيات  من  امل�شتثمرين  م�شرتيات 

نحو )308.794( مليون ريال فيما بلغ اإجمايل 

مليون   )298.837( نحو  البيع  عمليات  قيمة 

قيمة  اإجمايل  من   %0.1 تعادل  وبن�شبة  ريال 

التداولت خالل ال�شهر املا�شي.

تداول تن�شر تقريرها ال�شهري االأول لتداوالت الخليجيين والمقيمين
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األخبار

ت�شهد �شناديق الأ�شهم ال�شالمية ازدهارًا قويًا على الرغم من حالت التقلب التي تعاين 

منها اأ�شواق املال.

وكان العام 2007 عامًا مميزًا ب�شورة خا�شة ل�شناديق الأ�شهم الإ�شالمية التي ت�شتثمر يف 

الأ�شواق اخلليجية والتي �شجلت اأداًء جيدًا مقارنًة بعام 2006 حينما فقدت بع�س الأ�شواق 

اأكرث من ن�شف قيمتها ال�شوقية. 

من  دولر  مليار   20 م�شتوى  اإىل  الأوىل  للمرة  القطاع  هذا  و�شل  املا�شي  العام  نهاية  ويف 

قيمة الأ�شول املدارة وفقًا ل�رشكة فيلكا لال�شت�شارات. وقال طارق الرفاعي رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�رشكة: اإن حجم هذه ال�شوق ت�شاعف لثالثة اأمثاله خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية.  

واأو�شح مارك �شميث مدير عام ال�رشكة، اأن معظم هذا النمو جاء من م�شتثمرين خليجيني، 

اأ�شواق املال اخلليجية. ومتثل ال�شناديق التي ت�شتثمر يف اأ�شواق  وهوموجه لال�شتثمار يف 

املال اخلليجية اأكرث من ن�شف ا�شتثمارات قطاع �شناديق الأ�شهم الإ�شالمية برمته. 

�شنوات  بخم�س  مقارنة  املنطقة،  هذه  من  جاء  القطاع  حققه  الذي  النمو  اأن  �شميث  وذكر 

م�شت، حني كان هناك ب�شع �شناديق اإ�شالمية ت�شتثمر يف اخلليج، غدا عددها اليوم يربو 

على اخلم�شني �شندوقًا. 

واأو�شح تقرير ن�شبته �شحيفة ) القت�شادية ( ل�رشكة فيلكا لال�شت�شارات،  اأن ال�شناديق ال�شعودية 

تهيمن على قطاع ال�شناديق الإ�شالمية، وكذلك مدراء ال�شناديق ال�شعوديني الذين  يديرون اأكرب 

 300 من  اأكرث  حاليًا  يوجد  اأنه  اإىل  واأ�شار  اخلليج.  منطقة  يف  العاملة  ال�شناديق  من  عدد 

�شندوقًا  و120  لها،  مقرًا  اآ�شيا  من  تتخذ  �شندوقًا   125 حوايل  منها  اإ�شالمي؛  اأ�شهم  �شندوق 

تتوزع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ يوجد 75 �شندوقًا منها يف ال�شعودية. 

تقوم  حيث  اخلليج،  منطقة  يف  ال�شناديق  لت�شجيل  مركز  اإىل  تتحول  البحرين  اأن  التقرير  واأ�شاف 

التنظيمي  الهيكل  من  لال�شتفادة  البحرين  يف  �شناديقها  بت�شجيل  والكويتية  ال�شعودية  ال�رشكات 

العاملي الطراز املطبق فيها، حيث قام كل من بيت ال�شتثمار العاملي الكويتي والبنك الأهلي 

التجاري ال�شعودي بتاأ�شي�س عمليات لإدارة ال�شناديق يف البحرين موؤخرا. 

وحدات  تدير  التي  العاملية  ال�شتثمارية  ال�رشكات  ا�شتقطاب  على  اأخرى  ناحية  من  دبي  وداأبت 

ا�شتثمارية اإ�شالمية. وتتبع بع�س اأف�شل �شناديق الأ�شهم الإ�شالمية اأداءًا، ل�رشكات ا�شتثمار عاملية 

تعمل خارج دبي مثل "بريمال" و "دي دبليو اإ�س" التابعة لدويت�شه بنك.

مر  على  للم�شتثمرين  ممتازة  عوائد  الإ�شالمية  ال�شناديق  �شجلت  الأداء،  �شعيد  وعلى   

اأنها �شتقوم مبنح جوائز لأف�شل �شناديق الأ�شهم  ال�شنوات. وذكرت فيلكا لال�شت�شارات 

الإ�شالمية اأداء خالل احلفل ال�شنوي الثالث جلوائز ال�شناديق ال�شالمية الذي �شيقام يوم 

الرابع والع�رشين من مار�س 2008 يف دبي. 

و�شيتم يف احلفل منح اجلوائز يف 20 فئة خمتلفة، وتكرمي ال�شناديق الأف�شل اأداء خالل  العام املا�شي، 

اإ�شافة اإىل اأف�شل ال�شناديق اأداء على املدى الطويل.  وقال �شميث:" يبدو اأن ال�شناديق ال�شعودية 

تتجه للهيمنة على اجلوائز هذا العام. واأنه �شيكون من ال�شعب التغلب عليها يف  2008م.

الربيطاين،  ال�شعودي  البنك  الريا�س،  بنك  املر�شحة؛  ال�شعودية  ال�شتثمارية  ال�رشكات  وت�شمل   

التوفيق، والبنك ال�شعودي الفرن�شي. 

تبلغ اأ�شولها 20  مليار دوالر 

اأكثر من 300 �شندوق  اأ�شهم اإ�شالمية في العالم، 

منها 75  في المملكة
اإدارة �شندوق ال�شتثمارات العامة يف اآخر اجتماع  وافق جمل�س 

اململكة  يف  ا�شرتاتيجية  م�رشوعات  لتمويل  قر�س  تقدمي  على  له 

بلغت يف جمموعها 11.75 مليار ريال، وتاأ�شي�س �رشكة ل�شاحله 

مببلغ 1.5  مليار ريال، وحتويل قر�س له، اإىل م�شاهمة يف اإحدى 

ال�رشكات القائمة بغية معاجلة و�شع ال�رشكة. 

الثامن  يف  بثته  الذي  خربها  يف  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 

معايل  برئا�شة  اجتمع  الذي  املجل�س  اأن  فرباير،  �شهر  من  ع�رش 

قر�س  تقدمي  على  وافق  الع�شاف،  اإبراهيم  د.  املالية  وزير 

األف  اأربعة  مببلغ  للبرتوكيماويات  ال�شعودية  كيان  ل�رشكة 

التكلفة ال�شتثمارية لقامة جممع  مليون ريال لتمويل جزء من 

للبرتوكيماويات يف مدينة اجلبيل ال�شناعية.

كما وافق املجل�س على تقدمي قر�س لل�رشكة ال�شعودية الوروبية 

مليون  وخم�شني  �شبعمائة  مببلغ   ) زهر  اإبن   ( للبرتوكيماويات 

التو�شعة  مل�رشوع  ال�شتثمارية  التكلفة  من  جزء  لتمويل  ريال 

الثالثة مل�شنع البويل بروبلني.

�شيفرون  ل�رشكة  قر�س  تقدمي  كذلك  املوافقات  وت�شمنت   

جزء  لتمويل  ريال  مليون  األف  ثالثة  مببلغ  الوطنية،  فيلب�س 

الإيثلني  م�شتقات  اإنتاج  مل�رشوع  ال�شتثمارية  التكلفة  من 

والربوبلني وال�شتابرين يف مدينة اجلبيل ال�شناعة، وقر�س اآخر 

ال�شعودية  العربية  التعدين  ل�رشكة  التابع  الفو�شفات  مل�رشوع 

اإنتاج  م�رشوع  لتمويل  ريال  مليون  األف  اربعة  مببلغ  )معادن( 

الفو�شفات.

كما وافق املجل�س على اإجراءات تاأ�شي�س ال�رشكة الوطنية لل�رشاء 

مليار   1.5 قدره  براأ�شمال  الطبية  وامل�شتلزمات  لالدوية  املوحد 

ممار�شة  يف  للبدء  وذلك  بالكامل  ال�شندوق  بها  يكتتب  ريال 

ن�شاطها.

العربية  ال�رشكة  قر�س  من  جزء  حتويل  على  املجل�س  و�شادق 

اإىل  ريال  مليار   2.852 مببلغ   ر�شد(،  اإبن   ( ال�شناعية  لالألياف 

من    %33.51 ن�شبة   متثل  مالها  راأ�س  يف  لل�شندوق  م�شاهمة 

اإطار خطة  8.51 مليار ريال، وذلك كخطوة يف  راأ�شمالها البالغ  

اإعادة هيكلة فنية ومالية ملعاجلة و�شع ال�رشكة .

واأو�شح بيان �شندوق ال�شتثمارات العامة حول هذه القرارات؛ 

النه�شة  لدعم  ا�شتمرارا  تاأتي  وامل�شاهمات  القرو�س  هذه  اأن 

مما  البرتوكيماويات،  �شناعة  وخا�شة  اململكة  يف  ال�شناعية 

يعزز توطينها ويعود بالفائدة على القت�شاد ال�شعودي، ويوفر 

الفر�س الوظيفية للمواطنني.

 16.1 مليار ريال... قرو�ض ل�شركات، 

وم�شاهمات من �شندوق اال�شتثمارات العامة
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عائدات االكتتابات يف عام 2007 

)مباليني الدوالرات(

عدد االكتتابات يف عام 2007 البلد

6.544 3 الإمارات العربية املتحدة

3.921 25 اململكة العربية ال�صعودية

1.046 3 م�رص

825 3 قطر

210 2 ُعمان

152 13 الأردن

69 1  البحرين 

22 2 �سوريا

- - الكويت

- - اليمن   

12.789 52 املجموع

تقرير إخباري

وفق  الكتتابات  ل�شوق  بالن�شبة  متميزة  �شنة  جمددًا  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  �شهدت 

تقرير اأعدته اإرن�شت ويونغ العاملية، حيث و�شلت قيمة اكتتابات الربعني الثالث والرابع 

يف  الكتتابات  لعائدات  الإجمالية  القيمة  بذلك  لرتتفع  دولر،  مليار   8 اإىل   2007 لعام 

العام املن�رشم اإىل 12.8 مليار دولر. 

1.5 مليار دولر اأمريكي من خالل  ا�شتطاعت 9 �رشكات حتقيق قيمة اإجمالية بلغت 

اململكة  �رشكة  وت�شدرت   .2007 عام  من  الثالث  الربع  يف  لالكتتاب  اأ�شهمها  طرح 

القاب�شة يف اململكة العربية ال�شعودية قائمة �شوق الكتتابات، حيث حققت 860 مليون 

دولر يف الطرح الأويل لأ�شهمها. وقد كان للمملكة العربية ال�شعودية الن�شيب الأكرب 

من جممل عائدات الكتتابات، بينما احتلت م�رش املركز الثاين مدعومة باإجناز �رشكة 

جي بي اأوتو التي حقت 216 مليون دولر يف اكتتابها يف الربع الثالث.

 ،2007 ويف �شياق تعليقه على الن�شاط املتزايد لالكتتابات خالل الربع الرابع من عام 

قال عمر البيطار، ال�رشيك امل�شوؤول عن جمموعة خدمات ا�شت�شارات الأعمال يف اإرن�شت 

ويونغ ال�رشق الأو�شط: “حقق الربع الرابع عائدات بلغت اجماليا” 6.5 مليار دولر، 

5 مليارات  ويعود ذلك اإىل اكتتاب �رشكة موانئ دبي العاملية الذي حقق عائدات بقيمة 

جمموعة  اكتتاب  واحتل  �شعفًا.   15 اإىل  الكتتاب  ذلك  تغطية  حجم  و�شل  اإذ  دولر، 

طلعت م�شطفى يف م�رش املركز الثاين على قائمة اكتتابات الربع الرابع اإذ بلغت عائداته 

الكتتابات  �شوق  من  ال�شعودية  ال�رشكات  عائدات  بلغت  حني  يف  دولر.   مليون   830

المن�شرم  ال�شرق االأو�شط العام  12.8 مليار دوالر قيمة االكتتابات في 
ولل�شعودية  الن�شيب االأكبر 

اكتتابات خالل  232 مليون دولر من خالل خم�س 
الربع الأخري من العام 2007.”

اإىل ذلك، قال اأزهر ظفر، رئي�س ق�شم عمليات الندماج 

الأو�شط:  ال�رشق  ويونغ  اإرن�شت  يف  وال�شتحواذ 

“�شهدت �شوق الكتتابات يف منطقة ال�رشق الأو�شط 
عدد  و�شل  حيث  قويًا،  اأداءًا   2007 العام  خالل 

عام  يف  لالكتتاب  اأ�شهمها  طرحت  التي  ال�رشكات 

قيمتها  بلغت  عائدات  حققت  �رشكة،   52 اإىل   2007
اكتتابًا   45 بـِ  مقارنة  دولر،  مليار   12.8 الإجمالية 

فقد  الكتتابات  لعائدات  بالن�شبة  اأما   .2006 عام  يف 

ال�شابقة يف جميع  ال�شنة  % عن   60 ارتفعت بن�شبة  

ت�شم  والتي  الع�رشة  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  دول 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شت،  التعاون اخلليجي  دول جمل�س 

الزيادة  وت�شري  واليمن.  و�شوريا  وم�رش  الأردن 

2007 ب�شكل وا�شح  الكبرية يف حجم اكتتابات عام 

يف  الكتتابات  جتاه  القوي  امل�شتثمرين  اهتمام  اإىل 

يف  املالية  ال�شيولة  وفرة  اأن  كما  الأو�شط.  ال�رشق 

ال�شنوات  املنطقة، توؤكد قوة �شوق الكتتابات خالل 

القادمة”.

ن�شاط �شوق االكتتابات يف ال�رضق االأو�شط

امل�شدر: اإرن�شت ويونغ العاملية
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تقرير إخباري

وحتى  يناير  من  املمتدة  الفرتة  خالل  العاملية  املال  اأ�شواق  �شهدت  اأخرى،  جهة  من 

�شهر نوفمرب من ال�شنة املن�رشمة 1.739 عملية اكتتاب، و�شلت قيمتها الإجمالية اإىل 

 246 2006 بلغت عائداتها  اكتتابًا يف عام   1.729 اأمريكي، مقابل  255 مليار دولر 
ارتفاع يف م�شتوى ن�شاط �شوق الكتتابات  اإىل  ال�شابقة  الأرقام  مليار دولر. وت�شري 

يف عام 2007 على الرغم من غياب ال�شفقات ال�شخمة التي متيز بها العام 2006. اأما 

اأ�شخم �شفقة يف عام 2007 فقد كانت عملية اكتتاب بنك "ڤي تي بي" الرو�شي والذي 

بلغت عائدات اكتتابه 8 مليار دولر، متاأخرًا عما حققه اكتتاب بنك "اآي �شي بي �شي" 

ال�شيني من عائدات و�شلت اإىل 22 مليار دولر كاأ�شخم اكتتاب يف عام 2006.

هذا وما تزال الأ�شواق النا�شئة املحرك الأقوى لالأداء الن�شط لالكتتابات العاملية، اإذ بلغ 

عدد الكتتابات الأولية فيها 14 اكتتابًا يف قائمة اأكرب 20 اكتتاب عاملي يف 2007، مقارنة 

بت�شع اكتتابات يف عام 2006. وياأتي حجم الن�شاط املتزايد يف الأ�شواق النا�شئة نتيجة 

املالية.  الأ�شواق  ت�شهدها  التي  العوملة  واجتاهات  الأ�شواق  تلك  اقت�شاديات  يف  للنمو 

اإىل ظهور مراكز مالية جديدة ذات م�شتويات عاملية، بالإ�شافة  اأدى هذا الن�شاط  وقد 

اإىل ا�شتمرار توجه ال�رشكات لإدراج اأ�شهمها على لوائح البور�شات املحلية، حيث اأن 

اأ�شخم 20 اكتتاب يف عام 2007 كانت حملية.

خالل  الكتتابات  عدد  يف  تراجعًا  النا�شجة  الأ�شواق  بع�س  �شهدت  اأخرى،  جهة  من 

وموجة  العاملية  ال�شيولة  نق�س  اإىل  ال�شبب  ويعود   ،2007 عام  من  الثاين  الن�شف 

التذبذب الكبرية التي حلت بالأ�شواق العاملية.

اأقّرت هيئة ال�شوق املالية وفقًا ملرئيات قدمتها �رشكة ال�شوق 

املالية ) تداول ( باإعادة تداول �شهم �رشكة اأنعام بعد م�شي 

اأكرث من عام على وقف تداول �شهم ال�رشكة يف ال�شوق املالية، 

وجاء يف قرار هيئة ال�شوق املالية:

وبناًء على مرئيات �رشكة ال�شوق املالية )تداول( 

اأ�شـــدر املجلــ�س القـــرار رقــــم )1-  6-2008 ( وتاريخ 

على  باملوافقة  2008/2/5م  املوافق  1429/1/27هـ 
تداول �رشكة اأنعام الدولية القاب�شة ابتداًء من يوم الأربعاء 

لل�شوابط  وفقًا  2008/2/20م  املوافق  1429/2/13هـ 
والإجراءات الآتية:

1-   يتم تداول ال�شهم اآليًا مرتني يف الأ�شبوع يومي الأحد 
والأربعاء. 

2-   تبداأ فرتة التداول ال�شاعة العا�رشة �شباحًا، وتكون 
هناك فرتة )ربع �شاعة( من العا�رشة اإىل العا�رشة والربع 

ملرحلة ما قبل الفتتاح ليتمكن امل�شتثمرون من اإ�شافة اأوامر 

البيع وال�رشاء. 

3-   يلي ذلك فرتة تداول ملدة ن�شف �شاعة، يتم بعدها 
الإغالق واإلغاء جميع الأوامر القائمة )غري املنفذة(.

فرتة  نهاية  بعد  جميعها  للعمليات  الت�شوية  تكون     -  4
التداول نف�شها، مما يعني اأن املناقلة بني امل�شرتي والبائع 

ل تتم خالل فرتة التداول.

5-    يتم تعديل �شعر الإغالق ال�شابق لل�شهم لي�شبح 
)181.75( ريال، و�شيكون هذا ال�شعر هو اأ�شا�س ح�شاب 

الن�شب الدنيا والق�شوى لل�شهم يف اليوم الأول للتداول.

6-   تظل ن�شبة التذبذب لفرتة التداول كما هي دون تعديل 
)+ اأو – %10(.

يتم ن�رش جميع الإح�شاءات حلركة ون�شاط وتداول ال�شهم 

�شمن الن�رشات الر�شمية التي ت�شدرها �رشكة ال�شوق املالية 

ال�شعودية )تداول(.

وكان جمل�س الهيئة اأ�شدر يف الثامن ع�رش من يناير 2007  

م قراره بتعليق تداول �شهم �رشكة جمموعة اأنعام الدولية 

القاب�شة يف ال�شوق ابتداًء من الع�رشين من ال�شهر ذاته. 

وا�شتند املجل�س يف قراره اإىل  تقرير اأ�شدره مدقق مايل 

م�شتقل قدر اخل�شائر املرتاكمة لل�رشكة بحوايل 95 %  من 

راأ�س املال يف حينه. 

عودة اأنعام للتداول ب�شوابط
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األخبار

اإن�شاء مركز مالي يخت�ض بدرا�شة �شوق 

االأ�شهم بم�شاركة خبراء عالميين

اأكد الدكتور اأحمد مياين مدير جامعة الأمري �شلطان 

مايل  مركز  تاأ�شي�س  تعتزم  اجلامعة  اأن  الأهلية، 

ا�شت�شاري حيادي يف �شوق املال والأ�شهم والن�رشات 

املقبل2009. وقال  العام  لل�رشكات  التحليلية  املالية 

مياين "اإن املركز �شيتم تاأ�شي�شه من خالل كلية اإدارة 

الأعمال يف اجلامعة، واإن العمل جار على ا�شتقطاب 

الإدارة  يف  متخ�ش�شًا  يكون  بحيث  للمركز  رئي�س 

املالية، م�شريًا اإىل اأن اجلامعة �شتحدد اأع�شاء املركز 

من الأكادمييني يف اجلامعة ومن اأع�شاء مطلعني على 

خالل  مياين  وبنّي  حمليا".  يحدث  وما  املال  �شوق 

اأجل  من  والروؤية"  الر�شالة  "حتديث  بعنوان  موؤخرًا  اجلامعة  نظمتها  التي  العمل  ور�شة 

الن�شمام للهيئة العاملية لإدارة الأعمال مب�شاركة عدد من رجال الأعمال واخلرباء يف هذا 

اإدارة الأعمال احلا�رشة وامل�شتقبلية  اأن الور�شة ت�شعى لو�شع خطة لربامج كلية  املجال، 

ت�شعى  التي  الأهداف  وحتقيق  املقبلة  �شنوات  للخم�س 

الأق�شام  وروؤ�شاء  الكلية  عميد  مب�شاركة  لها  للو�شول 

"اإن  مياين:   وقال  والطالب.  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

منذ  م�شتمر  ب�شكل  وجتديد  حتديث  لها  يتم  اخلطة 

مب�شاركة  العمل  �شوق  تغري  ب�شبب  اجلامعة،  انطالق 

راأيها  اأخذ  يتم  التي  املوظفة خلريجي اجلامعة  اجلهات 

كجهات ا�شت�شارية حول اإمكانية الطالب ومدى مالءمة 

املواد التي در�شوها مع واقع العمل". 

التي  الأخرية،  املراحل  يف  حاليًا  نحن  مياين:  واأ�شاف 

تقرير  برفع  و�شنقوم  العتماد  على  احل�شول  ت�شبق 

خطة  عن  اجلاري  )فرباير(  �شباط  يف  لهم  متكامل 

ملدة  م�شتمرة  مراقبة  هناك  �شيكون  ثم  ومن  اجلامعة 

يف  كان�ش�س  جلامعة  احلا�شب  كلية  عميد  قبل  من  �شنة 

اأ�شهر من  اأن هناك زيارات كل �شتة  اإىل  اإ�شافة  اأمريكا، 

اجلامعة  اأن  اإىل  م�شريًا  اجلامعة"،  ملتابعة  الهيئة  قبل 

الع�شوية يف  الأعمال على  اإدارة  كلية  ح�شلت ممثلة يف 

اإدارة  برامج  يف  املتخ�ش�شة   AACSB العاملية  الهيئة 

الأعمال عامليًا، وفقًا ملتطلبات معينة".

 اأعلنت هيئة ال�شوق املالية موافقتها على زيادة  روؤو�س اأموال عدد من البنوك ال�شعودية.

اإىل  6 ( مليار ريال  فقد وافقت الهيئة على طلب جمموعة �شامبا املالية   زيادة راأ�س مالها من ) 

)  9  ( مليار ريال وذلك مبنح �شهم جماين مقابل كل �شهمني قائمة ميلكها  امل�شاهمون املقيدون 

ب�شجل امل�شاهمني بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�شديد قيمة 

الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ ) 3 ( مليار   ريال من بند الأرباح املبقاة، وبالتايل 

مليون  قدرها  300  بزيادة  �شهم،  مليون   اإىل  900  �شهم  مليون  من  600    الأ�شهم  عدد  زيادة 

�شهم. وتقت�رش املنحة على مالك الأ�شهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية والتي �شوف يتم حتديد وقتها يف وقت لحق من قبل جمل�س اإدارة املجموعة.

)13.5(  مليار  الراجحي  زيادة راأ�س ماله من  الهيئة موافقتها على طلب م�رشف  اأعلنت  كما 

ريال اإىل ) 15( مليار ريال؛ وذلك مبنح �شهم جماين مقابل كل ت�شعة اأ�شهم ميلكها امل�شاهمون 

املقيدون يف �شجل امل�شاهمني بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم 

الأرباح  بند  من  ريال  مليار  ت�شديد قيمة الزيادة يف راأ�س املال، عن طريق حتويل مبلغ )1,5( 

بزيادة  �شهم،  مليار   )1,5( اإىل  �شهم  مليار  املبقاة، وبالتايل زيادة عدد الأ�شهم من )1,350( 

املقيدين يف نهاية تداول يوم  الأ�شهم  املنحة على مالك  )150( مليون �شهم. وتقت�رش  قدرها 

قبل  من  لحق  وقت  يف  موعده  حتديد  يتم  �شوف  والذي  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد 

جمل�س اإدارة امل�رشف.

ريال  مليار  ووافقت هيئة ال�شوق املالية على طلب بنك اجلزيرة   زيادة راأ�س ماله من)2,25( 

امل�شاهمون  ميلكها   قائمة  اأ�شهم  ثالثة  كل  مقابل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  ريال  مليار  اإىل)  3 ( 

املقيدون يف �شجل امل�شاهمني بنهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم 

ت�شديد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ 

املبقاة، وبالتايل زيادة  الأرباح  بند  750 مليون   ريال من 
عدد الأ�شهم من  225   مليون �شهم اإىل  300 مليون  �شهم، 

بزيادة قدرها  75 مليون �شهم. وتقت�رش املنحة على مالك 

الأ�شهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية والذي �شوف يتم حتديد موعده يف وقت لحق 

من قبل جمل�س اإدارة البنك.

موافقة الهيئة على طلبات زيادة روؤو�ض اأموال عدد من الم�شارف 

،
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1.5 مليار لتن�شيط التمويل االإ�شكاني في المملكة
وزير  الع�شاف  العزيز  عبد  بن  اإبراهيم  الدكتور  وقع 

املالية رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق ال�شتثمارات العامة 

اململكة  يف  الإ�شكاين  التمويل  لتن�شيط  تفاهم  مذكرة 

العامة  املوؤ�ش�شة  للتقاعد،  العامة  املوؤ�ش�شة  من:  كل  مع 

 IFC الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  الجتماعية،  للتاأمينات 

ع�شو جمموعة البنك الدويل، تت�شمن تقدمي املوؤ�ش�شات 

التمويل  ملوؤ�ش�شات  الأجل  طويل  متويال  الأربع 

النقد  موؤ�ش�شة  من  املرخ�شة  ال�شعودية  الإ�شكاين 

ريال  مليار   1.5 قدره  اإجمايل  مببلغ  ال�شعودي  العربي 

موزعا بالت�شاوي على تلك املوؤ�ش�شات.

ذات  الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  تاأتي  التي  التفاقية  هذه  اإن  املالية  وزير  وقال 

عمليات  تطوير  على  القطاع،  هذا  يف  العاملة  ال�شعودية  املوؤ�ش�شات  �شت�شاعد  الوا�شعة  اخلربة 

التمويل الإ�شكاين يف اململكة ملقابلة الطلب املتنامي على القرو�س الإ�شكانية.

املخت�شة  اجلهات  من  جلنة  اأعدتها  )التي  العقاري  التمويل  اأنظمة  اإ�شدار  اأن  الع�شاف  واأكد 

ويقوم جمل�س ال�شورى مبراجعتها متهيدا لعر�شها على جمل�س الوزراء( �شي�شاعد على و�شع 

الإطار التنظيمي املتكامل للتمويل يف هذا القطاع.

يذكر اأن وزارة املالية ال�شعودية ر�شدت 23.2 مليار ريال 

ملواجهة الت�شخم يف عام 2008 ، واحلد من تاأثري ارتفاع 

للمواطنني  ال�رشائية  القوة  يف  واملنتجات  ال�شلع  اأ�شعار 

اتخذت يف  التي  القرارات  تنفيذ حزمة من  واملقيمني، عرب 

هذا ال�شاأن، التي منها دعم ال�شلع ورفع مرتبات املوظفني 

املبا�رشة  امل�شاعدات  وتقدمي  اخلدمات  ر�شوم  وتخفي�س 

للم�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي.

املالية  الع�شاف وزير  اإبراهيم  الدكتور  اأكد  ال�شدد  ويف هذا 

بع�س  دعم  خالل  من  املبا�رشة  الإعانات  اأن  ال�شعودي 

ال�شلع، التي منها القمح والأرز واحلليب �شتكلف الدولة 12 

املائة بدل معي�شة  5 يف  اإ�شافة  مليار �شنويا، فيما �شتكلف 

لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 يف املائة مل�شتفيدي 

�شرتتفع  ريال  مليارات  ع�رشة  نحو  الجتماعي  ال�شمان 

خالل ال�شنوات الثالث املقبلة لت�شل اإىل 60 مليار ريال.
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�شراكة بين �شابك و�شاينوبك ال�شينية 

اإن�شاء مجمع بتروكيماوي في مدينة تيانجين ال�شينية

اأعلنت ال�رشكة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية »�شابك«، اإبرام اتفاقية مبادئ مع �رشكة 

تياجنني  مدينة  يف  �شناعي  جممع  لإقامة  والكيماويات،  للبرتول  ال�شينية  »�شاينوبك« 

�شبتمرب  يف  املجمع  اكتمال  ويتوقع  دولر،  مليار   1.7 تتجاوز  با�شتثمارات  ال�شينية 

)اأيلول( من عام 2009. 

األف طن   600  وتبلغ الطاقة الإنتاجية ال�شنوية للمجمع الذي �شيكون منا�شفة بني ال�رشكتني، 

بويل اإثيلني، و400 األف طن جاليكول الإثيلني، وهما من م�شتقات مادة الإثيلني التي �شيح�شل 

بالكامل  اململوكة  للبرتوكيماويات،  »تياجنني«  ل�رشكة  التابعة  التك�شري  وحدة  من  عليها  املجمع 

ل�رشكة �شاينوبك. 

وكانت �شابك تو�شعت خالل الفرتة املا�شية بدخول اأكرث من �شوق عاملية من خالل ا�شتحواذها 

على �رشكات قائمة، اأو الدخول يف �رشكات دولية لإقامة م�شاريع �شخمة. وكان اآخر ا�شتحواذ 

لها �رشاء وحدة اللدائن التابعة ل�رشكة جرنال اإلكرتيك الأمريكية مبلغ جتاوز 11 مليار دولر. 

مع  اتفاقية  بينها  من  للبرتوكيماويات؛  جممعات  لإقامة  اتفاقيات  موؤخرا،  »�شابك«  وقعت  كما 

عمالق النفط العاملي �رشكة اأرامكو ال�شعودية. 

ويف هذا ال�شياق، اأكد الأمري �شعود بن عبد اهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع رئي�س 

رغبة  على  بناء  جاءت  ال�شني،  يف  ال�شناعي  املجمع  اإن�شاء  يف  ال�رشاكة  اأن  »�شابك«  اإدارة  جمل�س 

ي�شارك  حيث  ال�شينية،  �شاينوبك  �رشكة  مع  املميزة  بعالقاتها  تعتز  »�شابك«  واأن  الطرفني، 

بع�س مهند�شيها يف ت�شييد جممع �رشكة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات »ين�شاب« يف مدينة ينبع 

ال�شناعية 

وذكر الأمري �شعود اأن امل�شاركة التي اأثمرها توقيع التفاق، ت�شكل رافدًا جديدًا لتعزيز العالقات 

بني ال�رشكتني، واإقامة م�شاريع م�شرتكة عدة، والتو�شع امل�شطرد يف ال�شوق ال�شينية الواعدة. 

واأ�شاف اأن »�شابك« ل تزال تبحث عن فر�س ال�شتثمار يف ال�شوق ال�شينية، �شمن ا�شرتاتيجيتها 

يف التو�شع يف الأ�شواق العاملية، مفيدا باأن م�رشوع املجمع ال�شناعي �شيتم تنفيذه ب�شكل �رشيع، 

لفتًا اإىل اأن املفاو�شات ا�شتغرقت �شنتني للم�شاركة يف هذا امل�رشوع الذي و�شفه بـ»الهام«. 

من جهته بنّي املهند�س حممد املا�شي نائب رئي�س جمل�س اإدارة »�شابك«، والرئي�س التنفيذي لها، 

والنمو  للتو�شع  ال�رشكة  ا�شرتاتيجيات  اإطار  يف  ال�شينية  ال�شوق  ت�شكلها  التي  البالغة  الأهمية 

عامليًا، وطموحها لبلوغ روؤياها يف اأن ت�شبح �رشكة عاملية رائدة يف جمال البرتوكيماويات. 

م�شاعي  لتحقيق  مهمة  خطوة  ال�شينية  »�شاينوبك«  مع  التفاقية  توقيع  اأن  اإىل  املا�شي  واأ�شار 

عالية،  منو  معدلت  اقت�شادياتها  ت�شهد  والتي  اآ�شيا،  قارة  يف  ت�شنيعي  مركز  لإن�شاء  »�شابك« 

وتعد من اأكرب م�شتهلكي املنتجات البرتوكيماوية.

تطبيقا لل�شوق الم�شتركة

"ُعمان" تفتح اأ�شهمها بالكامل 
اأمام الخليجيين

 

بداية  يف  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق  انطالق  مع  تزامنا 

اإعالن �شلطنة عمان عن فتح بور�شتها  العام اجلاري، جاء 

�شقف  حتديد  دون  اخلليجيني،  امل�شتثمرين  اأمام  بالكامل 

املال  �شوق  هيئة  وكانت  قبل.  من  متبعا  كان  كما  اأق�شى 

العمانية  امل�شاهمة  لل�رشكات  تعميما  وجهت  ال�شلطنة  يف 

باملواطنني  اخلليجيني  مب�شاواة  ق�شى  البور�شة  يف  املدرجة 

العمانيني متاما يف متلك اأ�شهم تلك ال�رشكات. يذكر اأن �شوق 

حدود  يف  الأجنبي  ال�شتثمار  على  قيود  لديها  لي�س  م�شقط 

ال�شلطنة  وقعتها  التي  العاملية  التجارة  اتفاقية  ت�شمنته  ما 

ال�رشكات  من   %70 حدود  يف  الأجانب  بتملك  وت�شمح 

العمانية. مع العلم اأن ح�شة امل�شتثمرين الأجانب ون�شفهم 

من اخلليجيني يف ال�شوق مل تتجاوز 27% خالل 2007 اأي 

مبقدار 608 مليار دولر من جملة القيمة ال�شوقية لل�رشكات 

ي�شاوي  الدولر  دولر"  مليار   25 تبلغ  والتي  املدرجة 

0.34ريال"،وذلك وفقا ملا �رشح به املدير العام لل�شوق اأحمد 
املرهون ملوقع "العربية نت" ، م�شريا اإىل اأن �شقف الـ 70% مل 

يعد منطبقا على اخلليجيني الذين يتمتعون من الآن ف�شاعدا 

بكل حقوق املواطنني العمانيني.ومقلال من تاأثري القرار على 

على  فعال  العمانية  البور�شة  انفتاح  بحكم  الق�شري  املدى 

تاأثريات  اإىل  نوه  ولكنه  واخلليجيني،  الأجانب  امل�شتثمرين 

التي كانت  ال�رشكات  الطويل، وكذلك دفع بع�س  املدى  على 

الأجنبي  للتملك  اأقل من ذلك  اأو   %50 %اأو   70 حتدد ن�شبا 

التاأثري  اأن  اخلليجيني.مو�شح  للمواطنني  ال�شقف  هذا  لفتح 

اأ�شدرت  ال�رشكات اجلديدة حيث  تاأ�شي�س  الأهم �شيكون يف 

ال�شلطنة قرارات جديدة لإلغاء كل املحاذير على امل�شتثمرين 

اآلية تنظيمية  اإىل �شوغ  ال�رشكات.داعيا  لتاأ�شي�س  اخلليجيني 

البور�شات  يف  اخلليجيني  امل�شتثمرين  تداول  لت�شهيل 

دولة  اأي  يف  للو�شطاء  ال�شماح  مقرتحا  املختلفة  اخلليجية 

الربط  اأو  جديد،  ترخي�س  بدون  الأخرى  الدول  يف  بالعمل 

بني الأ�شواق اخلليجية، م�شريا اإىل وجود مبادرة �شابقة من 

التي  الآلية  هذه  مثل  لإيجاد  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة 

عقدت الأمانة لأجلها �شل�شلة من الجتماعات، ومن املتوقع 

اأن ت�شل اإىل نتيجة عملية خالل الأيام املقبلة بعد اأن اأ�شبحت 

الأمور اأكرث و�شوحا.
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بلغ عدد الإ�شدارات التي �شهدتها اأ�شواق ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا خالل العام املن�رشم 

2006، الذي  %  عن العام  13.5 مليار دولر، بزيادة ن�شبتها 73  63 اإ�شدارًا بلغت قيمتها 
�شهد 43 اإ�شدارا بقيمة 7.7 مليار دولر، وذلك بح�شب تقرير مايل ن�رش موؤخرا يف �شحيفة 

"القت�شادية".
يف  املتوا�شل  النمو  اإىل  الأ�شواق  يف  املطروحة  الإ�شدارات  عدد  ارتفاع  التقرير  واأرجع 

القت�شادات، اإ�شافة اإىل عمليات اخل�شخ�شة والهتمام املتزايد من قبل امل�شتثمرين الدوليني، 

وهو ما يعزز ن�شاط الإ�شدارات اجلديدة خالل العام اجلاري.

ال�شوق  تكون  �شوف  ال�شعودية  اأن  كوم"  دوت  "زاوية  اأعدته  الذي  التقرير  واأو�شح   

اإ�شدارا على خلفية   48 العام بعدد  التي �شتطرح خالل  الإ�شدارات  الأكرب من حيث عدد 

لأ�شواق  مالية  الراأ�س  التدفقات  من  �شتزيد  التي  املتوقعة،  واملالية  الأ�شا�شية  الإ�شالحات 

املال، بح�شب البنك التجاري الأهلي. اإىل جانب الهتمام الدويل الكبري بال�شوق ال�شعودية. 

 85 منها  املنطقة،  اأ�شواق  يف  اإ�شدارا   118 نحو  طرح  املقبالن  العامان  ي�شهد  اأن  وتوقع 

اإ�شدارا يف دول اخلليج العربي. 

تقرير مالي : 

118 اإ�شدارا اأوليا متوقعا في المنطقة العربية خالل 2008

ح�شة  على  ا�شتحوذ  املايل  القطاع  التقريراأن  واأظهر     

الأ�شد من الأطروحات الأولية خالل عام 2007 م؛ حيث 

ال�رشق  اأ�شواق  يف  طرح  الذي  العدد  ن�شف  عددها  �شكل 

ورمبا  الجتاه  هذا  ا�شتمرار  املتوقع  من  واأن  الأو�شط. 

ب�شكل اأكرث من قبل �رشكات التاأمني ال�شعودية بالتحديد، 

التي �شتقود �شوق الأطروحات اجلديدة يف العام احلايل. 

التي  ال�رشكات  قائمة  كابيتال  �شعاع  �رشكة  وت�شدرت 

تولت اإدارة اأكرب عدد من الإ�شدارات خالل العام املا�شي؛ 

دولر،  مليار   2.8 بقيمة  اإ�شدارات  ثالثة  اأدارت  حيث 

الثانية  املرتبة  يف  ال�شعودية  �شامبا  جمموعة  وجاءت 

دولر،  مليار   2.7 قيمتها  بلغت  اأي�شًا  اإ�شدارات  بثالثة  

ثم جمموعة امللينيوم باإ�شدارين بقيمة 1.2مليار دولر، 

"دويت�شه بنك" و"مرييل لين�س" اإ�شدارا واحدا  وكل من 

بقيمة 1.2 مليار دولر لكل منهما.

من  الأكرب  العدد  على  املالية  اخلدمات  قطاع  وا�شتحوذ   

الإ�شدارات، والتي بلغ عددها 34 اإ�شدارا جرت تغطيتها 

اإ�شدارات  9.17 مرة، ثم قطاع العقارات �شتة  باأكرث من 

15.6 مرة، و"النقل واملوا�شالت" اأربعة  جرت تغطيتها 

اإ�شدارات بتغطية 4.7 مرة، و"املقاولت" ثالثة اإ�شدارات 

بتغطية  11.8مرة، و"اخلدمات" ثالثة اإ�شدارات بتغطية  

22.6مرة.
وبح�شب التقرير، حل اكتتاب �رشكة كيان للبرتوكيماويات 

 4.9 بقيمة  دبي"  "موانئ  اكتتاب  بعد  الثانية  املرتبة  يف 

 ،2007 عام  خالل  اكتتابات  ع�رش  كاأكرب  دولر  مليار 

 %  45 طرح  من  دولر،  مليار   1.7 كيان   جمعت  حيث 

القاب�شة"  "اململكة  اكتتاب  وجاء  ال�رشكة.  مال  راأ�س  من 

مال  راأ�س  من   %  5 طرح  حيث  الرابع؛  الرتتيب  يف 

اكتتاب جبل  860.9مليون دولر، وحل  بقيمة   ال�رشكة 

 537 بقيمة   %30 طرح  حيث  ال�شابع  الرتتيب  يف  عمر 

مليون دولر .

كابيتال  غلف  �رشكة  عن  �شادر  تقريراآخر  وتوقع 

10 مليارات  اأن جتمع �رشكات خليجية نحو  الإماراتية، 

ال�شنوات  خالل  اأوليا  عاما  اكتتابا   83 خالل  من  دولر 

اخلليجية  ال�رشكات  اأن  التقرير  واأو�شح  املقبلة.  الثالث 

جمعت 10.5 مليار دولر يف اكتتابات عام 2007م، الذي 

الإطالق،  على  الأوىل  الطرح  لعمليات  عام  اأف�شل  يعترب 

وذلك باملقارنة مع  7.5مليار دولر عام  2006 م. 
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"بنك نومورا العالمي": 
عوامل اإيجابية تحيط باالأ�شهم الخليجية  

يف وقت ت�شهد فيه حركة تداول الأ�شهم تذبذبا ، ينظر العديد من اخلرباء املاليني باإيجابية اإىل 

العاملي  املتفائلني  بنك نومورا   اأبرز  النمو ،ولعل من  اإىل مزيد من  ال�شوق وير�شحونها  واقع 

الذي اأ�شار يف تقرير حديث �شادر عنه ون�رش يف �شحيفة قب�س الكويتية اإىل اأن اأ�شواق الأ�شهم 

اأ�شعار  تت�شمن  اإيجابية،  بها من عوامل  ما يحيط  الراهن من كل  الوقت  ت�شتفيد يف  اخلليجية 

النفط املرتفعة، والأرباح املتنامية، وال�شيولة املتوافرة، وطلب امل�شتثمرين الأجانب، وتخمينات 

كبرية  تعترب  اخلليج  لبور�شات  ال�شوقية  القيم  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار  العمالت".  تقييم  اإعادة 

مو�شحا  العاملية،  املعايري  ح�شب  جدا  �شغرية  تزال  ل  لكنها  املنطقة،  اقت�شاديات  مع  مقارنة 

الأخرية  اأن  اإىل  ال�شعودية والإمارات والكويت، ت�شري  اأ�شواق  العائمة يف  الأ�شهم  اأن ح�شابات 

تتمتع باأكرب ن�شبة اأ�شهم عائمة.ويعتقد البنك يف تقريره عن الأ�شواق اخلليجية اأن قيم الأ�شهم 

�شتكون مدعومة يف امل�شتقبل من قبل عوامل اقت�شادية عامة، اأبرزها معدلت الفائدة املنخف�شة 

2007 وال�شيولة الوفرية.ويعدد البنك الياباين العوامل التي ت�شاهم يف رفع  ومنو الأرباح يف 

ارتفاع  يف  تتمثل  والتي  املنطقة،  يف  املال  لأ�شواق  اإيجابي  اأقله  مب�شتقبل  وتب�رش  الأ�شهم  قيم 

الأرباح الت�شغيلية يف العامني املا�شيني وت�شاعف القيم ال�شوقية لعدد كبري من ال�رشكات، ومنو 

البور�شات مما كانت  تتداول يف  الأموال   % من   50 اأكرث من  املنطقة. فهناك  النقد يف  عر�س 

لالأ�شهم  الأجنبي  امل�شتثمر  �شهية  العوامل،  هذه  �شمن  ياأتي  اأنه  اإىل  م�شريا  عامني.  منذ  عليه 

يف  ال�شتثمارات  لتعدد  ح�رشها  ميكن  ل  خمتلفة  ح�شابات  اإىل  �شفر  من  ارتفعت  اخلليجية 

املحافظ وال�شناديق حتت م�شميات خمتلفة، وكذلك دخول مديري ا�شتثمار عامليني مع البنوك 

الأجنبية اإىل الأ�شواق اخلليجية مما قد يزيد من حرفية يف البور�شات.منوها اإىل اأن اإعادة تقييم 

ال�رشكات  بني  التناف�شية  يوؤذي  قد  هذا  لكن  الت�شخم،  جلم  يف  ت�شاعد  قد  اخلليجية  العمالت 

املحلية، ويخف�س قيم الأ�شول العقارية يف املنطقة وقيمة ال�رشكات اخلليجية العاملية.

موافقة لجنة ال�شوق الكويتية 

على اإدراج 8 �شركات جديدة

  

جاءت موافقة اللجنة الفنية يف �شوق الكويت لالأوراق املالية 

الر�شمية  ال�شوق  يف  منها   4 جديدة،  �رشكات   8 اإدراج  على 

الهدف من توجيه  املوازية،وذلك متا�شيا مع  ال�شوق  و4 يف 

ال�رشكات نحو الإدراج يف ال�شوق املوازية الذي يكمن يف �شعي 

اأحد الأعمدة  ال�شوق لي�شبح  اآلية ذلك  ال�شوق لتفعيل  اإدارة 

امل�شاندة لل�شوق الر�شمي. 

ويف ت�رشيحات ن�رشتها �شحيفة "ال�شيا�شة" الكويتية،اأ�شار 

مدير عام �شوق الكويت لالأوراق املالية �شالح الفالح اإىل اأنه 

بعد مناق�شة م�شتفي�شة للطلبات قررت اللجنة املوافقة على 

اإدراج كل من �رشكة داماك الكويتية القاب�شة وبنك الإثمار 

"�رشكة بحرينية م�شاهمة عامة" وفق �رشوط الإدراج القدمية 
ل�شتكمال  واإرجائها  الإدراج  بطلب  �شابقا  لتقدمها  وذلك 

اإيكارو�س  �رشكة  اإدراج  اللجنة  اأقرت  املالية.كما  بياناتها 

ال�رشوط  وفق  الر�شمية  ال�شوق  يف  النفطية  لل�شناعات 

اجلديدة اإىل جانب ال�رشكة الكويتية ال�شورية القاب�شة اأي�شا 

وهي اإحدى ال�رشكات التابعة ملجموعة اخلرايف.واأ�شار الفالح 

اإىل اأن اللجنة اطلعت على ال�رشكات املتقدمة بطلبات اإدراج يف 

ومطابقتها  املالية  بياناتها  من  التاأكد  وبعد  املوازية  ال�شوق 

ل�رشوط الإدراج، متت املوافقة على اإدراج كل من �رشكة اآفاق 

للخدمات الرتبوية "م�شاهمة كويتية مقفلة" و�رشكة كي جي 

الرابطة  التابعة ل�رشكة  ال�رشكات  اإحدى  اإل لوج�شتك وهي 

ال�شفاة  و�رشكة  القاب�شة،  الدولية  ال�شامل  و�رشكة  للنقل، 

ال�شفاة  ملجموعة  التابعة  ال�رشكات  اإحدى  وهي  العقارية 

لال�شتثمار.وهكذا تكون قد وافقت اللجنة على طلبات الإدراج 

املقدمة من ال�رشكات البالغ عددها 8 �رشكات.

بن  ها�شم  الدكتور  وال�شناعة  التجارة  وزير  معايل  اأ�شدر  التي  امل�شاهمة  ال�رشكات  عدد  بلغ 

عبداهلل مياين قرارات بتاأ�شي�شها منذ مطلع هذا العام 2008م �شت ع�رشة �رشكة.

وقد تنوع ن�شاط ال�رشكات اجلديدة بني املجال ال�شناعي، والن�شاط العقاري، وجمالت التاأمني 

والو�شاطة املالية واحلا�شب الآيل؛ مما ي�شكل اإ�شافة نوعية للقاعدة القت�شادية، ويعزز دور 

القطاع اخلا�س يف التنمية القت�شادية يف اململكة. كما ي�شهم يف تنويع روافد الدخل الوطني.

عدد  خالل  من  ال�رشكات  هذه  تاأ�شي�س  على  وال�شناعة  التجارة  وزير  معايل  موافقة  وجاءت 

من القرارات التي اأ�شدرها منذ الأول من يناير املا�شي والتي �شملت �شتة قرارات، ت�شمنت 

املوافقة على تاأ�شي�س �رشكتني م�شاهمتني عامتني يف قطاع التاأمني هما: �رشكة الحتاد التجاري 

براأ�س  التعاوين  للتاأمني  ال�شقر  250  مليون ريال، و�رشكة  بلغ  براأ�س مال  التعاوين  للتاأمني 

مال  200 مليون ريال.

اأموالها  كما ت�شمنت القرارات تاأ�شي�س اإثنتي ع�رشة �رشكة م�شاهمة  مقفلة جتاوزت روؤو�س 

الأربعة مليارات ريال.

 

 

 

تجاوزت روؤو�ض اأموالها ال 5.3 مليار ريال    

اإطالق  �شت ع�شرة �شركة بين م�شاهمة ومقفلة منذ بداية العام
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تقرير

م�ستقبلية" نظرة   ..... ال�سعودية  املالية  " ال�سوق 
ندوة افتتحها �شمو اأمير منطقة ع�شير، ونظمتها جامعة الملك خالد، ورعتها “تداول”

اأبها/ تداول

ال�سوق  �ساركت  المجتمع،  في  اال�ستثمار  ثقافة  لتعميق  الهادفة  جهودها  اإطار  في 

المالية  "ال�سوق  العلمية  الندوة  فعاليات  رعاية  في  "تداول"  ال�سعودية  المالية 

االأمير في�سل  ع�سير  منطقة  اأمير  �سمو  افتتحها  م�ستقبلية"التي  نظرة  ال�سعودية… 

بن خالد بن عبدالعزيز يوم االإثنين 13 نوفمبر 2007م،  والتي نظمتها جامعة الملك 

المالية، في فندق ق�سر  ال�سوق  وهيئة  المالية،  وزارة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  خالد 

اأبها، بح�سور معالي رئي�س هيئة ال�سوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري ووكيل 

اإمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخ�سيري.
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تقرير

مدير جامعة امللك خالد معايل الدكتور عبداهلل الرا�شد، 

حدد يف كلمته التي األقاها باملنا�شبة اأهداف الندوة حيث 

لي�شيف  جاء  الندوة  لهذه  اجلامعة  اإقامة  "اإن  قال: 

وا�شتعر�س  والعلم"،  املعرفة  �رشح  يف  جديدة  لبنة 

يف هذا ال�شدد ما �شهدته ال�شوق املالية ال�شعودية من 

تطور ملحوظ اأدى اإىل ارتفاع ال�رشكات املدرجة من 

 100 من  اأكرث  حاليا  لت�شبح   1975 عام  �رشكة   14
اإىل  ال�رشكات  لهذه  ال�شوقية  القيمة  ولت�شل  �رشكة، 

املا�شي. ال�شهر  نهاية  يف  ريال  تريليون   1.3 حوايل 

) مت جتاوز هذا الرقم بعد دخول عدد من ال�رشكات 

يناير  نهاية  وحتى  الندوة  بعد  ال�شوق  اإىل  اجلديدة 

املا�شي(. 

واأ�شار اإىل ما �شهدته ال�شوق من تقلبات حادة والتي 

اأثرت ب�شكل وا�شع على مناذج اإدارة الرثوة املتعارف 

املالية  ال�شوق  هيئة  معه  ا�شطرت  الذي  الأمر  عليها 

التداول  طرق  جتاه  حزما  اأكرث  اإجراءات  اتخاذ  اإىل 

وعمليات توظيف الأموال التي �شهدت رواجا وا�شعا 

يف املجتمع.

مناق�شات  التقلبات  هذه  "اأثارت  قائال:  واأ�شاف 

وا�شعة حول اأ�شبابها وانعكا�شاتها على ال�شوق املالية 

وعلى القت�شاد ال�شعودي ب�شكل عام.. ومن هنا فقد 

جاءت هذه الندوة لتقييم الهيكل احلايل لل�شوق  املالية 

مكانة  العتبار  يف  تاأخذ  م�شتقبلية  نظرة  خالل  من 

القت�شاد ال�شعودي املتنامية بني اقت�شادات العامل".

ال�شوق  ل�رشكة  التنفيذي  املدير  قال  جانبه  ومن 

اإنه   " ال�شويلمي:  عبداهلل  "تداول"  ال�شعودية   املالية 

ال�شعودية يف  املالية  ال�شوق  الذي ت�شهده  التطور  مع 

تداول  نظام  ت�شغيل  موؤخرا  مت  فقد  عملياتها،  كافة 

التقنية  التطورات  واأكرب  اأحدث  يعد  والذي  اجلديد، 

التي �شهدتها ال�شوق منذ اإن�شائها، كما يعد خطوة يف 

ا�شتحداث خدمات مالية جديدة لأول مرة يف ال�شوق 

ال�شعودية".

اململكة  ت�شهده  الذي  التطور  اأن  ال�شويلمي؛  واأكد 

املجالت وب�شكل خا�س  �شتى  ال�شعودية يف  العربية 

توليه  ما  على  دليل  هو  اإمنا  القت�شادي،  املجال 

بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  حكومة 

�شلطان  الأمري  الأمني  عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز 

قوي  اقت�شاد  بناء  نحو  اهتمام  من  عبدالعزيز،  بن 

توجت  وقد  العامل،  اقت�شاديات  مع  يتفاعل  منفتح 

القت�شادية  الإ�شالحية  واخلطوات  اجلهود  هذه 

بان�شمام اململكة لع�شوية منظمة التجارة العاملية.

واأ�شار اإىل اأن تطور ال�شوق املالية ال�شعودية، ا�شتمر 

يوما بعد يوم،وازداد دعم حكومتنا الر�شيدة يف تذليل 

اإىل  املالية ال�شعودية  كل امل�شاعب للنهو�س بال�شوق 

الوزراء  جمل�س  اأقر  حيث  العاملية،  الأ�شواق  م�شاف 

اإىل  )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  حتول  موؤخرًا 

لالكتتاب  امل�شتقبل  يف  تطرح  عامة  م�شاهمة  �رشكة 

العام. 

و�شع  ا�شرتاتيجية  وفق  تعمل  "تداول"  اإن  وقال 

توفري  يف  وتتمثل  املالية،  ال�شوق  نظام  اإطارها 

والقيام  املالية،  الأوراق  تداول  اآليات  واإدارة  وتهيئة 

باأعمال الت�شوية واملقا�شة لالأوراق املالية واإيداعها، 

وت�شجيل ملكيتها، ون�رش املعلومات املتعلقة بها.

اأهدافها،  اأنها �شتقوم بالعمل على حتقيق  اإىل  واأ�شار 

ال�شعودية،  املالية  لل�شوق  التناف�شية  القدرة  وتعزيز 

ومنتجاتها  خدماتها  تقدمي  يف  التو�شع  خالل  من 

املالية مبا يحقق قيمة م�شافة للم�شتثمرين، وتطوير 

منتجات  مثل  القائمة  واملنتجات  اخلدمات  وتو�شيع 

على  والرتكيز  الإيداع،  ومراكز  ال�شوق  معلومات 

اخلدمة املقدمة للعميل، واإطالق منتجات جديدة.

ق�شم  رئي�س  عبا�س  اآل  حممد  الدكتور  وا�شتعر�س 

العلمية،  اللجنة  امللك خالد يف كلمة  املحا�شبة بجامعة 

انبثقت فكرتها، و�شعيها  الندوة، وكيف  اأهداف هذه 

لال�شتفادة من البحث العلمي لتقييم هيكل العالقات 

اأن  اإىل  واأ�شار  املالية.  ال�شوق  يف  ودورها  اجلديدة 

اإىل  ق�شمت  الندوة  هذه  يف  والبحث  الدرا�شة  حماور 

املالية  لل�شوق  الهيكلية  البنية  تتمثل يف  �شتة حماور؛ 

ال�شعودية، واملحا�شبة وتر�شيد القرار ال�شتثماري يف 

ال�شوق، ودور املراجعة والفح�س يف اإي�شاح ال�شورة 

امل�شاهمة  ال�رشكات  وم�شوؤولية  لل�رشكة،  احلقيقية 

عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�شل  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اأمري منطقة ع�شري خالل زيارته ملعر�س �رشكة )تداول(. 
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كّرم اأمري منطقة ع�شري �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بن عبدالعزيز �رشكة 

ال�شعودية..  املالية  "ال�شوق  لندوة  الرئي�س  الراعي  )تداول(   ال�شعودية  املالية  ال�شوق 

نظرة م�شتقبلية". وا�شتلم درع التكرمي من �شمو اأمري املنطقة املدير التنفيذي ل�رشكة 

ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( الأ�شتاذ عبداهلل بن �شالح ال�شويلمي. كما كرم �شموه 

رعاة الندوة الآخرين

تقرير

يف  وال�شتثمار  املالية  والهند�شة  ال�شوق،  جتاه 

الأوراق املالية، والعوامل القت�شادية والجتماعية 

املوؤثرة يف ال�شوق. 

اأقيمت على هام�س الندوة  حلقة نقا�س حول  وقد 

اأ�شتاذ  اأدارها  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  م�شتقبل 

املحا�شبة بجامعة امللك خالد الدكتور �شعد مارق، 

ال�شوق  بهيئة  القانونية  الإدارة  من  فيها  و�شارك 

املالية الأ�شتاذ جنم بن عبداهلل الزيد، والأمني العام 

الدكتور  القانونيني  للمحا�شبني  ال�شعودية  للهيئة 

املعلومات  تقنية  عام  ومدير  املغام�س،  اأحمد 

الأ�شتاذ توفيق العتيقي، وعميد كلية الأمري �شلطان 

الدكتور  الفي�شل  بجامعة  والإدارة  لل�شياحة 

يف  ال�رشكات  اإدارة  عام  ومدير  اجلفري،  يا�شني 

وزارة التجارة نا�رش البقمي. 

حماور  عدة  جل�شاتها  يف  ناق�شت  الندوة  وكانت 

املحا�شبة  املالية،  لل�شوق  الهيكلية  البنية  منها؛ 

املراجعة  دور  ال�شتثماري،  القرار  وتر�شيد 

لل�رشكة،  احلقيقية  ال�شورة  اإي�شاح  يف  والفح�س 

ال�شوق،  جتاه  امل�شاهمة  ال�رشكات  م�شوؤولية 

املالية،  الأوراق  يف  وال�شتثمار  املالية  الهند�شة 

يف  املوؤثرة  والجتماعية  القت�شادية  العوامل 

ال�شوق املالية ال�شعودية.

اأمير منطقة ع�شير كرم "تداول" لرعايتها ندوة 

م�شتقبلية" نظرة  ال�شعودية..  المالية  "ال�شوق 

�شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري في�شل بن خالد بن 

عبدالعزيز اأمري منطقة 

ع�شري ي�شلم الأ�شتاذ عبداهلل 

ال�شويلمي املدير التنفيذي 

ل�رشكة ال�شوق املالية 

ال�شعودية )تداول( درع 

التكرمي لرعايتها الندوة. 
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األسواق العاملية

2007م اأ�شواق المال العالمية مع نهاية  60 تريليون دوالر قيمة 

والتعامالت فاقت الـــ 100 تريليون دوالر
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األسواق العاملية

�شهد العام 2007م  مع نهايته تباطاأ ن�شبيًا يف منو القت�شاد 

الن�شف  التي حققها خالل  املكا�شب  العاملي عند مقارنته مع 

املرتبطة  القت�شاديات  برتاجع  متاأثرًا  العام،  من  الأول 

نتيجة   ،) واليابان  اأمريكا  الأكرب)  القت�شاديتني  بالقوتني 

اأزمة الرهون العقارية  الأمريكية )mortage crisis(، التي 

و  اأمريكا  يف  املالية  وال�رشكات  البنوك  من  كبري  بعدد  اأطاحت 

اأوروبا و اآ�شيا. حيث اأدت اأزمة الرهن العقاري الأمريكية اإىل 

هبوط حاد يف اأ�شعار العقارات وبطء يف القت�شاد الأمريكي، 

دولر  مليار   100 بلغت  املالية  وال�رشكات  للبنوك  وخ�شائر 

حتى الآن. 

العقاري على القت�شاد  الرهن  اأزمة  انعكا�شات  وبالرغم من 

العاملي، اإّل اأن اأ�شواق املال يف الدول النا�شئة ظلت مرنة حيال 

تلك الأحداث حتى الآن. وهذا يعرّب عن قدرة تلك الأ�شواق على 

اأ�شبابها  كانت  ما  اإذا  خ�شو�شًا  العاملية  الأزمات  مع  التكيف 

القت�شادية ل ترتبط مبا�رشة بها. 

واأ�شار تقرير اإحتاد البور�شات العاملية )WFE(، اإىل اأن القيمة 

ال�شوقية لالأ�شهم العاملية بلغت يف العام 2007م رقمًا قيا�شيًا 

 )50( مقابل  دولر  تريليون  هو)60(  املكا�شب  من  جديدًا 

تريليون دولر يف عام 2006م. واأو�شح التقرير اأن الزيادة يف 

قيمة �شوق الأ�شهم العاملية والتي بلغت )10( تريليون دولر 

رقمًا  حققت   ،%20 منو  ن�شبة  متثل  والتي   2007 خالل 

قيا�شيًا جديدًا يف الزيادة ال�شنوية لأ�شواق املال العاملية مل يتم 

بذلك  وحّطمت  العاملية.  البور�شة  تاريخ  منذ  اإليها  الو�شول 

تريليون   )9,66( والبالغ  للمكا�شب  ال�شابق  القيا�شي  الرقم 

دولر، والذي كان حتقق يف العام 2006م .

قيمة  من  دولر  تريليون   )38,2( اأن  التقرير  واأو�شح 

2005م.  و   2002 عامي  بني  ن�شاأت  العاملية،  الأ�شهم  �شوق 

العامل قد و�شلت عام  للبور�شات يف  ال�شوقية  القيمة  وكانت 

1999م، اإىل رقم قيا�شي جديد عند )35( تريليون دولر قبل 
اأن يهبط لثالث �شنوات متعاقبة )2000 -  2001 -  2002( 

ب�شبب الأزمة القت�شادية التي منيت بها الأ�شواق اآنذاك.

الأ�شواق  حققتها  التي  الكبرية  املكا�شب  اأن  التقرير  وبنًي   

العوملة،  بف�شل  كانت  الأخرية،  اخلم�س  ال�شنوات  يف  العاملية 

الكربى  الأ�شواق  من  للعديد  احلر  القت�شاد  نحو  والتحول 

والواعدة .

قيمة  اأن  اإىل  كذلك  العاملية  البور�شات  احتاد  تقرير  وي�شري 

األ)100(  2007م  عام  يف  فاقت  قد  العامل  يف  الأ�شهم  تداول 

بـ  مقارنة   %43.8 منو  مبعدل  مرة  لأول  دولر  تريليون 

. 2006م  )69,83( تريليون دولر مت تداولها يف عام 

ففي البور�شات الأمريكية، و�شلت القيمة ال�شوقية لالأ�شهم 

ومبعدل  2007م  العام  نهاية  يف  دولر  تريليون   )24,32(

يف  دولر  تريليون   )22,65( مع  مقارنة   ،%7.4 بلغ  منو 

البور�شات  لأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  ومتثل  2006م.  عام 

الأمريكية 40.1% من اإجمايل ثروة اأ�شواق املال العاملية، بعد 

ان كانت ت�شتحوذ على 53% يف عام 2000م. كما بلغت قيمة 

2007م  العام  خالل  الأمريكية  البور�شات  يف  التداولت 

عام  عن   %32.7 منو  مبعدل  دولر،  تريليون   )47,67(

تداول  قيمة  ومتثل  دولر.  تريليون   )35,91(  2006
الأ�شهم يف عام 2007م  ن�شبة 47.5% من اإجمايل قيمة  تداول 

الأ�شهم يف العامل مقابل 66% يف عام 2000م . 

اليابان  الآ�شيوية)  الهادي  املحيط  دول  بور�شات  يف  اأما 

وال�شني وهوجن كوجن وكوريا اجلنوبية(، فقد و�شلت القيمة 

العام  نهاية  يف  دولر  تريليون   )17,8( لالأ�شهم  ال�شوقية 

ال�شابقة  ال�شنة  مع  مقارنة   ،%50,4 منو  مبعدل  2007م، 
2006م، والتي كانت بلغت )11,84( تريليون دولر.

 ومتثل القيمة ال�شوقية لأ�شهم بور�شات تلك الدول %29.3 

يف   %16 بـ  مقارنة  العاملية،  املال  اأ�شواق  ثروة  اإجمايل  من 

العام  خالل  الدول  هذه  بور�شات  �شجلت  كما  2000م.  عام 

 )21,4( الأ�شهم  تداول  قيمة  يف  لها  زيادة  اأكرب  2007م، 
 2006 عام  عن   %76.8 منو  مبعدل  دولر  تريليون 

)12,1( تريليون دولر ، ومتثل قيمة تداول الأ�شهم يف عام 

2007م، ما ن�شبته 21.3% من اإجمايل قيمة تداول الأ�شهم يف 
العامل مقابل 10% يف عام 2000م.  

الأو�شط،  ال�رشق  ومناطق  واإفريقيا  اأوروبا  بور�شات  يف  اأما 

تريليون   )18,57( لالأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  و�شلت  فقد 

دولر يف نهاية العام 2007م مبعدل منو بلغ 15%، مقارنة 

مع )16,15( تريليون دولر يف عام 2006م. ومتثل القيمة 

اإجمايل  من   %30.6 الدول  تلك  بور�شات  لأ�شهم  ال�شوقية 

2000م.  عام  يف   %31 بـ  مقارنة  العاملية،  املال  اأ�شواق  ثروة 

2007م زيادة  كما �شجلت بور�شات تلك الدول خالل العام 

كبرية يف قيمة الأ�شهم املتداولة بلغت ن�شبتها 43.7% مقارنة 

بالعام 2006م، اإذ ارتفعت قيمة التداولت التي �شهدتها هذه 

 )31,35( اإىل  دولر  تريليون   )  21,82  ( من  الأ�شواق 

تريليون دولر. ومتثل قيمة تداول الأ�شهم يف العام 2007م 

ما ن�شبته 31.2% من اإجمايل قيمة الأ�شهم املتداولة يف العامل، 

مقابل 24% يف عام 2000م. 

وعلى �شعيد القيمة ال�شوقية لالأ�شواق العاملية، فقد برز عدد 

بور�شة  منها  الكربى؛  املراتب  قمة  يف  اجلديدة  الوجوه  من 

�شنغهاي، وبور�شة �شينزهني يف ال�شني، وبور�شة بومباي 

عام  يف  ملحوظًا  منوًا  الأ�شواق  هذه  �شجلت  فقد  الهند.  يف 

ن�شبته  بلغت  منوًا  �شنغهاي  بور�شة  �شجلت  حيث  2007م، 
 ،%244 معدله  منوًا  �شينزهني  بور�شة  و�شجلت   ،%303
122% وبور�شة  يف حني �شجلت بور�شة بومباي منوًا بلغ 

الهند 115%. يف املقابل فقد �شجلت بور�شة طوكيو تراجعا يف 

برغم األزمات 
االقتصادية.. 

أسواق المال 
العالمية تحقق نمواً 

مريحا
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القيمة ال�شوقية لأ�شهمها يف نهاية العام 2007م قدره %6,1 

اإىل)  تريليون   )4,61( من  تراجعت  اإذ  ال�شابقة،  ال�شنة  عن 

لندن  بور�شة  حققت  حني  يف  دولر.  تريليون   )4,33
تريليون   )3,85( عند   %1.5 ن�شبته  بلغت  �شئياًل  ارتفاعًا 

. 2006م  دولر مقابل )3,79( تريليون دولر يف عام 

قويًا  ح�شورًا  العاملية  الأ�شواق  يف  التداول  قيم  اأظهرت  وقد 

والفلبني  ال�شني  يف  اآ�شيا  �رشق  وجنوب  جنوب  لأ�شواق 

لهذه  الكبري  الثقل  يعزز  ما  وكوريا،  والهند  واأندوني�شيا 

الأ�شواق يف القت�شاد العاملي.

وبالنظر اإىل نتائج موؤ�رشات الأ�شواق الأمريكية يف نهاية العام 

2007م، والتي غلب عليها التباطوؤ يف النمو، فقد �شجل موؤ�رش 
داو جونز ال�شناعي منوًا ن�شبته 6.43%  مقارنة بـ %16.29 

 %9.81 بن�شبة  املركب  نا�شداك  موؤ�رش  وارتفع   .2006 عام 

مقابل  9.52% عام 2006 . يف حني ارتفع موؤ�رش �شتاندرد 

اأند بورز الذي يقي�س اأداء 500 �رشكة من كربيات ال�رشكات 

العاملية بن�شبة 3.5% مقارنة بـ 13.62% عام 2006م.

وطال هذا التباطوؤ اأي�شًا الأ�شواق الأوروبية، اإذ �شجل موؤ�رش 

ن�شبته  ارتفاعًا  الأوروبية  لالأ�شهم  الرئي�شي  يوروفر�شت 

كاك  موؤ�رش  وقنع    ،2006 عام   %11 بـ  مقارنة   %3,8
 %17,5 بـ  مقارنة  الفرن�شي بنمو متوا�شع ن�شبته %1,3 

الأملاين على معدله  2006، يف حني حافظ موؤ�رش داك�س  عام 

اإيبك�س  موؤ�رش  و�شجل    ،%22 م�شتوى  عند  ال�شابق  للعام 

ال�شباين منوًا ن�شبته 7% مقارنة بـ 32 % عام 2006. على 

اأن موؤ�رش يورو�شتوك�س �شجل اأف�شل املعدلت، ومبا ن�شبته 

2006م. % لعام   16 بـ  28%، مقارنة 
2007م  العام  نهاية  حجمها  بلغ  والتي  العربية  الأ�شواق  اأما 

)1,3( تريليون دولر مبعدل منو 41% عن ال�شنة ال�شابقة 

يف  وجنحت   ، جيدة  نتائج  جمملها  يف  حققت  فقد  2006م، 

وحققت  2006م،  العام  بها  منيت  التي  خ�شائرها  تقلي�س 

ال�شوق امل�رشية منوًا بلغ 51% ليحل عربيًا يف املرتبة الثانية 

بلغ  منوًا  الأردنية  ال�شوق  حققت  كما  العمانية،  ال�شوق  بعد 

36.20% بعد اأن �شهد خالل العام 2007 اإقباًل كبريًا من قبل 
امل�شتثمرين غري الأردنيني، وخالفت ال�شوق اللبناين التوقعات، 

ووقفت �شامدة اأمام الأزمات املتالحقة التي �شهدتها ال�شاحة 

اللبنانية، وحقق مكا�شب جيدة مبعدل  26.33%، كما �شجلت 

م�شتوى  وبلغ   ،%33 ن�شبته  بلغت  منوًا  املغربية  ال�شوق 

ارتفاع ال�شوق التون�شية %20.20.

واأ�شار تقرير �شندوق النقد العربي اإىل اأن مكا�شب اأ�شواق املال 

هذه  �شهدتها  التي  الت�شحيح  ملوجات  نتيجة  جاءت  العربية، 

الأ�شواق خالل عام 2006 لت�شتعيد بذلك بع�شًا من خ�شائرها. 

 وعلى �شعيد اأ�شواق املال اخلليجية، فقد تاأثرت هذه الأ�شواق 

العام  خالل  النفط  لأ�شعار  القيا�شي  الرتفاع  جراء  اإيجابيًا 

املتوالية  اخلف�س  قرارات  نتيجة  وكذلك  2007م،  املا�شي 

املا�شي  العام  من  الأخري  الربع  خالل  الفائدة  اأ�شعار  على 

التي اتخذتها البنوك املركزية يف هذه الدول على الودائع على 

على  الأجنبية  ال�شتثمارات  تدفق  على  �شجع  مما  عمالتها، 

اأ�شواق املنطقة. 

الأ�شواق  يف  منو  ن�شبة  اأعلى  العمانية،  ال�شوق  حققت  وقد 

املالية اخلليجية بلغت 61.80%. ويف الإمارات �شجلت ال�شوق 

ظبي  اأبو  �شوق  كانت    %49.25 بلغ  جممعًا  منوًا  الإماراتية 

التي احتلت املرتبة الثانية �شعودًا يف الأ�شواق اخلليجية الداعم 

حني  يف   ،%52.75 ن�شبته  منوًا  حققت  اأن  بعد  فيه،  الرئي�س 

كما   .%43,72 مبعدل  الثالثة  املرتبة  يف  دبي  �شوق  جاءت 

وال�شوق   ،%40.08 ال�شعودية  املال  �شوق  مكا�شب  بلغت 

اأقل  والبحرين،  الكويت  �شوقي  و�شجل   .%34.30 القطرية 

معدلت النمو عند 24.24%و 24.20%  على التوايل. 

األسواق الخليجية 
تسجل ارتفاعات 

جيدة مستفيدة من 
ارتفاع العوائد 
النفطية.
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نحو  والتوجه  اأ�سولهم  توزيع  على  الموؤ�س�سون  الم�ستثمرون  عمل  الما�سية،  القليلة  االأعوام  خالل 

ا�ستثمارات بديلة غير ال�سندات واالأ�سهم. هذا ما اأدى اإلى ارتفاع وتيرة تطور اال�ستثمار الموؤ�س�سي، 

خا�سة واأن الوعي اال�ستثماري اأ�سبح يتعمق في اأ�سواق المال في المملكة، التي اأ�سحت على قدر 

من فر�س  االأ�سواق  هذه  توفره  لما  الموؤ�س�سي  الطابع  ذات  اال�ستثمارات  وجذب  الكفاءة  من  جيد 

ا�ستثمار متنوعة ومجدية في نف�س الوقت.وحتى نتعرف اأكثر على اال�ستثمار الموؤ�س�سي، فقد تم 

ا�ست�سافة عدد من المتخ�س�سين في مجال اال�ستثمار في  هذا التحقيق:

غياب اال�ستثمار املوؤ�س�سي يعوق تطور اأ�سواق املال

حتقيق
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�شندوق  مدير  العلوان  عبداهلل  حممد  الأ�شتاذ  ي�شري  بداية 

اأن  اإىل  الأ�ــشــول  لإدارة  �شائب  �رشكة  يف  اخلليجية  الأ�شهم 

يعود  ال�شتثمار(،  �شناديق  املوؤ�ش�شي)  ال�شتثمار  تاريخ 

اإىل منت�شف القرن الثامن ع�رش  ميالدي، حيث ن�شاأت فكرة 

ا�شتثماري  �شندوق  �شكل  على  م�شرتكة  اأمـــوال  ا�شتثمار 

من  �شنة   83 نحو  قبل  اأي  1924م،  الــعــام  ويف  اأوروبــــا.  يف 

ل�رشكة  تابع  ر�شمي  ا�شتثماري  �شندوق  اأول  اأن�شئ  الآن، 

الأمريكية.  املتحدة  الــوليــات  يف  لال�شتثمار  ما�ش�شو�شت�س 

وبــعــد م�شي �ــشــنــة، منــا حــجــم اأ�ــشــول هـــذا الــ�ــشــنــدوق من 

يوجد  املقابل  ويف  دولر.   392.000 اإىل  دولر   50.000
الوليات  يف  ا�شتثماري  �شندوق   10.000 من  اكــرث  اليوم 

دولر،  تريليون   7 األ  اأ�شولها  حجم  يراوح  وحدها  املتحدة 

وت�شتقطب قرابة  83 مليون م�شتثمر.

ال�شتثمار  ازدهــار  يف  الأ�شا�شي  ال�شبب  بــاأن  العلوان  وي�شيف   

الفردي  التقاعد  ح�شابات  لقوانني  يعود  الــعــامل،  يف  املوؤ�ش�شي 

الأ�شخا�س  ي�شمل  والــذي  1981م،  عام  يف  �شدر   الذي   )IRA(

امل�شرتكون يف برامج تقاعد خا�شة بال�رشكات التي يعملون فيها.

املوظف  اإعفاء  على  الفردية  التقاعد  ح�شابات  فكرة  وتقوم   

�شناديق  اإىل  الأمــــوال  هــذه  بتوجيه  قــام  اإذا  الــ�ــرشائــب  مــن 

ال�شتثمار، وت�شييلها فقط عند التقاعد. وكان هذا هو املحفز 

من  ال�شتفادة  الأفـــراد  باإمكان  كــان  اإذ  الرئي�شي،  واملــحــرك 

الأ�شول على خمتلف  ال�رشائب عن طريق توزيع  عدم دفع 

القوانني  الأف�شل �شن  فاإن من  ال�شتثمارية، ولهذا  املنتجات 

املحفزة، وتعريف الأفراد بطبيعة املنتجات ال�شتثمارية، قبل 

اأن يتخذوا قراراتهم ال�شتثمارية.

الفجوة بني منطي االإ�شتثمار

)م�رشيف  نا�رشاجلديد  بن  حممد  الدكتور  يعتقد  جهته  ومن 

العربية  املنطقة  يف  الفجوة  وجــود  يف  ال�شبب  بــاأن  �شعودي(، 

بني منطي ال�شتثمار هو حداثة عمر الأ�شواق املالية العربية، 

وجود  وعــدم  املاليتني،  القاهرة  و  عــّمــان  �شوقي  با�شتثناء 

الت�شال املبا�رش بني امل�شتثمر الفردي وال�شوق املالية.

املالية  الــ�ــشــوق  اأن  اإل  ذلـــك،  مــن  الــرغــم  على  اأنـــه  ويــو�ــشــح؛ 

الفجوة،  هــذه  يقل�س  مبا  هيكلتها  اإعـــادة  حتــاول  ال�شعودية 

من  املالية  ال�شوق  منظومة  انتقال  اإىل  اخلطوة  هذه  وتهدف 

امل�شتثمر  بــني  مــبــا�ــرشة  عــالقــة  يف  متثلت  اأحــاديــة  منظومة 

الأطـــراف،  متعددة  منظومة  اإىل  املــالــيــة،  والــ�ــشــوق  الــفــردي 

املالية.  وال�شوق  املــتــداول  بني  مبا�رشة  غري  عالقة  يف  تتمثل 

لظهور  خ�شبة  اأر�شية  العالقة  يف  النتقال  هذا  ي�شكل  وقد 

واإمنا  فح�شب،  التجربة  حداثة  ب�شبب  لي�س  مقبلة  جتــاوزات 

واأكد  الفردي.  امل�شتثمر  لدى  ال�شتثماري  الوعي  لتوا�شع 

الدكتور اجلديد على اأهمية تطوير اآلية حوكمة عمل امل�شتثمر 

املوؤ�ش�شي، م�شريا اإىل اأن تعدد الأطراف يف املنظومة الواحدة 

وبالتايل  املنظومة،  اأطــراف  بني  التوا�شل  حــدة  زيــادة  يعني 

اإمكانية تعار�س امل�شالح القت�شادية. وعليه فاإنه يجب تاأكيد 

ومراجعتها  املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  عمل  حوكمة  تطوير  اأهمية 

ال�شتقاللية  فيها  يراعى  بحيث  م�شتمر،   ب�شكل  وتطويرها 

والتكاملية.

يرى  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  يف  الثقة  مبو�شوع  يتعلق  وفيما 

يف  املوؤ�ش�شي  لال�شتثمار  التنفيذي  املــديــر  الرميحي،  خالد 

يف  الثقة  لديه  املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  اأن  اإنف�شتكورب،  �رشكة 

أ. محمد العلوان: 
سن القوانين 

المحفزة لالستثمار 
في الصناديق، وبناء 
الوعي االستثماري 
هما األساس لبناء 
الثقة للتحول إلى 

االستثمار 
المؤسسي.
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ال�شتثمار يف ال�شناديق التي تركز على املنطقة؛ وذلك عندما 

اخلربة  لديها  ال�شندوق،  تدير  التي  املالية  املوؤ�ش�شة  اأن  يجد 

الكافية و�شجل النجاح ال�شنوي املثبت. وقال: »يف منظور اأي 

عريقة  خربة  لديها  موؤ�ش�شة  هناك  اأن  يرى  عندما  م�شتثمر، 

فاإنه  �شناديق،  هــكــذا  طــرح  يف  ال�شنني  عــرب  نــاجــح  و�شجل 

عدم  هي  املنطقة  يف  امل�شكلة  اأن  واأكــد  الــطــرح«.  مع  يتجاوب 

وجود موؤ�ش�شات كبرية كثرية لديها اخلربة يف ذلك.

نق�ص الثقة وغياب الوعي

الثقة  يف  نق�س  بوجود  العلوان  الأ�شتاذ  املقابل،يعرتف  ويف 

ب�شبب عدم وجود وعي من الأفراد عن مفاهيم واأ�شا�شيات 

ب�شكل  ال�شناديق  فهم  عــن  ناهيك  عــام،  ب�شكل  ال�شتثمار 

خا�س. ويحمل �رشكات ال�شتثمار جزءًا كبريًا من امل�شئولية، 

عن  امل�شتثمرين  توعية  يف  املــبــادرة  زمـــام  اخــذ  لــعــدم  وذلـــك 

بطبيعة  بالتعريف  الكفيلة  الندوات  وعقد  الن�رشات،  طريق 

لتلبية  املطروحة  واخليارات  املالية،  الأ�شواق  يف  ال�شتثمار 

هو  ال�شتثماري  الوعي  بناء  اأن  واأكد  ال�شتثمارية.  اأهدافهم 

اخلطوة الأ�شا�شية لبناء الثقة، ومن ثم التحول اىل ال�شتثمار 

املوؤ�ش�شي.

ويرى الدكتور اجلديد بدوره، اأن اأهم دواعي ال�شماح باإن�شاء 

�شاأنها  مــن  جــديــدة  اآلــيــة  لإيــجــاد  هــو  ا�شتثمارية،  �شناديق 

امل�رشيف  القطاع  يف  املتوفرة  ال�شيولة  ا�شتثمار  يف  امل�شاهمة 

ال�شتثمارات  مــن  جــانــب  عـــودة  بــعــد  خــا�ــشــة  الــ�ــشــعــودي، 

وي�شرتجع  الثانية.  اخلليج  اأزمة  عقب  اخلارج  يف  ال�شعودية 

الدكتور اجلديد تطور ربحية و تناف�شية هذه ال�شناديق منذ 

العقد  مطلع  الأخــرية  الأ�شهم  طفرة  بداية  قبيل  اإىل  ن�شاأتها 

مقارنة  متوا�شعًا  كان  اأدائها  اأن  اإىل  احلايل،م�شريًا  امليالدي 

بحجم موجوداتها ب�شبب جمموعة من امل�شببات، والتي من 

القائمني على هذه  اأهمها توا�شع اخلربات ال�شتثمارية لدى 

ال�شتثمار  ال�شعودية  امل�شارف  ا�شتثمار  وعدم  ال�شناديق، 

امل�شتثمرين  جمتمع  يف  ال�شناديق  لهذه  الت�شويق  يف  الكايف 

الأفراد ال�شعوديني.

اأ�شواق املال لدينا بداأت فقط من طفرة االأ�شهم

ويوؤكد الأ�شتاذ العلوان على وجود نق�س معريف ب�شكل كبري 

املــال غدت  اأ�ــشــواق  اأن  راأيــه، هو  الرئي�شي يف  وال�شبب  جــدا. 

طفرة  منذ  الأفـــراد  امل�شتثمرين  مــن  الأكــرثيــة  اهتمام  حمــط 

الأ�شهم العام 2003، وكانت اأول جتربة للكثريين منهم عن 

التي حتملها. م�شيفا �شبب  املالية واملخاطر  الأ�شواق  طبيعة 

اآخر من وجهة نظري، هو الرتكيبة الدميوغرافية للمتعاملني 

يف ال�شوق، حيث اأن معظمهم اأ�شخا�س حتت �شن األ 25 �شنة، 

مقارنة مبتو�شط عمر 49 �شنة يف اأ�شواق اأخرى مثل ال�شوق 

من  كثري  لأخــذ  امليل  يف�رش  بــدوره  هذا  اأن  وراأى  الأمريكية. 

الأخرى.  بالأ�شواق  مقارنة  ال�شعودية  ال�شوق  يف  املخاطر 

املرحلة  من  يبداأون  املتحدة  الوليات  يف  الأطفال  اأن  اإىل  لفتا 

اأو  كرتونية  اأفــالم  �شكل  على  مب�شطة  مــواد  باأخذ  البتدائية 

ق�ش�س تو�شح اهمية الدخار وال�شتثمار وفوائده. كما تبداأ 

امل�شتثمرين  لتوعية  مكثف  بعمل  اأي�شا  ال�شتثمار  �رشكات 

مببادىء ال�شتثمار قبل اأن ت�شوق منتجاتها.فامل�شتثمرون يف 

الدول املتقدمة » يقول العلوان » يتمتعون مب�شتوى عال جدا 

من الوعي والثقافة ال�شتثمارية، وهذه هي احللقة املفقودة يف 

اأ�شواقنا، ول ميكن بناء الثقة دون املعرفة.«

املعريف  النق�س  اأن هناك بع�س  الدكتور اجلديد على  ويوافق 

امل�شتثمرين،  اأمـــام  املتاحة  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  اأمنـــاط  يف 

هذه  يف  التايوانية  املالية  ال�شوق  حــول  بدرا�شة  م�شت�شهدا 

واملالية،  القت�شاد  لعلم  الدولية  املجلة  يف  ن�رشت  اجلــانــب 

اإجابة  جمملها  يف  ت�شكل  مهمة  نتائج  اأربـــع  اإىل  وتو�شلت 

امل�شتثمر  تــداول  و�شلوك  ا�شتثمار  منهجية  حــول  �شمولية 

املالية  الأزمــات  خالل  النا�شئة  املالية  الأ�شواق  يف  املوؤ�ش�شي 

عالقة  هــنــاك  لي�شت  اأن  على  الــدرا�ــشــة  وخل�شت  احلــــادة. 

العائدات  املوؤ�ش�شي ومنو  امل�شتثمر  ا�شتثمارات  مبا�رشة بني 

النا�شئة، واإمنا هناك عالقة  املالية  ال�شوق  على ال�شتثمار يف 

وم�شتوى  املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  ا�شتثمارات  بــني  مبا�رشة 

تلك  ولحظت  املدرجة.  ال�رشكات  لأ�شهم  ال�شعري  التذبذب 

ي�شاعف  الأجــنــبــي  املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  اأن  على  الــدرا�ــشــة 

املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  من  اأكــرث  الأزمــة  زوال  بعد  ا�شتثماراته 

على  الأجنبي  املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  تاأثري  يــزداد  كما  املحلي، 

بعد  املدرجة  ال�رشكات  لأ�شهم  ال�شعري  التذبذب  م�شتوى 

زوال الأزمة اأكرث من تاأثري امل�شتثمر املوؤ�ش�شي املحلي.

الفرق بني اال�شتثمار الفردي واملوؤ�ش�شي

ومن جهة اأخرى اأكد الأ�شتاذ الرميحي على اأن اإنف�شتكورب 

حول  الوعي  زيــادة  يف  املا�شية    25 األ  ال�شنوات  يف  �شاهمت 

امل�شتثمرين  قاعدة  »باتت  يقول:  و  البديلة،  ال�شتثمارات 

ال�شتثمارات  بـــاأن  تــامــة  معرفة  على  بنا  املرتبطة  الكبرية 

العادية  ال�شتثمارات  عن  تختلف  ا�شتثمارات  هي  البديلة 

يف  وتتمثل  والــ�ــشــنــدات،  الأ�شهم  مثل  اجلميع  يعرفها  التي 

التحوط  و�شناديق  اخلا�شة  ال�رشكات  �ــرشاء  يف  ال�شتثمار 

والعقارات«. واأ�شار اإىل اأن هناك اليوم اإقرار عاملي، ول �شيما 

هي  البديلة  ال�شتثمارات  باأن  املوؤ�ش�شيني،  امل�شتثمرين  لدى 

واأكد  للم�شتثمرين.  عالية  عوائد  لتحقيق  جــدًا  مهمة  اأدوات 

ميكنه  امل�شتثمر  اأن  تثبت  كثرية  اإح�شاءات  وجود  الرميحي 

اأن يح�شن عوائده دون زيادة املخاطر اأو معاناة التذبذب، اإذا 

خ�ش�س جزءًا من اأ�شوله لال�شتثمارات البديلة. و�شدد على 

د.الجديد:
السبب في نقص 
الثقة في االستثمار 
المؤسسي هو 
تواضع الخبرات 
االستثمارية لدى 
القائمين على هذه 
الصناديق.
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اأن ا�شرتاتيجية تنويع وتوزيع ال�شتثمار، هي اأ�شا�س جناح 

امل�شتثمر  تعر�س  عــدم  ت�شمن  فهي  املوؤ�ش�شي،  ال�شتثمار 

ملخاطر مركزة يف منط اأو نوع ا�شتثماري واحد.

يف  واملوؤ�ش�شي  الفردي  ال�شتثمار  بني  فروق  وجود  وحول 

بوجود  العلوان  الأ�شتاذ  يعتقد  ال�شعودية؛  املالية  ال�شوق 

فروق وا�شعة جدا. ويرى اأن ال�شتثمار املوؤ�ش�شي يقوم على 

املهنية والحرتافية عن طريق بناء القرارت ال�شتثمارية بناء 

على حقائق واأرقام، يف مقابل العواطف والجتهادات الفردية. 

ويف حني يعتمد ال�شتثمار املوؤ�ش�شي التنويع واإدارة املخاطر، 

يركز الأفراد على اإدارة العائد وال�شتثمار يف �رشكات فردية. 

فرق اآخر، هو اأن ال�رشكات ال�شتثمارية تقوم بعمل حتليالت 

او  البيع  عملية  يف  الــ�ــرشوع  قبل  معمقة  وفنية  اقت�شادية 

ال�رشاء، يف مقابل ما اعتربه الع�شوائية عند امل�شتثمر الفرد.

ن�شبة  بني  الفرق   اأن  اإىل  اجلديد  الدكتور  ي�شري  جانبه  ومن   

ال�شتثمار املوؤ�ش�شي والفردي، كانت ت�شكل         10% مقابل 

الن�شبة  هــذه  بـــداأت  ثــم  الــفــردي،  ال�شتثمار  ل�شالح   %  90
بالتغري ل�شالح املوؤ�ش�شي، وذلك ملجموعة من الأ�شباب والتي 

لالأ�شهم  ال�شعري  التذبذب  من  احلد  نحو  ال�شعي  اأهمها؛  من 

املدرجة يف حماولة لزيادة الفاعلية على املدى القريب، ودعم 

الأداء على املدى البعيد. واأكد على �رشورة حفظ التوازن بني 

حتقيق  على  ي�شاعد  مبا  ال�شتثمار  منطي  �رشيحتي  حجم 

الأهداف ال�شتثمارية لكلتا ال�رشيحتني. واأعرب عن اعتقاده 

عبارة  هم  الفردي،  ال�شتثمار  حمبذي  من  كبريًا  جــزءًا  بــاأن 

تنظر  �رشيحة  الأخــرية،وهــي  الأ�شهم  طفرة  خمرجات  عن 

عن  ال�شتثمارية«،عو�شا  »القناة  اأنها  على  الأ�شهم  �شوق  اإىل 

هذه  على  املحافظة  اأهمية  على  ويــوؤكــد  ا�شتثمارية«،  »قــنــاة 

ال�شتثمارية  الأهـــداف  حتقيق  بغية  ال�شتثمارية«  »القناة 

منو  توا�شع  ظــل  يف  وذلـــك  ــــراد،  الأف امل�شتثمرين  ل�رشيحة 

قنوات ا�شتثمارية بديلة، وغياب حوكمة امل�شتثمر املوؤ�ش�شي، 

و�رشكات و�شاطة الأ�شهم، ومكاتب ال�شت�شارات املالية.

ال�شوق  تطور  يف  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  بــدور  يتعلق  وفيما 

املالية واأثره على القت�شاد الوطني، يرى الأ�شتاذ الرميحي 

»نحن  ويــقــول:  املنطقة  يف  املبا�رش  ال�شتثمار  يف  كبريًا  منــوًا 

الآن يف اخلطوات الأخرية لإغالق �شندوق الفر�س اخلليجية 

خم�شة  هو  لال�شتثمار  الأدنــى  )احلد  اأمريكي  دولر  ببليون 

يف  العمل  من  اجلديد  اخلط  لهذا  ان  اإىل  لفتا  دولر(.  ماليني 

تطوير  يف  كبري  دور  املنطقة  على  يركز  الــذي  انف�شتكورب 

جمال  يف  جــديــدة  �ــرشكــات  خــلــق  عــرب  املنطقة  يف  القــتــ�ــشــاد 

اخلدمات والبرتوكيماويات والتجزئة وغريها من املجالت. 

واأكد على اأن م�شاهمة ال�شتثمار املوؤ�ش�شي يف هذا ال�شندوق 

وعالقاتنا  بخرباتنا  ن�شتعني   « واأ�شاف:  ذلك.  حتقيق  تتيح 

هذه  يف  للم�شاهمة  والــ�ــرشكــات  الــفــر�ــس  جلــذب  ـــارج  اخل يف 

الكايف  الــوقــت  ميــر  عندما  اأنـــه  الرميحي  ويـــرى  املــ�ــشــاريــع«. 

اأي  املالية  الأ�شواق  �شتكون  ال�شتثمارات  هذه  من  للخروج 

اأدوات هــذا اخلـــروج ممــا �شيطور  اإحـــدى  الــبــور�ــشــات هــي 

تنميتها  اىل  ويــوؤدي  املــدرجــة،  لل�رشكات  ال�شا�شية  القاعدة 

ودعم القت�شاد الوطني وهذا ما ح�شل تاريخيًا يف ال�شواق 

العاملية. 

دور امل�شتثمر املوؤ�ش�شي  

ويف ال�شياق نف�شه، يركز الدكتور اجلديد على دور امل�شتثمر 

من  املدرجة  الأ�شهم  اأ�شعار  تذبذب  من  احلــد  يف  املوؤ�ش�شي  

املوؤ�ش�شي  امل�شتثمر  مع  املالية  وار�ــشــو  �شوق  جتربة  واقــع 

خالل 1994-2003م. ) ن�رشت التجربة يف جملة الأ�شواق، 

واملوؤ�ش�شات، والأموال املالية الدولية (

 Journal of International Financial Markets،

يحد  »هـــل  عــنــوان  حتــت   Institutions & Money
�شواهد  الأ�شهم؟  اأ�شعار  تذبذب  من  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار 

اختبار  اإىل  الــدرا�ــشــة  �شعت  وقــد  نا�شئة«.  مالية  �ــشــوق  مــن 

كفاءة ال�شتثمار املوؤ�ش�شي يف تعزيز اأداء الأ�شواق املالية عن 

طريق درا�شة دور ال�شتثمار املوؤ�ش�شي املحلي والأجنبي يف 

ال�شعري  التذبذب  جمهورية بولندا يف احلفاظ على م�شتوى 

وعملت  املالية.  بولندا  �شوق  يف  املــدرجــة  ال�رشكات  لأ�شهم 

ال�شتثمار  دور  انعكا�س  على  اأكــرث  التعرف  على  الدرا�شة 

�شوق  تناف�شية  وعلى  )1994-2003م(  خالل  املوؤ�ش�شي 

تغريات  حــدوث  مع  الدرا�شة  فــرتة  وتزامنت  املالية،  بولندا 

هيكلية، وظهور حتديات مالية يف �شوق بولندا املالية.وي�شري 

الدكتور اجلديد اإىل وجود ت�شابة كبري يف التطورات الهيكلية 

ل�شوق بولندا املالية اإبان اإجراء الدرا�شة مع تلك التي متر بها 

اإىل نتيجتني  ال�شوق املالية ال�شعودية. وقد تو�شلت الدرا�شة 

هما: 

املالية  ال�شوق  تطوير  يف  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  ي�شاهم    -1   

من خالل قدرته على احلد من تذبذب اأ�شعار اأ�شهم ال�رشكات 

ال�شتثمار  م�شاهمة  تفوق  بدرجة  املالية  ال�شوق  يف  املدرجة 

الفردي، عطفا على كفاءته يف توجيه قدرته ال�رشائية للتداول 

حول م�شتوى القيمة العادلة لالأ�شهم املتداولة.

ال�شوق  فاعلية  زيادة  يف  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  ي�شاهم   .2-

عطفا  ــفــردي،  ال ال�شتثمار  م�شاهمة  تــفــوق  بــدرجــة  املــالــيــة 

واملعلومات  والــدرا�ــشــات  الأبــحــاث  ا�شتثمار  يف  كفاءته  على 

ال�شتثمارية الالزمة للتقييم العادل لالأ�شهم املتداولة.

تطوير  يف  املوؤ�ش�شات  تلعبه  الــذي  بــالــدور  العلوان  وي�شيد 

ال�شوق املالية، عن طريق طرح حلول ا�شتثمارية مبتكرة تلبي 

جميع الهداف ال�شتثمارية املختلفة. م�شريا اإىل اأنه ل يوجد 

يف ال�شوق ال�شعودية، �شوى �شناديق اأ�شهم �شعودية تقليدية، 

أ.خالد الرميحي: 
استراتيجية تنويع 

وتوزيع االستثمار هي 
أساس النجاح في 

االستثمار 
المؤسسي.
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حتقيق

واأن هذه املحدودية للمنتجات ال�شتثمارية متنع امل�شتثمرين 

من التوزيع الأمثل لالأ�شول، والجتاه بالتايل �شوب قنوات 

ا�شتثمارية ذات خماطر عالية لغياب البديل. واأو�شح اأن غياب 

هو  املخاطر،  من  املتنوعة  امل�شتويات  ذات  املالية  ال�شناديق 

اأ�شباب عدم تطور ال�شوق املالية، لأن املنتجات اجلديدة  اأحد 

اإن  وقــال  املختلفة.  املنتجات  هــذه  تنظم  قوانني  خللق  تدعو 

على  ي�شاعد  متنوعة  ا�شتثمارية  ومنتجات  حلول  وجــود 

توزيع مدخرات الأفراد وال�رشكات على الأ�شول وال�رشكات 

التي لها دور فاعل يف القت�شاد، بدل من توجيهها اىل �رشكات 

امل�شتثمرين.  ول  القــتــ�ــشــاد،  تــخــدم  ل  متدنية  عــوائــد  ذات 

واأ�شاف :«ال�شتثمار املوؤ�ش�شي يقوم على اختيار ال�رشكات 

خالل  مــن  اأمــوالــهــا  روؤو�ـــس  على  جمزية  عــوائــد  حتقق  التي 

بدوره  هــذا  واأن  املــمــتــازة،  الربحية  ذات  امل�شاريع  اختيار 

فاعل  ب�شكل  ت�شاهم  التي  لل�رشكات  الفــراد  مدخرات  يوجه 

واأ�شار  الوطني.  القت�شادي  النمو  يعزز  مما  القت�شاد  يف 

لتمويل  الأول  امل�شدر  تعترب  ال�شتثمارية  ال�رشكات  اأن  اإىل 

امل�شاريف الرا�شمالية لل�رشكات يف الأ�شواق املتقدمة، ولي�س 

هو احلال يف اأ�شواقنا العربية لغياب ال�شتثمار املوؤ�ش�شي. كما 

توجيه  يف  الفاعلة  الآليات  من  ال�شتثمارية  ال�رشكات  تعترب 

املدخرات اىل اأف�شل الفر�س ال�شتثمارية.وهذا بدوره ي�شاعد 

املال تقوم بدور  اأ�شواق  على حت�شني قوانني الف�شاح كون 

رئي�شي يف متويل ال�رشكات«.

اإ�شرتاتيجية توزيع اال�شتثمار هي االأ�شا�ص

اأخــرى،  دول  يف  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  عمل  اآلــيــة  حــول  اأمــا 

وبالتايل  تختلف،   الآلية  بــاأن  اجلديد  حممد  الدكتور  فيعتقد 

فالنتائج تختلف بدورها تبعًا لختالف درجة ن�شج ال�شوق 

اجلدير  من  ايجابية  بني  تتباين  النتائج  اأن  كما  ذاتها.  املالية 

بتجربة  وا�شت�شهد  جتنبها.  اجلدير  من  و�شلبية  حماكاتها، 

امليالدية  الت�شعينيات  منت�شف  خالل  املالية  مو�شكو  �شوق 

املوؤ�ش�شي. حيث  امل�شتثمر  املا�شية مع جتاوزات  الألفية  من 

مما  الرو�شية،  املالية  ال�شوق  هيئة  يف  الإداري  انت�رشالف�شاد 

ن جمموعة كبرية من �رشكات الو�شاطة املالية من ال�شيطرة  مكَّ

املالية  الــ�ــشــوق  هيئة  يف  القــتــ�ــشــادي  ــقــرار  ال �شناعة  عــلــى 

الرو�شية مبا يخدم امل�شلحة القت�شادية لهذه ال�رشكات.

ال�شتثمار  اإن  بقوله:  ذلك  حول  العلوان  الأ�شتاذ  ويتحدث    

املوؤ�ش�شي يقوم بدور فاعل يف القت�شاديات املتقدمة. وي�شمل 

�رشكات  الأمريكية؛  ال�شوق  مثل  اأ�ــشــواق  يف  ال�شتثمار  هــذا 

التقليدين  التقاعد،  بالإ�شافة اىل الالعبني  التامني،ومنظمات 

مثل �رشكات ال�شتثمار.

الأطـــراف  بــني  مــن  هــي  والتقاعد،  التامني  �ــرشكــات  اأن  واأكـــد 

املوؤثرة يف ال�شتثمار املوؤ�ش�شي، حيث تقوم بتوجيه مدخرات 

اأهدافهم  ينا�شب  مبا  الأمــثــل  بال�شكل  وا�شتثمارها  الأفـــراد 

الدور  اإىل  ولفت  فيها.  يرغبون  التي  واملخاطر  ال�شتثمارية، 

الأمريكية،  الــ�ــشــوق  يف  ال�ــشــتــثــمــار  �ــشــنــاديــق  تلعبه  ـــذي  ال

باعتبارها امل�شدر الرئي�شي للتمويل بالن�شبة لل�رشكات التي 

لها دور فاعل يف عملية متويل امل�شاريع ذات العوائد اجلذابة، 

�رشكات  مــن  بــدل  املنتجة  الــ�ــرشكــات  اىل  ال�شيولة  وتوجيه 

امل�شاربة اأو ال�رشكات اخلا�رشة التي لي�س لها دور يف عملية 

التنمية القت�شادية. واأ�شار اإىل اأن هذه العملية املنظمة �شاعدت 

بدورها على تفعيل قوانني الف�شاح يف ال�شوق املالية، حيث 

اأن م�شدر التمويل الرئي�شي هي اأ�شواق املال بدًل من البنوك 

على عك�س ماهو موجود يف اأ�شواقنا العربية.

املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار  بــاأن  فيو�شح  الرميحي  الأ�شتاذ  اأمــا 

حكيمة.  بطريقة  ال�شتثمار  توزيع  ا�شرتاتيجية  على  يعتمد 

فا�شرتاتيجية توزيع ال�شتثمار هي الأ�شا�س لتحقيق النتائج 

نظرة  لديها  فاملوؤ�ش�شات  طويلة.  فرتة  على  اجليدة  والعوائد 

بعيدة ونف�س طويل بالن�شبة ملدة ال�شتثمار ل يجعله حمدودًا 

املوؤ�ش�شية  ال�شرتاتيجية  بناء  يتيح  ممــا  �شنتني  اأو  ب�شنة 

على  املوؤ�ش�شات  ي�شجع  الذي  الأمر  وهو  الأ�شا�س.  هذا  على 

الرتكيز على ال�شتثمارات البديلة مثل ال�شتثمار يف ال�رشكات 

اإىل  نظرنا  واإذا  وي�شيف:«  التحوط.   �شناديق  ويف  اخلا�شة 

ا�شتثمار؛  اأي  درا�ــشــة  عند  املوؤ�ش�شات  لــدى  احليوية  امل�شاألة 

على  القدرة  هي  الأوىل  النقطة  نقاط:  بثالث  تتعلق  اأنها  نــرى 

حتمل التذبذب، الثانية هي احلاجة لل�شيولة، الثالثة هي العوائد 

املتوقعة. اإذ اإن اأكرث املوؤ�ش�شات العاملية تعتمد اليوم اأكرث فاأكرث 

�شنوية  عوائد  حتقيق  تتيح   التي  البديلة  ال�شتثمارات  على 

ذلك؛  على  مثاًل  واأعطى  املرتفع.  التذبذب  تفادي  مع  م�شتقرة 

على  قدرتها  برهنت  التي  التحوط  �شناديق  يف  ال�شتثمار  هو 

حتقيق عوائد جيدة حتى عندما كانت الأ�شواق املالية يف هبوط 

كما حدث عامي 2001 و2002«.

املوؤ�ش�شي يعتمد يف قراراته  ال�شتثمار  اأن  اإىل  اأن ن�شري  ويبقى 

ال�ــشــتــثــمــاريــة عــلــى الــدرا�ــشــات والإحـــ�ـــشـــاءات الــتــي تقدمها 

ال�رشكات، بالإ�شافة اإىل اإح�شاءات الأ�شواق التي يتم ال�شتثمار 

القرارات  على  يعتمد  الــفــردي  ال�شتثمار  اأن  حــني  يف  فيها، 

الرجتالية التي قد  ت�شتند اإىل ال�شائعة، اأو املعلومة غري املعروفة 

امل�شدر. ومن املفارقات الوا�شحة اأن حجم م�شاركة ال�شتثمار 

من   %85 من  اأكــرث  ي�شكل  العاملية  املــال  اأ�ــشــواق  يف  املوؤ�ش�شي 

املنطقة  يف  متامًا  العك�س  جند  حني  يف   ، الــتــداول  حجم  اإجــمــايل 

العربية، اإذ اأن امل�شتثمرين الأفراد هم غالبية املتداولني يف اأ�شهم 

ال�رشكات املدرجة، وهوؤلء على الأرجح ي�شتندون يف قراراتهم 

اإىل معلومات �شئيلة ويتاأثرون كثريًا بالإ�شاعات  ال�شتثمارية 

يف الوقت الذي ياأملون باأن تعود عليهم ا�شتثماراتهم املتوا�شعة 

باأرباح م�شاعفة خالل فرتة زمنية ق�شرية.
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ي�شكل قرار مجل�ض الوزراء تاأ�شي�ض �شركة ال�شوق المالية ال�شعودية “تداول”، نقلة نوعية 

لل�شوق المالية ال�شعودية، بما يعزز الف�شل بين الم�شوؤوليات التنظيمية والت�شغيلية لل�شوق، 

ويكر�ض م�شوؤولية كل طرف في مجال اهتماماته و�شالحياته، بما يتيح له التفرغ لهذه 

ال�شالحيات، والعمل على تطويرها تعزيزا لم�شيرة ال�شوق المالية.

جمل�س الوزراء يقر تعيني اأول جمل�س اإدارة ل�رشكة تداول 

والمجل�ض ينتخب فهد المبارك رئي�شاً و طه القويز نائباً للرئي�ض 
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ع�رش  التا�شع  يف  موؤخرًا  الوزراء  جمل�س  موافقة  وتاأتي 

اأع�شاء  تعيني  على  املا�شي  نوفمرب  الثاين  ت�رشين  من 

اأول جمل�س اإدارة لل�رشكة كخطوة مهمة يف اكتمال تكوين 

ال�رشكة التي اأقر جمل�س الوزراء يف اآذار مار�س من العام 

با�شم  �شعودية  م�شاهمة  ك�رشكة  تاأ�شي�شها  املا�شي 

�رشكة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( براأ�شمال يبلغ 

1.2 مليار ريال، لتوا�شل ر�شم ر�شالتها وروؤيتها وفق 
اأهداف وا�شحة تخدم ال�شوق املالية وعمالءها.

وقد ن�س نظام ال�شوق املالية على كيفية ت�شكيل جمل�س 

الدور  �شيتوىل  والذي  به  املناطة  واملهام  ال�شوق  اإدارة 

واإقرار  لل�شوق  العامة  ال�شيا�شات  �شياغة  يف  الأبرز 

اأداء  ال�شوق، وال�شتمرار يف  التطويرية لأعمال  اخلطط 

الأدوار واملهام املناطة بال�رشكة، وفق نظام ال�شوق املالية 

الأوراق  تداول  اآليات  واإدارة  وتهيئة  توفري  خالل  من 

املالية، والقيام باأعمال الت�شوية واملقا�شة لالأوراق املالية 

املتعلقة  املعلومات  ون�رش  ملكيتها  وت�شجيل  واإيداعها، 

بها. و�شتقوم بالعمل على حتقيق الأهداف التي حددها 

الإدراج  متطلبات  عدالة  من  التاأكد  خالل  من  النظام 

الفنية،  واآلياته  التداول،  وقواعد  و�شفافيتها،  وكفايتها 

وكذلك  ال�شوق،  يف  املدرجة  املالية  الأوراق  ومعلومات 

كفاية  ذات  و�رشيعة  �شليمة  واإجراءات  قواعد  توفري 

للت�شوية واملقا�شة من خالل مركز اإيداع الأوراق املالية، 

ووكالئهم  للو�شطاء  مهنية  معايري  و�شع  جانب  اإىل 

املالية  الأو�شاع  ومتانة  قوة  من  والتحقق  وتطبيقها، 

التزامهم  ملدى  الدورية  املراجعة  خالل  من  للو�شطاء 

املنا�شبة  الرتتيبات  وو�شع  املال،  راأ�س  كفاية  مبعايري 

�رشكات  لدى  املودعة  املالية  والأوراق  الأموال  حلماية 

الو�شاطة.

والقرار مع كل هذه الدللت، ياأتي تطورًا طبيعيا لل�شوق 

ال�رشكة  تاأ�شي�س  منذ  �شهدت  والتي  ال�شعودية،  املالية 

العام  البنوك  طريق  عن  الأ�شهم  لت�شجيل  ال�شعودية 

ال�رشكات  وكانت  التطوير.  خطوات  من  عددًا  1984م، 
عقد  اأوا�شط  يف  ن�شاطاتها  بداأت  امل�شاهمة،  ال�شعودية 

تاأ�شي�س  مت  عندما  الع�رشين،  القرن  من  الثالثينات 

العربية  ال�رشكة  هي  اململكة،  يف  م�شاهمة  �رشكة  اأول 

14 �رشكة  اأ�شبح هناك  1975م،  العام  لل�شيارات. ويف 

م�شاهمة.

اإىل جنب مع  اأدى النمو القت�شادي ال�رشيع، جنبا  وقد 

عمليات �شعودة البنوك الأجنبية يف ال�شبعينات امليالدية 

اإىل تاأ�شي�س عدد �شخم من ال�رشكات والبنوك امل�شاهمة. 

ومت بذلك طرح كم هائل من الأ�شهم على امل�شتثمرين يف 

تلك الفرتة.

على اأن ال�شوق ظلت غري ر�شمية حتى اأوائل الثمانينات، 

حني �شكلت احلكومة جلنة وزارية العام 1984م بهدف 

تنظيم ال�شوق وتطويرها. وعهدت اللجنة اإىل موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي مهمة التنظيم اليومي لل�شوق، 

ومت يف حينه ح�رش عمليات الو�شاطة يف تداول الأ�شهم 

بالبنوك التجارية. كما مت يف العام ذاته تاأ�شي�س ال�رشكة 

البنوك، والتي  الأ�شهم عن طريق  ال�شعودية لت�شجيل 

لل�رشكات  املركزي  الت�شجيل  ت�شهيل  عمليات  تولت 

امل�شاهمة، وت�شوية وتقا�س جميع عمليات الأ�شهم. وقد 

اأدخل يف العام 1989م نظام للت�شوية الآلية والتقا�س. 

كما مت تطوير نظام اآيل لتداول الأ�شهم جرى ت�شغيله يف 

اأخرى  2001م خطوة  العام  1990م. كما �شهد  العام 

نظام  وهو  »تداول«،  بنظام  العمل  بداأ  حيث  تطويرية، 

متكامل لتداول الأوراق املالية، والتقا�س والت�شوية.

تاأ�ش�شت  النقلة الأبرز، حني  2003م جاءت  العام  ويف 

مبوجب مر�شوم ملكي، هيئة ال�شوق املالية، التي عهد 

اإليها م�شوؤولية اإدارة وتنظيم وتطوير �شوق راأ�س املال 

يف اململكة. وخول بها و�شع وفر�س اللوائح والقواعد 

الهادفة حلماية امل�شتثمرين، و�شمان العدالة والكفاءة 

مبوجب  الهيئة  وتتمتع  ال�شعودية.  املالية  ال�شوق  يف 

مر�شوم التاأ�شي�س بال�شخ�شية العتبارية، وال�شتقالل 

جمل�س  برئي�س  مبا�رشة  ترتبط  وهي  والإداري،  املايل 

الوزراء.

اأع�شاء  تعيني  عند  الوزراء  جمل�س  قرار  راعى  وقد 

جمل�س ال�رشكة، احلفاظ على التوازن بني املعنيني باأداء 

املجل�س  ت�شكيلة  ف�شمت  وتطوراتها،  املالية  ال�شوق 

القطاع احلكومي،  اأع�شاء؛ ثالثة منهم ميثلون  ت�شعة 

ال�رشكات  عن  واثنان  الو�شاطة،  ل�رشكات  واأربعة 

امل�شاهمة.

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  اإدارة  جمل�س  انتخب  وقد 

عبداهلل  بن  فهد  الدكتور  الأوىل  جل�شته  يف  »تداول« 

نائبًا  القويز  طه  والأ�شتاذ  للمجل�س،  رئي�شًا  املبارك 

للرئي�س. كما اأقر املجل�س يف جل�شته تلك تعيني الأ�شتاذ 

لل�رشكة،  تنفيذيًا  مديرًا  ال�شويلمي  �شالح  بن  عبداهلل 

واعتمد جمل�س هيئة ال�شوق املالية هذا القرار بعد ذلك 

باأ�شبوع.

ولأهمية هذا التطورات واأثرها على التطور التاريخي 

هذا  تداول  جملة  اختارت  فقد  ال�شعودية،  املال  ل�شوق 

العام  من  الأخري  لعددها  حمورًا  ليكون  الهام  احلدث 

تتوافق  جديدة  نقلة  بدورها  بعده  لت�شتقبل  2007م، 
وروح التغري الذي حدث، وهو ما �شيلم�شه قراوؤها يف 

الأعداد القادمة باإذن اهلل. 
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الإدارة  جمل�س  رئي�س  هو  املبارك  عبداهلل  بن  فهد  الدكتور 

وقد  ال�شعودية.  �شتانلي  مورغان  ل�رشكة  املنتدب  والع�شو 

عمل يف عدة منا�شب تنفيذية، يف اإدارة ال�شتثمارات ومتويل 

من  الأكرب  اجلزء  خالل  ال�شت�شارية  واخلدمات  ال�رشكات 

�رشكة  خ�شخ�شة  يف  قياديا  دورا  ولعب  الوظيفية.  حياته 

الت�شالت ال�شعودية. كما كان ع�شوا يف الفريق ال�شعودي 

اخل�شخ�شة  نحو  العاملية  النفط  �رشكات  مع  للتفاو�س 

اجلزئية ل�شناعات الغاز الوطنية باململكة. والدكتور املبارك 

كان ع�شوا يف جمل�س ال�شورى ال�شعودي ملدة �شت �شنوات، 

و�شوؤون  القت�شادية  اللجنة  لرئي�س  نائبا  خاللها  وكان 

اإدارة  ملجل�س  رئي�شا  املبارك  الدكتور  انتخب  موؤخرا  الطاقة. 

�رشكة ال�شوق املالية ال�شعودية  )تداول(.

اإدارة �رشكة موبايلي،  املبارك ع�شو يف جمل�س  الدكتور  اأن  كما 

اأموال اخلليج لال�شتثمار  الهولندي، و�رشكة  ال�شعودي  والبنك 

التجاري )�رشكة ا�شتثمار خا�شة(. وهو اأي�شا ع�شو يف العديد 

من اللجان الوطنية والقت�شادية واخلريية. وقد �شغل يف وقت 

�شابق من�شب املدير العام ل�رشكة رنا لال�شتثمار. وخالل توليه 

م�شئوليتها ا�شتطاع اأن يقود ال�رشكة لتقدمي خدمات ال�شتثمارات 

املحلية والعاملية بنجاح خالل فرتة زمنية ق�شرية.

فهد  امللك  بجامعة  م�شاعدا  اأ�شتاذا  عمله  املبارك  الدكتور  بداأ 

للبرتول واملعادن. وهو يحمل بكالوريو�س يف الهند�شة املدنية 

ال�شناعية  والهند�شة  الأعمال  اإدارة  املاج�شتري يف  و�شهادات 

واملحا�شبة املالية وال�رشائب. ح�شل على الدكتوراه يف اإدارة 

املتحدة  الوليات  يف  بتك�شا�س  هيو�شنت  جامعة  من  الأعمال 

الأمريكية.

الدكتور فهد بن عبداهلل المبارك
رئي�س مجل�س اإدارة �سركة ال�سوق المالية 

ال�سعودية )تداول(

الوطني،  اقت�شادنا  ركــائــز  مــن  ركــيــزة  زالــت  ول  املالية  ال�شوق  كانت 

املواطن  رفــاه  وعلى  القت�شاد،  هــذا  متانة  على  قويًا  مــوؤ�ــرشًا  و�شكلت 

ال�شعودي.

ل  وجــزء  ومتني،  متطور  اقت�شاد  كل  واجهة  الفاعلة  املالية  وال�شوق   

املالية  لل�شوق  خا�شة  اأهمية  الر�شيدة  حكومتنا  اأولــت  وقد  منه.  يتجزاأ 

ال�شعودية، من خالل تاأ�شي�س هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية، بغية اإيجاد 

�شوق مالية فاعلة، ت�شاهم يف تنمية دور القطاع اخلا�س يف الناجت املحلي 

من  منظومة  و�شع  بدورها  الهيئة  وتتبنى  مــتــوازن.  ب�شكل  الإجــمــايل 

اللوائح التنفيذية لتنظيم العمل يف ال�شوق املالية ال�شعودية �شمن نظام 

يت�شم بال�شفافية والكفاءة والعدالة يف الفر�س.

املالية  ال�شوق  هيكلة  لإعــادة  الأ�شا�س  املالية  ال�شوق  نظام  و�شع  وقد 

الــ�ــشــعــوديــة، عــلــى اأ�ــشــ�ــس جــديــدة مــتــطــورة، مــن �ــشــاأنــهــا تــعــزيــز الثقة 

واجلاذبية لل�شوق وامل�شتثمرين، مبا ي�شمن تعزيز الإف�شاح وال�شفافية 

فيما يتعلق بالأوراق املالية، وتوفري العدالة يف التعامل وحماية املتعاملني 

هياكل  من  النظامية  املرجعية  ال�شوق،  نظام  ــر  وفَّ كما  الأوراق.   بهذه 

وموؤ�ش�شات تنظيمية وت�شغيلية لل�شوق، وحدد �شالحياتها ومهامها يف 

الف�شل بني الدور الرقابي والإ�رشايف، والدور الت�شغيلي لل�شوق.

مهمة  تـــداول(،  ال�شعودية)  املالية  ال�شوق  اإدارة  جمل�س  يف  العمل  اإن 

تفر�س م�شئولياتها على القائمني على هذا الن�شاط احليوي يف القت�شاد 

القيادة  بثقة  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وزمالئي  �رشفت  وقد  ال�شعودي. 

باختيارنا اأع�شاء يف اأول جمل�س اإدارة لل�شوق. وناأمل اأن نكون عند ح�شن 

الظن بتحمل م�شئوليات هذه املهمة والوفاء بالتزاماتها كافة. اإن ال�شوق 

النا�شئة.  الأ�ــشــواق  اأكــرب  واإحــدى  املنطقة،  اأ�ــشــواق  اأكــرب  هي  ال�شعودية 

و�شنعمل مب�شيئة اهلل، على تعزيز القدرة التناف�شية لها من خالل التو�شع 

يف خدماتها مبا يحقق قيمة م�شافة للمتعاملني.  وقد حدد النظام مهام 

التاأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها  واأهداف ال�رشكة من خالل 

املالية  الأوراق  الفنية، ومعلومات  التداول، واآلياته  و�شفافيتها، وقواعد 

وذات  و�رشيعة  �شليمة  واإجــراءات  قواعد  وفر  كما  ال�شوق.  يف  املدرجة 

كفاية، للت�شوية واملقا�شة من خالل مركز اإيداع الأوراق املالية. وو�شع 

معايري مهنية للو�شطاء ووكالئهم واأ�ش�س تطبيقها. و�شبل التحقق من 

قوة ومتانة الأو�شاع املالية للو�شطاء من خالل املراجعة الدورية ملدى 

املنا�شبة حلماية  الرتتيبات  املال، وو�شع  راأ�س  التزامهم مبعايري كفاية 

الأموال والأوراق املالية املودعة لدى �رشكات الو�شاطة.

امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة،  لقيادتنا  اأ�شكر 

بن  �شلطان  الأمـــري  الأمـــني  عــهــده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز،  بــن  عــبــداهلل 

عبدالعزيز، الثقة التي اأولونا اإياها، ون�شاأل اهلل اأن مينحنا ال�شداد والقوة، 

للوفاء بعهدنا على النجاح.

كلمة رئي�ض مجل�ض االدارة
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ع�سو مجل�س االإدارة

عاملية،  مالية  �رشكات  يف  فريدة  ب�شمة  طبع  والقت�شاد،  املال  عامل  يف  رائد 

جامعة  فمن  قدراته.  يف  التميز  برز  ولديها  خرباته،  من  الكثري  ا�شتحوذت  

�شتريلنك يف اململكة املتحدة بداأ اأحمد فريد العام 1986م اأوىل خطواته املهنية، 

حيث اأم�شى �شبع �شنوات مع البنك الأهلي التجاري ال�شعودي- فرع لندن، 

والذي �شغل لديه عدة منا�شب منها، م�شوؤول الجتار الآجل، وحملل ارتفاع 

تزكيته  متت  ذلك  بعد  التجارية.  الأوراق  حمفظة  ومدير  ال�شندات،  عوائد 

املالية ملدة عامني يف  اإنفيزيتورز«  اأمريكا وجمموعة » ت�شي�س  للعمل يف بنك 

مديرًا  لــنــدن،  فــرع   - الأهــلــي  البنك  اإىل  جديد  مــن  يعود  اأن  قبل  نيويورك 

اأول  ي�شبح  اأن  فريد  ا�شتطاع  املتميزة،  العطاءات  هذه  وبف�شل  للخزينة.   

مواطن �شعودي ي�شغل من�شب رئي�س اخلزينة يف بنك �شعودي. ففي العام 

لرئي�س اخلزينة يف الإدارة العامة للبنك  نائبا  اأحمد فريد  1992م، مت تعيني 
الأهلي التجاري يف جدة، ومتت بعد ذلك ترقيته ملن�شب الرئي�س، حيث توىل 

الفائدة وخماطر  ال�شتثمارات، معدل  البنك،  �شيولة  الكاملة عن  امل�شوؤولية 

جتاوزت  والتي  الأهــلــي  للبنك  العمومية  امليزانية  على  الأجنبي  ال�رشف 

الوظيفي لفريد.  التطور  50 بليون دولر. مل يتوقف م�شل�شل  مبجموعها 

كذلك مل تتوقف م�شوؤولياته املهنية على �شيولة البنك ومعدل الفائدة، فت�شلم 

يف العام 2005م من�شب رئي�س قطاع اإدارة الأ�شول، مع م�شوؤولية مبا�رشة 

بال�شم�رشة  اخلا�شة  امل�رشفية  العمليات  واأقــ�ــشــام  الأ�ــشــول  اإدارة  عــن 

وال�شتثمارات. واأ�شبح بذلك ركنًا اأ�شا�شيًا يف البنك الأهلي التجاري، خا�شة 

بعد ت�شلمه من�شبني مهمني يف البنك هما؛ كبري املدراء التنفيذيني ومن�شب 

مدير اإدارة ال�شتثمار والأ�شول، حيث منح رخ�شة جتارية يف وقت مبكر 

من عام 2007م.اقرتن ا�شم اأحمد فريد مع البنك الأهلي التجاري على الرغم 

من اأنه مل يق�رش ن�شاطاته املهنية عليه، فهو يعمل مع الكثري من املوؤ�ش�شات 

اإدارة  ملجل�س  كرئي�س  مرموقة  مراكز  وي�شغل  اخلا�شة.  والإداريـــة  املالية 

جمل�س  وع�شوية  خا�شة،  ملكية  ذات  �رشكة  وهي  جت«  »اإي�شت  جمموعة 

الإدارة يف �رشكة » ح�شني �شكري لالأوراق املالية« يف م�رش.

طه عبداهلل القويز

المالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

ال�سعودية )تداول(

عمل ال�شيد القويز طوياًل مع البنك الأهلي التجاري يف جدة كنائب 

مدير عام ورئي�س قطاع امل�شاندة والقطاع املركزي. و فاز البنك 

الأهلي بالعديد من اجلوائز اأثناء وجود القويز يف جمل�س اإدارته، 

ال�شابقة  الأيرلندية  الرئي�شة  روبن�شون  ماريا  من  ت�شلم  وقــد 

البنك جائزة  الإن�شان، با�شم  الدولية حلقوق  ورئي�شة املفو�شية 

يف  بنك  كاأف�شل  واملــ�ــشــارف  للبنوك  الثانية  الأو�ــشــط  الــ�ــرشق 

ــكــة خــــالل عــام  ـــة يف املــمــل ـــي ـــكـــرتون اخلــــدمــــات املــ�ــرشفــيــة الإل

قد  القويز  كان  التجاري  الأهلي  للبنك  ان�شمامه  2005م.  قبل 
العربي  النقد  موؤ�ش�شة  يف  البنكية  التقنية  لإدارة  مــديــرًا  عمل 

ال�شعودي يف الريا�س، وخالل فرتة عمله يف اإدارة التقنية البنكية 

ت�شكل  والتي  الفنية،  الأنظمة  واإعـــداد  تطوير  عن  م�شوؤوًل  كان 

من  القويز  طه  اململكة.  تخرج  يف  املدفوعات  لنظم  التحتية  البنية 

ذلك  بعد  ليكمل  الظهران،  يف  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 

برنامج  وكــذلــك  هـــارفـــرد،  جــامــعــة  يف  الإدارة  تــطــويــر  بــرنــامــج 

�شتانفورد للمدراء التنفيذيني من كلية �شتانفورد لإدارة الأعمال. 

ال�شعودي  القت�شادي  امل�شهد  للقويز ن�شاطات كثرية يف  اأن  كما 

من  العديد  يحمل  وهــو  اخلــارجــي.  و  الداخلي  ال�شعيدين  على 

الع�شويات منها:

- رئي�س جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة يف اململكة العربية ال�شعودية.

- نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف ال�رشكة العربية للخدمات املالية 

يف مملكة البحرين.

ـ ع�شو جمل�س الأمناء لدى �شندوق املئوية ال�شعودي.

العربية  اململكة  يف  لل�شياحة  العليا  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ـ 

ال�شعودية.

ـ مدير و�رشيك يف �رشكة دراية املالية، وهي �رشكة �شعودية ذات 

م�شوؤولية حمدودة.

احملور
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�شعود بن ماجد الدوي�ض

ع�سو مجل�س االإدارة

ال�رشكة  ال�شعودية،  الت�شالت  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  هو 

�شبكة  اأكرب  متلك  والتي  الت�شالت،  قطاع  يف  الرائدة  ال�شعودية 

وبنية حتتية خلدمات الهاتف اجلوال يف منطقة ال�رشق الأو�شط. 

الروؤية  مع  امل�شتمر  والتوا�شل  التطوير،  على  العمل  داأبه 

مبا  ال�شعودية  الت�شالت  ل�رشكة  الأجل  طويلة  ال�شرتاتيجية 

ميكنها من تنمية قاعدة م�شرتكيها، والعمل على منو اأرباحها التي 

بليون ريال   23 اإىل  2001م  عام  ريال  بليون  ارتفعت من 12,7 

16% �شنويًا. 2006، مبتو�شط منو بلغ  
 قاد املهند�س الدوي�س �رشكة الت�شالت ال�شعودية بخطة تو�شعية 

خارجية جبارة من خالل ال�رشاكة ال�شرتاتيجية  التي اأجنزتها �رشكة 

يف  الرئي�س  امل�شاهم   ، )بينارياجن(  �رشكة  مع   ال�شعودية  الت�شالت 

كبريًا  ح�شورًا  ال�شرتاتيجية  ال�رشاكة  هذه  ومتنح  ماك�ش�س.  �رشكة 

لالت�شالت ال�شعودية  يف اأ�شواق ماليزيا، واأندوني�شيا، والهند، التي 

تعمل فيها �رشكة ماك�ش�س، والتي ت�شم 1,4 بليون ن�شمة.

 كما جنحت �رشكة الت�شالت حتت اإدارته موؤخرًا، يف احل�شول على 

الرخ�شة الثالثة لالت�شالت املحمولة يف دولة الكويت.

ويتوىل املهند�س �شعود تطوير الروؤية ال�شرتاتيجية  التي تعتمدها 

وحتفز  العمالء  احتياجات  لتلبي  “الطليعة”  ا�شم  حتت  ال�رشكة 

ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  ال�شعودية،  الت�شالت  �رشكة  من�شوبي 

)ك�شب التاأييد( والتي حققت نتائج جيدة واأن�شاأت عالقات جديدة 

مع ال�شلطات التنظيمية.

اأهمها  الت�شالت،  يف  اإدارية  منا�شب  عدة  يف   الدوي�س  تدرج   وقد 

رئي�س  نائب  و  اجلوال،  ورئي�س  ال�شعودية،  الت�شالت  رئي�س  نائب 

ت�شميم ال�شبكات، ومدير عام الت�شالت امللكية. وهو يحمل �شهادة 

البكالوريو�س يف الهند�شة املدنية  من جامعة جنوب كاليفورنيا.

د. عبد الرحمن بن عبداهلل الحميدي

ع�سو مجل�س االإدارة

هو وكيل حمافظ موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي لل�شئون الفنية. 

اأع�شاء ميثلون احلكومة يف جمل�س �رشكة  اأحد ثالثة  بذلك  وهو 

ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.

نال عبدالرحمن احلميدي درجة الدكتوراه يف القت�شاد من جامعة 

اأوريجون يف الوليات املتحدة الأمريكية العام 1991م. وقد عاد 

اأ�شتاذًا م�شاعدًا  اإىل اململكة العربية ال�شعودية بعد تخرجه ليعمل 

للعمل  ينتقل  اأن  قبل  �شعود،  امللك  جامعة  يف  القت�شاد  بق�شم 

امل�رشيف،  املعهد  يف  واملعلومات  الأبحاث  ومركز  للتدريب  كمدير 

ثم مديرًا عامًا لإدارة الأبحاث القت�شادية والإح�شاء مبوؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي، والتي اأ�شبح ي�شغل فيها من�شب وكيل 

املحافظ لل�شئون الفنية منذ العام 2004م.

وقد �شارك احلميدي يف العديد من الجتماعات الدولية من خالل 

مهامه يف موؤ�ش�شة النقد، كاجتماعات �شندوق النقد الدويل والبنك 

الدويل وبنك الت�شويات الدولية وجمموعة الع�رشين؛ ون�رش العديد 

جمال�س  من  عدد  يف  �شارك  كما  العلمية.  والأوراق  الأبحاث  من 

الإدارات منها:

- ع�شوية جمل�س اإدارة �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي.

- ع�شوية جمل�س اإدارة �شندوق النقد العربي، يف اأبو ظبي.

- ع�شوية جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي.

- ع�شوية جمل�س اإدارة الهيئة العامة لال�شتثمار.

- ع�شوية جمل�س اإدارة جمل�س ال�شمان ال�شحي التعاوين.

- ع�شوية جمل�س اإدارة �رشكة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.

احملور
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عبد الرحمن بن يحي اليحياء

ع�سو مجل�س االإدارة

له باع طويلة يف عامل املال والأعمال ، توىل عدة منا�شب يف بنوك 

بكالوريو�س  على  حائز   ، اململكة  يف  كربى  مالية  وموؤ�ش�شات 

اأعمال مع درجة ال�رشف من جامعة نيو اإجنلند- و�شرت-    اإدارة 

ما�شا�شو�شت�س يف الوليات املتحدة الأمريكية.

العمل  يف  الطويل  باعه  1959م،  مواليد  من  وهو  ولليحياء، 

يف  امليدان  بهذا  التحق  وقد  والأعمال.  املال  جمال  ويف  امل�رشيف، 

1983م حينما عمل و�شيطًا للمنطقة الغربية يف قطاع اخلزينة  العام 

لدى البنك ال�شعودي الفرن�شي يف املنطقة، ثم و�شيطًا اأول حتى العام 

1989م حني ُعهدت اإليه اإدارة قطاع خدمات اخلزينة يف املنطقة الغربية 
اأي�شا، والتي تركها لحقا يف العام1992م ليتوىل اإدارة قطاع خدمات 

اخلزينة لكن يف املنطقة الو�شطى هذه املرة.

خدمات  اإدارة  اإليه  البنك  اأ�شند  حتى  عام،  ذلك  على  مي�س  مل 

قطاع اخلزينة يف اململكة ككل. لكنه مل ميكث يف موقعه هذا �شوى 

ب�شعة اأ�شهر، اإذ ا�شتقطبه البنك ال�شعودي الهولندي  يف من�شب 

اإدارة  هذا  موقعه  يف  اإليه  اأ�شندت  حيث  العام،  املدير  م�شاعد 

جمموعة ال�شتثمار يف البنك، والتي ت�شم ق�شمًا لإدارة الأ�شول 

وال�شناديق ال�شتثمارية، واآخر لوحدة خدمات و�شاطة الأ�شهم 

املحلية، وثالثًا لوحدة خدمات و�شاطة الأ�شهم الدولية.

ثالث  بنك  لدى  للعمل  اليحياء  عبدالرحمن  انتقل   2001 العام  يف 

عام  ملدير  م�شاعدا  واأي�شا  لال�شتثمار،  ال�شعودي  البنك  هو 

املايل،  البنك، مديرًا عامًا ملجموعة خدمات ال�شتثمار والتخطيط 

وملدة قاربت الأربع �شنوات حني �شهد العام 2005 نقلة جديدة 

لليحياء، اإذ حان موعد ا�شتثمار هذه اخلربات يف ا�شتثمار خا�س، 

حيث غدا �رشيكا وع�شوًا ملجل�س الإدارة املنتدب ورئي�شًا تنفيذيًا 

ل�رشكة اأ�شول املالية، اإحدى �رشكات الو�شاطة التي رخ�شت لها 

هيئة ال�شوق املالية للعمل يف �شوق املال ال�شعودية.   

احملور

عبداهلل بن عبد الرحمن الحمودي

ع�سو مجل�س االإدارة

من مواليد العام 1954 م ، ح�شل على بكالوريو�س علوم زراعية 

حاليًا(،   �شعود  امللك  جامعة   ( م،   1979 �شنة  الريا�س  جامعة  من 

�شام  جامعة  من  احليواين  الإنتاج  يف  العلوم  ماج�شتري  وعلى 

حياته  بداأ   .) م   1985  ( الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  هيو�شنت 

العملية مبكرا، فالتحق باخلدمة املدنية مهند�شا زراعيا ) 1980 م( 

بني  وتنقل  واملقايي�س،  للموا�شفات  ال�شعودية  العربية  الهيئة  يف 

عدة منا�شب فيها، قبل اأن ي�شبح مدير عام �شبط اجلودة طيلة 

ثماين �شنوات ) مابني 1989 م و 1997 م (.

عامًا  )مديرًا  التجارة  وزارة  اإىل  خدماته  اأعريت  م   1996 عام  يف 

للتجارة اخلارجية( التي ارتقى فيها وظيفيا اإىل اأن اأ�شبح وكيال 

للوزارة للتجارة اخلارجية عام 1999م.

اإعداد  يف  ف�شاهم  العمل،  تطوير  جمال  يف  عديدة  اإ�شهامات  له 

اجلودة  موا�شفات  �شل�شلة  لتطبيق  الفنية  والأدلة  الإجراءات 

الدولية ايزو 9000، كما �شاهم يف تطوير اإدارة خمتربات الهيئة 

العربية ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س، وله اأي�شا عدة اإ�شهامات 

يف اإعداد اإجراءات �شهادات املطابقة يف بلد املن�شاأ، ويف اإعداد حتليل 

العمل  للم�شاهمة يف  الأخرى  الدول  التجاري مع  للميزان  دوري 

الإعداد  يف  م�شاهماته  اإىل  اإ�شافة  امليزان،  يف  اخللل  تاليف  على 

للمفاو�شات الرامية لن�شمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية.

للنقل اجلماعي،  ال�شعودية  ال�رشكة  اإدارة  �شغل ع�شوية جمل�س 

ال�شعودية،   العربية  اجلوية  اخلطوط  اإدارة  جمل�س  وع�شوية 

ال�شعودي،  ال�شناعية  التنمية  �شندوق  اإدارة  جمل�س  وع�شوية 

وع�شوية جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني، 

وهو حاليا ع�شو يف جمل�س اإدارة �شندوق تنمية املوارد الب�رشية، 

وجمل�س اإدارة الهيئة العربية ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س.
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من�شور بن �شالح بن عبدالعزيز الميمان

ع�سو مجل�س االإدارة

 نال من�شور امليمان البكالوريو�س يف املحا�شبة واإدارة الأعمال 

من جامعة امللك �شعود يف الريا�س العام 1973م، والتحق فور 

تخرجه يف ميدان العمل احلكومي يف الأمانة العامة ل�شندوق 

درا�شاته  وا�شل  وقد  املالْية.  وزارة  يف  العامة  ال�شتثمارات 

العليا خالل الفرتة من 1977 وحتى1980 حيث ح�شل على 

املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة دال�س يف ولية تك�شا�س 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

الوزارة  وكيل  من�شب  1993م  العام  منذ  امليمان  و�شغل   

يف  وظل  املالية.  بوزارة  والتنظيم  امليزانية  ل�شوؤون  امل�شاعد 

اأمينًا   1998 موقعه هذا خم�س �شنوات، حيث اختري يف العام 

ل  الذي  املن�شب  وهو  العامة،  ال�شتثمارات  ل�شندوق  عامًا 

العملية  حياته  يف  امليمان  �شغل  كما  الآن.  حتى  ي�شغله  يزال 

ال�رشكات  من  عدد  اإدارة  جمال�س  يف  الع�شويات  من  العديد 

واملوؤ�ش�شات مثل ال�رشكة ال�شعودية البنغالد�شية لال�شتثمار، 

وبنك الت�شليف ال�شعودي، وبنك القاهرة ال�شعودي،وال�رشكة 

والدار  ال�شناعية،  لال�شتثمارات  امل�رشية  ال�شعودية 

ال�شعودية للخدمات ال�شت�شارية، واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

ال�شعودية  وال�رشكة  الق�شيم،  اإ�شمنت  و�رشكة  الجتماعية، 

امل�رشية للتعمري، و�رشكة كهرباء املنطقة ال�رشقية )�شكيكو(، 

وال�رشكة ال�شعودية للنقل اجلماعي، وبنك الريا�س.

وهو حاليا يراأ�س جمل�س اإدارة كل من بنك الت�شليف والدخار 

اأنه  كما  احلديدية)�شار(  للخطوط  ال�شعودية  ال�رشكة  وكذلك 

ع�شو يف جمال�س اإدارات كل من �رشكة الت�شالت ال�شعودية، 

و�رشكة   ، الزراعي،  والإمناء  لال�شتثمار  العربية  والهيئة 

املالية  ال�شوق  �رشكة  واأخريًا  اجلنوبية،  املنطقة  اإ�شمنت 

ال�شعودية )تداول(.

احملور

اأحمد عقيل الخطيب

ع�سو مجل�س االإدارة

اإدارة  بكالوريو�س  على  حائز  1965م،  مواليد  من  اخلطيب 

الأعمال من جامعة امللك �شعود يف عام 1991 م ، كما نال يف عام 

من  الرثوات  اإدارة  ودبلوم  املايل  التخطيط  يف  دبلوم  م   2002
معهد ال�شريفة وجامعة ديليز يف كندا .

 �شغل من�شب مدير عام ورئي�س اخلدمات امل�رشفية اخلا�شة يف 

البنك ال�شعودي الربيطاين �شاب خالل الفرتة من 2004 م وحتى 

الرثوات  اإدارة  املدراء رئي�س  كبري  من�شب  اأي�شا  وتوىل   .2006
ال�شعودي  بالبنك  الإ�شالمية  امل�رشفية  للعمليات  اأمانة  قطاع  يف 

الربيطاين. كما توىل عدة م�شئوليات اإدارية يف بنك الريا�س ما بني 

1992 م و 2001 م، مبتداأ كمدير لق�شم ال�شتثمارات والت�شويق 
الرئي�س  نائب  مركز  اإىل  و�شول  ال�شتثمارات،  خدمات  اإدارة  يف 

العمليات  جمموعة  يف  لال�شتثمارات  امل�رشفية  العمليات  ومدير 

الربامج  من  العديد  يف  و�شارك  البنك.  يف  اخلا�شة  امل�رشفية 

وال�شتثمارات  ال�شريفة  عمليات  ميادين  يف  التدريبية  والندوات 

الأمانة  يف  الرثوات  اإدارة  اأ�ش�س  الئتمانية.  واخلدمات  املالية 

بناء  واأعاد  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  يف  ال�شالمية  امل�رشفية 

الرثوة  اإدارة  مبفهوم  اخلا�شة  امل�رشفية  اخلدمات  اإ�شرتاتيجية 

الريا�س،  ببنك  الأ�شهم  خدمات  اإدارة  تاأ�شي�س  يف  �شاهم  كما   .

و  املنتدب  الع�شو  حاليا  وهو  الأعمال.  تطوير  اإدارة  واأ�ش�س 

�رشكات  اإحدى  لال�شتثمار،  جدوى  �رشكة  يف  التنفيذي  الرئي�س 

وقد   . املالية  ال�شوق  هيئة  من  لها  الرتخي�س  مت  التي  ال�شتثمار 

العامل  يف  املعاهد  اأكرب  يف  املتخ�ش�شة  الدورات  من  العديد  ح�رش 

اللجان  من  العديد  وع�شو  وغريها.  مت�شيجان  و  اإن�شياد  مثل 

وجمال�س الإدارات؛ منها ع�شو جمل�س اإدارة �رشكة م�شفاة زيوت 

الت�شحيم “لوبريف”، و نائب رئي�س �شابق للجنة الأوراق املالية 

بالغرفة التجارية بالريا�س. كما تراأ�س جلنة منتجات ال�شتثمار 

مبوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي بدورتها للعام 2003 م.  
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عبداهلل بن �شالح ال�شويلمي

المدير التنفيذي ل�سركة ال�سوق المالية  ال�سعودية )تداول(  

التنفيذي  املدير  ال�شويلمي  عبداهلل  لالأ�شتاذ  املهنية  للحياة  املتابع 

ل�رشكة ال�شوق املالية ال�شعودية »تداول«، يلحظ الرتباط الل�شيق 

وجه  على  املايل  القطاع  يف  والعمل  املالية  بال�شوق  امل�شرية  لهذه 

اخل�شو�س. فال�شويلمي، وهو من مواليد العام 1966م عمل منذ 

النقد  موؤ�ش�شة  لدى   1989 عام  �شعود  امللك  جامعة  من  تخرجه 

العربي ال�شعودي يف موقع متوافق مع تخ�ش�شه العلمي يف جمال 

املوؤ�ش�شة  فريق  يف  كع�شو  �شارك  حيث  الآيل،  احلا�شب  هند�شة 

الآيل  لل�رشف   )SPAN( ال�شعودية  املدفوعات  �شبكة  لتطوير 

ونقاط البيع.

احملور

وفيما يلي اأهم املحطات الوظيفية التي مر بها قبل اأن ي�شدر 

املالية  ال�شوق  ل�رشكة  تنفيذيا  مديرًا  باختياره  قرار  اأخريًا 

منذ  مكلفًا  املن�شب  هذا  توىل  اأن  بعد  تداول(،   ( ال�شعودية 

العام 2001م:

املدفوعات  نظام  تطوير  مل�رشوع  الفني  املدير  مهام  توىل 

كلف  1997م.   –  1995 الفرتة  خالل  )�رشيع(  الوطني 

بعد ذلك كمدير لنظام �رشيع من مايو 1997م وحتى مايو 

1999م.
مثل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي يف اللجان الفنية التابعة 

لبنك الت�شويات الدولية، والتي و�شعت املعايري والتو�شيات 

لنظم املدفوعات والت�شويات املالية.

كلف بقيادة فريق م�رشوع )تداول( خالل الفرتة من يونيو 

1999م وحتى اأكتوبر 2001. وقد ت�شمن امل�رشوع حتديثًا 
القواعد  �شياغة  اإعادة  اإىل  اإ�شافة  الفنية،  لالأنظمة  كاماًل 

الإدارات  لعمل  تنظيمي جديد  والإجراءات، وتطوير هيكل 

امل�شغلة لل�شوق، وكذلك جتهيز مقر جديد لأعمال ال�شوق .

م،   2001 اأكتوبر  منذ  لتداول  عام  كمدير  ذلك  بعد  كلف 

و�شملت   .2007 العام  نهاية  حتى  التكليف  هذا  وا�شتمر 

الفرتة  خالل  ال�شوق  عمليات  وتطوير  اإدارة  م�شئولياته 

ال�شوق  يف  التعامالت  حجم  يف  قيا�شيًا  منوًا  �شهدت  التي 

هيئة  تاأ�شي�س  م�رشوع  فريق  �شمن  ال�شعودية.�شارك 

يف  عني  2003-2004م.  الفرتة  خالل  املالية  ال�شوق 

املالية  ال�شوق  ل�رشكة  تنفيذيًا  مديرًا  2007م  دي�شمرب 

ال�شعودية )تداول(.
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خبراء اقت�شاديون لتداول:

هيكلة قطاعات ال�سوق املالية..خطوة اأخرى 

باجتاه بناء �سوق عاملية
اإعداد / م�سطفى �سهاب

 لم ي�سكل قرار هيئة ال�سوق المالية اعتماد 

مفاجاأة  ال�سوق  لقطاعات  الجديدة  الهيكلة 

اآراء  طلبها  بعد  جاء  اأنه  خا�سة  للمراقبين، 

ما  للقرار  مرجحة  جاءت  التي  المخت�سين 

اإعالن الهيئة تكليف �سركة ال�سوق  اقت�سى 

المالية ال�سعودية )تداول(، باالإعداد لتنفيذ 

الخام�س من ني�سان/  اعتبارا من  القرار  هذا 

اإبريل القادم.

حاجة  اأ�سبح  الممخت�سون،  يرى  كما  والقرار 

�سرورية  لل�سوق في ظل التنامي الم�سطرد 

�سعيد  على  �سواء  ال�سعودية،  المال  ل�سوق 

حجم  حيث  من  اأو  المدرجة،  ال�سركات  عدد 

يتواكب  كما  لل�سوق.  اليومية  التعامالت 

اأنظمة التداول الجديدة  التنظيم الجديد مع 

يومية  �سورة  تقديم  على  ي�ساعد  ما  وهو  ؛ 

ال�سوق،  قطاعات  كل  موؤ�سرات  عن  وا�سحة 

المتعاملين،  خيارات  اأو�سح  ب�سكل  وير�سم 

ال�سليمة  القرارات  اتخاذ  على  وي�ساعدهم 

على هذا ال�سعيد.

حول هذا القرار واأبعاده كان لمجلة “ تداول 

وكان  المخت�سين،  بع�س  مع  الحوار  هذا   “
اأحد  مع  البداية  تكون   اأن  الطبيعي  من 

المالية  ال�سوق  �سركة  في  الم�سوؤولين 

القرار،  باأبعاد  مبا�سرة  المعنية  )تداول(، 

والم�سوؤولة عن و�سعه مو�سع التنفيذ. 
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والتطوير  الأبحاث  اإدارة  رئي�س  العايد  عايد  الأ�شتاذ 

اقت�شت  التي  والأبعاد  الدوافع  عن  قال  )تداول(،   يف 

اإىل  املالية  الأ�شواق  التوجه:” كما هو معلوم ت�شعى  هذا 

اإعادة ت�شكيل قطاعات ال�شوق وتطوير موؤ�رشاتها املالية 

لتعك�س الأداء احلقيقي والن�شاطات الرئي�شية لل�رشكات 

الرئي�شي  الن�شاط  اعتماد  مت  وقد  املالية.  وال�شوق 

لل�رشكات، بالإ�شافة اإىل توظيف اأ�شول هذه ال�رشكات، 

اإيرادات  اإجمايل  من  رئي�شي  ن�شاط  كل  اإيراد  ون�شب 

مما  القطاعي،  وتوزيعها  للتق�شيم  كاأ�شا�س  ال�رشكة؛ 

ي�شاعد ال�شوق على �شمان و�شع هذه ال�رشكات �شمن 

القطاعات التي تعك�س ن�شاطها الرئي�شي.

املالية  املوؤ�رشات  على  تعتمد  الأ�شواق  اأن  اإىل  ولفت 

لل�شوق  احلقيقي  الأداء  تعك�س  كونها  احلرة،  لالأ�شهم 

اأو  اليومي  امل�شتثمر  اعتماد  عن  ف�شاًل  واجتاهها. 

اأي  اتخاذ  عند  املوؤ�رشات  هذه  على  املوؤ�ش�شي،  امل�شتثمر 

قرار ا�شتثماري.

دار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شحيان  حممد  الأ�شتاذ 

اإجابته عن دوافع  التطوير والإدارة لال�شتثمار، علل يف 

ال�شوق،  موؤ�رشات  اأن  ارتاأت  الهيئة،  باأن  القرار  واأبعاد 

ل تفي مبتطلبات امل�شتثمر، ول تعطيه �شورة وا�شحة 

الذي  الأمر  املختلفة؛  وقطاعاتها  ال�شوق  حترك  عن 

واملحيط  للم�شتثمرين  ال�شحيحة  ال�شورة  اإظهار  اأربك 

كي  املوؤ�رشات  تق�شيم  قرار  اإىل  فاجتهت  ال�شتثماري، 

الأداء  ُيربط  ل  حيث  وو�شوحا.  فاعلية  اأكرث  ت�شبح 

على  يعتمد  بل  اإجمالية،  حمددات  على  عامة  ب�شورة 

واأعتقد،  ال�شوق.  يف  يحدث  ماذا  يو�شح  الذي  التف�شيل 

املوؤ�رشات؛  هذه  من  املق�شود  اأن  لل�شحيان:  والقول 

ل�شالح  ال�شفافية  من  كبرية  درجة  على  املحافظة  هو 

امل�شتثمر، وكذلك ل�شالح ال�شوق ب�شفة عامة.

التنفيذي  املدير  ق�شنطيني  يو�شف  الأ�شتاذ  وعر�س 

حول  الهيئة  قرار  يف  ورد  ملا  البور�شة  خرباء  ل�رشكة 

ح�شابات موؤ�رش ال�شوق وقطاعاتها املختلفة، م�شريا اإىل 

اأنه ت�شمن اإخراج الأ�شهم غري املتاحة للتداول كح�ش�س 

ومن  املوؤ�ش�س  وال�رشيك  الأجنبي،  وال�رشيك  احلكومة، 

ميلك 10% اأو اأكرث من ح�شاب املوؤ�رش، وا�شفًا اإياه باأنه 

وتنظيم  الالزمة  الت�رشيعات  و�شع  لت�شهيل  هام  قرار 

ال�شوق، ومن ثم تطبيق رقابة �شارمة لأجل جعلها �شوقًا 

فعالة مبقايي�س دولية، خ�شو�شًا ملا قد يطراأ من تغيريات 

التغيري يف ن�شب  اأو  اأ�شهم جديدة،  كاإدراج  املوؤ�رش،  على 

املعطيات  لهذه  تبعا  املوؤ�رش  التملك، حيث �شيتم حتديث 

كل ثالثة اأ�شهر، اأو ح�شب ما تراه الهيئة منا�شبًا. 

واأو�شح ق�شنطيني اأن قرار الهيئة باإعادة الهيكلة القطاعية 

عايد العايد: هيكلة 
قطاعات السوق، 

وتطوير 
مؤشراتها... 

تعكس األداء 
الحقيقي، 

والنشاطات 
الرئيسية للشركات 
وللسوق المالية.

الأ�شا�شي  والتحليل  ال�شرتاتيجي  التحليل  يجعل 

اأو�شح.  معاين  ذات  النف�شي  والتحليل  الفني  والتحليل 

ببع�شها  قطاعات  اأو  �رشكات  ن�شاط  مقارنة  ميكن  اإذ 

مقارنة  اأي�شًا  وميكن  اأف�شل.  معنى  لتعطي  البع�س 

ب�شكل  والدولية  الإقليمية  بالأ�شواق  ال�شعودية  ال�شوق 

فعال، كما يفتح املجال لزيادة الأدوات ال�شتثمارية.

اأن  العايد  اأكد  التحول،  هذا  من  املتوّخاة  الفوائد  وحول 

الأ�شواق املالية النا�شئة ت�شعى اإىل تطبيق املعايري الدولية 

اأ�شواقها.  هيكلة  لإعادة  العاملية  الأ�شواق  يف  امل�شتخدمة 

ولعل من اأهمها ت�شكيل وتوزيع ال�رشكات املدرجة فيها 

ال�رشكة  ماهية  مبا�رشة  ب�شورة  تعك�س  قطاعات  على 

اأهم  من  ذلك  ولعل  وا�شتطرد:  الرئي�شية.  واأن�شطتها 

الت�شكيل.  اإعادة  بعد  عليها  نح�شل  �شوف  التي  الفوائد 

ب�شكل  تظهر  اجلديدة  املالية  املوؤ�رشات  اأن  اإىل  اإ�شافة 

امل�شتثمرين  ورغبات  لل�شوق.  الفعلي  الجتاه  وا�شح، 

فيه ب�شكل يومي، دون تاأثري للملكيات الكبرية التي قد ل 

ترغب اجلهة التي متلكها الت�رشف فيها. 

كما اأن فتح ال�شوق املحلية عربيًا واإقليميًا ودوليًا يحتم 

يف  الدولية  واملعايري  الأ�شاليب  اإتباع  الأ�شواق  على 

واإعداد  فيها  ال�رشكات  ال�شوق، وتوزيع  هيكلة قطاعات 

موؤ�رشاتها املالية.

القرار  من  املرتقبة  الفوائد  اأن  راأى  ال�شحيان  حممد 

تتمثل يف حتديد انخفا�س وارتفاع كل قطاع مبعزٍل عن 

ال�شوق. وبذلك ي�شبح النخفا�س مرتبطًا مبنتج معني. 

فال يحمل قطاع م�شوؤولية قطاع اآخر. الأمر الذي �شوف 

كما  كلية.  ب�شفة  املتعاملني  لدى  ال�شفافية  درجة  يرفع 

يقلل من درجة التذبذب يف ال�شوق ب�شكٍل عام.

هيكلة  اإعادة  من  الفوائد  اأن  ق�شنطيني  يو�شف  ويرى 

اأهمها  جدًا؛  عديدة  ال�شوق  وقطاعات  العام  املوؤ�رش 

والقطاعات  لل�شوق،  ال�شتثمارية  الروؤية  تو�شيح 

من  ال�شوق  خماطر  وتقلي�س  فيها؛  املدرجة  وال�رشكات 

ذكر  كما   . للتذبذب  ال�شحيحة  ال�شورة  عك�س  خالل 

امل�شتقبل  الإمكانية يف  الهيكلة؛ توفر  اإعادة  اأن من فوائد 

لال�شتثمار يف موؤ�رش القطاع نف�شه بدًل من ال�شهم، حيث 

اأ�شهم  جميع  على  ال�شتثمار  خماطر  امل�شتثمر  يوزع 

�شهم  على  باملخاطرة  يتقيد  ول  وزنها،  ح�شب  القطاع 

واحد. ويختتم ق�شنطيني تعليقه بالقول: “ اإعادة هيكلة 

ال�شوق ت�شهل تطبيق التحليل ومقارنة اأ�شهم القطاعات 

عند الرغبة، وكذلك درا�شة الأ�شواق ومقارنتها ببع�شها 

قطاعاتها  متثل  اأ�شبحت  ال�رشكات  اأن  وراأى  البع�س. 

ب�شكل اأ�شح من الو�شع ال�شابق، كما قد ي�شهم الت�شنيف 

اجلديد للقطاعات يف تعزيز قدرة اجلهات التمويلية على 
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حتديد م�شتويات التمويل والت�شهيالت الئتمانية التي 

ميكن منحها للم�شتثمرين يف ال�شوق من خالل معرفة 

القطاع الذي يرغب امل�شتثمر يف الرتكيز عليه يف عمليات 

مع  القطاع  بذلك  املرتبطة  املخاطر  ومقارنة  املتاجرة. 

املطلوبة  الئتمانية  الت�شهيالت  اأو  التمويل  م�شتويات 

ب�شكل اأف�شل.

موعدًا  ابريل  من  اخلام�س  الهيئة  حتديد  �شبب  وعن 

لبدء التطبيق، اأجاب العايد: قامت الهيئة بخطوه جريئة 

اإميانًا منها ولقناعتها باأهمية  ا�شتطالع الآراء يف مثل هذا 

الأمر، وطرحت الهيكلة اجلديدة على العموم وطلبت من 

اجلميع اإبداء الراأي وامل�شورة. وقد مت جمع كافة الآراء 

ب�شكل  ودرا�شتها  وت�شنيفها  وفرزها  واملقرتحات 

م�شتفي�س لال�شتفادة منها، وتطبيق املالئم واملنا�شب. 

ومت الأخذ بالعديد من هذه املقرتحات وتعديل واإعادة 

ونظرًا  املقرتحات.  لتلك  وفقًا  ال�رشكات  بع�س  توزيع 

من  ومالئم  منا�شب  ا�شتعداد  من  التطبيق  يتطلبه  ملا 

التاريخية  البيانات  جلمع  وذلك  املالية  ال�شوق  �رشكة 

تاريخيًا،  احلرة  املوؤ�رشات  ح�شاب  واإعادة  وحفظها، 

ومن ثم اإتاحتها وعر�شها يف املوقع الر�شمي لل�شوق؛ 

التطبيق  يتم  اأن  مبقرتح  املالية  ال�شوق  تقدمت  فقد 

�شتقوم  ال�شوق  اأن  منطلق  من  الأول  الربع  نهاية  بعد 

املالية  املوؤ�رشات  ب�شيانة  �شنوي  ربع  وب�شكل  دوريًا 

املوؤ�رشات  جميع  مكونات  اأن  يعني  مما  ومراجعتها، 

�شتخ�شع ملراجعة دورية كل ربع �شنة،  لذا مت اختيار 

بداية الربع الثاين من العام )2008( للتطبيق. 

من جانبه راأى يو�شف ق�شنطيني اأن هيئة ال�شوق املالية 

قرار  تاأثري  ودرا�شة  لال�شتعداد  كاف  وقت  اإىل  بحاجة 

اإعادة هيكلة ال�شوق على كافة الأطراف املعنية بالتداول 

يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية. كذلك فاإن الهيئة قد تكون 

رغبت يف تهيئة املتداولني نف�شيًا قبل تطبيق الت�شنيف 

اإتاحة  الواقع، مع  اأر�س  اجلديد لقطاعات ال�شوق على 

املجال لإدراج اأكرب عدد ممكن من الأ�شهم يف ال�شوق.

للقطاعات،  املقرر  التق�شيم  اأن  يرى  كان  اإذا  ما  وحول 

احلاجة  اأن  اأم  بالغر�س؟  ليفي  جاء  للموؤ�رش؛   وكذلك 

فاأجاب  قادمة؟  اأخرى  لتعديالت  قائمة  تبقى 

يعترب  اجلديد  الت�شنيف  يف  و�شعه  مت  ق�شنطيني:”ما 

كافيًا للوقت احلا�رش كخطوة اأوىل، لكنه يتعني الأخذ 

وازدادت  ال�شوق  تطورت  كلما  اأنه  العتبار،  بعني 

القطاعات  عدد  يف  للتو�شع  تزداد  احلاجة  فاإن  عمقًا، 

القطاعات  من  عدد  اإ�شافة  تطلب  ورمبا  الرئي�شية، 

جتزئتها  يف�شل  لأنه  الواحد،  القطاع  �شمن  الفرعية 

اإىل قطاعات اأ�شغر.

ال�شوق  هيكلة  يف  ال�شتقرار  اأن  العايد  عايد  واعترب 

مالية  �شوقًا  جتد  قلما  اإذ  الرئي�شية،  الأ�شياء  من  تعد 

تقوم باإعادة الت�شكيل والهيكلة على فرتات متقاربة”. 

تفي  باأن  كفيلة  احلالية  مب�شمياتها  القطاعات  اأن  واأكد 

بالغر�س خالل امل�شتقبل املنظور.

حممد ال�شحيان؛ اعترب اأن النظام اجلديد �شيتعامل مع 

املتغريات، وقال: “بالتاأكيد حتر�س الهيئة على ال�شالح 

العام وبالتايل؛ فلديها ترتيبات لتفعيل الأنظمة مبا يخدم 

م�شلحة ال�شوق وامل�شتثمر، و�شتكون عملية املراجعة 

دورية، ونطمح اأن يكون اأثر هذا التغيري جيدًا”. 

و�شاألنا ال�شحيان ما اإن كان يعتقد اأن مواقف اجلهات 

واملخت�شني من القرار كانت اإيجابية يف جمملها، بحيث 

نعتقد  فاأجاب:   ، التنفيذ  ببدء  قرارها  الهيئة  اتخذت 

اأطراف  اآراء  بطلب  لي�س  فعال،  بدوٍر  قامت  الهيئة  اأن 

الآراء  من  كبرية  ن�شبة  بك�شب  ولكن  فح�شب،  ال�شوق 

القبول  من  جٍو  ن�رش  على  ت�شاعد  �شوف  والتي  الفنية 

للمتغريات.

اأن  ق�شنطيني  يو�شف  يرى  املو�شوع  ذات  وحول 

هيئة ال�شوق املالية اأخذت بعني العتبار فعليًا اآراء عدة 

م�شادر للمعلومات املتخ�ش�شة حول تق�شيم ال�شوق، 

يوسف قسنطيني: 
قرار الهيكلة، يجعل 
للتحليل 
االستراتيجي 
والتحليل األساسي، 
وكذلك الفني 
والتحليل النفسي 
معاني أوضح.



41الربع الرابع 2007 ـ  العدد 23

على الطاولة

ودر�شت ب�شكل م�شتفي�س اأبعاد قرارها وتاأثريه على 

جميع الأطراف املعنية يف ال�شوق على املديني املتو�شط 

والبعيد مبن فيها:

جهات احرتافية خارجية من اأ�شواق الأ�شهم الأجنبية 

التي �شبق تق�شيم القطاعات فيها. و�رشكات ا�شت�شارية 

يجب  التي  القرارات  لدرا�شة  متخ�ش�شة  حملية 

املتخ�ش�شني  املحللني  ومقرتحات  واآراء  اتخاذها. 

طبعًا  بالإ�شافة  املالية،  اخلدمات  و�رشكات  والبنوك 

اإىل ما ورد للهيئة من اآراء وردود على ال�شتبيان الذي 

طرحته للعموم.

 ) تداول   ( ال�شعودية  املالية  ال�شوق  تكليف  قرار  وعن 

الأول  من  رجعي  باأثر  ال�شوق  موؤ�رش  ح�شاب  اإعادة 

التوقيت  هذا  عن  معهم  وت�شاءلت   ،2007 يناير  من 

املرجعي، ووفق اأي ح�شابات؟

تاريخيًا  املوؤ�رشات  ح�شاب  اإن  اأجاب:  العايد  عايد 

التي  القرارات  اأحد  هو  /2007/1م،   1 من  اعتبارًا 

اتخذها جمل�س هيئة ال�شوق، مما يعني اأن املوؤ�رش العام 

التاريخية  والقطاعي لالأ�شهم احلرة والقيم والبيانات 

ذلك  ولتحقيق  التاريخ.  ذلك  من  متوفرة  �شتكون  لها، 

على  املدرجة  ال�رشكات  بتوزيع  املالية  ال�شوق  قامت 

املالية  البيانات  جتميع  واإعادة  اجلديدة  القطاعات 

التنفيذ  اإجمايل قيمة  العامة وح�شابها مثل  واملوؤ�رشات 

املتداولة  الأ�شهم  وكمية  ال�شفقات  وعدد  اليومي، 

�شواء لل�شوق، اأو للقطاعات اجلديدة، متهيدًا لعر�شها 

واإتاحتها يف موقع ال�شوق. كما اأن قيم املوؤ�رشات احلرة 

من  اعتبارًا  املاليني  للمحللني  متاحة  �شتكون  جميعها 

التاريخ املحدد 2007/1/1م. ونتوقع اأن تكون قيمة 

املوؤ�رش اجلديد يوم التطبيق قريبة جدًا من الرقم احلايل 

للموؤ�رش العام”.

تكون  اأن  على  ي�شاعد  الأمر  اأن  ال�شحيان  يرى  بينما 

اأن الهئية  اإىل  اأر�شية مقبولة يف ال�شوق، م�شريًا  للقرار 

وجعلته  املن�رشم،  املايل  العام  خالل  الأمر  در�شت 

وهي  امل�شتقبلية،  لعملياتها  اأ�شا�شيًا  وحمورًا  منطلقًا 

بدورها اأقرت ذلك التاريخ لبدايته”. 

يو�شف  البور�شة  خرباء  ل�رشكة  التنفيذي  املدير  اأما 

اأ�شباب  هناك  “تكون  اأن  ي�شتبعد  فلم  ق�شنطيني، 

املوؤ�رش  قيمة  احت�شاب  لإعادة  معروفة  غري  داخلية 

وقطاعاته باأثر رجعي تقع �شمن اخت�شا�شات الهيئة 

اأن  و�شيا�شاتها املرتبطة بنظام تداول اجلديد”. وراأى 

التاريخ  ذلك  من  اعتبارًا  املوؤ�رش  قيمة  احت�شاب  اإعادة 

التحليل  لتطبيق  تقريبًا  العام  وربع  عام  فرتة  �شتوفر 

على ال�شوق. اإ�شافة اإىل  اأن موؤ�رش ال�شوق كان يف ذلك 

التاريخ عند م�شتويات متدنية وم�شتقرة.

املتاحة  غري  الأ�شهم  ل�شتبعاد  املتوقع  الأثر  وعن 

للتداول من ح�شاب املوؤ�رش؟ 

 %  100 اإيجابيًا  يكون  لن  الأثر  اأن  ال�شحيان  يرى   

نظرًا لأن الفروقات املتوقعة بعد حذف تلك الأ�شهم لن 

تكون ذات مغزى كبري. لكنه توقع اأن تنظر ال�شوق اإىل 

املو�شوع بنوٍع من القبول، مع اأن حجم املوؤ�رش �شوف 

يختلف قلياًل، ويظهر التغري يف القطاع جليًا”.

ح�شاب  �شيتم  اأنه  املقابل  يف  اأو�شح  العايد  الأ�شتاذ 

ال�شوقية  للقيمة  املرجحة  القيم  اأ�شا�س  على  املوؤ�رشات 

لالأ�شهم، واأنه �شيتم احت�شاب القيمة ال�شوقية لكل �شهم 

م�رشوبًا  ما  يوم  يف  ال�شهم  اإغالق  �شعر  اأ�شا�س  على 

بني  الفارق  و�شيكون  للتداول،  القابلة  الأ�شهم  بعدد 

املوؤ�رشين حمدودًا  جدا. 

العايد  اأو�شح  احلالية،  املوؤ�رشات  م�شري  وعن 

من   اعتبارًا  احت�شابها  �شيتم  احلرة  املوؤ�رشات  اأن 

املوؤ�رشات  حفظ  �شيتم  اأنه  كما  /2007/1م،   1
واجلديدة(،  )القدمية  لل�شوق  والإح�شائيات 

موقع  عرب  واملحللني  للم�شتثمرين  متاحة  و�شتكون 

ال�شوق املالية الر�شمي.

محمد الضحيان: 
القرار؛ يرفع درجة 

الشفافية لدى 
المتعاملين بصفة 

كليةí كما يقلل من 
درجة التذبذب في 

السوق بشكل عام.



الربع الرابع 2007 ـ  العدد 23 42

حتت املجهر

ال�سويلمي : اأكرب تطوير تقني ت�سهده ال�سوق

      املالية ال�سعودية

في حفل تكريمي نظمته »تداول« للم�شاركين في تجارب ت�شغيل نظام تداول الجديد



43الربع الرابع 2007 ـ  العدد 23

حتت املجهر

جديدة  انطالقة  للتداول  اجلديدة  الأنظمة  واعتربت 

ل�شوق املال ال�شعودية، تلبي التو�شع الكبري الدي �شهدته 

املدرجة،  ال�رشكات  عدد  �شعيد  على  �شواء  ال�شوق؛ 

اأو  �رشكة،  ع�رشة  وثالث  املائة  عددها  جتاوز  والتي 

على �شعيد عدد املتعاملني يف ال�شوق، اأو حجم عمليات 

التداول وعدد ال�شفقات التي ت�شهدها ال�شوق كل يوم. 

كما توفر ا�شتجابة طبيعية لتنوع اأدوات ال�شتثمار التي 

التعامل  اأدوات  الأ�شهم  كانت  اأن  بعد  ال�شوق  ت�شهدها 

الوحيدة يف ال�شوق ل�شنوات طويلة. 

وكانت ال�شوق املالية ال�شعودية، قد دخلت مرحلة جديدة 

من التطوير مع قيام هيئة ال�شوق املالية و�شدور العديد 

من الت�رشيعات اجلديدة التي اأقرتها هيئة ال�شوق املالية. 

اإ�شرتاتيجية  مع  ان�شجاما  اجلديد  تداول  نظام  فجاء 

على  امل�شتمر  وحر�شها  ال�شعودية،  املالية  ال�شوق 

حتديث وترقية اأنظمتها التقنية، وتلبية حاجات ال�شوق 

املتنامية، وتقدمي خدمات اإ�شافية لكافة فئات املتعاملني، 

واإتاحة اأدوات تداول خمتلفة يف ال�شوق.

البنية االأ�شا�شية لل�شوق

 ويف كلمته التي األقاها يف حفل التكرمي الذي اأقامته �رشكة 

ال�شوق املالية ال�شعودية باملنا�شبة، عرب الأ�شتاذ عبداهلل 

ال�شعودية  املالية  لل�شوق  التنفيذي  املدير  ال�شويلمي 

به  قامت  الدورالذي  على  والثناء  ال�شكر  عن  )تداول( 

اجلهات امل�شاركة بالتجارب التطبيقية، والتي هي على 

�شلة عملية بالأنظمة اجلديدة. واأكد على عمق ال�رشاكة 

بني ال�شوق املالية )تداول ( وهذه اجلهات، وعلى تالقي 

التي  اجلديدة  الأنظمة  جناح  اأجل  من  اجلانبني  هدف 

جاءت اأ�شا�شَا خلدمة كافة املتعاملني يف �شوق املال؛ من 

الو�شاطة،  و�رشكات  املعلومات  ومزودي  م�شتثمرين 

وال�رشكات امل�شاهمة امل�شجلة يف ال�شوق.

اأثناء  بذلت  التي  للجهود  باملنا�شبة،  كلمته  يف  وعر�س 

باملكرمني:”  اإ�شادته  معر�س  يف  وقال  التجارب،  فرتة 

وهم ي�شتحقون منا اأكرث من هذا التكرمي ... فقد عملوا 

املختلفة  امل�رشوع  مراحل  خالل  متوا�شلة  اأ�شهر  طيلة 

وحتى  الفنية،  والختبارات  التطوير  اإىل  الت�شميم  من 

اإطالقًا  اأثمرت  دقيقة  موا�شفات  ووفق   ... الت�شغيل 

ناجحًا لهذه الأنظمة”.

 وذكرال�شويلمي اأن هذا امل�رشوع، يعد اأكرب تطوير تقني 

ت�شهده ال�شوق املالية ال�شعودية يف تاريخها،اإذ اأنه مي�س 

م�رشوعًا  اأن  اإىل  ولفت  كاملة.  لل�شوق  الأ�شا�شية  البنية 

اأن  له  كان  ما  امل�شاركني  من  العدد  وهذا  احلجم،  بهذا 

ينجح لول توفيق اهلل اأوًل، ثم اجلهود املت�شامنة جلميع 

امل�شاركني.

وجود  اأن  �شددعلى  اجلديدة،  النظم  �رشورات  وحول 

تقنية متقدمة يعترب اأحد اأهم العوامل التناف�شية لالأ�شواق 

املالية، م�شريًا اإىل اأن ال�شوق ال�شعودية التي تعترب اأحد 

واأكرثها  املنطقة  اأ�شواق  واأكرب  النا�شئة  الأ�شواق  اأكرب 

من  مُتكنها  التي  املتطورة  بتقنياتها  تتميز  ؛  �شيولة 

ال�سعودية  المالية  ال�سوق  تكريم  حفل  جاء 

)تداول( للبنوك و�سركات الو�ساطة ومزودي 

التطبيقات  في  �ساركوا  الذين  المعلومات 

اعترافا  الجديد؛  التداول  لنظام  التجريبية 

منها بدور �سركائها في اإنجاح نظامها الذي 

اأطلقته في الربع االأخير من العام المن�سرم، 

بين  والتعاون  ال�سراكة  لروح  وتاأكيدا 

الم�ستركة  الم�سلحة  فيه  لما  الجانبين، 

وخدمة  ال�سوق  في  التداول  اآليات  لتطوير 

المتعاملين. وكانت ال�سوق المالية قد قامت 

على  الفنية  والتجارب  االختبارات  بكافة 

قبل  المعنية  االأطراف  كافة  مع  النظام 

تطبيقه عمليا في �سهر اأكتوبر الما�سي   

الأ�شتاذ عبداهلل ال�شويلمي املدير التنفيذي 

لل�شوق املالية ال�شعودية )تداول(  ي�شلم 

الدرع التكرميي لالأ�شتاذ عالء الدين يو�شف 

املدير العام امل�شاعد ملجموعة اخلدمات 

امل�رشفية يف بنك اجلزيرة 
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الآنية  الت�شوية  اإن  اأداء عملياتها بكفاءة و�رشعة. وقال 

وانت�شار التداول عرب النرتنت و�شهولة احل�شول على 

بع�س  تعترب  عدة؛  قنوات  عرب  احلية  ال�شوق  معلومات 

مميزات ال�شوق ال�شعودية.

اآفاقًا  ُي�شيف  اجلديدة  الأنظمة  تطبيق  اإن  واأ�شاف، 

وقدرة  اإ�شافية  ومنتجات  خدمات  لتقدمي  جديدة، 

ا�شتيعابية عالية.

طيبًا  �شدى  لقى  لالأنظمة،  الناجح  الإطالق  اإن  وقال: 

وكذلك  لل�شوق  واملتابعني  املتعاملني  جمهور  لدى 

و�شائل الإعالم املختلفة.

والتقدير،  ال�شكر  املنا�شبة  بهذه  ال�شويلمي  ووجه 

م�شاهمتهم  على  الإعالميني  والإخوة  الإعالم  لو�شائل 

املالية  ال�شوق  وفعاليات  اأن�شطة  تغطية  يف  الفاعلة 

ومتابعتهم  مبادراتهم،  وكذلك  )تداول(،  ال�شعودية 

بالتغطية الإعالمية ملراحل امل�رشوع.

واأو�شح ال�شويلمي اأن ال�شوق املالية ال�شعودية �شهدت 

املالية  ال�شوق  تاأ�شي�س هيئة  تغريات هيكلية كبرية منذ 

من  كبري  لعدد  الرتخي�س  مت  حيث  2004م.  العام  يف 

تقدمي  يف  منها  بع�س  بداأ  التي  املالية  الو�شاطة  �رشكات 

خدماتها للمتعاملني، كما زادت وترية اإدراج ال�رشكات 

 )108( اإىل  املدرجة  ال�رشكات  عدد  فو�شل  ال�شوق،  يف 

�رشكات، كان اآخرها �رشكة جبل عمر، والتي كانت اأوىل 

ال�رشكات التي تدرج منذ تد�شني الأنظمة اجلديدة. 

البنوك  قيام  اأي�شًا  �شهد  املا�شي  العام  اأن  اإىل  واأ�شار 

يف  املالية  الأوراق  اأعمال  ف�شل  يف  بالبدء  ال�شعودية 

�رشكات م�شتقلة متخ�ش�شة. 

كما نوه املدير التنفيذي لتداول بتاأ�شي�س �رشكة ال�شوق 

جمل�س  اأع�شاء  وتعيني  )تداول(،  ال�شعودية  املالية 

اأن ي�شكل ذلك، انطالقة ملرحلة جديدة  اإدارتها. وتوقع 

من التطوير والتو�شع يف اأعمال ال�شوق. 

والتقدير  بال�شكر  ال�شويلمي  توجه  كلمته  ختام  ويف 

عبدالرحمن  الدكتور  املالية   ال�شوق  هيئة  رئي�س  ملعايل 

الال  دعمهم  على  املوقر  الهيئة  وجمل�س  التويجري، 

حمدود للم�رشوع .

اأ�شاد املهند�س حممد البالع رئي�س جمل�س  من جانبه، 

الوطنية  للمجموعة  التابعة  )مبا�رش(  �رشكة  اإدارة 

اجلديد،  تداول  لنظام  الكبرية  النوعية  بالنقلة  للتقنية 

م�شريًا اإىل  اأن هذا النظام �شاعد ب�شكل كبري يف تطوير 

الذي  الأمر  فعالة،  بطريقة  املحلية  الأ�شهم  �شوق  اأداء 

يت�شح من خالل كميات التداول وحجم الأموال التي 

يعمل عليها النظام بطريقة �شفافة ومرنة.

وقال املهند�س البالع الذي األقى كلمة يف احلفل نيابة عن 

�رشكات مزودي املعلومات: اإن “مبا�رش “عملت منذ فرتة 

طويلة جنبًا اإىل جنب مع “تداول” ك�رشيك ا�شرتاتيجي يف 

اآليات �شوق الأ�شهم ال�شعودية من خالل توفري  تطوير 

للم�شتثمرين  اخلدمات  كافة  يقدم  مميز  تقني  برنامج 

اإىل  م�شريًا   ، خمتلفة  ظروف  ويف  ومرنة  �شهلة  بطريقة 

الأ�شواق  “مبا�رش” �شاعد ب�شكل كبري يف ربط  اأن نظام 

اخلليجية والعربية بنظام واحد ي�شاعد امل�شتثمرين على 

اإدارة اأموالهم ومتابعة حتركات الأ�شواق املالية يف وقت 

واحد وعرب �شا�شة تداول واحدة.

كما نوه عالء الدين يو�شف املدير العام امل�شاعد ملجموعة 

اخلدمات امل�رشفية ال�شخ�شية يف بنك اجلزيرة يف كلمة 

التعاون  بروح  احلفل،  يف  الو�شاطة  �رشكات  فيها  مثل 

اجلماعي التي عمل من خاللها امل�شاركون يف التجارب 

على  واأكد  حتقق،  الذي  النجاح  اإىل  الو�شول  اأجل  من 

اأهمية الأنظمة اجلديدة للتداول التي مت اإطالقها.

البنوك،  من   32 احلفل  خالل  كرمت  )تداول(  وكانت 

يف  التقنية  خدمات  ومزودي  الو�شاطة،  و�رشكات 

ال�شوق  ل�رشكة  التنفيذي   املدير  وقدم  املالية.  ال�شوق 

ملدراء  تذكارية  )تداول(،دروعا  ال�شعودية  املالية 

ال�رشكات امل�شاركة، اأو ممثلني عنهم.

ال�شخ�شيات  من  عدد  التكرمي  حفل  ح�رش  وقد 

القت�شادية، وم�شوؤولون من هيئة ال�شوق املالية، ومن 

من  وعدد   ، )تداول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  �رشكة 

الإعالميني املخت�شني بق�شايا القت�شاد.

الأ�شتاذ عبداهلل ال�شويلمي املدير التنفيذي 

لل�شوق املالية ال�شعودية )تداول(  

ي�شلم الدرع التكرميي للمهند�س حممد البالع 

رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة الوطنية للتقنية 
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حوار / م�سطفى �سهاب

يملك المهند�س محمد بن حمد الما�سي نائب رئي�س مجل�س االإدارة، الرئي�س التنفيذي 

لل�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية ) �سابك ( الكثير من التفاوؤل، وهو يتحدث 

اأ�سرة �سابك  اإلى  اإذ ان�سم  البدايات.  عن م�ستقبل ال�سركة التي واكب م�سيرتها منذ 

منذ انطالقتها العام 1976م، وما زال، ما اأتاح له االإلمام بكل التفا�سيل. وعالوة على 

الحا�سل على  الما�سي،  للمهند�س  العلمي  التخ�س�س  الممتدة هذه، فقد عزز  خبرته 

في  ثقته  من  االأميركية،  )وايومنج(  جامعة  من  الكيميائية  الهند�سة  في  الماج�ستير 

ت�سور الروؤية الم�ستقبلية ل�سابك، التي يتوقع لها اأن ت�سبح اإحدى اأكبر ثالث �سركات 

في مجال ال�سناعات البتروكيميائية في العالم.

املا�سي: 

تـبـنـيـنـا ا�ســتـراتـيـجيـة 2020 لن�سبح اأحد اأكربثالث منتجني يف العامل 
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املا�شي اأكد يف حواره مع جملة “تداول” اأن التو�شع 

التو�شع  مع  التكامل  اإىل  يرمي  ل�شابك،  اخلارجي 

العوائد  اأف�شل  حتقيق  بغية  لل�رشكة،  الداخلي 

القت�شاد  يف  اأكرب  بدور  وال�شطالع  للم�شاهمني، 

الوطني. واأكد �شعي �شابك لرفع طاقتها النتاجية 

130 مليون  القادم، واإىل  العام  73 مليون طن  اإىل  

ثالث  اأكرب  اإحدى  لت�شبح  ؛   2020 العام  طن 

�رشكات ل�شناعة البرتوكيماويات يف العامل.  ويف ما 

يلي ن�س احلوار:

ما هي اأبرز املحطات التي مرت بها �رضكة �شابك؟

جتعل  التي  بالتحديات  حافلة   ) �شابك   ( م�شرية  اإن 

اأمامها.  املرء  يتوقف  التي  املحطات  الكثري من  هناك 

واأوىل هذه املحطات تنبع من الفكرة ال�شا�شية التي 

دعت اىل قيام �شابك.  حيث تبنت احلكومة يف خططها 

م�رشوع  قيام  يف  ممثاًل  التنمية(،  )مثلث  التنموية 

جمع الغازات، وتاأ�شي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع 

لتتوىل تطوير هاتني املدينتني وحتويلهما اإىل مركزين 

�شناعيني زاخرين بالتجهيزات ال�شا�شية احلديثة، 

لل�شناعات  ال�شعودية  ال�رشكة  تاأ�شي�س  ثم  ومن 

ت�شييد  م�شئولية  لتحمل  )�شابك(  الأ�شا�شية 

الوطن  موارد  ت�شتثمر  التي  ال�شناعية  املجمعات 

�شناعية  منتجات  اىل  وحتويلها  الهيدروكربونية، 

لنمو  املجال  وتهيئ  الوطني،  الدخل  م�شادر  تنوع 

ال�شناعات التحويلية.

املحطة الثانية التي اأتوقف اأمامها هي اأهم املحطات، 

خطط  جوبهت  حيث  الذات(،  اإثبات  مرحلة)  وهي 

الإحباط  حمالت  باأ�رش�س  مهدها  )�شابك(يف 

الإن�شان  بقدرة  يتعلق  فيما  ل�شيما  والت�شكيك، 

تطبق  �شناعات  م�شئوليات  حمل  على  ال�شعودي 

اأحدث التقنيات العاملية، يف ظل احتكار هذه التقنيات 

من قبل كربيات ال�رشكات العاملية.

ك�رش  يف  وتوفيقه  بحمداهلل  )�شابك(  جنحت  ولقد 

امل�شرتكة( مع  )امل�شاريع  اأ�شلوب  باإنتهاج  احلواجز، 

العاملية، م�شرتطة عليها تدريب  ال�رشكات  نخبة من 

العنا�رش ال�شعودية وتاأهيلها حلمل اأحدث التقنيات 

العاملية، ووفقها اهلل يف اأن تبني رجالها قبل اأن تبني 

م�شانعها.

اأن  اأما املحطة البرز يف رحلة )�شابك( التي ل ميكن 

اإنتاج بع�س  باكورة  اأن�شاها وزمالئي، فهي خروج 

ذكرى  وهي  )1983م(،  1403هـ  عام  م�شانعها 

التي  ال�شفينة  �شورة  بذاكرتي،  حمفورة  تزال  ل 

أبرز محطة في 
مسيرة سابك كانت 

باكورة إنتاجها عام 
1983م

حاملة  باجلبيل،  ال�شناعي  فهد  امللك  ميناء  غادرت 

اأول �شحنة متوجهة اإىل اليابان، معلنة دخول اململكة 

ع�رش ت�شدير امليثانول لأول مرة.

اإىل مرحلة النمو، التي �شهدت دخول  ناأتي بعد ذلك 

واحدًا  الإنتاج  مرحلة  ال�شناعية  جممعات)�شابك( 

ا�شم  معززًا  تدريجيا،  اإنتاجها  وت�شاعد  الآخر،  تلو 

اململكة يف اأ�شواق الت�شدير العاملية خارج نطاق النفط، 

وم�شاركًا بدور متنام يف تعزيز القت�شاد، وحت�شني 

الإ�شهام  عن  ف�شال  الوطني،  املدفوعات  ميزان 

املحلية،  التحويلية  ال�شناعات  تنمية  يف  املت�شاعد 

اأرجاء  عمت  التي  العمرانية  النه�شة  برامج  واإثراء 

وال�شديقة،  ال�شقيقة  البلدان  اإىل  وامتدت  اململكة، 

وامل�شاركة يف حتقيق الأمن الغذائي بتوفري متطلبات 

الربامج الزراعية من الأ�شمدة.

اأن  و�شحيح  (العاملية..)  املحطة  ذلك  اأعقبت 

)العاملية(  �شفة  ولدتها  منذ  حملت  )�شابك( 

العاملية،  ال�رشكات  �شفوة  م�شاركة  خالل  من 

وتطبيق اأحدث التقنيات، كذلك من حيث طاقاتها 

املتطلبات  عن  تفي�س  التي  الكبرية  الإنتاجية 

اأن  اإل  الدولية؛  الأ�شواق  حاجات  وتلبي  املحلية 

)�شابك(، عملت على تر�شيخ خطاها وتوجهاتها 

التقليدية  الأ�شواق  خمتلف  يف  بالنت�شار  العاملية 

مائة  من  اأكرث  اإىل  �شادراتها  لت�شل  والنامية، 

توثيق  على  متوا�شل  داأب  وهناك  دولة، 

خالل  من  �شواء  الأ�شواق،  هذه  يف  ح�شورها 

اإن�شاء  اأو  والتقنية،  ال�شناعية  ال�شتثمارات 

ومراكز  واملكاتب،  والفروع،  الدولية،  ال�رشكات 

اخلدمات وامل�شتودعات.

ت�شنيف  )العاملية(  املحطة  هذه  اأثمرت  وقد 

يف  برتولية  غري  �شناعية  �رشكة  كاأكرب  )�شابك( 

منطقة ال�رشق الأو�شط، واحتاللها مركزًا بارزًا 

يف قائمة اأكرب ع�رش �رشكات برتوكيماوية عاملية. 

املجالت  يف  الرائدة  ال�رشكة  )�شابك(  تعد  ومل 

من  �شارت  بل  فح�شب،  والت�شويقية  ال�شناعية 

التقنية،  املجالت  يف  الرائدة  العاملية  ال�رشكات 

حيث حتولت من ) �شانعة منتجات(اىل )�شانعة 

يف  التقنية  منظومتها  وجنحت  اأي�شًا.  تقنيات( 

ت�شجيل مئات من براءات الخرتاع حول العامل.

�شيتوقف  التي  القادمة  �شابك(   ( حمطة  اأما 

ت�شبح  اأن  فهي  اهلل،  باإذن  كثريًا  اأمامها  اجلميع 

�شناعة  عامل  يف  الكربى  الثالث  ال�رشكات  من 

الكيماويات، عام 2020م مب�شيئة اهلل تعاىل.
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الصكوك االسالمية 
ال تعني االستغناء 
عن تمويل المصارف

اىل  التو�شعي  ن�شاطها  اإطار  يف  )�شابك(  خرجت 

خارج حدود اململكة.. هل لكم اأن ت�شلطوا ال�شوء 

على ال�رضكات التي متلكها )�شابك( يف اخلارج؟

ومن  الدولية،  ال�رشكات  من  العديد  )�شابك(  متلك 

اأوروبا(،  )�شابك  اأمريكا(،  )�شابك  �رشكات  اأهمها 

ال�رشكات  من  وغريها  البا�شيفيك(  اآ�شيا  )�شابك 

ال�شناعية والت�شويقية، ف�شال عن الكثري من املكاتب 

والفروع ومراكز اخلدمات وامل�شتودعات التي تعزز 

منتجاتها  م�شتهلكي  من  قربها  وتوؤكد  ح�شورها، 

وخدماتها يف خمتلف قارات العامل.

اأحدث �رشكات )�شابك( اخلارجية فهي ) �رشكة  اأما 

تاأ�ش�شت  التي   ، املبتكرة(  للبال�شتيكيات  �شابك 

البال�شتيكية  ال�شناعات  قطاع  امتالك  عقب  موؤخرًا 

الذي كان عائدًا ل�رشكة )جرنال اإلكرتيك ( الأمريكية. 

قطاع  على  ال�شتحواذ  اخلطوة  هذه  �شبق  وقد 

والبوليمرات  الأ�شا�شية  الكيماويات  �شناعة  اأعمال 

الآن  الأوروبية(، والذي يعمل  يف �رشكة )هنت�شمان 

حتت م�شمى ) �رشكة �شابك اململكة املتحدة( يف نطاق 

�رشكة )�شابك اوروبا .( و�شبق ذلك اأي�شا ال�شتحواذ 

على قطاع ال�شناعات البرتوكيماوية، الذي كان تابعًا 

ل�رشكة  )دي اإ�س اإم( الهولندية، والذي ي�شم العديد 

العاملة  واأملانيا،  هولندا  يف  ال�شناعية  املجمعات  من 

حاليا بنجاح حتت مظلة �رشكة  ) �شابك اوروبا(.

ال�شتثمارات  جمال  يف  ال�رشكة  �شيا�شة  وت�شتهدف 

املحلية،  ا�شتثماراتها  مع  التكامل  حتقيق  اخلارجية 

اإ�شهاماتها الوطنية ، وتعزيز قدراتها  �شعيا لتننمية 

روؤياها  وبلوغ   ، العاملية  الأ�شواق  يف  التناف�شية 

الطموحة: اأن ت�شبح ال�رشكة العاملية الرائدة املف�شلة 

يف جمال البرتوكيماويات.

اإل  خارجي  ا�شتثمار  اأي  على  تقدم  ل   ) )�شابك  اإن  

التي  امل�شتفي�شة  املتاأنية  للدرا�شات  اإخ�شاعه  بعد 

توؤكد جدواه اقت�شاديا وتقنيا، كما اأن ال�شتثمارات 

اخلارجية الناجحة، هي مبثابة ج�رش يوثق عالقات 

التقنيات  لأحدث  ورافد  العاملية،  )�شابك(بالأ�شواق 

العاملية.

على  جاء  اخلارجي  المتداد  هذا  اأن  البع�س  يرى 

ال�رشكة  اأن  علمًا  اململكة،  داخل  التو�شع  ح�شاب 

قوية..  حملية  �رشكات  من  مناف�شة  تواجه  اأ�شبحت 

ما تعليقكم على ذلك؟

املقام  يف  يرمي  اخلارجي  المتداد  باأن  القول  اأكرر 

الأول اىل التكامل مع التو�شع الداخلي لهدف حتقيق 

اأكرب  للم�شاهمني، وال�شطالع بدور  العوائد  اأف�شل 

يف تنمية القت�شاد الوطني. اإن )�شابك(  تتبنى العديد 

من الربامج الإنتاجية التو�شعية واجلديدة امل�شتهدفة 

بلوغ اإجمايل طاقاتها ال�شنوية)73(  مليون طن العام 

 )130( بلوغ  ثم  ومن   ، تعاىل  اهلل  مب�شيئة  القادم 

مليون طن عام 2020 م باإذن اهلل.

العمالقة؛  املجمعات  من  العديد  بناء  حاليا  ويجري 

ال�شعودية(،  )كيان  و  )ين�شاب(،   جممعات  منها 

وغريها   ، )�رشق(  تو�شعة  و  اخلام�س(   و)الرازي 

اأقدمت  ذلك  جانب  اإىل  الكبرية.   التو�شعات  من 

م�رشوع   يف  ال�شرتاتيجية  امل�شاركة  على  )�شابك(  

نوعية  قفزة  ميثل  الذي   ، للفو�شفات(  )معادن 

كما  اململكة.  يف  الفو�شفاتية  الأ�شمدة  ل�شناعة  كبرية 

�رشيكا  لتدخل  مبدئية  تفاهم  مذكرة  موؤخرًا  وقعت 

الذي   ، للبرتوكيماويات(  اأ�ش�س  )�رشكة  م�رشوع  يف 

�شناعة  ترثي  التي  املواد  من  كبرية  طاقات  ي�شيف 

البرتوكيماويات ال�شعودية، وتهيئ جمالت جديدة 

لأول مرة اأمام ال�شناعة الوطنية التحويلية.

مع اإعالن نتائج ال�رضكة، يتحرك ال�شهم �شعوداً 

االقت�شادي  القطاع  نظرة  ترون  كيف  هبوطا،  اأو 

اإىل �شابك؟

التي  الكبرية  بالثقة  العتزاز  بالغ  )�شابك(   تعتز 

حتظى بها من قبل امل�شتثمرين، الأمر الذي تعك�شه 

اأما  عام.  بوجه  القت�شادية  والتحليالت  الن�رشات 

ال�شوق وامل�شتثمرين،  ال�شهم فمرتوك لآليات  �شعر 

لنتائج  يخ�شع  ال�شهم  �شعر  فاإن  اإجمالية  وب�شورة 

ال�رشكة املالية ومنوها يف امل�شتقبل.

من  ال�شوق  يف  املتداولة  غري  االأ�شهم  اإ�شقاط 

الدولة  متلكها  التي  كتلك  املوؤ�رض،  ح�شابات 

على  تاأثريه  يرتك  قد  مدى  اأي  اإىل  )�شابك(؛  يف 

ال�رضكة، وعلى و�شعها يف ال�شوق املالية؟

حيث  ال�رشكة،  على  تاأثريا  الأمر  لهذا  اأن  اعتقد  ل 

وقوائمها  نتائجها  خالل  من  ال�رشكات  على  يحكم 

املالية.

يف  ت�شري  كيف  واالأهداف،  التخطيط  بني  العالقة 

�شابك ؟

تدرك )�شابك( اأهمية التخطيط الإ�شرتاتيجي، ولول 

داأبها على انتهاج اخلطط املدرو�شة، ما كانت لتحقق 

وملا  امل�شبوقة.  غري  القيا�شية  واأرقامها  اجنازاتها 
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الشك أن تصاعد 
األرباح يعكس نجاح 

استراتيجيات 
الشركة

اأ�شبحت اأكرب �رشكة �شناعية غري برتولية يف منطقة 

�رشكات  ع�رش  اأكرب  من  وواحدة  الأو�شط،  ال�رشق 

برتوكيماوية عاملية. وقد توجت )�شابك ( طموحاتها 

الذي   ،)2020( ال�شرتاتيجي  م�رشوعها  بتبني 

العاملية  ال�رشكة  لت�شبح  روؤياها  حتقيق  ي�شتهدف 

واحتالل  الكيماويات،  جمال  يف  املف�شلة  الرائدة 

الأوىل  الثالث  ال�رشكات  بني  مرموق  قيادي  مركز 

اأبرز  من  اإن  اهلل.  باإذن  2020م  عام  املجال  هذا  يف 

ال�شرتاتيجي؛  امل�رشوع  لهذا  املن�شودة  الغايات 

تطوير الكوادر الب�رشية ب�شكل مت�شارع، وحتويلها 

خالل  من  الطويل،  املدى  على  تناف�شية  قوة  اإىل 

املنتجات  يف  والتو�شع   ، التعلم(  )دميومة  مبداأ  تبني 

تناف�شية،  بقدرة  ال�رشكة  فيها  تتمتع  التي  احلالية 

للم�شاريع  من خالل ت�شميم واإن�شاء اجليل اجلديد 

اإىل  و�شول  اململكة،  يف  املتكاملة  البرتوكيماوية 

اللقيم  نق�س  لتعوي�س  املثلى  الكفاية  درجات  اأعلى 

املتخ�ش�شة  املواد  �شناعة  عامل  ودخول  اخلفيف، 

لت�شكل  فيها  والتو�شع  الأعلى،  امل�شافة  القيمة  ذات 

حوايل)20%( من اإيرادات )�شابك (عام 2020م.

الدقيقة  املحددة  الآليات  )�شابك(  و�شعت  وقد   

على  خطط  عرب  ال�شرتاتيجية  اخلطة  تلك  لرتجمة 

�شنوية  خطط  ثم  ومن  العمل؛  وحدات  م�شتوى 

خالل  من  دوري  ب�شكل  وتقوم  تراجع  وميزانيات، 

موؤ�رشات الأداء. 

االإ�شالمية  ال�شكوك  موؤخرا  ال�رضكة  اعتمدت 

كيف  م�شاريعها.  لتمويل  جديدة  و�شيلة 

تلغي  اأن  ميكن  التجربة؟وهل  هذه  جاءت 

احلاجة لالقرتا�ص من امل�شارف التجارية؟

يف  امل�شاركة  على  التجارية  امل�شارف  اإقدام  اإن 

التي  الثقة  يج�شد  )�شابك(،  م�شاريع  متويل 

والإقليمية  املحلية  التمويلية  املوؤ�ش�شات  توليها 

وجناح  ال�رشكة،  توجهات  ل�شالمة  والعاملية 

ثقة  توؤكد  مثلما  ال�شتثمارية.  ا�شرتاتيجياتها 

ال�شعودي  القت�شاد  متانة  يف  املوؤ�ش�شات  هذه 

لل�شكوك  )�شابك(  اإ�شدار  واإن  و�شالبته. 

امل�شارف  عن  الإ�شتغناء  يعني  ل  الإ�شالمية 

ال�رشكة  به  توؤكد  توجه  هو  بل  التجارية. 

م�شاريعها  متويل  قنوات  تنويع  على  داأبها 

ا�شتثمارية  جمالت  واإيجاد  وا�شتثماراتها، 

جديدة ت�شهم يف تطوير ال�شوق املالية ال�شعودية 

وتنمية القت�شاد الوطني.

حققتها    التي  االأرباح  عن  ر�شاكم  درجة  هي  ما 

)�شابك(  عام 2007م؟

التي  ال�شافية  الأرباح  بلغت  فقد  الأولية،  لالأرقام  وفقا 

2007م، )27( مليار ريال.  حققتها ) �شابك(  خالل عام 

الرقم  متجاوزة  اإن�شائها،  منذ  حققتها  اأرباح  اأعلى  وهي 

القيا�شي الذي �شجلته العام ال�شابق بن�شبة )33%(. كما 

بزيادة  ريال،  مليار   )41( الت�شغيلية  الأرباح  جتاوزت 

)32%( عن اأرباح العام ال�شابق. ول  �شك اأن هذا الت�شاعد، 

الإدارية والت�شغيلية  ال�رشكة  ا�شرتاتيجيات  يعك�س جناح 

والتطويرية. ويحفز اجلميع نحو مزيد من الإجنازات.

اأي  اإىل  العاملية.  االأ�شواق  يف  النفط  اأ�شعار  ارتفاع 

مدى يوؤثر على اأرباح ال�رضكة؟

اإذا توافق ارتفاع اأ�شعار النفط مع وجود طلب جيد اأو 

عر�س حمدود للبرتوكيماويات، فذلك يعني ارتفاع 

اأ�شعار منتجات )�شابك( وبالتايل زيادة اأرباحها. كما 

ميكن القول كذلك اأن زيادة اأ�شعار النفط تعني اأي�شا 

زيادة يف التكاليف بالن�شبة ل�شابك، حيث تتاأثر ن�شبة 

عملياتها  يف  ت�شتخدمها  التي  اخلام  املواد  من  كبرية 

ال�شناعية مبا�رشة باأ�شعار النفط العاملية، وتت�شاعد 

التكلفة مع ت�شاعد اأ�شعار النفط.

مدى  اأي  اإىل  اململكة..  يف  القادمة  الغاز  م�شاريع 

ومتى  الغاز؟  )�شابك(من  احتياجات  تلبي 

تتوقعون بدء اال�شتفادة منها؟

خالل  من  جارية  تزال  ما  التنقيب  عمليات  اإن 

جمموعة ال�رشكات الأمريكية والأوروبية وال�شينية 

فيما  اخلايل  الربع  مناطق  ق�شمت  وقد  والرو�شية. 

بني هذه ال�رشكات، وناأمل اأن حتقق اجلهود املبذولة 

املزيد  اإىل  ما�شة  بحاجة  ف�شابك  املن�شودة.  ثمارها 

ال�شناعات  اأن  كما  م�شاريعها.  ملوا�شلة  الغاز  من 

منوا  ت�شهد  عام  بوجه  ال�شعودية  البرتوكيماوية 

كبريا ي�شتلزم باملقابل توفر اللقيم.

قطاعات  تخ�شي�ص  عن  حديث  �شنوات  منذ  يدور 

هذا  ي�شتهدف  ودائما  احلكومة،  متلكها  اقت�شادية 

هو  ما  اخل�شو�ص.  وجه  على  )�شابك(  �رضكة  احلديث 

املوقف الراهن على هذا ال�شعيد؟

 )%30( بن�شبة  اخلا�س  للقطاع  مملوكة  )�شابك(  

قيام  ب�شوؤالك  تق�شد  كنت  واإذا   .  )%70( وللدولة 

الدولة ببيع جزء من ح�شتها يف )�شابك(، فهذا يعود 

لأ�شحاب القرار يف الدولة.
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التجارية  الغرفة  عن  حتدثينا  اأن  نرجو  بداية 

ال�شناعية- املنطقة ال�رضقية- بدايتها واملكت�شبات 

التي حققتها على �شعيد العمل الن�شائي ؟ 

على الرغم من اأن النظام الأ�شا�شي للغرف ال�شعودية 

ـ مبا فيها غرفة ال�رشقيةـ  ل تفرق بني الرجل واملراأة يف 

جمالت خدمة املنت�شبني، اإل اأن البداية الفعلية لعالقة 

لقاء  اأول  عقد  بعد  جاء  الأعمال  �شيدات  مع  الغرفة 

مو�شع ل�شيدات الأعمال، وكان ذلك يف العام 2000، 

اإذ اأعقبته خطوات عدة كت�شكيل جلنة �شيدات الأعمال، 

�شيدات  مركز  باإن�شاء  اجلهود  هذه  تكللت  اأن  اإىل 

الأعمال يف دورة جمل�س ادارة الغرفة ال�شابقة. ونكاد 

جنزم اأن تطور ن�شاط خدمات الغرفة املوجهة حتديدا 

م�شتوى  زيادة  �شوء  على  جاء  الأعمال  ل�شيدات 

الن�شاط الفعلي ل�شيدات الأعمال يف املنطقة ال�رشقية، 

والذي بلغ ذروته مطلع الألفية احلالية، رغم تقديرنا 

للجهود والأن�شطة التي كانت قائمة يف الفرتة ال�شابقة 

حمدودة  وجودها  على  كانت   والتي  التاريخ،  لذلك 

الأمر  تطور  وقد  الأعمال.  �شيدات  من  قليل  بعدد 

للمراأة  بال�شماح  يق�شي  �شامي  قرار  �شدر  حينما 

الغرف،  اإدارات  جمل�س  ع�شوية  يف  ت�شارك  باأن 

النتخابات.  يف  بامل�شاركة  لها  ال�شماح  يعني  والذي 

يف  ال�رشقية  املنطقة  يف  الأعمال  �شيدات  �شاركت  وقد 

النتخابات ب�شورة فاعلة، لكن نتائج النتخابات مل 

ل  وهذا  املجل�س،  ع�شوية  اإىل  اإحداهن  لتو�شل  تكن 

مديرة مركز �شيدات االأعمال بغرفة ال�شرقية هند الزاهد لمجلة " تداول ":

مكرمة خادم احلرمني ال�رشيفني باالبتعاث اخلارجي 

تاأكيد جديد الهتمام الدولة بتعليم املراأة 

حوار/ اإ�سراقة عو�س الحاج

" اأكدت مديرة مركز �سيدات االأعمال في الغرفة التجارية ال�سناعية بالمنطقة ال�سرقية  هند الزاهد اأن المراأة 
اإن  وقالت:  التعليم.  من  ن�سيبها  بتطوير  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  الدولة،  من  كبيرة  برعاية  تحظى  ال�سعودية 

اقت�سادية  م�ساريع  اإدارة  في  الكثيرات  نجاح  اإلى  م�سيرة  كبيرة،  جدارة  اأثبتن  ال�سعوديات  االأعمال  �سيدات 

ناجحة في الكثير من المجاالت. واأ�سافت اإن غرفة ال�سرقية خطت خطوات متميزة في خدمة �سيدات االأعمال 

بالمنطقة ال�سرقية. وذكرت اأن �سيدات االأعمال ي�ساركن ب�سكل فاعل وموؤثر في جميع اأن�سطة الغرفة، من خالل 

مركز �سيدات االأعمال ".   

يقلل من موقعهن على اخلارطة. فمثلهن كمثل عدد 

بع�شهم  كان  والذين  الأعمال،  رجال  كبار  من  كبري 

اأع�شاء يف جمال�س اإدارات الغرفة ال�شابقة، مل تتح لهم 

معادلة  ب�شبب  الدورة  هذه  يف  ي�شلوا  لكي  الفر�شة 

�شناديق القرتاع، التي ل تعرتف اإل بنظام الأكرثية، 

دون النظر اإىل الأ�شماء واخلربات وما �شابه ذلك. 

الن�شائي  العمل  �شكلها  التي  االإ�شافة  هي  وما 

لالقت�شاد الوطني؟

اململكة  للن�شاء يف  اململوكة  الأموال  لقد كانت روؤو�س 

اأو �شبة جممدة، على �شكل ودائع  جممدة يف البنوك، 

للم�شاربات  جاهزة  ا�شتثمارية  �شناديق  اأو  مالية، 

يف �شوق الأ�شهم، واإذا تعدى الأمر حتولت اإىل اأموال 

نقدا  لي�س  هذا  وطبعا  العقار.  �شوق  يف  جمودا  اأكرث 

وال�شتثمارات  والعقار  الأ�شهم  لأ�شواق  وت�شغريا  

نطاقات  اأن  منه  الغر�س  ولكن  عام،  ب�شكل  املالية 

الأن�شطة  بهذه  حمدودة  كانت  الن�شوي  ال�شتثمار 

امل�شتثمرة فقط،  الفائدة مقت�رشة على  فقط، وكانت 

بيد اأن الأمور تغريت يف الآونة الأخرية، اإذ تو�شعت 

قطاعات  لت�شمل  الن�شوية   القت�شادية  الأن�شطة 

تدعم  كلها  خمتلفة،  وجتارية  وخدمية  �شناعية 

م�رشوع اخل�شخ�شة الذي تتبناه الدولة، وم�رشوع 

ال�شعودي  املجتمع  ين�شده  الذي  وال�شعودة  التوطني 

ب�شكل عام، ف�شال عن تقدميه ل�شلع وخدمات تعود 
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تنظيم  خالل  من  العالقة  هذه  لتعميق  ن�شعى  نحن 

يف  ال�رشقية  املنطقة  يف  الأعمال  �شيدات  م�شاركات 

املراكز  يف  تنظيمها  يتم  التي  واملنا�شبات  الربامج 

على  جاهدين  ونعمل  ن�شعى  كما  امل�شابهة،  الأخرى 

العالقة  مركزنا..  يف  املراكز  لتلك  ممثلني  ا�شت�شافة 

موجودة لكنها دون م�شتوى طموحنا جميعا.

دفع  علي  تعملون  كيف  م�شئولياتكم  خالل  من  

اخل�شارة  من  اخلوف  حاجز  وك�رض  اال�شتثمارات 

والتبعية لدى املراأة ؟

الأ�ش�س  وفق  مت  ال�شتثماري  امل�رشوع  كان  اإذا 

واإعداد  له  التخطيط  خالل   من  عليها،  املتعارف 

وتقدمي  والتفرد،  التميز  وحتقق  اجلدوى،  درا�شات 

اأو اخلدمة غري املكررة واملطلوبة يف ال�شوق،  ال�شلعة 

تتحقق  حينها  اجليدة،  واملتابعة  الإدارة  توافر  مع 

�شيء  وهذا  امل�رشوع،  لهذا  النجاح  عوامل  غالبا 

وامل�شتثمرات.  امل�شتثمرين  كافة  لدى  عليه  متعارف 

ذات  ال�شتثمارية  الفر�س  لر�شد  ن�شعى  جانبنا  من 

اجلدوى، ونعر�شها على �شيدات الأعمال، وكذلك يف 

حال الوفود اخلارجية فاإننا نقوم بدور التن�شيق للقاء 

بع�س  لتذليل  ون�شعى  امل�شرتكة،  امل�شاريع  وبحث 

امل�شاريع.  هذه  مثل  طريق  يف  وجدت  اإن  ال�شعاب 

والرتدد  اخلوف  حالت  تنعدم  احلالت  هذه  مثل  يف 

اأن حالت  اأعمال. ملحوظة مهمة هنا  اأي �شيدة  لدى 

الرتدد واخلوف من اخل�شارة هي �شمة طبيعية لدى 

اجلميع، ولكنها تقل�شت بفعل تنامي الوعي وزيادة 

الفر�س ال�شتثمارية املجدية التي يوفرها القت�شاد 

الوطني للمراأة ال�شعودية.

هذا  يف  خرباتك  خالل  ومن  التدريب  �شعيد  على 

املجال، هل تعتقدين اأن �شيدة االأعمال وامل�شتثمرة 

التي  االقت�شادية  والثقافة  بالتدريب  حظيت  قد 

توؤهلها للنجاح يف جمال اإدارة املال واالأعمال ؟ وما 

االآليات التي من املمكن اأن تعينها اأكرث ؟

ال�شعودية  الأعمال  �شيدة  اإن  القول:  ال�شعب  من 

القت�شادية  والثقافة  بالوعي  حتظ  مل  وامل�شتثمرة 

ملا  لذلك  موؤهلة  تكن  مل  فلو  للنجاح،  توؤهلها  التي 

تاأ�شي�س  على  اأقدمت  وملا  م�شاريعها،  يف  جنحت 

�شيدات  من  نلحظه  وما  معني.  جتاري  م�رشوع 

اأن معظمهن من  املركز،  يتعاملن مع  الالئي  الأعمال 

املوؤهالت علميا، واحلا�شالت على �شهادات عليا من 

من  وبع�شهن  والعاملية،  الوطنية  اجلامعات  اأرقي 

القيمة  حتقق  وكلها  والفائدة،   بالنفع  اجلميع  على 

امل�شافة املرجوة لالقت�شاد الوطني. األي�س كذلك؟

 

من  بغريها  مقارنة  ال�رضقية  غرفة  ت�شفني  كيف 

الغرف التجارية ال�شناعية يف اململكة ؟ وهل لكم 

م�شئوليات  نطاق-   - يف  ودولية  اإقليمية  عالقات 

اإدارة الغرف مع موؤ�ش�شات م�شابهة؟ واإيل اأي مدى 

ا�شتفدمت من هذه العالقات ؟

ذات  لي�شت  الأخرى  ال�شعودية  الغرف  مع  املقارنة 

جدوى اأو فائدة، بحكم كوننا جميعا جمندين خلدمة 

وم�شتويات  طبيعة  يف  نتفاوت  قد  اخلا�س،  القطاع 

وحجم اخلدمة وم�شاحة نطاقها، لكننا مل ندخل هذا 

ربحية  موؤ�ش�شات  فل�شنا  بع�شنا،  ملناف�شة  املجال 

جمال  يف  ندخل  حتى  واحدة،  �شوق  على  تتناف�س 

ال�شوق،  يف  الوحيدين  )ل�شنا  �شعار  حتت  املقارنات، 

موزعون  فاملنت�شبون  الأف�شل!!(،  نحن  ولكننا 

منت�شبيها،  تخدم  غرفة  وكل  وجغرافيا،  مناطقيا 

وبالن�شبة اإىل وجود عالقات اإقليمية ودولية فاإنه ومع 

ال�رشقية  غرفة  بني  قوية  عالقات  لوجود  معرفتنا 

والغرف الأخرى يف العامل العربي والإ�شالمي، اإل اأن  

ا ملعلومة احلقيقية وم�شتوى هذه العالقات توجد لدى 

ال�شاأن من قبل جمل�س الإدارة،  اأجهزة خمت�شة بهذا 

واإدارة العالقات العامة، وباقي اإدارات القطاعات. 

غرفة  يف  االأعمال  �شيدات  مركز  مديرة  باعتبارك 

يقدمها  التي  اخلدمات  هي  ما  ال�رضقية،  جتارة 

املركز ل�شيدات االأعمال يف املنطقة؟

الأعمال  �شيدات  مركز  يقدمها  التي  اخلدمات 

املركز  خالل  من  تقدم  التي  اخلدمات  نف�شها  هي 

الت�شديق  خدمات  منها  فرق،  بال  للغرفة،  الرئي�شي 

وخدمات  التجارية  واخلدمات  وال�شرتاكات 

من  ما  وكل  التدريب،  برامج  عن  ف�شال  املعلومات، 

التنمية  يف  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  تطوير  �شاأنه 

القت�شادية والجتماعية ال�شاملة، وحل كل امل�شاكل 

ارتباط  عن  ف�شال  هذا  امل�شاهمة.  هذه  تعيق  التي 

املركز مع املركز الرئي�شي بالدائرة التلفازية املغلقة، 

بحيث تتحقق لدى �شيدات الأعمال م�شاركة فعلية يف 

التي تتم  اللجان، والندوات واملحا�رشات  اجتماعات 

يف املركز الرئي�شي. 

مركزكم  بني  وتن�شيق  عمل  عالقة  من  هناك  هل 

واملراكز املماثلة يف الغرف االأخرى؟

سيدة األعمال 
السعودية مؤهلة 

وناجحة
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و�شع  يف  ي�شعهن  ما  وهذا  معروفة.  جتارية  عوائل 

وجه.  اأكمل  على  م�شاريعهن  ادارة  على  القادرات 

الأعمال  �شيدة  تعني  التي  الآليات  ابرز  من  اأن  وجند 

التجارب  على  والطالع  التدريب  هو  النمو  على 

املماثلة،  وامل�شاركة يف الندوات وور�س العمل واللجان 

مع  ال�شخ�شية  العالقات  عن  ف�شال  املتخ�ش�شة، 

ما  وهذا  املختلفة،   املجالت  يف  العامالت  ال�شيدات 

حتاول الغرفة توفريه لل�شيدات من خالل جملة من 

الربامج ينفذها مركز �شيدات الأعمال.

يدير الغرف التجارية عادة طاقم رجايل، هل ترين 

�شيدات  مراكز  عمل  اأمام  عقبات  ي�شكل  قد  هذا  اأن 

االأعمال يف هذه الغرف؟

ل ي�شكل هذا الأمر اأي عقبة اأمام ن�شاط مراكز �شيدات 

الإدارة هو و�شع  الأعمال، خا�شة وان دور جمل�س 

العملي  اجلانب  بينما  العامة،  الإ�شرتاتيجية  اخلطط 

املختلفة، ومنها مركز  الإدارات  يقع على  والتنفيذي 

�شيدات الأعمال، الذي يتمتع با�شتقاللية ومن خالل 

توجيهات الأمانة العامة. 

امل�رضوعات  دعم  فكرة  ال�رضقية  غرفة  تبنت 

ا�شتفادت  مدى  اأي  اإىل  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

التوجه؟  هذا  من  املنطقة  يف  االأعمال  �شيدات 

وا�شتطرادا من فكرة احلا�شنات؟

من  ال�شغرية،  امل�رشوعات  دعم  فكرة  الغرفة  تبنت 

امل�رشوعات،  هذه  لرعاية  خا�س  مركز  اإن�شاء  خالل 

القت�شاد  يف  دورها  وبح�شا�شية  باأهميتها،  اإميانا 

هذه  عام.  ب�شكل  الجتماعية  احلياة  ويف  الوطني، 

الرعاية تتمثل يف امل�شاعدة يف اإجراء الدرا�شات الأولية 

الدورات  وتنفيذ  �شغري،  م�رشوع  لأي  الالزمة 

باإن�شاء  تبدئني  )كيف  عنوان  حملت  التي  التدريبية 

امل�رشوع ال�شغري(، وال�شعي لدى بع�س املوؤ�ش�شات 

فيها  نتلم�س  التي  امل�شاريع  بع�س  لتمويل  التمويلية 

النجاح، وقد ا�شتفادت جمموعة من ال�شيدات من هذا 

الربنامج الذي نفذه املركز بالتعاون مع مركز تنمية 

وبع�س  بالغرفة،  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

اأما فكرة احلا�شنات  البنوك واملوؤ�ش�شات الوطنية .. 

يف  جناحاتها  �شهدنا  وقد  رائعة،  من  اأكرث  فالفكرة 

اليوم  ياأتي  اأن  وناأمل  واملناطق،  الدول  من  العديد 

يف  الطبيعي  و�شعها  اآخذت  قد  احلا�شنات  وجند 

الأعمال  ل�شيدات  بخدماتها  لتقوم  ال�رشقية  املنطقة 

املبتدئات.

كيف تنظرون يف الغرفة لدعم ومتويل امل�رضوعات 

الن�شائية، خا�شة ال�شغرية، وكيف من املمكن اأن 

يدعم القطاع اخلا�ص متويلها اأكرث؟ 

اإدارة  اأعوام مذكرة تفاهم مع  لقد وقعت الغرفة قبل 

)كيف  م�رشوع  لتنفيذ  الأهلي  بالبنك  املجتمع  خدمة 

تنفيذ  مت   وقد  ال�شغري(،  امل�رشوع  تبدئني   / تبداأ 

تلك  مبوجب  متويلها  مت  التي  امل�شاريع  من  العديد 

امل�رشفية  املوؤ�ش�شات  حتذو  اأن  ويفرت�س  املذكرة، 

املزيد  نحو  التجاري  الأهلي  البنك  حذو   والتمويلية 

من الدعم للم�رشوعات ال�شغرية واملتو�شطة.

اإيل اأي مدى وعرب الغرفة ت�شتطيع املراأة اال�شتفادة 

من التطور الراهن يف االأ�شواق املالية ؟

ال�شتثمارية،  الفر�س  ر�شد  خالل  من  ذلك  يتم 

والتفاعل مع جمريات ال�شوق ب�شكل علمي وعملي.. 

وال�شت�شارات،  املقرتحات  تقدم  بدورها  والغرفة 

وتر�شد بع�س احلالت التي ميكن اأن ت�شكل عوائق 

ويف  حلها،  اجلميع  مع  وحتاول  ال�شتثمارات  اأمام 

غري  الأن�شطة  من  التحذير  بدور  تقوم  نف�شه  الوقت 

توظيف  قبيل  من  املالية  الأ�شواق  يف  املو�شوعية  

الأموال، غ�شيل الأموال، امل�شاربات غري العلمية وما 

�شابه ذلك.

القدرات  رفع  يف  كبرياً  دوراً  التكنولوجيا  تلعب 

اعتماد  ظل  يف  والتطوير.  االبتكار  على  و�شاعدت 

هل  والعمل،  االإدارة  يف  اأحدثها  علي  املوؤ�ش�شات 

نالت املراأة املهتمة والعاملة يف ال�شاأن االقت�شادي 

ما ميكنها من التطور واملناف�شة ؟

اأمامها  وفتحت  التعليم،  من  ن�شيبا  املراأة  نالت  لقد 

فر�س التطور والنمو العلمي مبختلف التخ�ش�شات 

العلمية، كان اآخرها مكرمة خادم احلرمني ال�رشيفني 

كانت  ما  اإذا  الآخر  اجلانب  ويف  اخلارجي.  لالبتعاث 

قطاع  يف  ا�شتثماري  م�رشوع  ولديها  اأعمال  �شيدة 

قبل  من  والدعم  بالت�شجيع  حتظى  فاإنها  معني، 

فاإن  نف�شه  الوقت  ويف  املعنية،   احلكومية  اجلهات 

البيئة ال�شتثمارية يف الوقت احلا�رش م�شجعة للعمل 

التطوير  من  املزيد  علينا  بقي  واملناف�شة.  والتطور 

النواق�س  ر�شد  خالل  من  البيئة  لهذه  والتنمية 

والتعاون جميعا ل�شدها. وبالن�شبة للتقنيات احلديثة؛ 

يف  والتطور  للرقي  اجلميع  اأمام  مفتوح  املجال  فاإن 

ذراعيها  فاحتة  والبالد  التقنية،  هذه  مع  التعامل 

ل�شتقبال اأي منتج اأو تقنية حديثة. 

تطور اهتمام غرفة 
الشرقية بخدمة 
سيدات األعمال هو 
نتيجة طبيعية لزيادة 
أنشطتهن الفعلية
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الكبري يف  الن�شائي  اال�شتثمار  بعد االجنراف نحو 

االأ�شهم، اإيل اأين تتجه اال�شتثمارات الن�شائية اأالآن؟ 

ا�شتثمارية  جماالت  هناك  اأن  القول  ميكن  وهل 

اأجدى للمراأة من غريها؟

للن�شاط  املراأة  اأمام  عديدة  جمالت  هناك  اأن  �شك  ل 

ال�شتثماري ل تقل اأهمية ونفعا عن ال�شتثمار يف �شوق 

اإىل من  ير�شدها ويتابعها وي�شتثمر  الأ�شهم، حتتاج 

يف  ال�شتثمار  من  اأطوَل  وقت  اإىل  حتتاج  لكنها  فيها، 

�شوق الأ�شهم، الذي يعتقد الكثري من املتعاملني فيه اأنه 

ل يحتاج اإىل درا�شة اأو تاأن، اإذ تكفي املوؤ�رشات الأولية 

ال�رشاء  اأو  بالبيع  ال�شتثماري  القرار  لتخاذ  لل�شوق 

�شاهم  قد  الأ�شهم  �شوق  اأن  جند  لذلك  النتظار!!  اأو 

نف�شه  الوقت  ويف  امل�شتثمرين،  من  الع�رشات  اإثراء  يف 

ب�شكل  ال�شتثماري  الن�شاط  نطاق  من  مثلهم  اإخراج 

عام لعدم درايتهم باأ�شا�شيات ال�شتثمار.

والبنوك  عامة  امل�رضيف  القطاع  اأن  توافقني  هل 

�شلبة  قاعدة  متثل  خا�شة  اال�شتثمارية 

لال�شتثمارات الن�شائية، خا�شة واأن توجهها �شوب 

اعتادت  ملا  مغايرا  يعد  وال�شناعي  التقني  القطاع 

عليه املراأة من عقار ومنتجات ا�شتهالكية ..الخ؟

 - يزال  ول   - كان  امل�رشيف  القطاع  اأن  �شحيح 

لكن  الن�شائية،  ال�شتثمارات  ل�شتقبال  هامة  قناة 

والأن�شطة  الأخرى،  القطاعات  نحو  الن�شاء  توجه 

مغايرا  عد  واإذا  خاطئا.  لي�س  املختلفة،  ال�شتثمارية 

املراأة، فلي�س كل ما مت العتياد عليه  اعتادت عليه  ملا 

�شليما. اأو ي�شكل توجها �شحيحا.

توفري  يف  ي�شهم  اأن  اخلا�ص  للقطاع  ميكن  كيف 

فر�ص عمل اأكرث للمراأة؟ وهل توافقني على اأن للمراأة 

جماالت عمل تنا�شبها، واأخرى غري منا�شبة؟

لقد اأثريت هذه الفكرة خالل اللقاء التعريفي بالتنظيم 

غرفة  ا�شت�شافته  الذي  امل�شرتك  للتدريب  الوطني 

ال�رشقية، وح�رشت فعالياته عدد من ال�شيدات، فكان 

يف  للعمل  الن�شوية  العمالة  جلذب  املقرتحات  ابرز 

القطاع اخلا�س هو اإيجاد م�شار خا�س بالن�شاء، وقد 

مت الرتحيب بالفكرة، وناأمل اأن تاأخذ الفكرة طريقها 

الوطني  التنظيم  اأن  اإىل  هنا  ون�شري  التطبيق.  نحو 

للتدريب امل�شرتك؛ م�رشوع يتم بالتعاون بني الغرف 

التجارية ال�شناعية، واملوؤ�ش�شة العامة للتعليم الفني 

الب�رشية.  املوارد  املهني، و�شندوق تنمية  والتدريب 

املهن  ومعرفة  ال�رشكات  مبخاطبة  تقوم  فالغرفة 

واملوؤ�ش�شة  لديها.  تتوفر  التي  الوظيفة  والفر�س 

تقوم بدور ت�شميم وتنفيذ الربامج التدريبية لتاأهيل 

لهذه  التمويل  بدور  يقوم  وال�شندوق  العمل.  طالب 

بن�شبة  ويتكفل  التوظيف،  عملية  تتم  حتى  الربامج، 

كاملني.  لعامني  املوظفة  اأو  املوظف  راتب  من  معينة 

القبيل ت�شاهم يف توفري فر�س  اآلية من هذا  اأن  اأعتقد 

وظيفية للن�شاء، كما �شاهمت يف توفري فر�س لل�شباب 

حتت �شعار )التعليم من اأجل التوظيف(.

كيف ت�شفني فر�ص اال�شتثمار املتاحة للمراأة وما 

ي�شعف  اأو  يزيد  قد  الذي  وما  جاذبيتها؟   مدى 

االإقبال عليها ؟

الفر�س ال�شتثمارية متاحة للجميع، الرجل واملراأة، 

واملناخ ال�شتثماري احلايل يف اململكة قد �شهد تطورات 

من  ال�شتفادة  املحلية  للم�شتثمرة  ميكن  اإذ  مذهلة، 

هذا املناخ املواتي وامل�شجع. مبعنى اأن الكرة يف ملعب 

القطاع اخلا�س، املراأة والرجل. 

املراأة  جتتذب  مل  التي  القطاعات  من  التجزئة  قطاع 

بعد بالرغم من قيام اأ�شواق خا�شة بالن�شاء، يف راأيك 

مل هذا العزوف عن هذا الن�شاط؟ 

ظاهرة العزوف عن ن�شاط معني، اأو الإقبال على ن�شاط 

اآخر، حتتاج اإىل درا�شة العوامل التي اأدت اإىل هذا الإقبال، 

الأمر  هذا  اأن  واأعتقد  العزوف.  ذلك  اإيجاد  يف  و�شاهمت 

اخلا�س  القطاع  يجريها  مف�شلة  درا�شة  اإىل  يحتاج 

اأو من  الأعمال  الن�شوي، �شواء من خالل جلنة �شيدات 

ويحلل  الظاهرة،  ير�شد  معني  ن�شوي  جتمع  اأي  خالل 

تفا�شيلها وي�شعى للو�شول اإىل تو�شيات معينة .

وامللتقيات  واملنتديات  الفعاليات  دور  ترين  كيف 

التي تنظمها الغرفة  يف خدمة امل�شتثمرة؟ وتعريفها 

مبجاالت اال�شتثمار وق�شاياه ؟

فاملنتديات  ال�شابقة.  الإجابات   يف  ذلك  عن  القول  �شبق 

وامللتقيات ف�شال عن م�شاهمتها يف رفع م�شتوى الوعي 

ال�شخ�شي للم�شاركني وامل�شاركات، فاإنها تر�شد الكثري 

من الفر�س ال�شتثمارية، وتتناولها بالدرا�شة والتحليل، 

وت�شع مقرتحات جلملة من احللول، يكفي اأن ن�شري اإىل 

وحتيل  املنتديات،  هذه  مثل  مقرتحات  تتبنى  الدولة  اأن 

لبحثها  الأعلى  القت�شادي  املجل�س  اإىل  تو�شياتها 

ور�شد ما ميكن تطبيقه منها. باملنا�شبة فاإن عددا كبريا 

اأرباحا  اليوم وحتقق  التي نراها  العمالقة  امل�شاريع  من 

طائلة، هي تو�شيات بع�س من هذه املنتديات.

مشاركة سيدات 
األعمال إيجابية 

وفاعلة في اجتماعات 
اللجان والندوات
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القطاع الزراعي: 

تاأكيد على االأهمية يف االقت�ساد الوطني
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وا�سلت المملكة العربية ال�سعودية 

اهتمامها بالقطاع الزراعي والثروة 

الحيوانية تقديراً منها للدور الحيوي 

الذي ي�سطلع به هذا القطاع في التنمية 

االقت�سادية الم�ستدامة، وتحقيق هدف 

االأمن الغذائي للمملكة العربية ال�سعودية 

. ومن اأجل ذلك زاد االهتمام بزراعة 

الحبوب والخ�سروات والفواكه وتربية 

الما�سية والدواجن والثروة ال�سمكية، 

واأدى ذلك بالتالي اإلى زيادة كبيرة في 

اإنتاج اللحوم واالألبان والبي�س. 

وعلى الرغم من ال�سعوبات الكبيرة 

والتحديات التي واجهت المملكة في 

جانب توفير االأرا�سي ال�سالحة للزراعة، 

وكميات المياه التي تلبي حاجة االإنتاج 

الزراعي والحيواني. فقد تخطت المملكة 

بع�س هذه التحديات بثبات حتى اأ�سبحت 

من الدول الم�سدرة للقمح لعدد من 

ال�سنين. وازدادت اأهمية القطاع الزراعي 

في االقت�ساد الوطني للمملكة العربية 

ال�سعودية ب�سكل تدريجي. 

وتهدف ال�سيا�سة الزراعية للحكومة 

ال�سعودية اإلى تنمية القطاع الزراعي 

باعتباره اأحد القطاعات االقت�سادية 

الهامة في المملكة. كما تهدف هذه 

ال�سيا�سة اأي�ساً اإلى زيادة االإنتاج 

الحيواني، واإلى تحقيق اال�ستخدام االأمثل 

لكافة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية 

المتوازنة في جميع المناطق.

ميكن  �شخمة  موارد  هناك  اأن  احلكومة  اأدركت  وقد 

ا�شتغاللها لإقامة قطاع زراعي متطور. وبناًء عليه فقد 

وفرت احلكومة العديد من املوارد املدعومة للمواطنني؛ 

مثل منح الأرا�شي املجانية، والقرو�س بر�شوم متويل 

املزارعني  من  املحا�شيل  ب�رشاء  وقامت  خمف�شة، 

باأ�شعار جمزية. هذا اإىل ت�شجيع اإن�شاء �رشكات زراعية 

الكتفاء  حتقيق  بغية  املناطق،  من  العديد  يف  وطنية 

اأن  ميكن  متطور،  زراعي  قطاع  ولإيجاد  فيها  الذاتي 

يفي باحتياجات اململكة من الإنتاج الغذائي .

اململكة  حلكومة  احلالية  الزراعية  ال�شيا�شة  وتركز 

تركيزًا كبريًا على حتقيق الفعالية، وذلك بتنويع القاعدة 

الإنتاجية، وتطوير مركز البحوث والتدريب، وت�شجيع 

القطاع اخلا�س لإن�شاء ال�رشكات الزراعية. وبالتحديد، 

على  املحليني  املزارعني  ت�شجع  الزراعية  ال�شيا�شة  فاإن 

اأقل  حما�شيل  زراعة  على  والرتكيز  اإنتاجهم،  تنويع 

الزراعية  والآلت  املعدات  وا�شتخدام  للمياه،  ا�شتهالكًا 

الإنتاجية. كما داأبت  اأعلى م�شتويات  احلديثة، ل�شمان 

اأف�شل  حول  للمزارعني  الإر�شاد  تقدمي  على  احلكومة 

خالل  حما�شيلهم  لزراعة  الأوقات  واأن�شب  الطرق، 

املوا�شم املختلفة .

وتتبنى وزارة الزراعة حاليًا، عددًا من الربامج اخلا�شة 

لرفع م�شتويات الإنتاج. وت�شمل هذه الربامج، على وجه 

الزراعية.  الن�شاطات  جميع  على  الإ�رشاف  التحديد،: 

تقييم جدوى الربامج، وامل�شاريع الزراعية املقرتحة من 

قبل القطاع اخلا�س. الإ�رشاف على ال�رشكات الزراعية 

الوطنية.  املحافظة على تنمية املوارد الرئي�شية. متابعة 

اأنواع  خمتلف  تقدمي  اخلا�س.  القطاع  م�شاريع  تنفيذ 

الزراعي.  والإر�شاد  املياه  وخدمات  الزراعية  اخلدمات 

توفري  الوزارة.  م�شاتل  من  والبذور  النباتات  توفري 

واحلبوب.  والتمور  النخل  ل�رشاء  النقدية  الإعانات 

املتعلقة  الإح�شائية  واملعلومات  البيانات  وتوفري 

الأرا�شي  م�شاحات  ذلك  وي�شمل  الزراعي؛  بالقطاع 

الزراعية، والكميات املنتجة، واأعداد ودرجات العاملني 

للعاملني  التدريب  وتوفري  املختلفة،  القطاعات  يف 

بالوزارة، واملزارعني والعمال الزراعيني. 

للعام  للدولة  الأخرية  العامة  امليزانية  ت�شمنت  وقد 

)2008م(  املوافق  هـ   1428-1429 اجلاري  املايل 

وبلغت  الزراعي،  املجال  يف  جديدة  وم�شاريع  برامج 

والزراعة  وال�شناعة  املياه  لقطاعات  املخ�ش�شات 

ريال.  مليار   )28.5( حوايل  الأ�شا�شية،  والتجهيزات 

واإ�شافات  جديدة  م�شاريع  امليزانية  وت�شمنت 

تبلغ  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  املعتمدة  للم�شاريع 
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جدول - 1 االقت�ساد الزراعي - اإح�سائيات ال�سوق لعام 2007م

ا�ســـم ال�رشكة

ال�صعر كما يف 

2007/01/06

ال�صعر كما يف 

2007/12/31

الن�سبة املئوية 

للتغري )%(

اأعلى �صعر 

لل�صهم خالل 

الفرتة

اأدنى �صعر 

لل�صهم خالل 

الفرتة

حجم الأ�سهم املتداولة 

خالل الفرتة

قيمة الأ�سهم املتداولة 

)بالريال( خالل الفرتة

25,564,454,675 51.1975.7539.00471,947,938%42.0063.50ال�رصكة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

33,813,175,757 0.0032.7515.251,486,037,030%22.7522.75�رصكة الق�صيم للتنمية الزراعية

59,785,858,434 12.3960.7523.751,528,037,314%30.2534.00�رصكة حائل للتنمية الزراعية

48,464,288,133 37.5785.7536.00842,335,225%41.2556.75�رصكة تبوك للتنمية الزراعية

73,433,508,981 150.050.00736,028,121-24.65%87.2565.75ال�رصكة ال�صعودية لالأ�صماك

54,928,311,514 4.06123.042.75730,346,273%61.5064.00ال�رصكة ال�رصقية للتنمية الزراعية

54,290,498,453 11.6866.7530.501,199,883,406%38.5043.00�رصكة اجلوف للتنمية الزراعية

اوقفت عن التداول يف 70.00�رصكة بي�صة للتنمية الزراعية

2007/1/10%0.0081.000.0015,919,737 1,140,048,300

26,876,172,212 39.5018.501,008,768,772-4.77%26.2525.00�رصكة جازان للتنمية الزراعية

قطاع

ريال  مليار   )13.3( حوايل  لتنفيذها  التقديرية  التكاليف 

لتوفري مياه ال�رشب، وتعزيز م�شادر املياه، وتوفري خدمات 

ال�رشف ال�شحي، وال�شدود وحفر الآبار، وك�شف ومعاجلة 

ت�رشبات املياه، وا�شتبدال �شبكات املياه وال�رشف ال�شحي، 

وتر�شيد ا�شتهالك املياه، واإ�شالح املرافق املرتبطة مبحطات 

التحلية، ومراكز ر�شو �شيد الأ�شماك، وحتويل قنوات الري 

واآليات  الغابات،  اأنابيب مغلقة، وحتديد مواقع  اإىل  املك�شوفة 

م�شاريع  اىل  اإ�شافة  للزراعة.  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ 

القيا�شية  الفطرية واملوا�شفات  البيئة واحلياة  املحافظة على 

و�شالمة الغذاء.

ومن بني القطاعات الثمانية يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية التي 

فاإن   ، 2007م  عام  نهاية  حتى  مدرجة  �رشكة   111 ت�شم 

ر�شملة القطاع الزراعي يف ال�شوق بلغت 10.08 بليون ريال.

 %  0.51 اإذ تبلغ ن�شبته  القطاعات الخرى،  الأقل بني  وهي 

فقط من ر�شملة ال�شوق. وي�شم القطاع الزراعي 9 �رشكات؛ 

ومل يتغري عدد هذه ال�رشكات منذ اإدراج �رشكة جازان للتنمية 

الزراعية يف ال�شوق يف دي�شمربعام 1993. وتغطي ن�شاطات 

القطاع املجالت  ال�رشكات املدرجة يف �شوق الأ�شهم من هذا 

وت�شنيع  واإنتاج  الزراعية،  الأرا�شي  با�شت�شالح  اخلا�شة 

اخل�رشوات  مثل  الزراعية  الغذائية  املواد  وت�شويق  وتعليب 

واملنتجات احليوانية التي ت�شمل اللحوم ومنتجات الألبان.. 

الت�شع  الزراعية  ال�رشكات  اأداء   1 رقم  اجلدول  ويو�شح 

املدرجة يف �شوق ال�شهم ال�شعودية )تداول( خالل هذا العام 

2007م.

اأداء القطاع يف �شوق االأ�شهم ال�شعودية 

الزراعي  للقطاع  الن�شبي  الأداء  )2( على  ي�شتمل اجلدول 

ظلت  2003م،  عام  ومنذ  ككل.  الأ�شهم  ب�شوق  مقارنة 

عام  با�شتثناء  ارتفاعًا  ت�شجل  ال�شعودية  الأ�شهم  �شوق 

بلغت  حادًا  انخفا�شًا  ال�شوق  فيه  �شهدت  الذي  2006م 
لرتتفع  خ�شائرها  ا�شرتداد  ولتعاود   ،%52.33 ن�شبته 

موؤ�رش  اأن  كما   .%41.8 بن�شبة   2007 العام  نهاية  مع 

ح�شل  الذي  الرتفاع  مع  متما�شيًا  ظل  الزراعي  القطاع 

يف ال�شوق لي�شل اىل  1118.6نقطة بارتفاع بلغت ن�شبته 

بن�شبة  2006م  عام  يف  ينخف�س  اأن  قبل   %285.17
 2007 العام  يف  �شعودا  ال�شوق  واكب  ثم   ،%60.7

م�شجاًل ارتفاعًا ن�شبته 18.9% يف نهايته . 

اإذا اأخذنا يف  اأداء القطاع الزراعي على نف�س الوترية؛  بات 

النتائج املالية لل�رشكات املكونة متباينة. فمن  اأن  العتبار 

اأرباحًا،  بني �رشكات القطاع الت�شع، حققت �شت �رشكات 

 30 ال  باملعدل  يف حني منيت �رشكتان بخ�شائر جتاوزت 

لعام  ال�رشكات  جميع  لنتائج  وفقًا  وذلك  ريال،  مليون 

عنها.  الإعالن  مت  والتي  2007م 
 218.61 من  التداول  حجم  ارتفع   ،2003 عام  ومنذ 

ثقة  على  مدلاًل  �شهم،   8019.3 اىل  �شهم  مليون 

امل�شتثمرين بال�رشكات والتي باتت تف�شح عن بياناتها 

ر�شملة  انخف�شت  كما  �رشيع.  ب�شكل  واأخبارها  املالية 

القطاع الزراعي يف عام 2007 بن�شبة  45.06% عن ما 

2006م والتي بلغت ن�شبة الرتفاع  كانت عليه يف عام 
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جدول - 2 : اإح�سائيات �سوق االأ�سهم )القطاع الزراعي(

* العـائد للعام 2007م2006م2005م2004م2003م
حتى تاريخـه

342.08638.521305.48622.19880.32720.72موؤ�رص جمموعة الدخيل املالية لأ�صهم جميع ال�صـركات

-18.13%41.48%-52.33%   %104.45%86.65%77.5العـائدات

131.06290.411118.6439.57522.75427.16موؤ�رص جمموعة الدخيل املالية للقطاع الزراعي

-18.82%18.9%%60.70-%285.17%121.58%80.99العـائدات

999999عدد ال�صـركات

218.611085.321554.387617.478019.30428.67حجم التداول )ماليني الأ�صهم(

8.51134.4358.3679.2378.216.71قيمة التداول )باليني الريالت(

482.71381.22938.74704.42584.4277.81ر�صملة القطاع يف ال�صوق )بليون ريال(

* حتى تاريخ 2008/2/12م

قطاع

وبالن�شبة  2003م.  بعام  مقارنة   %875 العام  هذا  يف 

القطاع  اأ�شهم  يف  التداول  حجم  بلغ   2007 لعام 

التداول  حجم  بلغ  كما  �شهم.  بليون   8.01 الزراعي 

�شهم.  بليون   57.8 ككل  ال�شوق  يف  الفرتة  هذه  خالل 

بلغت  فقد  الزراعي،  للقطاع  املتداولة  الأ�شهم  قيمة  اأما 

لل�شوق  الأ�شهم  قيمة  بلغت  كما  ريال.  بليون   378.2
ككل  2557.7بليون ريال يف عام 2007م . 

االأداء املـايل 

هي  كما  املالية  ال�رشكات  نتائج   3 رقم  اجلدول  يبني 

قد  املتوفرة  النتائج  اأحدث  باأن  علمًا  2007م.  عام  لنهاية 

ن�شتنتج  اأن  وميكن  القطاع.  لهذا  حتليالتنا  يف  تقييمها  مت 

نطاق  �شمن  قلياًل  بالتذبذب  ا�شتمرت  املبيعات  اأن  منها، 

عام  نهاية  حتى  ال�شابقة  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  �شيق 

عام  يف  ريال  مليون   65.64 اىل  بعدها  لتنخف�س   ،2006
ال�رشكات  قرو�س  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما  2007م. 
الزراعية متوفرة مبعدلت ر�شوم متويل منخف�شة. وعليه 

فر�س  على  دللة  اأ�شا�شًا  هو  القر�س  مبلغ  يف  التغري  فاإن 

التو�شع يف ال�شوق. وقد بلغ اإجمايل القرو�س املعتمدة من 

ن�شاطه يف عام  بدء  ال�شعودي منذ  العربي  الزراعي  البنك 

1964م وحتى نهاية عام 2006م حوايل 39 مليار ريال 
424.6 األف قر�س اأ�شهمت يف  �شعودي، اعتمدت لتمويل 

اإن�شاء  يف  اأ�شهمت  كما  الزراعي.  القطاع  وحتديث  تن�شيط 

امل�شاريع الزراعية املتخ�ش�شة. وخالل العام املايل 2006م 

العربي  الزراعي  البنك  من  املعتمدة  القرو�س  قيمة  بلغت 

مقابل  �شعودي  ريال  مليون   968.2 حوايل  ال�شعودي 

896 مليون ريال �شعودي، بارتفاع مقداره 72.2 مليون 
وقد  ال�شابق.  العام  عن   %8.1 وبن�شبة  �شعودي  ريال 

اأدى انخفا�س اإجمايل الأ�شول املتداولة والقرو�س طويلة 

الأجل يف الآونة الأخرية، والرتفاع الكبري يف م�رشوفات 

2007؛ اإىل انخفا�س يف الربحية. واأخريًا  الت�شغيل يف عام 

كان اأداء ال�رشكات غري مت�شاٍو خالل هذه الفرتة وذلك ملا 

مرت به ال�شوق ب�شكل عام من اأحداث. 

�شوق  يف  واأداءه  الزراعي  للقطاع  امل�شتقبلية  االآفاق 

�ال�شهم 

اأعلى  املا�شي   العام  يف  الزراعي  القطاع  موؤ�رش  حقق 

يوم  يف  وكان   )%7.70( واحد  يوم  يف  له  ارتفاع 

واحد  يوم  يف  له  انخفا�س  اأدنى  بلغ  كما  ابريل.   4
القطاع  ظل  لقد  مار�س.   25 يوم  يف  وكان   )%9.30(

اخلم�س  مدى  على  اأدائها  يف  ال�شوق  مع  متما�شيًا 

من  اأف�شل  اأداًء  ي�شجل  ومل  تقريبًا.  الأخرية  �شنوات 

فيها  انخف�شت  التي  الفرتات  خالل  اإل  ال�شوق  اأداء 

اأو�شاع ال�شوق. ول تزال النظرة غري وا�شحة للقطاع 

الزراعي يف ظل املتغريات العديدة واأهمها م�شكلة املياه 

الأ�شعار  ارتفاع  �شوء  يف  القطاع  يتلقاه  الذي  والدعم 

العاملية، وخا�شة للمنتجات الزراعية والقمح على وجه 

التحديد. ول يزال القطاع يبحث عن هوية وا�شحة يف 

ظل امليزة الن�شبية وحجم ا�شتهالك املياه وعدم النظر 

ملا وراء احلدود . 
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س جس
ج

سؤال وجواب

املر�شل : الوايف

يوجد  لدي �شهادات  وارغب يف اإ�شافتها ملحفظتي 

ال�شتثمارية،  ماهي ال�رشوط  املتطلبة لذلك؟ وهل 

يوجد اأرقام لالت�شال يف مراكز معينة اأفيدوين عن 

ذلك ؟

ج / املتطلبات الالزمة لإيداع �شهادة الأ�شهم يف 

املحفظة ال�شتثمارية كالتايل :

اأ�شل ال�شهادة.

�شوره من الهوية الوطنية.

اإيداع �شهادات الأ�شهم لدى البنوك التجارية العاملة، 

اأو لدى مركز اإيداع الأوراق املالية يف �رشكة ال�شوق 

املالية ال�شعودية )تداول(. وملزيد من املعلومات 

ميكنك الت�شال على هاتف مركز اإيداع الأوراق 

املالية ب�رشكة )تداول( 2189090 -01

املر�شل: اأمني

هل با�شتطاعة ال�شخ�س احل�شول على اإغالق 

اأ�شعار ال�رشكات املتداولة لفرتات تاريخية �شابقة؟ 

اأفيدوين.            

ج / نعم يوفر موقع �رشكة ال�شوق املالية ال�شعودية 

)تداول( على �شبكة النرتنت كافة املعلومات 

واملوؤ�رشات املالية عن اأداء ال�شوق وال�رشكات 

املدرجة، وذلك من خالل ت�شفح املوقع با�شتخدام 

خا�شية متابعة ال�شوق، اأو عر�س جميع الأ�شهم 

واختيار ال�رشكة املطلوبة، ومن ثم اختيار اأداء 

ال�شهم، وغريها من املعلومات.

املر�شل: وليد اأتا�شي

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. اأرجو منكم 

م�شاعدتنا .... نود التداول بالأ�شهم ال�شعودية، 

فما هي �رشوط دخول ال�شوق ال�شعودية؟ وكيف 

ن�شتطيع اإن�شاء ح�شابنا ملبا�رشة التداول عن 

طريق النرتنت؟ وهل  نحن بحاجة لتحويل 

والرد  االأعزاء،  قرائها  التوا�شل مع  ال�شابق، بمد ج�شور  “تداول” في عددها  كما وعدتكم 

من  لعدد  نعر�ض  وفيها  (؛   وجواب  �شوؤال   ( الباب  هذا  في  واأ�شئلتهم  ا�شتف�شاراتهم  على 

االأ�شئلة التي وردتنا، واإجاباتنا عليها، وعلى اأمل بمزيد من التوا�شل.

مبلغ من املال يف البداية لكي ن�شتطيع املبا�رشة؟ 

اإذا كان اجلواب نعم، فما هو عنوان البنك الذي 

يتوجب علينا حتويل الر�شيد اإليه؟.. مع العلم 

اأننا من حملة اجلن�شية ال�شورية .. الرجاء 

اإعالمنا باملعلومات املطلوبة كي ن�شبح اأع�شاء يف 

�رشكتكم، ون�شبح قادرين على التداول عن طريق 

النرتنت من خالل موقعكم، ولكم جزيل ال�شكر 

وفائق الحرتام.

ج / يحق للمقيمني بغ�س النظر عن جن�شياتهم 

ال�شتثمار يف ال�شوق املالية ال�شعودية �شمن 

ال�رشوط واخلطوات الآتية: 

-  اإقامة �شارية املفعول. 

-  فتح ح�شاب بنكي مع اأحد البنوك املحلية. 

اأما امل�شتندات املطلوبة لفتح املحفظة وتاأ�شي�س 

بيانات امل�شتثمر، فهي على النحو التايل: 

1-  تعبئة النموذج اخلا�س )متوفر لدى �رشكات 
الو�شاطة( بتاأ�شي�س حمفظة ا�شتثمارية والتوقيع 

عليه مت�شمنًا: اجلن�شية، و تاريخ امليالد، ورقم 

ح�شاب بنكي �شاري املفعول، وعنوان الإقامة 

الدائم. 

2-  م�شادقة البنك على املعلومات املذكورة يف
النموذج، معتمدة من مدير العمليات اأو من 

ينيبه داخل البنك. 

3-  �شورة من الإقامة وجواز ال�شفر. 
4-  خطاب من جهة العمل يحمل توقيع 

         وختم اجلهة. 

5-  يتم تاأ�شي�س بيانات امل�شتثمر من خالل
مركز اإيداع الأوراق املالية يف �رشكة ال�شوق 

املالية ال�شعودية )تداول( بعد التاأكد من البيانات 

املرفقة.

علمًا باأنه يجب التقيد بال�رشوط العامة لفتح املحافظ 

ال�شتثمارية وهي:

-  تقت�رش هذه التعليمات على الأفراد املقيمني يف 

E-mail: webinfo@tadawul.com.sa
للتوا�شل
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اململكة فقط. 

-  يتم اإيقاف موؤقت للمحفظة عند انتهاء �رشيان 

الإقامة، ويعاد التن�شيط حاملا يتم جتديد الإقامة. 

-  متنع الوكالت منعًا باتًا وتكون اإدارة املحفظة 

اإدارة �شخ�شية. 

-  ل يجوز التحويل من حمفظة اإىل اأخرى. 

-  ت�رشي �شوابط فتح احل�شابات النقدية 

وال�شادرة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي على 

هذه الإجراءات. 

ويتيح النظام عدد من المتيازات والت�شهيالت 

للم�شتثمرين املقيمني من خالل: 

-  ال�شماح بالكتتاب يف زيادات روؤو�س الأموال. 

حق الت�شويت يف اجلمعيات والرت�شح لع�شوية 

جمال�س الإدارات ما مل ين�س نظام ال�رشكة الأ�شا�شي 

على غري ذلك.

 -  ل ي�شمح للم�شتثمر املقيم اإل بفتح حمفظة واحدة 

فقط مع اأحدى �رشكات الو�شاطة. 

وحول ا�شتف�شارك عن طريقة التداول بوا�شطة 

النرتنت فهي عملية تتم عن طريق الو�شيط 

)�رشكات الو�شاطة املرخ�شة( الذي لديه �شجالت 

املحفظة ال�شتثمارية اخلا�شة بكم. علمًا باأن كافة 

الإجراءات املذكورة تتم بوا�شطة الو�شيط الذي 

يتعامل معه امل�شتثمر، حيث ميكنك ال�شتف�شار 

من الو�شيط عن الر�شوم املطلوبة لفتح املحفظة 

والر�شوم الإدارية التي يتقا�شاه الو�شيط مقابل 

خدمة التداول عن طريق الإنرتنت. وملزيد من 

املعلومات حول قواعد واأنظمة التداول الرجاء زيارة 

موقع ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.

املر�شل: م�شتثمرة

اأعزائي الأفا�شل يف تداول. ال�شالم عليكم . �شبق 

يل الكتتاب يف ال�رشكة العاملية �شبكيم. ولزلت 

اأحتفظ بالأ�شهم. لكن بعد فرتة قامت ال�رشكة 

بتوزيع اأ�شهم منحه مبا يعادل �شهمًا مقابل كل 

ثالثة اأ�شهم، اإل اأن اأ�شهم املنحة مل يتم اإيداعها 

يف  حمفظتي ال�شتثمارية حتى الآن. وكذلك 

احلال بالن�شبة ل�شقيقتي. ناأمل حل م�شكلتنا 

باإ�شافة اأ�شهم املنحة يف حمفظتينا ب�شفة عاجلة، 

علمًا باأن رقم حمفظتي ال�شتثمارية هو،)...( 

ورقم حمفظة �شقيقتي )....(، ولكم جزيل 

ال�شكر .

ج - الأخت امل�شتثمرة.

لقد مت تخ�شي�س اأ�شهم الكتتاب ل�رشكة �شبكيم لكل 

فرد بواقع 7 اأ�شهم، و مت اإ�شافة  �شهمني كاأ�شهم 

منحة  لي�شبح اإجمايل ما ح�شل عليه الفرد 9 اأ�شهم 

فقط. ولقد مت اإيداعها مبحافظكم ال�شتثمارية، 

وميكنكم الطلب من الو�شيط )�رشكة الو�شاطة( 

حتديث املحفظة ال�شتثمارية اخلا�شة بكم.

 

املر�شل: عبدا هلل

مل يتم اإيداع اأرباح �رشكة )..( حل�شابي رغم �رشفها 

للم�شاهمني قبل �شهر ذي احلجة، حيث لدي 750 

�شهما.  اآمل الرد.

ج - الأخ عبداهلل.

م�شتحقاتك من الأرباح يف ال�رشكة،  ت�شتطيع 

احل�شول عليها عن طريق البنك الذي تتعامل معه 

ال�رشكة )...(. يرجى الت�شال بها لتزويدك با�شم 

البنك الذي توىل اإيداع الأرباح.

املر�شل: �شالح

متى ينتقل التداول ل�رشكات الو�شاطة ؟ وهل 

�شيوقف التداول عن طريق البنوك  ؟

وكيف �شينقل تداولنا لهذة ال�رشكات؟ ومن 

�شيقوم بالعملية؟ وهل هي اختيارية؟

اآمل التكرم بالإي�شاح، حتى نتخذ الإجراءات التي 

تكفل لنا ال�شتمرار بالتداول و�شكرا؟

ج / فيما يتعلق ب�شوؤالك عن متى ينتقل التداول اإىل 

�رشكات الو�شاطة، فقد اأعلنت هيئة ال�شوق املالية 

ال�شعودية يف وقت �شابق عن ف�شل ن�شاط الو�شاطة 

املالية وال�شتثمار عن البنوك التجارية، وقد مت 

2007م، حيث  ذلك منذ منت�شف العام املا�شي 

اأن�شطة ال�شتثمار والو�شاطة،  نقلت كافة البنوك 

اإىل �رشكات جديدة يحمل بع�شها اأ�شماء البنوك 

املحلية، اإىل جانب عدد من ال�رشكات املرخ�س لها 

من قبل هيئة ال�شوق املالية.

 وللح�شول على اأ�شماء هذه ال�رشكات، ميكن زيارة 

موقع هيئة ال�شوق املالية على �شبكة الإنرتنت

 www.cma.org.sa . اأما فيما يتعلق مبحفظتك 

اأن  القائمة حاليا، فت�شتطيع  ال�شتثمارية 

تراجع البنك اأو الو�شيط الذي توجد لديه 

حمفظتك ليو�شح لك الإجراءات املتخذة من 

قبلهم يف هذا ال�شاأن.
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يعتبر االأ�سمنت المادة االأكثر اأهمية من بين 

لالقت�ساد  هاماً  ولكونه قطاعاً  البناء،  مواد 

بقطاع  الفريدة  الرتباطاته  نظراً  الوطني 

البناء والت�سييد؛ فاإن هذا القطاع يعتبر من 

العربية  المملكة  في  القطاعات  اأقدم 

الطفرة  بداياته  �سبقت  فقد  ال�سعودية. 

تاأ�سي�س  تم  عندما  طويل،  بوقت  النفطية 

 1955 عام  في  العربية  االأ�سمنت  �سركة 

بطاقة اإنتاجية تبلغ 90000 طن في العام. 

من  الغربي  ال�ساحل  على  م�سنعها  ويقع 

المملكة العربية ال�سعودية. وقد بداأت هذه 

 1958 عام  في  التجاري  اإنتاجها  ال�سركة 

الأفرانها.  كوقود  الخام  النفط  م�ستخدمة 

وفي عام 1955 اأي�ساً تم اإن�ساء �سركة اأخرى 

لالأ�سمنت في المنطقة الغربية من المملكة 

االأ�سمنت  �سركة  وهي  ال�سعودية،  العربية 

ال�سعودية التي كانت ت�ستخدم الغاز كوقود 

لم�سنعها. ثم اأن�سئت �سركة اإ�سمنت اليمامة 

المنطقة  االأ�سمنت، وهو في  ثالث م�سانع  

الو�سطى من المملكة في عام 1961. وظلت 

تلبية  على  تعمل  الثالث  ال�سركات  هذه 

الطلب على االأ�سمنت في المملكة حتى عام 

1977، عندما تم اإن�ساء ثالث �سركات اأخرى 
اإ�سمنت  و�سركة  ينبع  اإ�سمنت  �سركة  هي: 

الق�سيم و�سركة اإ�سمنت المنطقة الجنوبية، 

في اأواخر ال�سبعينات.

اإ�سمنت اليمامة.... وجودها يف املنطقة الو�سطى 

�سكل ميزة ن�سبية لها 
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يف  الأخرى  الكبرية  القطاعات  يف  للو�شع  وخالفًا 

كبري،  حٍد  اإىل  الدولة  بت�شغيلها  تقوم  التي  اململكة، 

فقد تاأ�ش�س قطاع الأ�شمنت بوا�شطة القطاع اخلا�س 

لتلبية الطلب املحلي على الإ�شمنت يف البالد. ويوجد 

الإ�شمنت  ل�شناعة  �رشكات  ثماين  حاليًا  اململكة  يف 

الأبي�س(، تقوم بت�شغيل  الأ�شمنت  )اإىل جانب �رشكة 

الرمادي، وهي موزعة  الأ�شمنت  33 م�شنعًا لإنتاج 
وتبلغ  خمتلفة،  مدن  ع�رش  يف  ا�شرتاتيجي  ب�شكل 

من  طن  مليون   21.4 الإجمالية  الإنتاجية  طاقتها 

الكلنكر.

العوامل املحركة لل�شـوق

بقطاع  فريد  ب�شكل  الإ�شمنت  قطاع  لرتباط  نظرًا 

ن�شاطات  ن�شتنتج  اأن  ميكن  فاإننا  والت�شييد،  البناء 

البناء  قطاع  ن�شاطات  موؤ�رشات  من  الأ�شمنت  قطاع 

القطاع  هذا  ن�شاطات  على  الطلب  وين�شاأ  والت�شييد. 

من م�شدرين هما: قطاع الإن�شاءات ال�شكنية، وقطاع 

الإن�شاءات غري ال�شكنية. ويبني اجلدول   التايل كمية 

النتاج من ال�شمنت لعام 2007م. 

ل�رشكات  الإجمايل  الإنتاج  ارتفع  فقد  عام،  ب�شكل 

بن�شبة  نف�شها  الفرتة  خالل  ال�شعودية  الأ�شمنت 

12.22%، من 27 مليون طن )يف العام( يف عام 2006 
اإىل 30 مليون طن يف عام 2007.    

)جدول - 1(  �سـركات االأ�سمنت يف اململكة العربية ال�سعودية

املنطقـةتاريخ التاأ�سي�سال�ســركـة

عدد 

املواقع

عدد 

االأفران

االإنتاج من 

االإ�سمنت 2007

الوقـود 

امل�ستخدم

ديزل164654الو�سطى1961/08/24�رشكة اأ�سمنت اليمامة ال�سعودية

غـاز2105289ال�رشقية1955/11/23�رشكة االأ�سمنت ال�سعودية

غـاز123482ال�رشقية1983/03/07�رشكة اأ�سمنت املنطقة ال�رشقية

ديزل123464الو�سطى1978/08/02�رشكة اأ�سمنت الق�سيم

ديزل144622الغربية1977/03/14�رشكة اأ�سمنت ينبع

ديزل232824اجلنوبية1978/01/21�رشكة اأ�سمنت املنطقة اجلنوبية

ديزل154613الغربية1955/01/05�رشكة االأ�سمنت العربيةاملحدودة

ديزل111361ال�سمالية1994/08/02�رشكة اأ�سمنت تبوك

 103330309 

اإ�شمنت اليمامة 

يف  املحدودة  ال�شعودية  اليمامة  اإ�شمنت  �رشكة  تاأ�ش�شت 

العربية  اململكة  الو�شطى من  املنطقة  1961 خلدمة  عام 

ال�شعودية، وعلى وجه اخل�شو�س العا�شمة »الريا�س«.  

اإذ تنتج  اليمامة، �رشكـة متكاملة متامًا؛  اإ�شمنت  وتعترب 

الأ�شمنت ومادة الكلنكر. وهي مملوكة بالكامل للقطـاع 

ح�شة  كويتيون  م�شاهمون  فيها  ميتلك  كما  اخلا�س. 

تبلغ ن�شبتها %14.53. 

بلغ  مدفوع  اأويل  براأ�شمال  اأعمالها  ال�رشكة  بداأت  وقد 

�شهم،  ماليني   9 اإىل  مق�شم  �شعودي  ريال  مليون   900
الت�شعينات قررت  اأوائل  100 ريال. ويف  قيمة كل منها 

ومل  حينه،  يف  الإنتاجية  طاقتها  على  الثبات  ال�رشكـة 

زادت  التـي  الأخـرى  الأ�شمنـت  �رشكـات  بركـب  تلحق 

وعقب   .1998  -  95 الفرتة  خـالل  الإنتاجيـة  طاقتهـا 

 450 اإىل   1998 ذلك خف�شت ال�رشكة راأ�شمالها يف عام 

مليون ريال عرب تخفي�س القيمـة ال�شميـة ل�شهمهـا من 

. رياًل   50 اإىل  ريال   100

ن�شاط ال�رضكة

نوعني  حاليًا  ال�شعودية  اليمامة  اأ�شمنت  �رشكة  تنتج 

العـادي،  البـورتالندي  الأ�شمنت  همـا  الأ�شمنـت  من 

الإنتاجية  طاقتها  وتبلغ  للكربيتات.  املقاوم  والأ�شمنـت 

2.75 مليون  الكلنكر حوايل  ال�شنوية  احلالية من مادة 

 * مقارنة �رشكات اال�سمنت لعامي 2007-2006.

امل�سدر: قاعدة بيانات جمموعة الدخيل املالية لقطاع االأ�سمنت
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طن ولديها �شتة اأفران جافة متت اإ�شافتها تدريجيًا عرب 

ال�شنوات. عالوة على ذلك، تخطط ال�رشكة لإ�شافة فرن 

اآخر بطاقة اإنتاجية تبلغ 3000 طن يوميًا )جدول - 2(. 

وقد اأن�شاأت ال�رشكة اأي�شًا م�شنعًا لإنتاج اأكيا�س الورق 

30 مليون  اإنتاجية �شنوية تبلغ  لتعبئة الأ�شمنت بطاقة 

كي�س . 

االجتاه العام الإنتاج اال�شمنت وحجم املبيعات 

تدنـى الطلـب على الأ�شمنـت خالل عامي 1998 و 1999 

ب�شبب النخفا�س املفاجئ يف ن�شاط البناء والت�شييد نظرًا 

�رشكات  جميع  �شجلت  وقد  النفط.  اأ�شعار  لنخفا�س 

اليمامة  اأ�شمنت  �رشكة  ذلك  يف  مبا  تقريبًا  الأ�شمنت 

تلك  ال�رشكة يف  . فخف�شت  الأ�شمنت  اإنتاج  انخفا�شًا يف 

2.3  مليون  اإىل   2.4 مليون طن،  ثم  اإىل  اإنتاجها  الفرتة 

طن بانخفا�س بلغ 8.8 %  و 4% على التوايل. 

يف  الإ�شمنت  على  الطلب  زاد   2000 عام  اأواخر  ويف 

اململكـة ب�شبـب زيادة ن�شاط البناء والت�شييد. ووفقًا لذلك 

فقد زادت ال�رشكة اإنتاجها بن�شبة 5.5 % مقارنة باإنتاج 

هذا  لكن  طن.  مليون   2.44 اإىل  لي�شل  املا�شية  ال�شنة 

الكلنكر.   اإنتاجها من  اأقل من  الأ�شمنت ظل  الإنتاج  من 

واأدى ذلك اإىل ارتفـاع خمـزون مـادة الكلنكر فـي ال�رشكـة، 

حيث ارتفـع من 1.3 مليون طن يف عام 1999 اإىل 1.74 

ن�شبتها  جتاوزت  بزيادة  اأي   2001 عام  يف  طن  مليون 

33% . ونظرًا اىل تنامي معدلت الطلب على الأ�شمنت 
يف اململكة خالل عام 2001 ف�شاعدًا ، فقد قامت ال�رشكة 

 2001 2.65 مليون طن يف عام  اإىل  اإنتاجها  اأي�شًا برفع 

واإىل 2.85 مليون طن يف عام 2002 ثم اإىل 3.11 مليون 

ال�رشكة  اإنتاج  لتجاوز  ونظرًا   .  2003 عام  خالل  طن 

 2002 عامي  خالل  الكلنكر  من  اإنتاجها  الأ�شمنت  من 

بدرجة  الكلنكـر  خمـزون  خفـ�س  مت  فقد   ،  2003 و 

الطلب  من  الواعدة  الفر�س  توفر  �شوء  وعلى  كبيـرة. 

على الأ�شمنت ، فقد بداأت ال�رشكة فـي عمليـة تو�شعة ل 

تزال م�شتمـرة ويتوقـع اكتمـالها خالل عام  2008م. 

يرتكز ن�شاط �رشكة اإ�شمنت اليمامة ال�شعودية املحدودة 

متامًا  تعتمد  مبيعاتها  فاإن  ولهذا  الو�شطى،  املنطقة  يف 

العا�شمة  املحلي وعلى وجه اخل�شو�س يف  الطلب  على 

ال�رشكة  در  ت�َشّ ل  الفعلية  الناحية  فمن  »الريا�س«. 

الناحية  من  جمد  غري  ذلك  لأن  الأ�شمنت  من  اإنتاجها 

نف�س  ولكنه  النقـل،  تكلفة  ارتفاع  ب�شبب  القت�شادية 

�رشكات  دخول  اأمام  رئي�شيًا  عائقًا  ي�شكل  الذي  العامـل 

الأ�شمنت الأخرى اإىل �شـوق املنطقة الو�شطى، مما يحفظ 

لل�رشكة ا�شتئثارها باملنطقة، ويبعدها عن املناف�شة نوعًا 

اإ�شمنت  �رشكة  ملبيعات  العام  الجتاه  فاإن  ولهذا  ما. 

اليمامة يعتمد كليًا على م�شتوى ن�شاط البناء والت�شييد 

يف مدينة الريا�س .

االأداء املايل 

اأف�شل  اإحدى  ال�شعودية،  اليمامة  اإ�شمنت  �رشكة  تعترب 

�رشكات الأ�شمنت اأداًء يف اململكة. وعلى الرغم من وجود 

اإل  ال�شعودية  ال�شمنت  �رشكات  بني  العالية  املناف�شة 

اأن قطاع الإن�شاءات يف الآونة الأخرية، بداأ ي�شهد طفرة 

زيادة  يف  اأثر  لها  كان  مما  العالية  النفط  اأ�شعار  كتها  حرَّ

اإيرادات القطاع، وجعل �رشكات ال�شمنت تتمتع بو�شع 

م�شتقر �شيما �رشكة اإ�شمنت اليمامة، التي ا�شتطاعت اأن 

730 مليون  بلغت   2007 اأرباحا �شافية يف عام  حتقق 

مليون   601.1 مببلغ  مقارنة  الزكاة  خ�شم  بعد  ريال 

وتعود   .%21.45 قدرهـا  بزيادة  ال�شابق،  للعام  ريال 

مبيعات  حجم  ارتفاع  اىل  الأرباح  فى  النمو  هذا  اأ�شباب 

ال�رشكة نتيجة للت�شغيل التجريبي خلط النتاج اجلديد.

الأرباح  و�شلت  الأخرية،  اخلم�س  ال�شنوات  وخالل 

 770.90 بلغت  حيث  مرتفع  م�شتوى  اإىل  الإجمالية 

ما  عن  باملقارنة  وذلك   2007 عام  يف  كما  ريال  مليون 

)جدول - 3( : املبيعات وتكلفة املبيعات

2007م2006م20042005م2003م)مباليني الرياالت(

791.08950.121185.50--اإجمايل املبيعات

249.43318.56414.59--تكلفة املبيعات

399.43436.60309.35631.56770.90الربح االإجمايل

امل�سدر: قاعدة بيانات جمموعة الدخيل املالية لقطاع االأ�سمنت
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جدول - 4 : التفا�سيل املالية 2007-2006 

 التغري %2007م2006م)مباليني الريالت(

-13.47%247.85214.47الذمم املدينة

 70%29.5250.21املخزون

0.00 %1542.7000م�صاريع حتت التنفيذ

5.56 %2366.692498.30اإجمايل الأ�صول الثابتة

15.33 %3127.863607.43اإجمايل الأ�صول

-17.11 %701.24581.24قرو�ض طويلة الأجل

43.12 %1938.752774.91اإجمايل حقوق امل�صاهمني

22.73 %595.50730.90اأرباح الت�صغيل

-11.53 %21.6519.15اأرباح من م�صادر اأخرى

21.44%601.15730.05�سايف الربح

188.42%1.213.49ن�سبة ال�سيولة

184.21%1.143.24ن�صبة ال�صيولة احلادة

 -15.15%26.31% 31.01%العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

 5.30%20.24%19.22%العائد على الأ�صول )%(

شركات

مليون   399.4 بلغت  حيث   2003 عام  يف  عليه  كانت 

اأن ترتفع الأرباح الإجمـالية  93%. ويتوقع  اأي بزيادة 

لل�رشكة لل�شنة 2008 عما كانت عليه يف 2007. ويو�شح 

اجلدول ارتفاع الربح الإجمايل مبعدل منو �شنوي مركب 

متو�شط بلغ 26.59% خالل الفرتة 2003 – 2007 . 

الإجمالية  الأرباح  يف  النمو  نتج  فقد  البيانات  لهذه  وفقًا 

الن�شبي  بالتح�شن  مقرونًا  املبيعات  يف  العايل  النمو  من 

منت  فلقد  لل�رشكة.  املبيعات  تكلفة  على  الرقابة  يف 

ريال  مليون   791.08 من  لل�رشكة  التقديرية  املبيعات 

يف عام 2005 اإىل 1185.50 مليون ريال يف عام 2007 

الفرتة  % خالل   4.67 ، مبعدل منو �شنوي مركب بلغ 

فقــد  املبيـعــات  فـي  بالنـمـو  ومقارنة  بالدرا�شة.  املعنية 

خـالل   %66.87 بلـغ  مبعدل  املبيـعـات  تـكلفــة  نـمــت 

الفرتة 2003 – 2007.

اأن  اليمامة  اأ�شمنت  ل�رشكة  املالية  البيانات  جميع  تظهر 

اأداء ال�رشكة كان م�شجعًا خالل هذه الفرتة مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام ال�شابق . فقد �شاعد منو مبيعات ال�رشكة 

كما ذكرنا اأنفًا على زيادة خمزونها من املواد اخلام الذي 

بنف�س  مقارنة  الفرتة  هذه  خالل   %  70 بن�شبة  ارتفع 

انخفا�س  ب�شبب  ، وهي زيادة  ال�شابق  العام  الفرتة من 

الطلب وعـدم وجود �شـادرات فعلية. بينمـا ارتفـع �شـايف 

�شاحب  وقد   .  %21.44 بلغت  كبرية  بن�شبة  الربح 

الذمم  يف  كبري  تطور  واملبيعات  الت�شغيل  ربح  يف  النمو 

املدينة حيث انخف�شت مبقدار 33.38 مليون ريال. بيد 

من  كبريًا  ارتفاعًا  ارتفع  املدينة  الذمم  دوران  معدل  اأن 

اأرباح  5.53 مرة. و�شاعد النمو العايل يف  اإىل  3.83 مرة 
ارتفـع  وقـد   . جيـدة  عائد  ن�شب  حتقيق  على  ال�رشكة 

الأ�شول  علـى  والـعـائد  امل�شــاهمني  حقــوق  على  العـائـد 

بن�شبة 26.31% ون�شبة 20.24 %على التوايل. وبداأت 

تو�شح  حيث  جديد  فـرن  اإن�شاء  على  العمل  ال�رشكة 

القر�س  مـبـلـغ  من  جزء  بت�شديد  قامت  اأنها  ميـزانـيـتها 

 .2006 عام  يف  الإن�شــاء  حتت  امل�شـاريـع  منـت  بينمـا 

ن�شب  فـي  حت�شنـًا  ال�رشكـة  �شجلت  ذلك،  على  عالوة 

ال�شيـولة اخلـا�شة بهـا لتـمـويـل متـطلـبـات التـو�شـع . 

خالل  جيدة  نتائج  حققت  ال�رشكة  اأن  من  الرغم  وعلى 

ال�شنتني املا�شيتني، اإل اأن من املنتظر اأن ي�شهد عام 2008 

امل�سدر : قاعدة بيانات جمموعة الدخيل املالية للمعلومات املالية
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شركات

ب�شبب  عام،  ب�شكل  الإ�شمنت  �رشكات  اأداء  يف  تراجعًا 

اأن تكون حادة.  يتوقع  التي  املحلية والأجنبية  املناف�شة 

وبالتايل  مبيعاتها،  انخفا�س  ذلك  على  يرتتب  و�شوف 

اأرباحها، مما يجعلها اأمام خيارين فقط هما: اإما التناف�س 

فيما بينها يف ال�شوق املحلية عن طريق خف�س الأ�شعار. 

اأو ت�شدير فائ�س الإنتاج اإىل الأ�شواق الأجنبية باأ�شعار 

منخف�شة، مع حتمل ارتفاع تكاليف ال�شحن . 

اأداء قطاع االأ�شمنت يف �شوق االأ�شهم ال�شعودية

خالل  ال�شعودية  ال�شهم  �شوق  موؤ�رش  حركة  تاأثرت 

الفرتة من عام 2003م وحتى فرباير من العام 2008م 

قوة  يعك�س  ما  الإ�شمنت،  قطاع  بن�شاط  مبا�رشًا  تاأثرًا 

وتاأثري هذا القطاع يف �شوق الأ�شهم، واأثره على املوؤ�رش 

فيما  جيد  �شجل  اليمامة  اإ�شمنت  �رشكة  ولدى  العام.  

يتعلق بتوزيع اأرباح على م�شاهميها. فمنذ عام 1995 

من  ريال  بليون   2.511 مبلغ  بتوزيع  ال�رشكة  قامت 

الأرباح، بعائد �شنوي لل�شهم بلغ 7.98 % وهو الأعلى 

يف القطـاع . ونعتقد اأن ال�رشكة �شوف ت�شتمر يف اإتباع 

ويبلغ   . امل�شتقبل  يف  الأرباح  توزيع  يف  هذه  �شيا�شتها 

135 مليـون �شهـم  اليمـامة  اأ�شمنت  اأ�شهم �رشكة  عدد 

ال�شنـوات  النمو خـالل  . مما يو�شح م�شتوى م�شرية 

اإذ  الن�شاط يف �شهمها؛  التي دفعت اىل حت�شن  ال�شابقة 

ارتفع حجم وقيمة التداول على حٍد �شواء اىل 102.8 

 8.62 اىل  لت�شل  التداول  قيمة  وقفزت  �شهم،  مليون 

بليون ريال كما يف عام 2007. وقد �شكل حجم التداول 

اإجمايل  من   %0.45 ن�شبة  اليمامة  اأ�شمنت  �شهم  يف 

بلغ   ، وباملثل   .  2007 عام  يف  بال�شوق  التداول  حجم 

 %0.83 التداول  بقيمة  يقا�س  الذي  الن�شبي  الن�شاط 

من اإجمايل ال�شوق يف عام 2007م .

االآفاق امل�شتقبلية ل�رضكة اأ�شمنت اليمامة املحدودة 

القت�شادي  النمو  بني  قوي  ارتباط  وجود  رغم 

ب�شكل   - الأ�شمنت  قطاع  فاإن  الأ�شمنت،  قطاع  ومنو 

القت�شادية،  بالدورة  كبريًا  تاأثرًا  يتاأثر   - خا�س 

وقد  النفط.  اأ�شعار  اأو�شاع  على  بدورها  تعتمد  التي 

اأفادت الإيرادات النفطية احلالية ال�شخمة قطاع البناء 

الرتفاع  ي�شتمر  اأن  ويتوقع  عام.  ب�شكل  والت�شييد 

احلايل يف اأ�شعار النفط خالل الفرتة ق�شرية الأجل اإىل 

متو�شطة الأجل اإىل اأن يتم اكت�شاف م�شدر اآخر للطاقة 

يف  النفط  على  الطلب  خلف�س  جديدة  اآبار  تطوير  اأو 

ال�شوق العاملية . 

القائمة  الإ�شمنت  ت�شهد جميع �رشكات  اأن  يتوقع  كما 

اأن  ويتوقع  الإنتاجية.  الطاقة  يف  تو�شعات  حدوث 

 %  65 ن�شبته  ما  اجلديدة  التو�شعة  عمليات  ت�شيف 

اإ�شافية من الطاقة الإنتاجية احلالية بحلول عام 2009. 

يف  اجلديدة  الزيادة  هذه  تتما�شى  اأن  يتوقع  ل  حني  يف 

املتوقع. عالوة على ذلك ،  العر�س  الإنتاج، مع معدل 

فرمبا  الأ�شمنت،  على  للطلب  الدورية  للطبيعة  ونظرًا 

ي�شهد القطاع وقتًا �شعبًا خالل ال�شنوات القادمة.

اإ�شمنت  �رشكة  اأن  القول  ميكن  النهائي  التحليل  ويف   

جيد  مايل  بو�شع  تتمتع  �رشكة  هي  املحدودة  اليمامة 

وذات �شجل ممتاز من الأداء . 

غري اأن الإ�شافة اجلديدة اإىل الطاقة الإنتاجية من قبل 

�رشكات القطاع رمبا توؤدي اإىل تقلي�س الأرباح اجليدة 

لهذا القطـاع.
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محطة أخيرة

بن  العزيز  عبد  بن  خالد 

�شليمان املقرين

بقلم/ خالد الكاف

  

الع�شو املنتدب والرئي�س 

التنفيذي 

�رشكة احتاد ات�شالت 

)موبايلي(

م�شتقبل موبايلي واعد... 

وم�شاهمينا �شركاء لنا

منذ اليوم الأول لدخولها ال�شوق املالية ال�شعودية اأدركت �رشكة احتاد 

ات�شالت )موبايلي( باأنها اأمام �شوق واعد يب�رش بالكثري، فهو ي�شتند 

وتاأثريًا،  حجمًا  اخلليجية  القت�شاديات  اأقوى  موؤ�رشات  على  ويقف 

ذلكم هو اقت�شاد اململكة العربية ال�شعودية الذي ل يختلف على متانته 

ال�شوق  يف  الكبرية  الثقة  هذه  ومع  الإطالق،   على  اثنان  ور�شوخه 

الأ�شواق  –بحكم خربتنا ودرايتنا بطبيعة  كنا يف موبايلي  ال�شعودية 

املالية- ندرك اأي�شًا اأن اأي �شوق نا�شئ ل ي�شلم من خماطر الأ�شواق النا�شئة وتقلباتها، ولذا دخلنا ال�شوق بكامل 

الطمئنان وكامل احليطة يف نف�س الوقت حر�شًا على م�شالح م�شتثمرينا وم�شاحلنا اأي�شًا معهم.

امل�شتثمرين يف  املحافظة على م�شالح  اإ�شرتاتيجية عمل تقوم على  لنف�شها  ال�رشكة  املنظور ر�شمت  ووفق هذا 

اأ�شهمها ورعاية وتنمية هذه امل�شالح مبا يعود على اجلميع بالربح والفائدة يف �شوء قواعد ال�شوق ومبادئه، 

وارتكزت هذه الإ�شرتاتيجية على �شيا�شة ال�شفافية والإف�شاح عن اأرقامنا وتقاريرنا املالية وعن اأخبارنا املتعلقة 

بعقد التفاقيات واإبرام العقود وغريها اأمام جميع امل�شتثمرين وامل�شاهمني على حد �شواء يف نف�س الوقت وبنف�س 

اأمامهم ليتخذوا قرارهم ال�شتثماري بناًء على معلومات  القدر من املعلومات، بحيث تكون ال�شورة وا�شحة 

وا�شحة وحمددة ل على اأ�ش�ٍس اأخرى، فاأغلقنا بذلك الباب اأمام الإ�شاعات اأو التكهنات اأو الآراء التي ل ت�شتند اإىل 

اأ�شا�س علمي اأو مو�شوعي، فحميناهم وحمينا اأنف�شنا اأي�شًا.

لقد كانت هذه ال�شيا�شة نابعًة من اإمياننا الرا�شخ مب�شوؤوليتنا جتاه امل�شتثمر يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية، اإ�شافة 

اإىل اإدراكنا الواعي بالتزاماتنا وواجباتنا جتاه جميع الأطراف ذات العالقة بال�شوق املالية –من م�شتثمر وم�رشع 

ومراقب وم�شاهم وحملل- يجب الإيفاء بها والتزامها خطًا اأ�شا�شيًا –ل ثانويًا- يف جميع �شيا�شاتنا واأعمالنا. 

اأمر اآخر يجب ذكره هو الأداء املايل ملوبايلي، فعلى رغم العمر الق�شري لل�رشكة الذي مل ي�شل ثالث �شنوات حتى 

الآن- بداأت موبايلي عملها يف مايو -2005 اإل اأنها �شجلت منوًا كبريًا يف زمن ق�شري �شهد له مراقبون وحمللون 

مهتمون بقطاع الت�شالت، فعلى �شبيل املثال �شنفت املنظمة العاملية للهاتف املتحرك )GSM( موبايلي باأنها 

ال�رشكة الأ�رشع منوًا يف ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا للعام 2007. 

موقع  من  �شعودي،  ريال  (مليار   1.380( املا�شي،  العام  موبايلي  حققتها  التي  ال�شافية  الأرباح  عززت  لقد 

ال�رشكة يف ال�شوق املالية ال�شعودية، ومن ثقة امل�شتثمر يف هذه ال�شوق، وت�شجيع ال�رشكات ال�شتثمارية الكربى 

على الدخول يف ال�شوق املالية ال�شعودية.

له  مفتوحة  اأبوابنا  اأن  كما  امل�شوؤولية،  حمل  يف  معه  نتكامل  ك�رشيك  اإليه  ننظر  باأننا  للم�شتثمر  اأوؤكد  اأن  واأود 

ليمار�س حقه القانوين - الذي كفلته له قوانني هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية -  يف امل�شاركة يف اتخاذ القرار من 

املعلن عنها، كما نوؤكد له وجلميع  العمومية ملوبايلي يف مواعيدها املحددة  خالل ح�شوره اجتماعات اجلمعية 

امل�شتثمرين يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية حر�شنا والتزامنا التام بو�شع جميع امل�شتثمرين على قدم امل�شاواة يف 

احل�شول على املعلومات املوؤثرة على �شهمنا يف الوقت نف�شه وبالقدر الكايف للجميع.
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القيمة املتداولة للأ�صهم تتجاوز 2,557.71 مليار ريال و 65.67 مليون �صفقة 

مت تنفيذها خلل العام 2007 م

أغلق املؤشر العام للسوق املالية السعودية )تداول( على مستوى 11,175.96 
نقطة في نهاية عام 2007 م مقارنة مع 7,933.29 نقطة كما في نهـاية عـام 
2006 م مرتفعا بنسبة 40.87% وقد حقق املؤشر أعلى نقطة إغالق خالل 

العام في يوم 24 ديسمبر حيث أغلق على مستوى 11,606.34 نقطة. 

- بلغت القيمة السوقية لألسهم املصدرة في نهاية عام 2007 م 1,946.35 
مليار ريال أي ما يعادل 519.03 مليار دوالر أمريكي وذلك بارتفاع بلغت 

نسـبته 58.77% مقارنة مع نهاية العام السابق.
- بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة خالل عام 2007 م نـحو 2,557.71 

مليار ريال أي ما يعادل 682.06 مليار دوالر أمريكي مقابل 5,261.85 مليار ريال 
)1,403.2 مليار دوالر أمريكي( للعام السابق محققة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 

.%51.39
وبلغ إجمالي عدد األسهم املتداولة لعام 2007 م 58.86 مليار سـهم مقابل 

73.44 مليار سهم مت تداولها في العام السابق محققة بذلك انخفاضا بنسبة 
.%19.85

أما إجمالي عدد الصفقات املنفذة خالل عام 2007 م فقد بلغت 65.67 
مليون صفقة مقابل 96.10 مليون صفقة مت تنفيذها خالل العام السابق 

بنسبة انخفاض بلغت %31.67.
بيانات األسعار وكميات األسهم املتداولة التاريخية معدلة جلميع إجراءات 

الشركات.
بلغ عدد أيام التداول خالل عام 2007 م ، 248 يوماً مقابل 265 يوماً خالل 

2006 م.
بلغ املتوسط اليومي لقيمة األسهـم املتداولة خالل عام 2007 م نحو 10.31 مليار 
ريال مقابل 19.86 مليار ريال كمتوسط يومي للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 

.%48.06
وبلغ املتوسط اليومي لعدد األسهم املتداولة خالل عام 2007 م نحو 237.35 

مليون سهم مقابل 277.13 مليـون سهم كمتوسط يومي خالل العام السابق 
بنسبة انخفاض بلغت %14.35.

أما املتوسط اليومي لعدد الصفقات املنفذة خالل عام 2007 فقد بلغ نحو 
264.78 ألف صـفقة مقابل 362.63 ألف صفقة كمتوسط يومي خالل العام 

السابق بنسبة انخفاض بلغت %26.98.

الن�صاط القطاعي:

خالل عام 2007، كان قطاع اخلدمات أنشط القطاعات من حيث عدد 
األسهم املتداولة حيث بلغ عدد األسهم املتداولة للقطاع نحو 21.79 مليار 

سهم متثل نسبة 37.03% من إجمالي عدد األسهم املتداولة خالل العام، يليه 
قطاع الصناعة بنحو 21.53 مليار سهم وبنسبة 36.58% من إجمالي عدد 

األسهم املتداولة خالل العام، وحل ثالثا قطاع الزراعة بنحو 8.08 مليار سهم 

متثل نسبة 13.62% من إجمالي عدد األسهم املتداولة خالل عام 2007 م.  
أما من حيث قيمة األسهم املتداولة وعدد الصفقات املنفذة فقد كان 

قطاع الصناعة أنشط القطاعات حيث بلغت قيمة األسهم املتداولة للقطاع 
نحو 934.66 مليار ريال متثل نسبة 36.54% من إجمالي قيمة األسهم 

املتداولة خالل عام 2007 م، فيما بلغ عدد الصفقات املنفذة للقطاع نحو 
22.87 مليون صفقة متثل نسبة 34.83% من إجمالي عدد الصفقات 

املنفذة خالل العام، وحل ثانيا قطاع اخلدمات حيث بلغت قيمة األسهم 
املتداولة للقطاع 831.66 مليار ريال متثل نسبة 32.52% من إجمالي 
قيمة األسهم املتداولة وبلغ عدد الصفقات 22.49 مليون صفقة متثل 

نسبة 34.26% من إجمالي عدد الصفقات املنفذة، وجاء قطاع الزراعة 
في املرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة األسهم املتداولة للقطاع 378.30 مليار 

ريال متثل نسبة 14.79% من إجمالي قيمة األسهم املتداولة وبلغ عدد 
الصفقات للقطاع 9.47 مليون صفقة متثل نسبة 14.42% من إجمالي 

عدد الصفقات املنفذة خالل عام 2007 م.

ن�صاط ال�صركات: 

وبالنسبة لنشاط الشركات خالل عام 2007 م فقد تصدرت شركة الباحة 
من حيث عدد الصفقات املنفذة إذ بلغ عددها نحو 1.93 مليون صفقة، تلتها 

األسماك بنحو 1.88 مليون صفقة ثم إعمار بنحو 1.77 مليون صفقة. 
وجاءت شركة كيان السعودية في املرتبة األولى من حيث عدد األسهم 

املتداولة بنحو 3.04 مليار سهم، كهرباء السعودية في املركز الثاني بنحو 
2.21 مليار سهم، وفي املرتبة الثالثة شركة إعمار بنحو2.05 مليار سهم.

أما من حيث قيمة األسهم املتداولة فتصدرت شركة سابك مبا قيمته 78.40 
مليار ريال، ثم شركة األسماك بنحو 73.43 مليار ريال وجاءت شركت الباحة 

في املركز الثالث بنحو 67.94 مليار ريال.

ملخ�ص الإكتتابات الأولية – 2007 م

طرحت 26 شركة جزء من أسهمها لالكتتاب العام خالل عام 2007 م، وتوزعـت 
هذه الشركات بني قطاع التأمني )17 شركة(، قطاع اخلدمات )6 شركات( 

وقطاع الصناعة )3 شركات(.
وبلغت القيمة اإلجمالية لألسهم التي طرحت لالكتتاب مبلغ 18,035.65 

مليون ريال حيث مت طرح 1,414.03 مليون سهم جلميع االكتتابات. 
خالل عام 2007 م مت إدراج 23 شركة من هذه الشركات للتداول في السوق 
املالية السعودية )تداول(، ليصل إجمالي عدد الشركات املدرجة بالسوق إلى 

111 شركة.
وبنهاية عام 2007 م بلغت القيمة السوقية للشركات التي مت طرحها خالل 

العام 209.22 مليار ريال أي ما نسبته 10.75% من إجمالي القيمة 
السوقية. 
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ال�صركات اجلديدة املدرجة - 2007

• مت في 2007/01/20 م إدراج شركة البولي بروبلني املتقدمة برأسمال مقداره 
)1,413.75( مليون ريال مقسم إلى )141.375( مليون سهم حيث مت طرح 

)66.375( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 
للسهم الواحد.

• مت في 2007/02/03 م إدراج شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي 
برأسمال مقداره )650( مليون ريال مقسم إلى )65( مليون سهم، حيث 

مت طرح )19.5( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )42( رياال للسهم 
الواحد.

• مت في 2007/05/05 م إدراج شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوني 
برأسمال مقداره )300( مليون ريال مقسم إلى )30( مليون سهم حيث مت 

طرح )14,244,465( سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( 
رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/05/07 م إدراج شــركة املتوسـط  واخلليج للتأمني وإعادة 
التأمني التعاوني )ميدغلف( برأسمال مقداره )800( مليون ريال مقسم إلى 

)80( مليون سهم حيث مت طرح )20( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 
اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/05/26 م إدراج الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية 
)الفخارية( برأسمال مقداره )150( مليون ريال مقسم إلى )15( مليون سهم 

حيث مت طرح )4.5( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )45( رياال 
للسهم الواحد.

• مت في 2007/06/16 م إدراج شركة ساب تكافل برأسمال مقداره )100( 
مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم حيث مت طرح )3.5( مليون سهم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت  للسهم الواحد.

• مت في 2007/06/18 م إدراج شركة إياك السعودية للتامني التعاوني 
)سالمة( برأسمال مقداره )100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم 

حيث مت طرح )4( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها 
)10( رياالت  للسهم الواحد.

• مت في 2007/06/23 م إدراج شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 
برأسمال مقداره )15( مليار ريال مقسم إلى )1.5( مليار سهم حيث مت طرح 

)675( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت  
للسهم الواحد.

• مت في 2007/06/26 م إدراج شركة الدرع العربي للتأمني التعاوني  
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 2007/07/15 م إدراج الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
برأسمال مقداره )600( مليون ريال مقسم إلى )60( مليون سهم حيث مت 

طرح )18( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )22( رياال للسهم الواحد.
• مت في 2007/07/17 م إدراج الشــركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني 

)والء للتأمني( 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 2007/07/21 م إدراج شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوني 
)سند( 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 2007/07/23 م إدراج الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوني 
)أليانز إس إف( برأسمال مقداره )100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون 

سهم حيث مت طرح )3.1( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية 
قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/07/29 م إدراج شركة اململكة القابضة برأسمال مقداره 
)63( مليار ريال مقسم إلى )6.3( مليار سهم حيث مت طرح )315( مليون 

سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )10.25( رياال للسهم الواحد.

• مت في 2007/08/18 م إدراج شركة األهلي للتكافل برأسمال مقداره 
)100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم حيث مت طرح )2.645( مليون 

سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/08/25 م إدراج الشــركة السعودية الهندية للتأمني التعاوني 
برأسمال مقداره )100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم حيث مت 

طرح )4( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 
للسهم الواحد.

• مت في 2007/08/27 م إدراج املجموعة املتحدة للتامني التعاوني )أسيج( 
برأسمال مقداره )100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم حيث مت 

طرح )4( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت 
للسهم الواحد.

• مت في 2007/09/01 م إدراج الشركة املتحدة الدولية للمواصالت )بدجت( 
برأسمال مقداره )183( مليون ريال مقسم إلى )18.3( مليون سهم حيث مت 

طرح )5.49( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )52( رياال للسهم الواحد.

• مت في 2007/09/03 م إدراج الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوني 
)سايكو( برأسمال مقداره )100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم 

حيث مت طرح )4( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها 
)10( رياالت للسهم الواحد.
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• مت في 2007/09/11 م إدراج شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوني برأسمال 
مقداره )220( مليون ريال مقسم إلى )22( مليون سهم حيث مت طرح )8.8( 

مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/10/06 م إدراج الشركة األهلية للتأمني التعاوني برأسمال 
مقداره )100( مليون ريال مقسم إلى )10( مليون سهم حيث مت طرح )4( مليون 

سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/12/01 م إدراج شركة جبل عمر للتطوير برأسمال مقداره 
)6,714( مليون ريال مقسم إلى )671.4( مليون سهم حيث مت طرح )201.4( 

مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد.

• مت في 2007/12/08 م إدراج شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة 
)مسك( برأسمال مقداره )320( مليون ريال مقسم إلى )32( مليون سهم حيث مت 

طرح )9.6( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )46( رياال للسهم الواحد.

• مت في 2007/12/10 م إدراج شركة اخلليج للتدريب والتعليم برأسمال مقداره 
)80( مليون ريال مقسم إلى )8( مليون سهم حيث مت طرح )2.4( مليون سهم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة )65( رياال للسهم الواحد.

• مت في 2007/12/29 م إدراج شركة دار األركان للتطوير العقاري برأسمال 
مقداره )5,400( مليون ريال مقسم إلى )540( مليون سهم حيث مت طرح 

)59.454( مليون سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة )56( رياال للسهم الواحد.

الطروحـات اجلـديدة - 2007

• شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوني
رأسمال الشركة: 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم.

أسهم االكتتاب:14,244,465سهم متثل 47.48% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/02/03 م إلى 2007/02/12 م.

• شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني
رأسمال الشركة: 800 مليون ريال مقسم إلى 80 مليون سهم.

أسهم االكتتاب:20 مليون سهم متثل 25 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/02/17 م إلى 2007/02/26 م.

• الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء للتأمني(
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 )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/03/17 م إلى 2007/03/26 م.

• شركة الدرع العربي للتأمني 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 )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/03/17 م إلى 2007/03/26 م.

• شركة إياك السعودية للتأمني التعاوني)سالمة( 
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.
أسهم االكتتاب:4 مليون سهم متثل 40% من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 10 رياالت  للسهم الواحد )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/03/17 م إلى 2007/03/26 م.

• شركة ساب تكافـل
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.

أسهم االكتتاب:3.5 مليون سهم متثل 35% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/03/17 م إلى 2007/03/26 م.

• الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوني
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.

أسهم االكتتاب:3.1 مليون سهم متثل 31% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/03/17 م إلى 2007/03/26 م.

• شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
رأسمال الشركة: 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم.

أسهم االكتتاب: 675 مليون سهم متثل 45 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/04/28 م إلى 2007/05/07 م.

• الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية )الفخارية(
رأسمال الشركة: 150 مليون ريال مقسم إلى 15مليون سهم.

أسهم االكـتـتاب: 4.5  مليون سهم متثل 30 % من أسهم الشركة. 
سعر الــطـرح : 45 ريال للسهم الواحد. 

فترة االكـتـتاب: من 2007/05/08 م إلى 2007/05/16 م.

• شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوني )سـنـد(
رأسمال الشركة: 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم.

أسهم االكتـتـاب: 8 مليون سهم متثل 40 % من أسهم الشركة. 
سعر الــطـرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتـتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.

• الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوني )سايكو( 
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 4 مليون سهم متثل 40% من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.
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• الشركة السعودية الهندية للتأمني التعاوني

رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 4  مليون سهم متثل 40% من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.

• شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوني 
رأسمال الشركة: 220 مليون ريال مقسم إلى 22 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 8.8 مليون سهم متثل 40% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت  للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.

• شركة األهلي للتكافل 
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 2.645 مليون سهم متثل 26.45 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح : 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.

• الشركة األهلية للتأمني التعاوني
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 4 مليون سهم متثل 40 % من أسهم الشركة. 

سعر الـطـرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.

• املجموعة املتحدة للتأمني التعاوني )أسيج(
رأسمال الشركة: 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 4 مليون سهم متثل 40 % من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/05/19 م إلى 2007/05/28 م.

• شركة جبل عمر للتطوير
رأسمال الشركة: 6,714 مليون ريال مقسم إلى 671.4 مليون سهم.
أسهم االكتتاب: 201.4 مليون سهم متثل 30 % من أسهم الشركة. 

سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/06/09 م إلى 2007/06/18 م.

• الشركة املتحدة الدولية للمواصالت )بدجت(
رأسمال الشركة: 183 مليون ريال مقسم إلى 18.3 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 5.49 مليون سهم متثل 30 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 52 رياال للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2007/06/23 م إلى 2007/06/27 م.

• الشركة السعودية للطباعة والتغليف
رأسمال الشركة: 600 مليون ريال مقسم إلى 60 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 18مليون سهم متثل 30 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 22 رياال للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2007/06/30 م إلى 2007/07/04 م.

• شركة اململكة القابضة
رأسمال الشركة: 63 مليار ريال مقسم إلى 6.3 مليار سهم.

أسهم االكـتـتاب: 315 مليون سهم متثل 5 % من أسهم الشركة. 
سعر الــطـرح : 10.25 رياال للسهم الواحد. 

فترة االكـتـتاب: من 2007/07/10 م إلى 2007/07/18 م.

• شركة التامني العربية التعاونية
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 )قيمة اسمية(.
فترة االكتتاب: من 2007/10/27 م إلى 2007/11/03 م.

• شركة الصقر للتأمني التعاوني
رأسمال الشركة: 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 8.4  مليون سهم متثل 42 % من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/10/27 م إلى 2007/11/03 م.

• شركة اإلحتاد التجاري للتأمني التعاوني
رأسمال الشركة: 250 مليون ريال مقسم إلى 25 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 10.5  مليون سهم متثل 42% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 10 رياالت للسهم الواحد )قيمة اسمية(.

فترة االكتتاب: من 2007/10/27 م إلى 2007/11/03 م.

• شركة اخلليج للتدريب والتعليم
رأسمال الشركة: 80 مليون ريال مقسم إلى 8 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 2.4 مليون سهم متثل 30% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 65 رياال للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2007/11/05 م إلى 2007/11/12 م.

• شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة )مسك(
رأسمال الشركة: 320 مليون ريال مقسم إلى 32 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 9.6  مليون سهم متثل 30 %من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 46 رياال للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2007/11/05 م إلى 2007/11/12 م .

• شركة دار األركان للتطوير العقاري
رأسمال الشركة: 5,400 مليون ريال مقسم إلى 540 مليون سهم.

أسهم االكتتاب: 59.454  مليون سهم متثل 11.01% من أسهم الشركة. 
سعر الطرح: 56 رياال للسهم الواحد.

فترة االكتتاب: من 2007/12/01 م إلى 2007/12/08 م.
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اإ�صـافة �صركات جـديدة لـموؤ�صر تـداول - 2007

• مت إضافة سهم شركة البابطني للطاقة واالتصاالت وسهم شركة فواز 
عبد العزيز احلكير وشركاه إلى مؤشر السوق )تداول( حسب سعر إقفال 

السهمني ليوم الثالثاء املوافق 2007/01/23 م. 

• مت إضافة سهم شركة البولي بروبلني املتقدمة إلى مؤشر السوق )تداول( 
حسب إقفال السهم ليوم السبت املوافق 2007/02/17 م.  

• مت إضافة سهم شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي إلى مؤشر السوق 
)تداول( حسب سعر إقفال السهم ليوم السبت املوافق 2007/03/03 م.  

• مت إضافة سهم شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوني وسهم شركة 
املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التامني التعاوني إلى مؤشر السوق )تداول( 

حسب سعر إقفال السهمني ليوم الثالثاء املوافق 2007/06/05 م.

• مت إضافة سهم الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية، شركة ساب 
تكافل • وشركة أياك السعودية للتأمني التعاوني )سالمة( إلى مؤشر السوق 

)تداول( حسب سعر إقفال األسهم ليوم السبت املوافق 2007/06/30 م.

• مت إضافة سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الدرع العربي 
للتأمني التعاوني إلى مؤشر السوق )تداول( حسب سعر إقفال السهمني ليوم 

األحد املوافق 2007/07/01 م.

• مت إضافة سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى مؤشر السوق 
)تداول( حسب سعر إقفال السهم ليوم االثنني املوافق 2007/08/06 م.

• مت إضافة سهم الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوني )والء للتأمني( 
وشركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوني )سند( والشركة السعودية 

الفرنسية للتأمني التعاوني )أليانز إس إف( إلى مؤشر السوق )تداول( حسب 
سعر إقفال األسهم ليوم األحد املوافق 2007/09/30 م.

• مت إضافة سهم شركة األهلي للتكافل والشركة السعودية الهندية للتأمني 
التعاوني إلى مؤشر السوق )تداول( حسب سعر إقفال السهمني ليوم 

األربعاء املوافق 2007/10/03 م.

• مت إضافة سهم شركة املجموعة املتحدة للتأمني التعاوني )أسيج( إلى 
مؤشر السوق )تداول( حسب سعر إقفال السهم ليوم السبت املوافق 

2007/11/10 م.

• مت إضافة سهم الشركة املتحدة الدولية للمواصالت )بدجت( والشركة 
العربية السعودية للتأمني التعاوني )سايكو( إلى مؤشر السوق )تداول( حسب 

سعر إقفال السهمني ليوم السبت املوافق 2007/11/17 م.

• مت إضافة سهم شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوني إلى مؤشر السوق 
)تداول( حسب سعر إقفال السهم ليوم األحد املوافق 2007/11/25 م.

• مت إضافة سهم الشركة األهلية للتأمني التعاوني إلى مؤشر السوق )تداول( 
حسب سعر إقفال السهم ليوم االثنني املوافق 2007/12/31 م.

تعـليق / ا�صتئناف تـداول اأ�صـهم 

• صدر قرار هيئة السوق املالية رقم )1-3-2007( وتاريخ1427/12/23 
هـ ، بتعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق املالية 

السعودية )تداول( ابتداًء من يوم  السبت 1427/12/23 هـ املوافق 
2007/10/13 م.

• صدر قرار هيئة السوق املالية رقم )1-5-2007( وتاريخ 1427/12/28 
هـ ، بتعليق تداول أسهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق 
املالية السعودية )تداول( ابتداًء من يوم السبت1428/10/10 هـ   املوافق 

2007/10/20 م.

• وقد صدر قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم )2007-60-1( 
وتاريخ1428/12/21 هـ املوافق 2007/12/31 م املتضمن السماح 

بتداول أسهم الشركة في السوق املالية السعودية، على أن يجري التداول 
خارج نظام التداول اآللي املستمر، ووفق ضوابَط تقترحها شركة السوق 
املالية )تداول( ويقرها مجلس الهيئة خالل شهر من تاريخ هذا القرار. 

وعند حتقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامني ماليني متتاليني 
تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول اآللي 

املستمر. وأوجب القرار على الشركة تقدمي اقتراح إلى الهيئة خالل شهر 
من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناجتة عن تخفيض رأس 
املال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في اخلضوع لنظام 
السوق املالية ولوائحه التنفيذية، مبا في ذلك قواعد التسجيل واإلدراج 

والئحة سلوكيات السوق

• مت إيقاف تداول أسهم شركة الباحة لالستثمار والتنمية لفترة عشرة أيام )من نهاية 
تداول يوم األربعاء 2007/06/06 م( وذلك لتمكني املساهمني من سداد القيمة 

املتبقية من قيمة األسهم والتي تساوي 2.5 رياال للسهم الواحد.

• مت استئناف تداول أسهم شركة الباحة لالستثمار والتنمية في يوم السبت 
2007/06/23 م ، وذلك لألسهم املسددة أقساطها بالكامل فقط.

اإجـراءات ال�صـركات - 2007

• رفعت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية رأسمالها وذلك مبنح سهم 
مجاني لكل أربعة أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )25( ملــــيون 

سهـــــم وذلك بتاريخ 2007/01/14 م.
• رفعت الشركة السعودية للصناعات املتطورة رأسمالها وذلك عن طريق إصدار 

)32.4( مليون سهم “حقوق أولوية” بسعر 20 ريال للسهم الواحد متثل )10( 
رياالت قيمة اسمية و )10( رياالت عالوة إصدار ليصبح عدد أسهمها املصدرة 

)43.2( ملــــيون سهـــــم وذلك بتاريخ 2007/01/17 م.
• رفع البنك السعودي لالستثمار رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل 1.6 سهم قائم 
ليصبح عدد أسهمه املصدرة )391,016( ألف سهـــم وذلك بتاريخ 2007/02/28 م.
• رفع مصرف الراجحي رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل سهم قائم ليصبح 
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عدد أسهمه املصدرة )1350( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 2007/03/03 
م.

• رفع البنك العربي الوطني رأسماله وذلك مبنح سهمني مجانيني لكل خمسة 
أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمه املصدرة )455( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 

2007/03/18 م.
• رفع البنك السعودي الهولندي رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل خمسة 
أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمه املصدرة )264.6( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 

2007/03/20 م.
• رفع البنك السعودي الفرنسي رأسماله وذلك مبنح سهمني مجانيني لكل ثالثة 
أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمه املصدرة )562.5( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 

2007/03/24 م.
• رفعت شركة اسمنت تبوك رأسمالها وذلك مبنح سهمني مجانيني لكل سبعة أسهم 

قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )90( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 2007/03/27 م.
• رفعت شركة املراعي رأسمالها وذلك باالستحواذ علي كافة احلصص في شركة 

املخابز الغربية وشركة خدمات املخابز العاملية مقابل إصدار 9 ماليني سهم جديد 
ملالكي هذه الشركات ليصبح عدد أسهمها املصدرة )109( مليون سهم وذلك 

بتاريخ2007/03/27 م.
• رفعت شركة املصافي العربية السعودية رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل سهمني 
قائمني ليصبح عدد أسهمها املصدرة )6( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 2007/03/31 م.
• رفعت شركة اجلبس األهلية رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل ثالثة أسهم قائمة 
ليصبح عدد أسهمها املصدرة )31,666,667( سهـــــم وذلك بتاريخ 2007/04/01 م .

• رفعت شركة عسير رأسمالها وذلك عن طريق إصدار )45,138,889( سهم 
“حقوق أولوية” بسعر 27 ريال للسهم الواحد متثل )10( رياالت قيمة اسمية و 

)17( رياالً عالوة إصدار ليصبح عدد أسهمها املصدرة )126,388,889( سهـــــم 
وذلك بتاريخ 2007/04/11 م.

• رفعت شركة التصنيع الوطنية رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل سهمني 
قائمني ليصبح عدد أسهمها املصدرة )349,573,575( سهـــم  وذلك بتاريخ 

2007/04/11 م.
• رفعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني 

لكل سهمني قائمني ليصبح عدد أسهمها املصدرة )10.8( مليون سهـــم وذلك 
بتاريخ 2007/04/18 م.

• رفعت الشركة السعودية للنقل اجلماعي رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل 
أربعة أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )125( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 

2007/04/24 م.
• رفع بنك اجلزيرة رأسماله وذلك مبنح سهم مجاني لكل سهم قائم ليصبح عدد 

أسهمه املصدرة )225( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 2007/04/30 م.
• رفعت شركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية رأسمالها وذلك مبنح 7 أسهم 

مجانية لكل  32 سهماً قائماً ليصبح عدد أسهمها املصدرة )150( مليون سهـــم 
وذلك بتاريخ 2007/05/02 م.

• رفعت الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات “سبكيم”  رأسمالها وذلك مبنح 
سهم مجاني لكل ثالثة أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )200( مليون 

سهـــم وذلك بتاريخ 2007/05/12 م.
• رفعت شركة مناء للكيماويات رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني لكل ثمانية 
أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )76.5( مليون سهـــم وذلك بتاريخ 

2007/06/02 م.

• رفعت شركة فواز عبد العزيز احلكير وشركاه رأسمالها وذلك مبنح ثالثة أسهم 
مجانية لكل أربعة أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )70( مليون سهـــم 

وذلك بتاريخ 2007/06/23 م.
• رفعت شركة الصحراء للبتر وكيماويات رأسمالها وذلك مبنح سهم مجاني  لكل 

أربعة أسهم  قائمة ليصبح عدد أسهمها املصدرة )187.5( مليون سهـــم وذلك 
بتاريخ 2007/07/17 م.

• رفعت شركة االسمنت العربية رأسمالها  ليصبح )800( مليون ريال مقسم على )80( مليون 
سهم على أن يتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار )10( مليون سهم لالكتتاب ملساهميها 

)حقوق أولوية( بسعر )50( رياال للسهم عبارة عن )10( رياالت قيمة إسمية و)40( رياال 
عالوة إصدار، ومنح سهم مجاني مقابل كل ستة أسهم وذلك بتاريخ 2007/12/04 م.

الأع�صاء اجلدد )الو�صطاء(

انضمت شركات الوساطة املالية التالية كأعضاء عـاملني في السوق املالية 
السعودية لتقدمي خدمات الوساطة املالية: 

• شركة فالكم للخدمات املالية، بتاريخ 2007/02/24 م.
• شركة املجموعة املالية هيرميس السعودية، بتاريخ 2007/03/04 م.

• شركة جدوى لالستثمار، بتاريخ 2007/03/10 م
• شركة رنا لالستثمار، بتاريخ 2007/03/21 م.

• الشركة السعودية السويسرية لألوراق املالية، بتاريخ 2007/04/23 م.
• شركة عوده العربية، بتاريخ 2007/11/27 م.

• املال سكيوريتيز العربية ، بتاريخ 2007/12/17 م.
وبذلك يصل عدد شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 21 شركة.

امل�صاواة التامة بني مواطني دول جمل�ص التعاون “متلك الأ�صهم وتداولها”

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم )267( وتاريخ 1428/8/14هـ القاضي 
بإلغاء الفقرة )أ( من قرار مجلس الوزراء رقم ) 49( وتاريخ 1426/2/25هـ ، 
وتفويض هيئة السوق املالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار املجلس األعلى ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية، الصادر في دورته )الثالثة والعشرين ( اخلاص 
بتطبيق املساواة التامة بني مواطني دول املجلس في مجال متلك األسهم 

وتداولها ؛ قرر مجلس هيئة السوق املالية ما يأتي:
1- على شركة السوق املالية السعودية )تداول( املُساواة التامة بني مواطني 

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واملواطنني السعوديني في مجال متلك 
األسهم املُدرجة في السوق وتداولها.

 2- يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية لألحكام 
والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال متلك األسهم املُدرجة في 

السوق وتداولها.
3- ألغراض تطبيق هذا القرار يُقصد مبواطني دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية األشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول 
مجلس التعاون ، واألشخاص االعتبارية اململوك غالبية رأسمالها ملواطنني من 
دول املجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول املجلس ، وفقاً للتعريف 
الوارد في قرار املجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية الصادر 

في دورته اخلامسة عشرة املوافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 
1418/1/20هـ.

4- يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات  سابقة.
5- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
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ن�سبة 

التغري% 

عام 2006 م  عام 2007 م الربع الرابع - 2007 الربع الثالث - 2007 الربع الثاين - 2007 الربع الأول - 2007            

%31.67- 96,095,920 65,665,500 12,260,493 14,455,414 17,505,319 21,444,274 عدد ال�صفقات املنفذة

%19.85- 73,438,688,080 58,862,003,681 14,133,385,843 11,033,940,615 14,089,423,682 19,605,253,541 عدد الأ�صهم املتداولة

%51.39- 5,261,851,347,215.25 2,557,712,529,502.75 553,414,458,734.75 515,958,252,593.25 633,834,392,467.75 854,505,425,707.00 قيمة الأ�صهم املتداولة )ريال(

- 265 248 57 65 65 61 عدد اأيام التداول

%26.98- 362,626 264,780 215,096 222,391 269,313 351,545
 املتو�صط اليومي لعدد

ال�صفقات

%14.35- 277,127,125 237,346,789 247,954,138 169,752,933 216,760,364 321,397,599
 املتو�صط اليومي لعدد الأ�صهم

املتداولة

%48.06- 19,856,042,820 10,313,356,974 9,709,025,592 7,937,819,271 9,751,298,346 14,008,285,667
املتو�صط اليومي لقيمة الأ�صهم 

املتداولة )ريال(

%58.77 1,225.86 1,946.35 1,946.35 1,329.82 1,112.63 1,193.92
القيمه ال�صوقية للأ�صهم 

امل�صدرة )مليار ريال(  

%40.87 7,933.29 11,175.96 11,175.96 7,833.42 6,969.72 7,666.11  املوؤ�رش العام لل�صعار )نقطة) 

مقارنة معلومات التداول )2007 / 2006 (

مؤشر تداول ألسهم جميع الشركات واألسهم املتداولة - 2007م
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أداء مؤشرات القطاعات

تداول األسهم السنوي 1998-2007م

تداول األسهم السنوي 1998-2007م

- 291,742 116,617,939 - 23,226,589,738.00 1995

%2.74- 283,759 %18.19 137,832,560 %9.35 25,397,329,810.00 1996

%62.13 460,056 %127.79 313,975,338 %144.36 62,060,355,885.00 1997

%18.14- 376,617 %6.16- 294,637,204 %17.00- 51,509,159,079.00 1998

%16.36 438,226 %79.04 527,505,706 %9.84 56,578,723,026.00 1999

%13.67 498,135 %5.20 554,913,443 %15.40 65,292,885,455.00 2000

%21.46 605,035 %24.67 691,828,307 %28.04 83,601,314,148.00 2001

%70.84 1,033,669 11,430,449,001 %60.03 133,787,078,591.00 2002

%264.08 3,763,403 %209.82 35,414,293,119 %345.87 596,510,039,348.50 2003

%253.92 13,319,523 %79.80 63,674,894,886 %197.37 1,773,859,050,285.50 2004

%249.92 46,607,951 %11.50 70,995,837,941 %133.32 4,138,695,670,040.50 2005

%106.18 96,095,920 %3.44 73,438,688,080 %27.14 5,261,851,347,215.25 2006

%31.67- 65,665,500 %19.85- 58,862,003,681 %51.39- 2,557,712,529,502.75 2007

 2007 -1995    

( )   %  *   

  (2001 - 1995)*

%    %  

- 291,742 116,617,939 - 23,226,589,738.00 1995

%2.74- 283,759 %18.19 137,832,560 %9.35 25,397,329,810.00 1996

%62.13 460,056 %127.79 313,975,338 %144.36 62,060,355,885.00 1997

%18.14- 376,617 %6.16- 294,637,204 %17.00- 51,509,159,079.00 1998

%16.36 438,226 %79.04 527,505,706 %9.84 56,578,723,026.00 1999

%13.67 498,135 %5.20 554,913,443 %15.40 65,292,885,455.00 2000

%21.46 605,035 %24.67 691,828,307 %28.04 83,601,314,148.00 2001

%70.84 1,033,669 11,430,449,001 %60.03 133,787,078,591.00 2002

%264.08 3,763,403 %209.82 35,414,293,119 %345.87 596,510,039,348.50 2003

%253.92 13,319,523 %79.80 63,674,894,886 %197.37 1,773,859,050,285.50 2004

%249.92 46,607,951 %11.50 70,995,837,941 %133.32 4,138,695,670,040.50 2005

%106.18 96,095,920 %3.44 73,438,688,080 %27.14 5,261,851,347,215.25 2006

%31.67- 65,665,500 %19.85- 58,862,003,681 %51.39- 2,557,712,529,502.75 2007

 2007 -1995    

( )   %  *   

  (2001 - 1995)*

%    %  
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الوحدات املركزية األكثر نشاطاً لألسهم )جميع عمليات البيع والشراء( في 2007م

الترتيبالنسبة٪عدد الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكمية*الترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

بنك اجلزيرة 

السعودي الفرنسي

البنك األهلي التجاري

مجموعة سامبا املالية

ساب   

بنك الراجحي

العربي الوطني

بنك االستثمار

بنك الرياض

السعودي الهولندي

بنك البالد

فالكم للخدمات املالية

هيرميس السعودية

جدوى لالستثمار

السعودي السويسري لألوراق املالية

أصول املالية

رنــا لالستثمار

بنك االمارات

عودة العربية السعودية

بنك دوتشه

املال سكيوريتيز 

اجملموع

22.25

11.78

10.79

10.76

10.58

10.23

7.26

5.77

5.19

3.02

1.83

0.19

0.12

0.08

0.06

0.04

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

25,085,719,629

13,292,568,898

12,688,970,904

12,149,954,405

12,344,776,015

12,101,105,621

8,457,934,455

7,378,016,062

5,954,907,656

3,403,007,140

2,214,049,297

215,151,258

135,261,423

85,156,365

51,862,416

51,275,909

25,859,868

20,920,190

618,681

835,282

3,732

115,657,955,206.00

21.69

11.49

10.97

10.51

10.67

10.46

7.31

6.38

5.15

2.94

1.91

0.19

0.12

0.07

0.04

0.04

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

21

20,144,593

16,834,032

20,729,061

19,054,955

9,767,106

16,849,487

9,401,952

4,640,795

8,250,691

2,900,887

2,349,314

166,144

66,265

51,580

45,805

51,610

13,528

12,379

295

432

89

131,331,000

15.34

12.82

15.78

14.51

7.44

12.83

7.16

3.53

6.28

2.21

1.79

0.13

0.05

0.04

0.03

0.04

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

2

5

1

3

6

4

7

9

8

10

11

12

13

15

16

14

17

18

20

19

21

1,138,238,104,607.75

602,480,619,502.00

552,120,984,848.00

550,608,849,510.75

541,193,172,828.25

523,367,636,379.00

371,385,381,165.25

295,118,832,011.00

265,361,787,100.25

154,501,471,454.75

93,578,930,169.25

9,755,471,663.25

6,110,018,954.25

4,105,434,051.75

3,245,025,060.25

2,205,937,628.25

1,229,068,608.00

765,212,746.50

30,015,336.25

22,987,909.75

117,471.00

5,115,425,059,005.50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

الوحدات املركزية األكثر نشاطاً لألسهم عن طريق اإلنترنت)جميع عمليات البيع والشراء( في الربع الرابع 2007م

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

السعودي لالستثمار

بنك البالد

فالكم للخدمات املالية

اصول املالية

جدوى لالستثمار

السعودي السويسري لألوراق املالية

اجملموع

24.03

14.86

13.71

13.55

10.16

8.09

6.26

3.58

1.69

1.63

1.50

0.75

0.15

0.03

0.02

3,746,108,345

2,231,422,979

2,016,686,614

1,969,701,931

1,532,213,288

1,202,330,347

921,554,496

513,815,808

216,045,752

258,641,495

233,918,020

126,250,799

20,842,794

4,663,748

1,633,320

14,995,829,736

24.98

14.88

13.45

13.13

10.22

8.02

6.15

3.43

1.44

1.72

1.56

0.84

0.14

0.03

0.01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2,448,607

2,382,844

2,887,163

2,786,781

1,984,085

905,866

953,281

786,253

191,608

166,836

284,538

86,522

17,151

4,079

1,298

15,886,912

15.41

15.00

18.17

17.54

12.49

5.70

6.00

4.95

1.21

1.05

1.79

0.54

0.11

0.03

0.01

3

4

1

2

5

7

6

8

10

11

9

12

13

14

15

144,059,600,392.25

89,085,375,860.50

82,183,382,215.50

81,206,415,962.25

60,877,460,055.50

48,470,664,387.25

37,548,965,515.25

21,431,439,782.00

10,127,948,333.50

9,786,026,958.50

9,006,438,911.75

4,517,042,520.50

884,957,611.00

176,963,202.25

105,831,295.75

599,468,513,003.75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

من حيث عدد ال�صفقات

عدد ال�صفقات  ال�رشكة

1,933,692 الباحة

1,880,488 األسماك

1,770,690 إعمـــار

1,555,588 ثمار

1,549,063 حائل الزراعية

من حيث عدد الأ�صهم املتداولة

ال�رشكة   عدد الأ�صهم 

3,037,296,613 كيان السعودية

2,205,185,499 كهرباء السعودية

2,046,642,213 إعمار

1,528,037,314 حائل الزراعيه

1,486,037,030 القصيم الزراعية

من حيث قيمة الأ�صهم املتداولة

ال�رشكة       قيمة الأ�صهم 

78,400,379,411.75 سابك

73,433,508,980.50 األسماك

67,974,609,139.50 الباحة

64,576,069,108.00 الدريس

62,431,733,554.25 ثمار

الشركات اخلمس األكثر نشاطاً خالل العام 2007م
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الوحدات املركزية األكثر نشاطاً لألسهم  )جميع عمليات البيع والشراء( في الربع الرابع 2007م

النسبة٪عدد الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكميةالترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

بنك اجلزيرة

ساب

البنك االهلي

بنك الراجحي

السعودي الفرنسي

مجموعة سامبا املاليه

العربي الوطني

بنك االستثمار

بنك الرياض

السعودي الهولندي

بنك البالد

فالكم للخدمات املالية

هيرميس السعودية

السعودي السويسري لألوراق املالية

جدوى لالستثمار

اصول املالية

رنا لالستثمار

بنك االمارات

عودة العربية السعودية

بنك دوتشه

املال سكيوريتيز العربية 

اجملموع

195,194,652,695.50

144,250,036,897.75

120,307,420,437.00

117,850,745,692.75

111,355,457,321.50

109,212,628,333.75

88,640,832,875.75

84,356,624,705.25

60,050,638,520.75

35,772,885,425.75

22,325,121,748.75

5,523,455,880.00

4,903,575,317.00

2,662,287,574.50

2,421,051,957.75

1,122,557,989.50

763,813,935.25

79,865,106.25

30,015,336.25

5,132,247.50

117,471.00

1,106,828,917,469.50

17.64

13.03

10.87

10.65

10.06

9.87

8.01

7.62

5.43

3.23

2.02

0.50

0.44

0.24

0.22

0.10

0.07

0.01

0.00

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

5,178,349,595

3,653,785,915

3,039,811,181

 3,021,237,574

2,764,743,634

2,583,615,926

2,253,818,996

2,453,827,221

1,463,967,287

864,040,017

592,178,710

142,912,224

113,488,753

43,186,314

50,047,859

26,000,106

16,451,463

2,546,444

618,681

120,000

3,732

28,264,751,632.00

18.32

12.93

10.75

10.69

9.78

9.14

7.97

8.68

5.18

3.06

2.10

0.51

0.40

0.15

0.18

0.09

0.06

0.01

0.00

0.00

0.00

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

20

21

3,171,329

2,119,186

4,078,374

3,289,923

2,721,180

3,267,016

1,895,672

1,045,077

1,613,764

586,062

502,834

99,614

46,527

32,456

22,312

21,701

6,493

1,041

295

41

89

24,520,986

12.93

8.64

16.63

13.42

11.10

13.32

7.73

4.26

6.58

2.39

2.05

0.41

0.19

0.13

0.09

0.09

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

الوحدات املركزية األكثر نشاطاً لألسهم عن طريق اإلنترنت )جميع عمليات البيع والشراء( في 2007م

النسبة٪عدد الصفقاتالترتيبالنسبة٪الكمية*الترتيبالنسبة٪القيمةالبنك

 بنك اجلزيرة

السعودي الفرنسي

مجموعة سامبا املالية

البنك االهلي التجاري

بنك الراجحي

ساب

العربي الوطني   

بنك الرياض

بنك البالد

السعودي لالستثمار

السعودي الهولندي

فالكم للخدمات املالية

أصول املالية  

جدوى لالستثمار  

السعودي السويسري لألوراق املالية

اجملموع

27.35

16.44

14.94

12.93

9.78

6.35

5.25

3.23

1.18

1.15

1.12

0.23

0.03

0.02

0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18,688,695,786

11,420,505,566

10,491,594,328

9,214,447,404

7,177,036,239

4,426,580,739

3,632,587,010

2,302,582,130

860,471,754

859,481,639

772,185,861

171,268,886

20,842,794

10,462,351

1,633,320

70,050,375,807

26.68

16.30

14.98

13.15

10.25

6.32

5.19

3.29

1.23

1.23

1.10

0.24

0.03

0.01

0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15,644,541

15,226,980

17,312,843

15,766,296

11,458,057

4,298,324

4,821,469

4,127,120

1,324,155

779,583

743,592

129,656

17,151

12,515

1,298

91,663,580

17.07

16.61

18.89

17.20

12.50

4.69

5.26

4.50

1.44

0.85

0.81

0.14

0.02

0.01

0.00

867,131,135,071.75

521,363,580,881.00

473,741,484,218.00

410,085,424,332.50

310,016,041,779.50

201,426,063,066.50

166,334,166,958.25

102,545,316,941.75

37,459,753,607.75

36,337,040,571.50

35,398,817,960.75

7,172,701,628.75

884,957,611.00

489,169,835.75

105,831,295.75

3,170,491,485,760.50



12

 الشركة

                   املـؤشــــــــــرات املـــــــــــالــيــــة                               الـرئيـــســــــــيــة ســبــتـمـبــــر 2007م.
صافي الربح

(مليون)

حقوق المساهمين
(مليون)

القيمة السوقية
(٪)

القيمة السوقية
(مليون)

الرياض

اجلزيرة

استثمار

الهولندي السعودي 

الفرنسي السعودي 

ساب

العربي الوطني

سامبا

الراجحي

البالد

قطاع البنوك

2,921.55

846.80

1,169.22

834.83

2,652.77

2,487.64

2,535.43

4,805.65

6,953.47

99.79

25,307.13

12,218.01

4,454.27

6,663.02

4,619.20

10,582.86

9,685.77

9,943.93

16,928.42

22,030.36

3,123.95

100,249.78

3.05

0.76

1.18

0.85

3.35

2.76

2.83

5.55

9.03

0.62

29.97

59,375.00

14,737.50

22,972.19

16,537.50

65,109.38

53,625.00

55,055.00

108,000.00

175,837.50

12,075.00

583,324.065

العربية االسمنت 

اليمامة اسمنت 

السعوديه اسمنت 

القصيم اسمنت 

اجلنوبيه اسمنت 

اسمنت ينبع

الشرقية اسمنت 

اسمنت تبوك

قطاع االسمنت

365.29

716.14

672.56

460.51

685.12

656.82

541.14

212.27

4,309.85

1,728.28

2,595.85

2,570.10

1,375.05

2,189.58

2,213.26

1,930.27

1,212.06

15,814.45

0.39

0.65

0.67

0.42

0.63

0.51

0.39

0.19

3.86

7,680.00

12,723.75

12,954.00

8,145.00

12,215.00

9,896.25

7,654.00

3,780.00

75,048.00

سابك

سافكو

املصافي

اخلزف

مجموعة صافوال

التصنيع

الدوائية

والتصنيع الغاز 

اجلبس

الغذائية

الكابالت

املتطورة

صدق

للتنمية اإلحساء 

زجاج

اميانتيت

اللجني

فيبكو

سيسكو

أنابيب

للكيماويات مناء 

معدنية

السعودية الكيميائية 

الزامل للصناعة

السعودية اجملموعة 

للبتروكيماويات الصحراء 

سدافكو

املراعي

ينساب

صناعة الورق

العاملية سبكيم 

البابطني

املتقدمة

اللطيف العبد 

كيان السعودية

الفخارية

قطاع الصناعة

496,250.00

39,700.00

1,425.00

2,712.50

17,906.25

17,478.70

3,660.00

2,587.50

2,406.67

775.00

4,332.00

1,425.60

1,010.00

1,436.31

1,612.50

3,927.00

3,287.00

599.84

1,390.00

2,520.00

2,467.13

1,104.04

2,292.45

4,117.50

15,131.25

8,109.38

1,503.13

13,052.75

29,671.88

1,824.00

12,400.00

2,187.00

6,821.34

4,452.50

39,000.00

1,635.00

2,680.00

754,891.205

25.50

2.04

0.07

0.14

0.92

0.90

0.19

0.13

0.12

0.04

0.22

0.07

0.05

0.07

0.08

0.20

0.17

0.03

0.07

0.13

0.13

0.06

0.12

0.21

0.78

0.42

0.08

0.67

1.52

0.09

0.64

0.11

0.35

0.23

2.00

0.08

0.14

38.79

84,293.14

5,091.07

411.34

582.28

6,717.45

5,799.47

2,135.81

1,017.38

495.82

159.33

1,032.20

784.46

230.12

464.86

398.17

1,299.20

691.61

89.84

438.74

610.42

838.42

321.83

874.46

836.45

3,025.86

2,372.94

478.59

2,870.38

5,730.63

358.47

3,503.39

401.20

1,417.60

1,059.72

-

189.57

394.10

137,416.31

26,305.83

1,780.80

10.82

120.39

1,285.65

674.73

113.08

118.93

112.15

14.25

266.36

9.66

-19.31

-9.77

36.07

63.92

-17.30

13.74

8.88

121.18

32.24

33.15

140.75

198.27

491.99

-4.95

41.45

604.68

12.76

77.20

492.71

104.27

2.62

197.80

-

53.42

125.11

33,613.51

12

 الشركة

                   املـؤشــــــــــرات املـــــــــــالــيــــة                               الـرئيـــســــــــيــة ســبــتـمـبــــر 2007م.
صافي الربح

(مليون)

حقوق المساهمين
(مليون)

القيمة السوقية
(٪)

القيمة السوقية
(مليون)

الرياض

اجلزيرة

استثمار

الهولندي السعودي 

الفرنسي السعودي 

ساب

العربي الوطني

سامبا

الراجحي

البالد

قطاع البنوك

2,921.55

846.80

1,169.22

834.83

2,652.77

2,487.64

2,535.43

4,805.65

6,953.47

99.79

25,307.13

12,218.01

4,454.27

6,663.02

4,619.20

10,582.86

9,685.77

9,943.93

16,928.42

22,030.36

3,123.95

100,249.78

3.05

0.76

1.18

0.85

3.35

2.76

2.83

5.55

9.03

0.62

29.97

59,375.00

14,737.50

22,972.19

16,537.50

65,109.38

53,625.00

55,055.00

108,000.00

175,837.50

12,075.00

583,324.065

العربية االسمنت 

اليمامة اسمنت 

السعوديه اسمنت 

القصيم اسمنت 

اجلنوبيه اسمنت 

اسمنت ينبع

الشرقية اسمنت 

اسمنت تبوك

قطاع االسمنت

365.29

716.14

672.56

460.51

685.12

656.82

541.14

212.27

4,309.85

1,728.28

2,595.85

2,570.10

1,375.05

2,189.58

2,213.26

1,930.27

1,212.06

15,814.45

0.39

0.65

0.67

0.42

0.63

0.51

0.39

0.19

3.86

7,680.00

12,723.75

12,954.00

8,145.00

12,215.00

9,896.25

7,654.00

3,780.00

75,048.00

سابك

سافكو

املصافي

اخلزف

مجموعة صافوال

التصنيع

الدوائية

والتصنيع الغاز 

اجلبس

الغذائية

الكابالت

املتطورة

صدق

للتنمية اإلحساء 

زجاج

اميانتيت

اللجني

فيبكو

سيسكو

أنابيب

للكيماويات مناء 

معدنية

السعودية الكيميائية 

الزامل للصناعة

السعودية اجملموعة 

للبتروكيماويات الصحراء 

سدافكو

املراعي

ينساب

صناعة الورق

العاملية سبكيم 

البابطني

املتقدمة

اللطيف العبد 

كيان السعودية

الفخارية

قطاع الصناعة

496,250.00

39,700.00

1,425.00

2,712.50

17,906.25

17,478.70

3,660.00

2,587.50

2,406.67

775.00

4,332.00

1,425.60

1,010.00

1,436.31

1,612.50

3,927.00

3,287.00

599.84

1,390.00

2,520.00

2,467.13

1,104.04

2,292.45

4,117.50

15,131.25

8,109.38

1,503.13

13,052.75

29,671.88

1,824.00

12,400.00

2,187.00

6,821.34

4,452.50

39,000.00

1,635.00

2,680.00

754,891.205

25.50

2.04

0.07

0.14

0.92

0.90

0.19

0.13

0.12

0.04

0.22

0.07

0.05

0.07

0.08

0.20

0.17

0.03

0.07

0.13

0.13

0.06

0.12

0.21

0.78

0.42

0.08

0.67

1.52

0.09

0.64

0.11

0.35

0.23

2.00

0.08

0.14

38.79

84,293.14

5,091.07

411.34

582.28

6,717.45

5,799.47

2,135.81

1,017.38

495.82

159.33

1,032.20

784.46

230.12

464.86

398.17

1,299.20

691.61

89.84

438.74

610.42

838.42

321.83

874.46

836.45

3,025.86

2,372.94

478.59

2,870.38

5,730.63

358.47

3,503.39

401.20

1,417.60

1,059.72

-

189.57

394.10

137,416.31

26,305.83

1,780.80

10.82

120.39

1,285.65

674.73

113.08

118.93

112.15

14.25

266.36

9.66

-19.31

-9.77

36.07

63.92

-17.30

13.74

8.88

121.18

32.24

33.15

140.75

198.27

491.99

-4.95

41.45

604.68

12.76

77.20

492.71

104.27

2.62

197.80

-

53.42

125.11

33,613.51
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                   املـؤشــــــــــرات املـــــــــــالــيــــة                               الـرئيـــســــــــيــة ســبــتـمـبــــر 2007م.
األسهم المصدرة

(مليون)

العائد علىالسعر للعائد
السهم

السعر/القيمة
الدفترية

القيمة 
الدفترية

سعر
اإلغالق

95.00

65.50

58.75

62.50

115.75

143.00

121.00

180.00

130.25

40.25

625.000

225.000

391.016

264.600

562.500

375.000

455.000

600.000

1,350.000

300.000

5,148.116

20.32

17.40

19.65

19.81

24.54

21.56

21.71

22.47

25.29

121.01

23.05

4.67

3.76

2.99

3.16

4.72

6.63

5.57

8.01

5.15

0.33

4.92

4.86

3.31

3.45

3.58

6.15

5.54

5.54

6.38

7.98

3.87

5.82

19.55

19.80

17.04

17.46

18.81

25.83

21.85

28.21

16.32

10.41

19.47

96.00

94.25

127.00

181.00

87.25

94.25

89.00

42.00

80.000

135.000

102.000

45.000

140.000

105.000

86.000

90.000

783.000

21.02

17.77

19.26

17.69

17.83

15.07

14.14

17.81

17.41

4.57

5.30

6.59

10.23

4.89

6.26

6.29

2.36

5.50

4.44

4.90

5.04

5.92

5.58

4.47

3.97

3.12

4.75

21.60

19.23

25.20

30.56

15.64

21.08

22.45

13.47

20.20

198.50

198.50

237.50

108.50

47.75

50.00

61.00

34.50

76.00

38.75

57.00

33.00

25.25

33.50

64.50

34.00

47.50

87.25

34.75

80.00

32.25

67.50

36.25

91.50

67.25

43.25

46.25

119.75

52.75

76.00

62.00

81.00

48.25

68.50

26.00

109.00

83.75

33.72

25.46

68.56

23.29

17.91

16.59

35.60

13.57

15.66

7.97

13.58

18.16

5.75

10.84

15.93

11.25

9.99

13.07

10.97

19.38

10.96

19.68

13.83

18.59

13.45

12.66

14.73

26.33

10.19

14.94

17.52

14.86

10.03

16.30

-

12.64

12.32

18.43

5.89

7.80

3.46

4.66

2.67

3.01

1.71

2.54

4.85

4.86

4.20

1.82

4.39

3.09

4.05

3.02

4.75

6.68

3.17

4.13

2.94

3.43

2.62

4.92

5.00

3.42

3.14

4.55

5.18

5.09

3.54

5.45

4.81

4.20

-

8.62

6.80

5.49

10.52

8.90

1.80

4.82

3.43

1.93

1.88

1.59

3.54

0.71

3.50

0.22

-0.48

-0.23

1.44

0.55

-0.25

2.00

0.22

3.85

0.42

2.03

2.23

4.41

2.19

-0.03

1.28

5.55

0.02

3.22

2.46

3.86

0.02

3.04

-

3.56

3.91

4.51

18.86

22.29

131.70

22.53

13.93

25.90

32.37

21.76

21.46

54.39

16.26

147.61

  (س)

  (س)

44.71

61.44

  (س)

43.67

156.55

20.80

76.52

33.30

16.29

20.77

30.76

  (س)

36.26

21.59

2326.11

23.63

25.17

20.97

2607.55

22.51

-

30.61

21.42

22.46

2,500.000

200.000

6.000

25.000

375.000

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

225.000

187.500

32.500

109.000

562.500

24.000

200.000

27.000

141.375

65.000

1,500.000

15.000

32.000

7,454.362
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                   املـؤشــــــــــرات املـــــــــــالــيــــة                               الـرئيـــســــــــيــة ســبــتـمـبــــر 2007م.
صافي الربح

(مليون)

حقوق المساهمين
(مليون)

القيمة السوقية
(٪)

القيمة السوقية
(مليون)

الرياض

اجلزيرة

استثمار

الهولندي السعودي 

الفرنسي السعودي 

ساب

العربي الوطني

سامبا

الراجحي

البالد

قطاع البنوك

2,921.55

846.80

1,169.22

834.83

2,652.77

2,487.64

2,535.43

4,805.65

6,953.47

99.79

25,307.13

12,218.01

4,454.27

6,663.02

4,619.20

10,582.86

9,685.77

9,943.93

16,928.42

22,030.36

3,123.95

100,249.78

3.05

0.76

1.18

0.85

3.35

2.76

2.83

5.55

9.03

0.62

29.97

59,375.00

14,737.50

22,972.19

16,537.50

65,109.38

53,625.00

55,055.00

108,000.00

175,837.50

12,075.00

583,324.065

العربية االسمنت 

اليمامة اسمنت 

السعوديه اسمنت 

القصيم اسمنت 

اجلنوبيه اسمنت 

اسمنت ينبع

الشرقية اسمنت 

اسمنت تبوك

قطاع االسمنت

365.29

716.14

672.56

460.51

685.12

656.82

541.14

212.27

4,309.85

1,728.28

2,595.85

2,570.10

1,375.05

2,189.58

2,213.26

1,930.27

1,212.06

15,814.45

0.39

0.65

0.67

0.42

0.63

0.51

0.39

0.19

3.86

7,680.00

12,723.75

12,954.00

8,145.00

12,215.00

9,896.25

7,654.00

3,780.00

75,048.00

سابك

سافكو

املصافي

اخلزف

مجموعة صافوال

التصنيع

الدوائية

والتصنيع الغاز 

اجلبس

الغذائية

الكابالت

املتطورة

صدق

للتنمية اإلحساء 

زجاج

اميانتيت

اللجني

فيبكو

سيسكو

أنابيب

للكيماويات مناء 

معدنية

السعودية الكيميائية 

الزامل للصناعة

السعودية اجملموعة 

للبتروكيماويات الصحراء 

سدافكو

املراعي

ينساب

صناعة الورق

العاملية سبكيم 

البابطني

املتقدمة

اللطيف العبد 

كيان السعودية

الفخارية

قطاع الصناعة

496,250.00

39,700.00

1,425.00

2,712.50

17,906.25

17,478.70

3,660.00

2,587.50

2,406.67

775.00

4,332.00

1,425.60

1,010.00

1,436.31

1,612.50

3,927.00

3,287.00

599.84

1,390.00

2,520.00

2,467.13

1,104.04

2,292.45

4,117.50

15,131.25

8,109.38

1,503.13

13,052.75

29,671.88

1,824.00

12,400.00

2,187.00

6,821.34

4,452.50

39,000.00

1,635.00

2,680.00

754,891.205

25.50

2.04

0.07

0.14

0.92

0.90

0.19

0.13

0.12

0.04

0.22

0.07

0.05

0.07

0.08

0.20

0.17

0.03

0.07

0.13

0.13

0.06

0.12

0.21

0.78

0.42

0.08

0.67

1.52

0.09

0.64

0.11

0.35

0.23

2.00

0.08

0.14

38.79

84,293.14

5,091.07

411.34

582.28

6,717.45

5,799.47

2,135.81

1,017.38

495.82

159.33

1,032.20

784.46

230.12

464.86

398.17

1,299.20

691.61

89.84

438.74

610.42

838.42

321.83

874.46

836.45

3,025.86

2,372.94

478.59

2,870.38

5,730.63

358.47

3,503.39

401.20

1,417.60

1,059.72

-

189.57

394.10

137,416.31

26,305.83

1,780.80

10.82

120.39

1,285.65

674.73

113.08

118.93

112.15

14.25

266.36

9.66

-19.31

-9.77

36.07

63.92

-17.30

13.74

8.88

121.18

32.24

33.15

140.75

198.27

491.99

-4.95

41.45

604.68

12.76

77.20

492.71

104.27

2.62

197.80

-

53.42

125.11

33,613.51
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                   املـؤشــــــــــرات املـــــــــــالــيــــة                               الـرئيـــســــــــيــة ســبــتـمـبــــر 2007م.
األسهم المصدرة

(مليون)

العائد علىالسعر للعائد
السهم

السعر/القيمة
الدفترية

القيمة 
الدفترية

سعر
اإلغالق

95.00

65.50

58.75

62.50

115.75

143.00

121.00

180.00

130.25

40.25

625.000

225.000

391.016

264.600

562.500

375.000

455.000

600.000

1,350.000

300.000

5,148.116

20.32

17.40

19.65

19.81

24.54

21.56

21.71

22.47

25.29

121.01

23.05

4.67

3.76

2.99

3.16

4.72

6.63

5.57

8.01

5.15

0.33

4.92

4.86

3.31

3.45

3.58

6.15

5.54

5.54

6.38

7.98

3.87

5.82

19.55

19.80

17.04

17.46

18.81

25.83

21.85

28.21

16.32

10.41

19.47

96.00

94.25

127.00

181.00

87.25

94.25

89.00

42.00

80.000

135.000

102.000

45.000

140.000

105.000

86.000

90.000

783.000

21.02

17.77

19.26

17.69

17.83

15.07

14.14

17.81

17.41

4.57

5.30

6.59

10.23

4.89

6.26

6.29

2.36

5.50

4.44

4.90

5.04

5.92

5.58

4.47

3.97

3.12

4.75

21.60

19.23

25.20

30.56

15.64

21.08

22.45

13.47

20.20

198.50

198.50

237.50

108.50

47.75

50.00

61.00

34.50

76.00

38.75

57.00

33.00

25.25

33.50

64.50

34.00

47.50

87.25

34.75

80.00

32.25

67.50

36.25

91.50

67.25

43.25

46.25

119.75

52.75

76.00

62.00

81.00

48.25

68.50

26.00

109.00

83.75

33.72

25.46

68.56

23.29

17.91

16.59

35.60

13.57

15.66

7.97

13.58

18.16

5.75

10.84

15.93

11.25

9.99

13.07

10.97

19.38

10.96

19.68

13.83

18.59

13.45

12.66

14.73

26.33

10.19

14.94

17.52

14.86

10.03

16.30

-

12.64

12.32

18.43

5.89

7.80

3.46

4.66

2.67

3.01

1.71

2.54

4.85

4.86

4.20

1.82

4.39

3.09

4.05

3.02

4.75

6.68

3.17

4.13

2.94

3.43

2.62

4.92

5.00

3.42

3.14

4.55

5.18

5.09

3.54

5.45

4.81

4.20

-

8.62

6.80

5.49

10.52

8.90

1.80

4.82

3.43

1.93

1.88

1.59

3.54

0.71

3.50

0.22

-0.48

-0.23

1.44

0.55

-0.25

2.00

0.22

3.85

0.42

2.03

2.23

4.41

2.19

-0.03

1.28

5.55

0.02

3.22

2.46

3.86

0.02

3.04

-

3.56

3.91

4.51

18.86

22.29

131.70

22.53

13.93

25.90

32.37

21.76

21.46

54.39

16.26

147.61

  (س)

  (س)

44.71

61.44

  (س)

43.67

156.55

20.80

76.52

33.30

16.29

20.77

30.76

  (س)

36.26

21.59

2326.11

23.63

25.17

20.97

2607.55

22.51

-

30.61

21.42

22.46

2,500.000

200.000

6.000

25.000

375.000

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

225.000

187.500

32.500

109.000

562.500

24.000

200.000

27.000

141.375

65.000

1,500.000

15.000

32.000

7,454.362
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 الشركة

)  املؤشر سالب ألن الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات املالية آلخر أربعة أرباع (الربع الثالث 2007 كآخر ربع) ) 

السعودية كهرباء 

قطاع الكهرباء

1,576.35

1,576.35

61,457.26

61,457.26

3.16

3.16

48,635.95

48,635.95

االتصاالت

احتاد اتصاالت

قطاع االتصاالت

11,751.35

1,194.97

12,946.31

167,500.00

36,750.00

204,250.00

8.61

1.89

10.49

35,119.64

5,398.06

40,517.70

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

76.18

7.91

-283.84

21.86

284.91

398.16

185.68

8.17

-5.91

4.42

69.14

-5.21

-2.94

-1.87

264.47

49.07

382.93

-16.11

129.64

265.91

-

80.12

96.84

919.87

37.04

1,813.95

5,398.63

1,420.85

403.59

105.68

208.83

2,982.47

3,029.63

3,117.03

162.35

130.04

107.99

1,355.96

86.48

73.75

620.90

674.77

286.00

1,353.44

8,443.39

500.28

875.37

-

288.40

652.24

60,268.45

114.68

10,611.68

106,271.60

0.11

0.06

0.10

0.03

0.27

0.28

0.38

0.04

0.03

0.04

0.13

0.03

0.03

0.09

0.24

0.07

0.24

0.99

0.11

0.23

0.92

0.12

0.13

4.05

0.07

2.04

11.63

2,187.50

1,203.75

1,980.00

633.75

5,339.94

5,362.50

7,334.32

751.50

532.50

723.60

2,450.00

535.00

492.28

1,771.00

4,725.00

1,315.00

4,700.00

19,337.50

2,062.50

4,427.50

17,959.95

2,246.33

2,475.00

78,750.00

1,320.00

39,690.00

226,318.91

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

قطاع التأمني

590.80

-26.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

563.97

1,729.83

286.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,016.41

0.39

0.24

0.23

0.06

0.05

0.06

0.07

0.06

0.06

0.07

0.05

0.07

0.07

0.06

0.05

1.59

7,512.50

4,582.50

4,380.00

1,155.00

980.00

1,260.00

1,285.00

1,165.00

1,190.00

1,407.50

1,067.50

1,336.50

1,452.50

1,190.00

1,007.50

30,971.50

صافي الربح
(مليون)

حقوق المساهمين
(مليون)

القيمة السوقية
(٪)

القيمة السوقية
(مليون)

83,851.56454,651.41100.001,946,347.19السوق

نادك

الزراعية القصيم 

حائل الزراعية

تبوك الزراعية

األسماك

للزراعة الشرقية 

اجلوف الزراعية

الزراعية بيشة 

للتنمية جازان 

قطاع الزراعة

83.15

-13.37

37.41

28.25

-30.92

-4.37

53.42

-37.02

19.26

135.81

2,540.00

1,137.50

1,020.00

1,135.00

1,315.00

480.00

860.00

348.75

1,250.00

10,086.25

0.13

0.06

0.05

0.06

0.07

0.02

0.04

0.02

0.06

0.52

989.78

405.64

436.14

383.31

197.81

91.27

403.73

56.49

765.07

3,729.22
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 الشركة

)  املؤشر سالب ألن الشركة سجلت خسائر وفقاً للبيانات املالية آلخر أربعة أرباع (الربع الثالث 2007 كآخر ربع) ) 

السعودية كهرباء 

قطاع الكهرباء

1,576.35

1,576.35

61,457.26

61,457.26

3.16

3.16

48,635.95

48,635.95

االتصاالت

احتاد اتصاالت

قطاع االتصاالت

11,751.35

1,194.97

12,946.31

167,500.00

36,750.00

204,250.00

8.61

1.89

10.49

35,119.64

5,398.06

40,517.70

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

76.18

7.91

-283.84

21.86

284.91

398.16

185.68

8.17

-5.91

4.42

69.14

-5.21

-2.94

-1.87

264.47

49.07

382.93

-16.11

129.64

265.91

-

80.12

96.84

919.87

37.04

1,813.95

5,398.63

1,420.85

403.59

105.68

208.83

2,982.47

3,029.63

3,117.03

162.35

130.04

107.99

1,355.96

86.48

73.75

620.90

674.77

286.00

1,353.44

8,443.39

500.28

875.37

-

288.40

652.24

60,268.45

114.68

10,611.68

106,271.60

0.11

0.06

0.10

0.03

0.27

0.28

0.38

0.04

0.03

0.04

0.13

0.03

0.03

0.09

0.24

0.07

0.24

0.99

0.11

0.23

0.92

0.12

0.13

4.05

0.07

2.04

11.63

2,187.50

1,203.75

1,980.00

633.75

5,339.94

5,362.50

7,334.32

751.50

532.50

723.60

2,450.00

535.00

492.28

1,771.00

4,725.00

1,315.00

4,700.00

19,337.50

2,062.50

4,427.50

17,959.95

2,246.33

2,475.00

78,750.00

1,320.00

39,690.00

226,318.91

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

قطاع التأمني

590.80

-26.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

563.97

1,729.83

286.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,016.41

0.39

0.24

0.23

0.06

0.05

0.06

0.07

0.06

0.06

0.07

0.05

0.07

0.07

0.06

0.05

1.59

7,512.50

4,582.50

4,380.00

1,155.00

980.00

1,260.00

1,285.00

1,165.00

1,190.00

1,407.50

1,067.50

1,336.50

1,452.50

1,190.00

1,007.50

30,971.50

صافي الربح
(مليون)

حقوق المساهمين
(مليون)

القيمة السوقية
(٪)

القيمة السوقية
(مليون)

83,851.56454,651.41100.001,946,347.19السوق

نادك

الزراعية القصيم 

حائل الزراعية

تبوك الزراعية

األسماك

للزراعة الشرقية 

اجلوف الزراعية

الزراعية بيشة 

للتنمية جازان 

قطاع الزراعة

83.15

-13.37

37.41

28.25

-30.92

-4.37

53.42

-37.02

19.26

135.81

2,540.00

1,137.50

1,020.00

1,135.00

1,315.00

480.00

860.00

348.75

1,250.00

10,086.25

0.13

0.06

0.05

0.06

0.07

0.02

0.04

0.02

0.06

0.52

989.78

405.64

436.14

383.31

197.81

91.27

403.73

56.49

765.07

3,729.22

15

14.75 11.67

11.67

1.26

1.26

0.38

0.38

6.0938.99

38.99

4,166.594

4,166.594

83.75

73.50

17.56

10.80

16.21

4.77

6.81

5.04

5.88

2.39

5.18

14.25

30.75

15.78

2,000.000

500.000

2,500.000

125.000

45.000

120.000

15.000

126.389

150.000

164.816

18.000

15.000

10.800

100.000

10.000

10.150

38.500

30.000

20.000

80.000

850.000

30.000

70.000

671.400

18.300

60.000

6,300.000

8.000

540.000

10,111.355

28.71

152.26

  (س)

29.00

18.74

13.47

39.50

91.94

  (س)

163.75

35.44

  (س)

  (س)

  (س)

17.87

26.80

12.27

  (س)

15.91

16.65

-

28.04

25.56

85.61

35.64

21.88

41.92

0.61

0.18

-2.37

1.46

2.25

2.65

1.13

0.45

-0.39

0.41

0.69

-0.52

-0.29

-0.05

8.82

2.45

4.79

-0.02

4.32

3.80

-

4.38

1.61

0.15

4.63

3.36

0.53

1.54

2.98

18.74

3.03

1.79

1.77

2.35

4.63

4.09

6.70

1.81

6.19

6.68

2.85

7.00

4.60

3.47

2.29

4.12

5.06

-

7.79

3.79

1.31

11.51

3.74

2.13

11.37

8.97

0.88

13.92

23.60

20.20

18.91

9.02

8.67

10.00

13.56

8.65

7.27

16.13

22.49

14.30

16.92

9.93

16.68

12.51

-

15.76

10.87

9.57

14.34

19.65

10.51

17.50

26.75

16.50

42.25

42.25

35.75

44.50

41.75

35.50

67.00

24.50

53.50

48.50

46.00

157.50

65.75

58.75

22.75

68.75

63.25

26.75

122.75

41.25

12.50

165.00

73.50

 

50.000

30.000

80.000

10.000

10.000

20.000

20.000

10.000

20.000

10.000

10.000

22.000

10.000

10.000

10.000

322.000

12.72

  (س)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.92

11.82

-0.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.75

4.34

15.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.36

34.60

9.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.26

150.25

152.75

54.75

115.50

98.00

63.00

64.25

116.50

59.50

140.75

106.75

60.75

145.25

119.00

100.75

األسهم المصدرة
(مليون)

العائد علىالسعر للعائد
السهم

السعر/القيمة
الدفترية

القيمة 
الدفترية

سعر
اإلغالق

30,727.92723.212.734.2814.80

63.50

22.75

34.00

56.75

65.75

64.00

43.00

69.75

25.00

24.74

8.11

14.54

19.17

9.89

12.17

20.19

11.298

15.30

15.38

2.57

2.80

2.34

2.96

6.65

5.26

2.13

6.17

1.63

2.70

2.08

-0.27

1.25

1.41

-1.55

-0.58

2.67

-7.403

0.39

0.56

30.55

  (س)

27.27

40.18

  (س)

  (س)

16.10

  (س)

64.90

74.27

40.000

50.000

30.000

20.000

20.000

7.500

20.000

5.000

50.000

242.500




