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ظهرت نتائج �لقطاع �مل�صريف �ل�صعودي يف م�صتوى يعك�ض قوة ومتانة �لقاعدة �ملالية لهذ� �لقطاع، وهي �لتي 

يوؤكد  �ل��ذي  م��ر  �لأ �ملحلية، وهو  �مل�صارف  لعدد من  �ملالية  �لقو�ئم  �لتح�صن يف  مع¶م  و��صحة من خالل  بدت 

�صر�فية  �لتي تو�صف �أحيانا باأنها متحف¶ة، لي�صبح  إد�رة �مل�صارف، و�لعمق �ل�صرت�تيجي لل�صيا�صة �لإ �ملهنية يف �

هذ� �لتحفß �ل�صمة �لبارزة يف �لقطاع �مل�صريف �ل�صعودي، حيث �صاهمت يف جتنيبه �لكثري من تبعات ما يحدç يف 

�لعا⁄ من حولنا.

�مل�صارف جزء من من¶ومة �قت�صادية متينة، �صاهمت بدور تنموي معروف لدعم �لتنمية �لقت�صادية �لتي 

تعي�صها �ململكة يف تلف جمالت ومناحي �حلياة، من خالل �ل�صتمر�ر و�لتو�صع يف “ويل �مل�صاريع �لتي يقوم 

بتنفيذها �لقطاع �خلا�ض، وم�صاهمتها بذلك يف م�صاريع �لبنية �لتحتية.

ويتوقع   ،2010 وبد�ية   2009 عام  نهاية  يف  جيدة  مالية  نتائج  حتقيقه  يف  ��صتمر  �ل�صعودي  �مل�صريف  �لقطاع 

ن�صطة �مل�صرفية �ملختلفة، فهو جزء من من¶ومة  د�ء �ملايل �جليد، مبا يف ذلك �لتو�صع يف �لأ له �أن ي�صتمر يف �لأ

زمة �لعاملية، وعز� ذلك   يجابي خالل �لأ إبر�هيم �لع�صاف وزير �ملالية بالإ �لقت�صاد �لذي و�صفه معايل �لدكتور �

�إىل �ل�صيا�صات �لر�صيدة �لتي �تبعتها حكومة �ململكة و�إىل �لتد�بري �ملالية و�لنقدية �لتي �تخذتها يف �لوقت �ملنا�صب 

للمحاف¶ة على ��صتقر�ر �أو�صاع �لقت�صاد �لكلي و�صمان توفري �ل�صيولة. 

لقد �أكد �لوزير �أن �جلهود �ملبذولة عززت قدرة �لقت�صاد �ل�صعودي على مو�جهة �نكما�ض �لقت�صاد �لعاملي، 

زمة �ملالية �لعاملية. وتوقع �أن يتعزز ‰و �لقطاع �خلا�ض يف �ململكة  م�صرًي� �إىل ‚اح �لقطاع �مل�صريف يف جتاوز �لأ

يف ظل �جلهود �مل�صتمرة لزيادة حت�صني مناخ �ل�صتثمار وتطوير �لبنية �لتحتية. 

ج��ر�ء�ت �لالزمة لتعزيز و�صع  نعلم جميًعا �أن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي قامت باتخاذ �لعديد من �لإ

خالل  �ململكة  يف  �لتمويلي  دوره��ا  �أد�ء  يف  �مل�صارف  ��صتمر�ر  �صمان  بهدف  �لق��رت����ض  تكلفة  وخف�ض  �ل�صيولة 

– �أن �صحت �لعبارة - مع �حلفا® على متانة و�صالمة �لقطاع �مل�صريف �لذي يتمتع  �لفرت�ت �لعاملية �لع�صيبة 

بربحية ومالءة مالية عالية. 

�صعودية،  بكو�در  وتنفيذًيا  ��صرت�تيجًيا  يد�ر  �ل�صعودي  �مل�صريف  �لقطاع  �أن  �لفخر  على  يبعث  ما  �أكرث  ولعل 

بالتحليل  إليه  � ن�صري  نحن  وه��ا  بالبنان،  إليه  � ي�صار  �لقطاع  ه��ذ�  وجعلت  �ملنطقة،  يف  �ل��ري��ادة  ت�صنم  ��صتطاعت 

وتطور  ��صتقر�ر  مالمح  �أب��رز  �أح��د  يعد  �ل��ذي  �لقطاع  ه��ذ�  عن  نبذة  لنقدم  �ل�صحفية  وبالن¶رة  �لقت�صادي، 

�ل�صتثمار يف �قت�صادنا �لوطني.

عبداللطيف الفريحي
ôيôëàdس ا�«FQ

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

المصرفية السعودية



العدد 43 - مايو  2010 م

�
العدد 42 - اأبريل  2010 م

�
العدد 43 - مايو  2010 م

�
العدد 42 - اأبريل  2010 م

�

Frannsi Bank.pdf   4/26/10   2:29:06 PM



مجلة شهرية مجانية
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ص.ب 26450 ـ الرياض 11486
هاتف :4197333-01  فاكس: 01-4192640

www.rawnaa.com

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير
ول من العام احلايل )2010(، حيث يت�ضح من خالل  يف هذا العدد من )تداول( ن�ضلط ال�ضوء ب�ضكل مف�ضل على اأرباح البنوك ال�ضعودية خالل الربع الأ

ول من  زمة املالية العاملية احلالية خالل الربع الأ ر�ضد اأرباح البنوك خالل هذه الفرتة ا�ضتمرار البنوك ال�ضعودية يف مقاومة كافة التداعيات املتبقية لالأ

زمة.  العام احلايل حينما حققت 7.2 مليارات ريال )1.9 مليار دولر( مع موا�ضلة البنوك يف و�ضع خم�ض�ضات مالية وقائية مقابل اآثار الأ

زمة املالية  ول من العام احلايل يف غاية التما�ضك والقوة ل �ضيما عند العرتاف بوجود تداعيات لالأ وميكن اعتبار هذه النتائج حم�ضلة للبنوك للربع الأ

ن على العامل.  وانعكا�ضاتها قائمة حتى الآ

ياأتي ذلك يف الوقت الذي جند فيه اأن حركة ت�ضاقط البنوك واإفال�ضها ما زالت م�ضتمرة يف العديد من دول العامل، حيث اأعلن موؤخًرا عن اإفال�س 50 

م�ضرفا يف الوليات املتحدة نتيجة امل�ضكالت املالية، بينما باملقارنة هنا يت�ضح اأن القطاع البنكي ال�ضعودي مب�ضر باخلري خا�ضة مع العلم اأنها ت�ضري يف 

اتباع �ضيا�ضة م�ضرفية اآمنة فيما يتعلق باملخاطر وبع�س املنتجات وعمليات التمويل. 

ت�ضمن العدد كذلك تقريًرا عن القطاع املايل ال�ضعودي، حيث اأ�ضار اإىل �ضرورة اأن تبقى �ضالمة القطاع امل�ضريف يف حمور تركيز كبري يف �ضيا�ضة اململكة 

قليمي. زمة املالية وحمدودية النك�ضاف على خماطر التخلف عن ال�ضداد على ال�ضعيدين املحلي والإ ا بعد انتهاء اأ�ضواأ ف�ضول الأ م�ضتقباًل، خ�ضو�ضً

داء البنوك ال�ضعودية يف بداية العام  �ضتاذ/ خالد اجلا�ضر الرئي�س التنفيذي لبنك البالد الذي اأكد اأن املوؤ�ضرات احلالية لأ  اأما لقاء العدد فكان مع الأ

2010 تعطي دلئل م�ضتقرة، مقارنة بالعام املا�ضي، واأنه من املتوقع اأن الجتاه يكون نحو التح�ضن خالل الفرتة املتبقية من العام 2010. واأ�ضاف اأن 

خرى يف ال�ضوق. تراجع اأحجام التداولت اليومية اأثر على ربحية ال�ضركات املالية التابعة للبنوك كغريها من ال�ضركات املالية الأ

وا�ضل البنك ال�ضتثماري الياباين »نومورا« احلديث 

اأحدث  يف  ال�ضعودي  القت�ضاد  متانة  تزايد  عن 

مع  كبري  حد  اإىل  متطابقة  جاءت  التي  تقاريره 

تقارير له �ضابقة اأ�ضار خاللها اإىل توقعاته بتحقيق 

بتنمية  يتعلق  اإيجابيا  حراًكا  ال�ضعودية  البنوك 

 مكت�ضباتها القت�ضادية، ويعزز من دورها القوي 

يف القت�ضاد ال�ضعودي.

التي  تت�ضف العالقات القت�ضادية والتجارية 

تربط دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

بجمهورية رو�ضيا الحتادية فيما م�ضى بطابع 

مكانيات التي  ال�ضعف والنخفا�س مقارنة بالإ

جانب  يف  ذلك  يعود  وقد  منهما،  كل  ميتلكها 

بني  الدبلوما�ضي  التمثيل  حداثة  اإىل  منه 

اجلانبني.

على الرغم من حداثة تاأ�ضي�س اأ�ضواق املال 

�ضواق املبتدئة،  ماراتية مقارنة بباقي الأ الإ

اإل اأن جمموعة فاينان�ضال تاميز الربيطانية 

العاملية )FTSE( - وهي واحدة من اأهم 

املوؤ�ض�ضات العاملية لت�ضنيف اأ�ضواق املال- 

�ضوق  من  مارات  الإ ت�ضنيف  برفع  قامت 

نا�ضئ  �ضوق  اإىل   )Frontier( مبتدئ 

.)Emerging(
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ول من العام اجلاري للم�ضارف ال�ضعودية املدرجة  اأ�ضفرت نتائج الربع الأ

مليار   5.8 ناهزت  �ضنوية  ربع  ملكا�ضب  حتقيقها  عن  املالية،  ال�ضوق  يف 

ريال، حمققة معدل منو ربع �ضنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2009م 

منوها  معدل  يف  طفيًفا  تراجًعا  �ضّجلت  فيما  املئة،  يف   110.2 جتاوز 

ن�ضبته   تتجاوز  مل  ال�ضابق  العام  من  املماثل  الربع  مع  باملقارنة  ال�ضنوي 

رباح ال�ضافية للم�ضارف ال�ضعودية بعد  9.5 يف املئة. �ضاهمت هذه الأ

خ�ضم توزيعاتها للربع يف زيادة حقوق امل�ضاهمني اإىل اأكرث من 159.4 

مليار ريال، ومن ثم فقد ارتفع املتو�ضط املعدل للقيمة الدفرتية للقطاع 

اإىل 17.9 ريال لل�ضهم.

رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

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

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات
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أخبار28

أسواق

 قضية

تقرير

وجوه

بورصة

مؤشرات

ملخص

�

��

��

��

��

4�

44

5�

العدد  ( 43 )  مايو  2010م مجلة السوق المالية السعودية

أرباح البنوك السعودية يف الربع األول

نجاح بامتياز في مقاومة تداعيات 
األزمة المالية العالمية

القطاع المصرفي السعودي 
يحافظ على توازنه

السوق السعودي.. أكثر من
 ١٧ مليار ريال مكاسب في ٢٠١٠



أخبار

العدد 43 - مايو  2010 م

�
العدد 43 - مايو  2010 م

�
العدد 43 - مايو  2010 م

�
العدد 43 - مايو  2010 م

�

البنك السعودي لالستثمار يبدأ حملته الثانية تحت شعار

»تمويلك في حسابك خالل 2٤ ساعة«
من  العايل  وامل�ضتوى  و�ضرعتها  جـــراءات  الإ �ضهولة  كانت 

اخلدمة عاماًل اأ�ضا�ضًيا من العوامل التي جعلت البنك ال�ضعودي 

عدد  ثقة  على  للح�ضول  وا�ضتحقاق  قوة  بكل  يناف�س  لال�ضتثمار 

وىل  الأ البنك خالل حملته  مع  تعاملوا  الذين  العمالء  من  كبري 

ال�ضالمية  ال�ضريعة  مع  يتوافق  متويل  على  احل�ضول  اأجل  من 

ال�ضمحاء.

 ولتقدير البنك ال�ضعودي لال�ضتثمار لهذه الثقة الكبرية من 

التمويلية  حملته  اإطالق  قرر  ال�ضعودي  املجتمع  اأفراد  كافة  قبل 

الثانية بعيًدا عن تعقيدات الروتني و�ضياع وقت العميل يف كرثة 

وراق واملراجعات. الأ

يتم ذلك مبتابعة مبا�ضرة واإ�ضراف من قبل مدير عام البنك 

طموحة  خطة  قــاد  الــذي  املنيفي،  حممد  بن  م�ضاعد  �ضتاذ  الأ

ل�ضتهداف �ضريحة اأفراد املجتمع ال�ضعودي مما اأدى اإىل زيادة 

عدد فروعه من نحو 13 فرًعا يف عام 2005م اإىل نحو 50 فرًعا 

2009م ت�ضمل �ضبعة اأق�ضام ن�ضائية. بنهاية عام 

ويقدم البنك ال�ضعودي لال�ضتثمار هذا التمويل عرب برنامج 

�ضالة املجازة من الهيئة ال�ضرعية للبنك. خدمات ومنتجات الأ

�ضخ�ضي  متويل  على  احل�ضول  من  العمالء  يتمكن  ولكي 

التمويل  اإجراءات احل�ضول على  تب�ضيط  و�ضهل مت  �ضريع  ب�ضكل 

�ضداده  مدة  وت�ضل  ربح  كهام�س   %2.99 ن�ضبته  تتعدى  ل  الذي 

اإىل خم�س �ضنوات. كما اأن البنك مل ين�س م�ضوؤوليته الجتماعية 

عن  بالتنازل  نف�ضه  على  وتكفل  التمويل  هــذا  يف  ن�ضانية  والإ

حقوقه واإعفاء ورثة العميل من ال�ضداد يف حالة الوفاة )ل قّدر 

يف  احل�ضاري  املد  ملواكبة  العملية  البنك  خطط  و�ضمن  اهلل(.  

لكرتوين  الإ بتطوير موقعه  البنك  يقوم  البنكية  جمال اخلدمات 

بكل  البنكية  التعامالت  اأنواع  كافة  ليوفر  نرتنت،  الإ �ضبكة  على 

الربامج  اأنواع  جميع  طريق  عن  املوقع  ت�ضفح  ميكن  حيث  ي�ضر 

ي�ضعى  جديد  اإجنــاز  ويف  ال�ضياق  هذا  و�ضمن  بذلك،  اخلا�ضة 

يف  ـــًدا  رائ يــكــون  ن  لأ لال�ضتثمار  ال�ضعودي  البنك  خــاللــه  مــن 

لكرتونية  الإ �ضيما  ول  لعمالئه  املميزة  البنكية  اخلدمات  تقدمي 

م�ضرفية  خدمة  نرتنت  الإ �ضبكة  على  موقعه  اإىل  اأ�ضاف  فقد 

لكرتونية  جديدة تتيح لعمالئه ت�ضديد ر�ضوم جميع املعامالت الإ

امل�ضتحقة لوزارة الداخلية عرب نظام �ضداد وت�ضمل هذه اخلدمة 

السوق

ورخ�س  جانب،  الأ ــاإدارة  ب املتعلقة  املعامالت  من  كبرًيا  عــدًدا 

واإدارة  املرورية،  واملخالفات  ال�ضعودية،  واجلــوازات  القيادة، 

حوال املدنية. املركبات، وال�ضتقدام، والأ

ي�ضاهم   لال�ضتثمار  ال�ضعودي  البنك  اأن  بالذكر  اجلدير 

وال�ضت�ضارات  �ضهم  الأ تــداول  جمــالت  يف  تعمل  �ضركات   6 يف 

�ضول، وبطاقات الئتمان، والتاأمني، والتاأجري  املالية، واإدارة الأ

اأغلب  لتقدمي  كافًيا  تنوًعا  يوفر  مما  العقار.  ومتويل  التمويلي، 

اخلدمات املالية املطلوبة يف ال�ضوق حيث �ضيرتكز عمل البنك يف 

وا�ضتغالل  القائمة  ال�ضركات  اأداء  تعزيز  على  املنظور  امل�ضتقبل 

امل�ضرتك. للت�ضويق  املتاحة  الفر�س 

مساعد المنيفي
مدير عام البنك ال�ضعودي لال�ضتثمار
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تعديل قائمة أعمال شركة بيت المال الخليجي
تقدمت �ضركة بيت املال اخلليجي اإىل الهيئة 

عمال  الأ قائمة  يف  تعديل  على  املوافقة  بطلب 

املرخ�س لها يف ممار�ضتها بقرار جمل�س الهيئة 

1429/11/7هــــ  وتاريخ   )2008-35-7( رقم 

ن�ضاط  باإلغاء  وذلــك  2008/11/5م،  املــوافــق 

التعامل ب�ضفة وكيل.

ال�ضادر  املالية  ال�ضوق  نظام  على  وبــنــاًء 

وتـــاريـــخ  )م/30(  رقــــم  ــكــي  ــل امل بــاملــر�ــضــوم 

�ضخا�س املرخ�س لهم  1424/6/2هـ، ولئحة الأ

ال�ضادرة عن جمل�س هيئة ال�ضوق املالية بالقرار 

1426/5/21هــــ  وتاريخ   )2005-83-1( رقم 

الهيئة  جمل�س  اأ�ضدر  2005/6/28م،  املوافق 

ـــق  ـــواف حـــــــد 1431/5/11هــــــــــــــ امل الــــيــــوم الأ

2010/4/25م قراره باملوافقة على تعديل قائمة 

عمال املرخ�س ل�ضركة بيت املال اخلليجي يف  الأ

وكيل  ب�ضفة  التعامل  ن�ضاط  باإلغاء  ممار�ضتها 

دارة، والرتتيب، وتقدمي  لت�ضبح بعد التعديل: الإ

امل�ضورة، واحلفظ.

إلغاء ترخيص شركة العربي 
كابيتال السعودية

تقدمت �ضركة العربي كابيتال ال�ضعودية اإىل الهيئة بطلب اإلغاء 

 -12  -8( رقــم  بالقرار  الهيئة  جمل�س  من  لها  املمنوح  الرتخي�س 

2009( وتاريخ 17/04/1430هـ، املوافق 2009/04/13م، ملمار�ضة 

دارة، والرتتيب، وتقدمي  ن�ضاطات التعامل ب�ضفة التعهد بالتغطية، والإ

امل�ضورة، واحلفظ.

وبناًء على نظام ال�ضوق املالية ال�ضادر باملر�ضـوم امللكي رقم )م/ 

لهم  املرخ�س  �ضخا�س  الأ ولئحة  1424/06/02هـــــ،  وتاريخ    )30

 -83  -1( رقم  بالقرار  املالية  ال�ضـوق  هيـئة  جمل�س  عن  ال�ضادرة 

اأ�ضدر  2005/06/28م،  املوافق  1426/5/21هــــ،  وتاريخ   )2005

حد 1431/05/11هـ، املوافق 2010/04/25م،  جمل�س الهيئة اليوم الأ

قراره باملوافقة على اإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�ضركة العربي كابيتال 

ال�ضعودية بناًء على طلبها.

50 ألف ريال غرامة على 
المجموعة المتحدة للتأمين

تي: تعلن هيئة ال�ضوق املالية عن الآ

املتحدة  املجموعة  �ضركة  على  مالية  غرامة  1-فــر�ــس 

للتاأمني )اأ�ضيج( قدرها )50،000( خم�ضون األف ريال، وذلك 

دراج،  لعدم تقيدها باأحكام املادة )25( من قواعد الت�ضجيل والإ

اإذ مل تقم ال�ضركة باإبالغ الهيئة عن التغيري الذي مت يف ت�ضكيل 

اإدارتها العليا فور حدوثها اإل بتاريخ 2009/12/07م..

املتحدة  املجموعة  �ضركة  على  مالية  غرامة  فر�س   -2

ريــال،  األــف  خم�ضون   )50،000( قدرها  )اأ�ضيج(  للتاأمني 

الت�ضجيل  قواعد  من  هــ(   /26( املادة  باأحكام  تقيدها  لعدم 

ال�ضنوية  املالية  النتائج  ن�ضر  يف  لتاأخرها  وذلــك  دراج،  والإ

املنتهية يف 2009/12/31م عن موعدها النظامي.

إلغاء ترخيص مكتب 
رواسي الحلول 

لالستشارات المالية
تقدم مكتب روا�ضي احللول لال�ضت�ضارات املالية اإىل الهيئة 

بالقرار  الهيئة  جمل�س  من  له  املمنوح  الرتخي�س  اإلغاء  بطلب 

املــوافــق  ـــــــ  1429/11/26ه وتــاريــخ   )2008-38-10( ــم  رق

2008/11/24م، ملمار�ضة ن�ضاطي الرتتيب وتقدمي امل�ضورة.

وبناًء على نظام ال�ضوق املالية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 

�ضخا�س املرخ�س  الأ ، ولئحة  1424/6/2هـ  وتاريخ  )م/30( 

لهم ال�ضادرة عن جمل�س هيئة ال�ضوق املالية بالقرار رقم )1-

2005/6/28م  املوافق  1426/5/21هــــ  وتاريخ   )2005-83

املوافق  1431/4/26هـــــ  حــد  الأ اليوم  الهيئة  جمل�س  اأ�ــضــدر 

املمنوح  الرتخي�س  اإلغاء  باملوافقة على  2010/4/11م، قراره 

ملكتب روا�ضي احللول لال�ضت�ضارات املالية بناًء على طلبه.

50 ألف ريال غرامة على الشركة 
المتقدمة للبتروكيماويات

تعلن هيئة ال�ضوق املالية فر�س غرامة مالية مقدارها )50،000( خم�ضون 

من  املادة )25(  ملخالفتها  للبرتوكيماويات،  املتقدمة  ال�ضركة  على  ريال  األف 

حينه  يف  عــالن  والإ بالغ  بالإ ال�ضركة  تقم  مل  دراج،حــيــث  والإ الت�ضجيل  قواعد 

2009/08/13م  تاريخ  من  نــتــاج  الإ عن  الربوبلني  م�ضنع  اإيقاف  خرب  عن 

ــة.  ــدوري ال غــري  ال�ضيانة  ــال  اأعــم ب�ضبب  2009/09/25م،  تــاريــخ   وحــتــى 

النتائج  عن  اإعالنها  �ضمن  2009/10/14م  بتاريخ  لحًقا  عنه  اأعلنت  والتي 

ولية للفرتة املنتهية يف 2009/09/30م.  املالية الأ

السوق
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الشركات

»سدافكو« توصي بتوزيع أرباح عن الربع الماضي
ملنتجات  ال�ضعودية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اأقــر 

للجمعية  تو�ضية  رفع  )�ضدافكو(  غذية  والأ لبان  الأ

الرابع  الربع  عن  اأربـــاح  لتوزيع  العادية  العمومية 

قدرها  امل�ضاهمني  على  2010/03/31م  املنتهي يف 

لل�ضهم  ريـــال(   1.5( بــواقــع  ــال  ري مليون   48.75

الواحد.

حقية للم�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت  و�ضتكون الأ

تداول يوم انعقاد اجلمعية والتي �ضيعلن عن موعدها 

لحًقا بعد احل�ضول على املوافقات الر�ضمية.

علًما باأنه قد �ضبق اأن مت توزيع اأرباح بواقع ريال 

فرتة  عن  الثالث  الربع  بنهاية  �ضهم  لكل  ون�ضف 

الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 2009/12/31م.

اأرباح  اإجمايل  وزعت  قد  ال�ضركة  تكون  وبذلك 

مبلغ  باإجمايل  �ضهم  كل  عن  ــالت  ري ثالثة  قدرها 

وقدره 97.5 مليون ريال. 

املالية  للنتائج  نتيجة  رباح  الأ توزيع  وياأتي قرار 

التي حققتها ال�ضركة العام املا�ضي وبيع ح�ضتها يف 

لبان. ال�ضركة ال�ضعودية النيوزلندية ملنتجات الأ

»أسترا الصناعية« تعلن عن صرف األرباح عن العام المالي 2009م
إنه  � لها  بيان �صحفي  �ل�صناعية يف  �أ�صرت�  قالت 

ربعاء2010/03/31  عالن عنه يوم �لأ »�إحلاًقا ملا �صبق �لإ

�لتي عقدت يف  �لعادية  �لعامة  م عن نتائج �جلمعية 

مدينة �لريا�ض يوم �لثالثاء 2010/03/30 م، و�لتي 

تقرر من خاللها توزيع �أرباح على �ل�صادة �مل�صاهمني 

بو�قع )1,25 لكل �صهم( وبن�صبة 12,5 % من ر�أ�ض مال 

�ل�صركة لل�صادة �مل�صاهمني �مل�صجلني ب�صجالت تد�ول 

نهاية يوم �نعقاد �جلمعية«.

وعلى ذلك فاإن ال�ضركة اأعلنت مل�ضاهميها الكرام 

»الشركة السعودية للكهرباء« تعلن عن كيفية 
توزيع أرباح المساهمين للعام المالي2009م

اجلمعية  اأن  الكرام  مل�ضاهميها  للكهرباء  ال�ضعودية  ال�ضركة  اأعلنت 

املوافق  1431/4/20هــــ  بتاريخ  عقدت  التي  الرابعة  العادية  غري  العامة 

ال�ضنة  ال�ضركة عن  مل�ضاهمي  اأرباح  وافقت على �ضرف  2010/4/5م، قد 

الواحد  لل�ضهم  هلله   )70( بواقع  2009/12/31م  بتاريخ  املنتهية  املالية 

هايل ومن يف حكمهم. للم�ضاهمني من الأ

تداول  بنهاية  ال�ضركة  �ضهم  لأ املالكني  للم�ضاهمني  رباح  الأ اأحقية  اإن  علًما 

يوم الثنني 1431/4/20هـ املوافق 2010/4/5م يوم انعقاد اجلمعية )والذي 

�ضبق الإعالن عنه(.

املــوافــق  19 /1431/5هــــــ  يــوم الثــنــني  اعــتــبــاًرا مــن  الــ�ــضــرف  و�ضيتم 

هلي التجاري وكافة فروعه داخل اململكة على  2010/5/3م عن طريق البنك الأ

النحو التايل : 

�ضيتم  بنكية  بح�ضابات  املربوطة  ال�ضتثمارية  املحافظ  اأ�ضحاب  امل�ضاهمون   -

يتعاملون  التي  البنوك  لدى  ح�ضاباتهم  يف  امل�ضتحقة  ــاح  رب الأ مبالغ  اإيــداع 

معها.

بنكية  بح�ضابات  املربوطة  غري  ال�ضتثمارية   املحافظ  اأ�ضحاب  امل�ضاهمون   -

البنك  فروع  اأحد  مراجعة  عليهم  ال�ضهادات  حملة  من  امل�ضاهمون  وكذلك 

هلي التجاري داخل اململكة م�ضطحبني معهم ما يثبت اأحقيتهم ل�ضتالم  الأ

رباح. الأ

رباح اآلًيا يف احل�ضابات ال�ضتثمارية املرتبطة مبحافظ ال�ضادة امل�ضاهمني  اأنه �ضيتم اإيداع الأ

ربعاء 2010/04/21. لدى جميع البنوك يوم الأ
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ال�ضناعية  التجارية  ال�ضريع  جمموعة  �ضاركت 

موؤخًرا يف معر�س هوريكا ال�ضهري املقام يف العا�ضمة 

اللبنانية - بريوت وذلك يف مركز املعار�س يف منطقة 

لفتت  ومنتجات  بجناح   ،2010 اإبريل   �ضهر  بيال يف 

الإجمالية  امل�ضاحة  مــقــدار  وبلغ  الــزائــريــن  اأنــظــار 

خ�ض�ضت  تقريًبا  مربع  مرت  اآلف  �ضبعة  املحجوزة 

لـ»هوريكا 2010« وبلغ عدد العار�ضني اأكرث من 350، 

اأي بزيادة 45% عن ال�ضنة املا�ضّية.  – هذا وا�ضتقبل 

جناح جمموعة ال�ضريع اآلف الزوار من من م�ضتثمرين 

ملنتجات  الفائقة  للجودة  منده�ضني  وعرب  اأوربيني 

قم�ضة التي ت�ضنع ب�ضكل كامل  ال�ضجاد واملوكيت والأ

تغليفه  حتى  ولية  الأ املــواد  من  ابتداء  حملًيا  تقريًبا 

واإي�ضاله اإىل امل�ضتهلك الفرد اأو املوزعني.

من جانبه اأو�ضح �ضالح نا�ضر ال�ضريع، الع�ضو 

ال�ضناعية،  التجارية  ال�ضريع  ملجموعة  املنتدب 

على  ال�ضركة  حــر�ــس  �ضمن  تــاأتــي  م�ضاركتنا  اأن 

احل�ضور  يف املحافل العاملية وعك�س م�ضتوى الإجناز 

ال�ضعودية من تطور يف  اإليه ال�ضناعة  الذي و�ضلت 

ثاث  العديد من املجالت ومنها �ضناعة ال�ضجاد والأ

واملفرو�ضات وهذا ما ت�ضعى اإليه املجموعة لللم�ضاهمة 

يف الرتقاء بال�ضناعة ال�ضعودية.

اأ�ضواطًا  قطعت  املجموعة  اإن  قائاًل  وا�ضتطرد 

خالل  الب�ضرية  والــكــوادر  التقني  التطور  يف  كبرية 

عمر ال�ضركة احلافل بالنجاحات منذ اأكرث من 55 

عامًا يف خمتلف جمالت التجارة وال�ضناعة.

ـــد قــمــنــا بــتــوفــيــق اهلل بــا�ــضــتــعــرا�ــس اآخـــر  وق

اأحدث  وفق  اإنتاجها  مت  التي  والتقنيات  الت�ضاميم 

اأرقى امل�ضممني يف العامل.  التقنيات احلديثة ومن 

حيث اأ�ضبحت �ضناعة ال�ضجاد اليوم من ال�ضناعات 

التي تتطلب الذوق الرفيع ومواكبة الت�ضاميم العاملية 

التي تفي باحتياجات معظم طبقات امل�ضتهلكني �ضواٌء 

على النطاق املحلي اأو العاملي.

امل�ضرح  نتاجية  الإ الطاقة  و�ضلت  وقــد  وهــذا 

يعطي  ممــا  مــربــع،  مــرت  مليون   86 اإىل  الــيــوم  بها 

�ضواق  الأ احتياجات  بها  تلبي  تناف�ضية  قوة  امل�ضنع 

املحلية والعاملية، والذي يعطي قوة م�ضافة للم�ضنع، 

�ضا�ضية  الأ املواد اخلام  75% من  اأكرث من  اإن  حيث 

ت�ضنع حملًيا بوا�ضطة امل�ضانع امل�ضاندة للمجموعة 

وامل�ضانع املحلية القائمة يف بلدنا والتي نفتخر بها.

ال�ضناعية  التجارية  ال�ضريع  جمموعة  واليوم 

الــعــامل، حيث  65 دولــة حــول  اأكــرث من  اإىل  ت�ضدر 

و�ضلت منتجاتنا اإىل اأكرب الدول امل�ضنعة يف العامل. 

من  وا�ضعة  لت�ضكيلة  عر�ضها  اإىل  �ضافة  بالإ

بها  تتميز  الــتــي  الن�ضيجية  ال�ضناعات  خمتلف 

على  بــارزة  اإ�ضارة  �ضجلت  والتي  ال�ضريع،  جمموعة 

املنتجات  من  نظرائه  بني  اال�ضعودي  املنتج  تقدم 

اأ�ضبحت عالمة مرموقة لها  خرى، حتى  العاملية الأ

رواج كبري يف معظم دول العامل. 

واأكد �ضالح ال�ضريع بت�ضريحه اأن ال�ضركة �ضعت 

للتو�ضع يف مبيعات التجزئة بعدما كانت تعتمد ب�ضكل 

وتغطية  النت�ضار  بهدف  اجلملة  مبيعات  على  كبري 

وذوق  عالية  جــودة  ذات  مبنتجات  ال�ضوق  حاجة 

يتنا�ضب مع متطلبات املجتمع.

من جهة اأخرى اأكد اأحد كبار التجار اللبنانيني 

ال�ضريع  جمموعة  اأن  واملوكيت  ال�ضجاد  جتــارة  يف 

اأ�ضبحت ت�ضكل ا�ضًما عريًقا يف عامل ال�ضناعة على 

يف  املنتجات  من  العديد  اإن  حيث  العامل،  م�ضتوى 

بيوتنا اأ�ضبحت تاأتينا من اململكة العربية ال�ضعودية 

�ضنع  عليها  مكتوب  �ضجادة  بيتي  ويف  ال�ضقيقة، 

التجارية  ال�ضريع  جمموعة  )وا�ــضــم  بال�ضعودية 

حمر. ال�ضناعية( ذات اخلط الأ

اجلدير بالذكر اأن من اإنتاج املجموعة  اأر�ضيات 

الفينيل املرنة التي تنتجها م�ضانع جمموعة ال�ضريع 

ر�ضيات  األوانًا عديدة وت�ضاميم حديثة لالأ تت�ضمن 

التي  الت�ضميمات  كانت  واأيــًا  واخل�ضبية،  احلجرية 

ترغبها فلدى جمموعة ال�ضريع التجارية ال�ضناعية 

منهـا  ر�ضيــات  الأ من  وع�ضرية  متكــاملة  جمموعة 

نــواع  الأ وكافة  التدوير،  واملــعــادة  واملنزلقة  املرنة 

�ضواق املختلفة. العملية التي تلبي متطلبات الأ

اأهمية كربى  لل�ضكل  وتعطي جمـموعـة ال�ضريع 

ر�ضيات  لأ ت�ضنيعها  يف  املحكم  والن�ضيج  اجلــذاب 

جديدة  منتجات  عــن  اأ�ضفر  ــذي  ال مـــر  الأ الفينيل، 

اأ�ضواق  احتياجات  وتلبي  تواكب  وع�ضرية  ومتطورة 

اليوم.

اإننا  قائاًل  ت�ضريحه  ال�ضريع  �ضالح  واأختتم 

ن�ضعى لإعطاء اأجمل �ضورة  واأف�ضل انطباع لل�ضناعة 

الختيارات  وفــرنــا  ذلــك  ولتحقيق  ال�ضعودية،  يف 

الذي  واملنتج  والت�ضميم  �ضلوب  الأ يف  الالحمدودة 

ذواق ووجودنا بال�ضني يهدف اىل  ينا�ضب معظم الأ

تعزيز العالقة مع املوردين هناك وا�ضتطالع اآرائهم 

واآراء امل�ضتهلكني هناك.

اليوم  ال�ضريع  جمموعة  اأن  فيه  ل�ضك  وممــا 

تعد ا�ضًما لمًعا يف عامل �ضناعة ال�ضجاد واملوكيت، 

ن�ضجت  ال�ضناعية  التجارية  ال�ضريع  فمجموعة 

اأ�ضالتها وعراقتها يف هذا املجال من خالل خرباتها 

كرث من 56 عامًا من النمو  الطويلة والتي امتدت لأ

عامة،  م�ضاهمة  �ضركة  اأ�ضبحت  اأن  اإىل  بـــداع  والإ

وهاهي اليوم ت�ضجل ح�ضورها الرائع لي�س يف داخل 

اململكة العربية ال�ضعودية فح�ضب بل ويف كافة قارات 

دول العامل التي و�ضل اإليها اإنتاج م�ضانعنا من اأجود 

واأرقى اأنواع ال�ضجاد واملوكيت.

من جهة اأخرى، ويف خطوة جديدة من خطوات 

داري مبجموعة ال�ضريع التجارية  الرتقاء بالعمل الإ

جــودة  �ضهادة  على  املجموعة  ح�ضلت  ال�ضناعية 

داري يف  يزو 9001 وذلك نظًرا جلودة النظام الإ الأ

عمال  الأ بتكامل  باملجموعة  اإمياًنا  وذلك  املجموعة 

مثايل  عمل  جو  يف  وامل�ضنعية  والتجارية  داريـــة  الإ

جودة  باأعلى  منتج  اأف�ضل  تلقائًيا  �ضينتج  وبالتايل 

واأن�ضب �ضعر وهذا يقود املجموعة تلقائًيا يف ح�ضولها 

على �ضهادات اجلودة يف املنتجات كما حدث �ضابًقا.

 – ال�ضريع  نا�ضر  بن  �ضالح   / �ضتاذ  الأ وت�ضلم 

الع�ضو املنتدب ملجموعة ال�ضريع التجارية ال�ضناعية 

�ضهادة اجلودة 9001 وقال يف ت�ضريح اإن املجموعة 

نالت ال�ضهادة التي تغطي جميع اأن�ضطتها وجمالت 

جناحها  بعد  الداعمة  اأو  الت�ضغيلية  �ضواء  عملياتها 

يف ا�ضتكمال �ضل�ضلة عمليات تدقيق خا�ضة ب�ضهادة 

اجلودة واأ�ضار اإىل اأن املجموعة حر�ضت على تدريب 

دارات على اإجراء  عدد من موظفيها من خمتلف الإ

عمليات التدقيق الداخلي الدورية. واأو�ضح ال�ضريع 

الذي  التدقيق  اأعــمــال  على  التدريب  برنامج  »اأن 

ال�ضناعية  التجارية  ال�ضريع  جمموعة  تنتهجه 

الرتــقــاء  خــطــط  تنفيذ  يف  ا�ــضــتــمــرارنــا  ت�ضمن 

دارة  لإ نظامنا  كفاءة  على  واملحافظة  بخدماتنا 

اجلودة يف عملية تطوير م�ضتدامة«.

التجارية  ال�ضريع  ان جمموعة  بالذكر  اجلدير 

ال�ضناعية تتبواأ مكانة مرموقة وحتتل املركز 15 بني 

ال�ضنوي  التقرير  وفق  عاملًيا  ال�ضجاد  اأكرب م�ضنعي 

ال�ضجاد   �ضناعة  يف  متخ�ض�ضة  �ضركة   50 كــرب  لأ

)ICT( البلجيكية.

جمموعة   اليه  ماو�ضلت  يعك�س  الـــذي  مـــر  الأ

معدلت  يف  رقي  من  ال�ضناعية  التجارية  ال�ضريع 

اجلودة والتفرد يف م�ضريتها ال�ضناعية.

مجموعة السريع التجارية الصناعية...تشارك 
في معرض هوريكا لبنان

الشركات
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عربية

الرماد البركاني يكبد طيران االتحاد 30 مليون دوالر
قال جيم�س هوجان املدير التنفيذي 

مع  مقابلة  يف  الحتـــاد  طــريان  ل�ضركة 

مارات اإن ال�ضركة خ�ضرت  وكالة اأنباء الإ

نحو 30 مليون دولر ب�ضبب تعطل حركة 

الطريان اإىل اأوروبا جراء الرماد املنبعث 

من بركان اأي�ضلندا.

اململوكة  ال�ضركة  اإن  هوجان  وقــال 

 2500 لنحو  وفـــرت  ظبي  اأبـــو  حلكومة 

راكب - تقطعت بهم ال�ضبل يف العا�ضمة 

قامة يف 16 فندًقا. ماراتية - الإ الإ

 61 اإىل  رحــــالت  الحتــــاد  وتــ�ــضــري 

مق�ضًدا يف 40 دولة ومتلك اأ�ضطوًل من 

53 طائرة.

3 ماليين برميل نفط كويتي يومًيا 
بحلول أغسطس 2010

ــــة  قـــــالـــــت وكــــال

ــة  ــي ــت ــكــوي نـــــبـــــاء ال الأ

اإن  )كونا(  الر�ضمية 

الكويت  اإنــتــاج  طــاقــة 

�ضت�ضل  الــنــفــط  مــن 

مــاليــني  ثـــالثـــة  اإىل 

ـــل يــــومــــًيــــا يف  ـــرمـــي ب

اأغ�ضط�س املقبل.

عن  كــونــا  ونقلت 

رئي�س  الر�ضيد  �ضامي 

�ضركة  اإدارة  جمل�س 

نفط الكويت املنتجة للنفط والغاز، قوله اإن الثالثة ماليني برميل من النفط يومًيا ل تت�ضمن 

300 األف التي ت�ضخها الكويت من املنطقة املحايدة التي تتقا�ضم  270 األف برميل يومًيا اإىل 

اإنتاجها مع ال�ضعودية.

نتاج من املنطقة املحايدة تبلغ 2.9  وقال الر�ضيد اإن طاقة اإنتاج الكويت حالًيا با�ضتثناء الإ

مليون برميل يومًيا.

اإن  املا�ضي  الكويت، يف فرباير  اإدارة �ضركة نفط  نائب رئي�س جمل�س  وقال حممد ح�ضني 

معدل  اإىل  للو�ضول  ال�ضركة  وتعمل  يومًيا  برميل  مليون   3.15 تبلغ  احلالية  نتاجية  الإ الطاقة 

نتاج امل�ضتهدف 3.5 مليون برميل يومًيا يف عام 2015. الإ

وقال الر�ضيد اإن املحادثات مع اإيران ل�ضترياد الغاز ل تزال م�ضتمرة لكنها »مل ت�ضل بعد 

اإىل مرحلة التفاق«.

وحتتاج الكويت رابع اأكرب م�ضدر للنفط يف العامل اإىل الغاز لت�ضغيل حمطات توليد الطاقة 

الكهربائية.

انخفاض 
محصول الحبوب 

في المغرب
قال اأحمد اأوعيا�س رئي�س الكونفدرالية 

املغربية للفالحة والتنمية القروية اإن اأحواًل 

من  البالد  حم�ضول  �ضتخف�س  �ضيئة  جوية 

احلبوب هذا العام اإىل ما بني �ضتة اإىل �ضبعة 

ماليني طن مقارنة مع حم�ضول قيا�ضي يف 

املو�ضم املا�ضي بلغ 10.2 مليون طن.

ونتيجة لذلك �ضيحتاج املغرب ل�ضترياد 

ما بني اأربعة ماليني اإىل 4.5 مليون طن من 

لتعوي�س الرتاجع احلاد يف  وال�ضعري  القمح 

املح�ضول املحلي.

وقال اأوعيا�س »نتوقع ح�ضاًدا متو�ضًطا 

ح�ضاًدا  يكون  لن  العام.  هذا  احلبوب  من 

�ضيًئا ولن يكون جيًدا جًدا. �ضيكون احل�ضاد 

يف نطاق بني 60 مليون قنطار )�ضتة ماليني 

طن( و70 مليون قنطار«.

وكان اأوعيا�س قد توقع يف وقت مبكر من 

العام ح�ضاًدا قيا�ضًيا يتجاوز ع�ضرة ماليني 

طن. واأكدت احلكومة توقعات اأوعيا�س بعد 

ثالثة اأ�ضهر.

أخبار
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دراسة لربط البورصات العربية

رئاسة مجلس اتحاد البورصات العربية 
تنتقل إلى ليبيا

افتتح بفندق ردي�ضون بلو املهاري مبدينة 

طرابل�س يف ليبيا ملتقى اأ�ضواق املال العربية 

الذي يعقد حتت �ضعار:)اأ�ضواق  املال العربية 

على هام�س  وذلــك  والــطــمــوح(،  الــواقــع  بني 

الــذي  العربية  الــبــور�ــضــات  احتـــاد  اجــتــمــاع 

وبالتعاون  الليبي  املالية  وراق  الأ �ضوق  تنظمه 

مع احتاد البور�ضات العربية.

من  الــعــديــد  الفــتــتــاح  حفل  ح�ضر  وقــد 

ال�ضفراء  من  ولفيف  املــال  باأ�ضواق  املهتمني 

عالم، ومدراء ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات  ورجال الإ

العديد  وممثلي  باجلماهريية  الكربى  املالية 

من املوؤ�ض�ضات املالية والثقافية العربية.

ـــان عـــدد الــــدول الــعــربــيــة املــ�ــضــاركــة  وك

روؤ�ــضــاء  مثلها  عــربــيــة  دولــــة   12 بــاملــلــتــقــى 

من  والعديد  املقا�ضة  و�ضركات  البور�ضات 

اخلـــرباء يف جمــال اأ�ــضــواق املــال وعــدد من 

اأ�ضواق  مبجالت  واملهتمة  العاملة  ال�ضركات 

املال، وقد بلغ عدد احلا�ضرين 180 م�ضارًكا 

من اأكرث من 75 موؤ�ض�ضة و�ضركة وجهة.

جل�ضات  ثــالث  امللتقى  خــالل  وعــقــدت 

األقيت خاللها العديد من ورقات العمل الغنية 

وتخللتها  والــتــجــارب،  باملعلومات  والــرثيــة 

اأثــرت  احل�ضور  مــع  واملباحثات  املــداخــالت 

هذا امللتقى بتجارب امل�ضاركني واحل�ضور.

حماور  ثالثة  اإىل  اجلل�ضات  وانق�ضمت 

جلها يعنى ب�ضوؤون اأ�ضواق املال العربية واأهم 

مب�ضتوى  والرقي  بتطويرها  الكفيلة  ال�ضبل 
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اقت�ضاديات  من  ليتجزاأ  جزًءا  لتكون  اأدائها 

حركة  يف  فــاعــاًل  وعــنــ�ــضــًرا  العربية  ـــدول  ال

التطور القت�ضادي بها.

فقد مت خالل اجلل�ضة الوىل عر�س ثالث 

احلديثة  املالية  دوات  الأ حول  تتمحور  ورقات 

حيث  اإلــيــهــا،  النا�ضئة  املــال  اأ�ــضــواق  وحــاجــة 

العربية  املقا�ضات  ربــط  م�ضروع  تقدمي  مت 

تتيح  مرتبطة  مال  �ضواق  لأ واعــدة  خطوة  يف 

لكافة  اأكــرب  وا�ضتثمارات  اأكــرث  مالية  اأدوات 

امل�ضتثمرين بالدول العربية ولبنة مل�ضاريع بناء 

قليمية. ربط مع اأ�ضواق املال العاملية والإ

ويف اجلل�ضة الثانية بعنوان دور امل�ضارف 

واأهميتها يف زيادة ال�ضتثمار باأ�ضواق املال من 

خالل ثالث ورقات تخللتها مداخالت واأ�ضئلة  

من احل�ضور.

زمــة  الأ حول  فكانت  الثالثة  اجلل�ضة  اأمــا 

املال  اأ�ضواق  على  وانعكا�ضاتها  العاملية  املالية 

العربية. 

حـــــداث الــتــي متــت خــالل  بــــرز الأ ومـــن اأ

امللتقى:

املال  �ضوق  قانون  �ضدور  عن  عــالن  الإ  -

رقم 11 ل�ضنة 2010 والذي �ضينظم عمل �ضوق 

ليبيا  وىل يف تاريخ  الليبي، وهي املرة الأ املال 

ي�ضمح  الغر�س،  لهذا  قانون  فيها   ي�ضن  التي 

التي  واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  واإعفاءات  مبزايا 

تتعامل مع �ضوق املال.

لـــكـــرتوين  الإ املـــوقـــع  ـــااإطـــالق  يـــ�ـــضً اأ ومت 

بن�ضخته اجلديدة لحتاد البور�ضات العربية، 

اأ�ضواق  بــاأداء  املهتمني  لكافة  مرجًعا  ليكون 

املال العربية ون�ضاطات الحتاد.

�ضوق  بني  تفاهم  اتفاقية  توقيع  مت  كما 

املنقولة  القيم  وبور�ضة  الليبي  املالية  وراق  الأ

بالدارالبي�ضاء.

املالية  وراق  الأ �ضوق  قام  وفــاء  مل�ضة  ويف 

الليبي بتكرمي ال�ضتاذ حممد عبدال�ضالم رئي�س 

�ضركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الميدا  منظمة 

الكبري  بالدور  منها  عرفاًنا  للمقا�ضة  م�ضر 

التجهيز  فــرتة  خــالل  به  قــام  الــذي  والفعال 

واجلهد  املالية  وراق  الأ �ضوق  لإطالق  والعمل 

يف  الــالحمــدود  وتعاونه  يبذله  ليــزال  الــذي 

هذا املجال.

تقدمي  امللتقى  بنهاية  وكان م�ضك اخلتام 

العقيد  خ  لــالأ العربية  البور�ضات  احتــاد  درع 

�ضبتمرب  من  الفاحت  ثورة  قائد  القذايف  معمر 

امل�ضاركون  واأر�ــضــل  العربية،  القمة  ورئي�س 

باملنا�ضبة يهنئون فيها �ضيادته  بامللتقى برقية 

على الرئا�ضة الناجحة للقمة.

العربية  البور�ضات  احتاد  اجتماع  وعقد 

خ  الأ بح�ضور  عمال،  الأ بنود  ملناق�ضة  ال�ضنوي 

اللجنة  اأمني  الزليطني  عبداحلفيظ  الدكتور 

واملالية، ومت خالل  للتخطيط  العامة  ال�ضعبية 

اجلماهريية  ت�ضلم  مرا�ضم  اإجــراء  الجتماع 

الــدار  بور�ضة  مــن  الحتـــاد  جمل�س  لرئا�ضة 

مناق�ضة  بعدها  مت  ال�ضابق،  الرئي�س  البي�ضاء 

عمال.  كافة بنود جدول الأ

قــرار  ب�ضدور  الجتماع  هــذا  متيز  وقــد 

عن  م�ضتوفاة  درا�ضة  عــداد  لإ جلنة  بت�ضكيل 

خطة  �ضمن  لتكون  العربية  البور�ضات  ربط 

من  اخلــطــوة  هــذه  وتعد   ،2010 لعام  العمل 

كامل  ربــط  طريق  يف  جــًدا  املهمة  اخلــطــوات 

للمقا�ضات العربية من �ضاأنه اأن يفتح جمالت 

جديدة  ا�ضتثمارية  اأدوات  ويخلق  ا�ضتثمار 

باأداء  ويرقى  العربي  الوطن  يف  م�ضتثمر  لكل 

تكتاًل  منها  ويخلق  ويقويها  العربية  �ضواق  الأ

اقت�ضادًيا قوًيا. 

ال�ضعبية  الــلــجــنــة  اأمـــني  خ  الأ قـــام  وقـــد 

الجتماع  نهاية  يف  وللمالية  التخطيط  العامة 

ليبيا،  الثاين  بلدهم  يف  بال�ضيوف  بالرتحيب 

ــة مــن قــبــل الحتـــاد  ــذول ــب وثــمــن اجلــهــود امل

واأكــد  العربية  ــال  امل اأ�ــضــواق  مب�ضتوى  للرقي 

على  وحــث  لهم،  العظمى  اجلماهريية  دعــم 

ــعــمــل مبــا يــ�ــضــمــن فتح  مــتــابــعــة الــعــطــاء وال

العرب  امل�ضتثمرين  لكافة  ال�ضتثمار  جمالت 

من  متكنهم  جديدة  ا�ضتثمارية  اأدوات  وخلق 

القت�ضادي  النمو  من  وال�ضتفادة  امل�ضاركة 

الهائلة  ــوارد  امل وا�ضتغالل  العربية  بالبلدان 

�ضالح  يخدم  ملــا  العربي  بالوطن  املــوجــودة 

ال�ضعوب العربية.

قانون سوق المال 
يصدر في ليبيا

بعد اإطالق العمل بال�ضوق الليبي ر�ضميا منذ 

 11 رقم  ليبيا  يف  املــال  �ضوق  قانون  �ضدر  �ضنتني 

بال�ضوق  العمل  اإبريل لينظم  2010 يف �ضهر  ل�ضنة 

ينظم  البداية  يف  كــان  اأن  بعد  الر�ضمي  بال�ضكل 

مبوجب قرار من جمل�س الوزراء.

الرقابية  الهيئة  اإن�ضاء  القانون  ت�ضمن  وقد 

وبور�ضة تداول التي هي يف �ضكل �ضركة م�ضاهمة 

ا للتداول. وتتوىل هذه ال�ضركة  مدرجة بال�ضوق اأي�ضً

وعمليات  الــتــداول  عمليات  تنظيم  )البور�ضة( 

يداع والقيد املركزي. التقا�س والت�ضوية والإ

ــون حــوافــز م�ضجعة  ــان ــق ال هـــذا  قـــدم  ـــد  وق

دراج بال�ضوق تتمثل يف خم�س �ضنوات  لل�ضركات لالإ

عليها  يكون  التى  لل�ضركات  ال�ضرائب  من  اإعفاء 

تداول اأكرث من 60 يوما يف ال�ضنة الواحدة وي�ضتمر 

عفاء بعد اخلم�س �ضنوات ليكون 50% طيلة فرتة  الإ

اإدراج ال�ضركة.

وقد ت�ضمن القانون تنظيم اإجراءات الرقابة 

والعقاب وحدد اآلية لذلك من خالل جلنة للتحقيق 

وجمل�س التاأديب وجلنة التظلمات، وحدد القانون 

ا �ضرورة ح�ضول  ف�ضاح واأي�ضً ال�ضوابط العامة لالإ

ال�ضركات امل�ضاهمة التى تطرح اأ�ضهمها لالكتتاب 

من  وغريها  الرقابية  الهيئة  موافقة  على  العام 

ال�ضوابط.

اأهـــم املحطات  ويــعــتــرب هـــذا الــقــانــون اأحـــد 

الوليد  الليبي  املـــال  �ــضــوق  تــطــور  يف  �ــضــا�ــضــيــة  الأ

احلديث والذي يتوقع له لعب دور مهم يف احلياة 

اخل�ضخ�ضة  برامج  ظل  يف  ليبيا  يف  القت�ضادية 

الوا�ضعة التى ت�ضهدها ليبيا يف جمالت ال�ضناعة 

والتـــ�ـــضـــالت واخلـــدمـــات املــالــيــة واملــ�ــضــرفــيــة 

والتاأمينية.

سليمان الشحومي
امني جلنة الوراق املالية الليبي

عربية
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توقعات بفشل 
خطة أوباما 

لفرض ضرائب 
على المؤسسات 

المالية
�أبدى �ل�صناتور ماك�ض باكو�ض رئي�ض �للجنة 

فاتًر�  حما�ًصا  مريكي  �لأ �ل�صيوخ  مبجل�ض  �ملالية 

خلطة �لرئي�ض بار�ك �أوباما لفر�ض �صريبة على 

مو�ل �لتي �أنفقتها  �ملوؤ�ص�صات �ملالية ل�صرتد�د �لأ

إنقاذ �لبنوك و�ل�صركات �ملالية. �حلكومة على �

�ضيعقد  اإنه  وهو دميقراطي-   - باكو�س  وقال 

اخلطة  لدرا�ضة  ال�ضتماع  جل�ضات  مــن  �ضل�ضلة 

ا�ضرتداد احلكومة  نباء اجليدة عن  الأ اأن  م�ضيًفا 

احلاجة  على  �ضكوًكا  تلقي  رمبــا  ل�ضتثماراتها 

اأوباما جمعها من خالل  التي يريد  مــوال  الأ لهذه 

ال�ضريبة املقرتحة.

البنوك  هل  نعرف  اأن  »نريد  قائاًل  واأ�ضاف 

وكيف  امل�ضتهلكني  اإىل  )ال�ضريبة(  �ضتمررها 

قرا�س لل�ضركات ال�ضغرية«. �ضتوؤثر على الإ

2010 فر�س �ضريبة  يناير  اأوباما يف  واقرتح 

تبلغ 0.15 يف املئة من قيمة التزامات املوؤ�ض�ضات 

يف  �ضاهمت  التي  املخاطر  لتفادي  الكربى  املالية 

2008 وتكبدت  بداأ يف  الذي  الرتاجع القت�ضادي 

�ضيتي جروب  لدعم  الدولرات  مليارات  احلكومة 

)ايــه.اي.جــي.(  جــروب  اإنرتنا�ضونال  واأمريكاإن 

وموؤ�ض�ضات اأخرى.

امل�ضوؤول  العام  املفت�س  باروف�ضكي  نيل  واأطلع 

املمنوحة  العامة  مــوال  الأ ا�ضتخدام  مراقبة  عن 

�ضول  مريكية مبقت�ضى برنامج اإنقاذ الأ للبنوك الأ

الــذي  التقدم  مــدى  على  باكو�س  جلنة  املتعرثة 

من  اأمــواًل  تلقت  التي  وال�ضركات  البنوك  حققته 

الربنامج.

وتلقت خطة اأوباما لفر�س �ضريبة على البنوك 

ت�ضارلز  الدميقراطي  ال�ضناتور  من  قوًيا  دعًما 

�ضومر الذي دعا اإىل دجمها يف ت�ضريع مايل اأو�ضع 

نطاًقا يدر�ضه جمل�س ال�ضيوخ حالًيا.

الصين تؤكد توقيع اتفاق بـ20 
مليار دوالر مع فنزويال

قالت ال�ضني اإنها وقعت على اتفاق اإطار متويلي قيمته نحو 20 مليار دولر مع فنزويال 

لكنها ذكرت اأن نحو ن�ضف القيمة املقرتحة �ضتكون باليوان.

لبالده  �ضتقدم  ال�ضني  اإن  �ضابق  وقت  يف  قال  ت�ضافيز  هوجو  الفنزويلي  الرئي�س  وكان 

جل يبلغ حجمها 20 مليار دولر لتمويل م�ضروعات يف فنزويال امل�ضدرة  خطة مالية طويلة الأ

للنفط.

فيما اأكدت جيانغ يو املتحدثة با�ضم وزارة اخلارجية ال�ضينية اأن بنك التنمية ال�ضيني 

وقع »اتفاق اإطار متويلي« مع فنزويال وقالت اإن اإجمايل حجم التفاق يبلغ نحو 20 مليار دولر 

مريكية و70 مليار يوان )10.25 مليار دولر(. ت�ضمل ع�ضرة مليارات بالعملة الأ

يف  اليوان  ا�ضتخدام  من  �ضيزيد  الذي  التفاق  ب�ضاأن  اأخــرى  تفا�ضيل  جياجن  تذكر  ومل 

ا اتفاقات  اتفاقات ال�ضني ال�ضتثمارية مع فنزويال. واأ�ضافت جياجن اأن الدولتني وقعتا اأي�ضً

لتعزيز التعاون يف قطاعي النفط والكهرباء.

نمو االقتصاد البريطاني %0.2 
في الربع األول

اأظهرت بيانات ر�ضمية اأن القت�ضاد الربيطاين �ضهد منًوا اأبطاأ من املتوقع يف الثالثة �ضهور 

نتاج ال�ضناعي. وىل من العام اإذ اأ�ضر اأ�ضواأ طق�س �ضتوي يف 30 عاًما مببيعات التجزئة والإ الأ

ول مقارنة مع 0.4 يف املئة يف نف�س  وارتفع الناجت املحلي الإجمايل 0.2 يف املئة يف الربع الأ

الربع من 2009 مقابل توقعات باأن يرتفع بن�ضبة 0.4 باملئة، وعلى اأ�ضا�س �ضنوي تراجع الناجت 

املحلي 0.3 يف املئة.

عالميةأخبار
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القطاع المصرفي 
السعودي يحافظ على 

توازنه في 2010

«نومورا» يواصل تأكيداته:
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يجابية لبنك »نومورا« يف نوفمرب  جاءت اأوىل التوقعات الإ

اإيجابية  م�ضتقبلية  نظرة  للبنك  تقرير  منح  عندما  2009م 

باأنها تتما�ضك  للبنوك ال�ضعودية، واأعرب وقتها عن اعتقاده 

القت�ضاد  قوة  اإىل  العاملية، مرجًعا ذلك  املالية  زمة  الأ اأمام 

�ض�س القوية التي تتمتع بها البنوك، اإ�ضافة اإىل  ال�ضعودي والأ

ال�ضيا�ضة املتحفظة التى تتبعها اململكة. 

البنوك  اأ�ضهم  بحمل  امل�ضتثمرين  وقتها  التقرير  ون�ضح 

بدء  مع  خا�ضة  ا�ضتثمارية  ا  فر�ضً �ضت�ضكل  نها  لأ ال�ضعودية 

العام  من  خــري  الأ الربع  مطلع  عاملًيا  الفوائد  ن�ضب  ارتفاع 

الربحية  العوائد  ارتفاع  �ضت�ضهم من جهتها يف  التي  املا�ضي 

يجابية للقطاع امل�ضريف  للبنوك، لكن رغم هذه املوؤ�ضرات الإ

التي  البنوك  بع�س  مــن  تخوًفا  التقرير  اأبـــدى  ال�ضعودي، 

قرا�س بناء على �ضمعة املدينني.  اعتمدت على الإ

داء القوي يتوا�صل الأ

العاملي  ال�ضتثمار  لبنك  التقرير احلديث  وجمدًدا حمل 

اأكرث  اأخــرى  توّقعات  2010م  اإبــريــل  يف  »نــومــورا«  الياباين 

 3،7 بن�ضبة  اقت�ضادًيا  منــًوا  ال�ضعودية  حتقق  بــاأن  اإيجابية، 

وحترير  النفطي،  نتاج  الإ زيــادة  ذلك  يف  يدعمها  املئة،  يف 

قرا�س امل�ضريف  ال�ضيا�ضة املالية والنقدية، وزيادة معدلت الإ

للقطاع اخلا�س.

واأو�ضح التقرير الذي اأعده الع�ضو املنتدب رئي�س اأبحاث 

ال�ضوق النا�ضئة يف اأوروبا يف »نومورا« اآن واميان، اأن ال�ضعودية 

على  تعمل  العربي  اخلليج  منطقة  يف  كرب  الأ القت�ضاد  ذات 

اأنها  ل�ضيما  القوي،  القت�ضادي  اأدائها  ملوا�ضلة  خطة  و�ضع 

الوقائية  اإجــراءاتــهــا  بف�ضل  العا�ضفة  اجتياز  مــن  متّكنت 

اأزمة  خالل  امل�ضريف  بالقطاع  الثقة  على  للحفاظ  ال�ضريعة 

زمة  الأ واحلا�ضمة حيال  القوية  املالية  وا�ضتجابتها  الئتمان، 

املالية العاملية.

ولفت اإىل اأن فر�س منو ال�ضعودية القت�ضادي على املدى 

املتو�ضط مرتبطة باملنتجات النفطية، موؤكًدا اأن اململكة تتجه 

بخطى حثيثة نحو املزيد من التنويع القت�ضادي، ويظهر ذلك 

يف عودة الثقة لدى ال�ضركات وامل�ضتهلكني، وا�ضتئناف عمليات 

اأبطاأ واأكرث حيطة من  قرا�س امل�ضريف، واإن كانت بوترية  الإ

ذي قبل.

اأن  وحول القطاع املايل يف اململكة، قال التقرير: »يجب 

تبقى �ضالمة القطاع امل�ضريف حمور تركيز كبري يف �ضيا�ضة 

زمة  الأ ف�ضول  اأ�ضواأ  انتهاء  بعد  ا  خ�ضو�ضً م�ضتقباًل،  اململكة 

عن  التخلف  خماطر  على  النك�ضاف  وحمــدوديــة  املالية، 

قليمي«. ال�ضداد على ال�ضعيدين املحلي والإ

اإن  التقرير  قال  ال�ضعيد اخلليجي  اإجمايل على  وب�ضكل 

القت�ضادات اخلليجية يف طريقها اإىل جتاوز الفرتة ال�ضعبة 

التي مرت بها اأخرًيا، وبدء ف�ضل جديد من النمو الذي بات 

للم�ضوؤوليات  اأف�ضل  يت�ضلح بقوانني تنظيمية قوية، ومبعاجلة 

احلكومية املنوطة بهذه القت�ضادات يف بع�س احلالت، واإن 

كان ل يزال يعتمد على املنتجات النفطية اإىل حد كبري. 

وا�صل البنك ال�صتثماري الياباين »نومورا« احلديث عن تزايد 

متانة القت�صاد ال�صعودي يف اأحدث تقاريره التي جاءت متطابقة 

اإىل حد كبري مع تقارير له �صابقة اأ�صار خاللها اإىل توقعاته 

بتحقيق البنوك ال�صعودية حراًكا اإيجابيا يتعلق بتنمية 

 مكت�صباتها القت�صادية، ويعزز من دورها القوي 

يف القت�صاد ال�صعودي.
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رو�صيا  بجمهورية  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  تربط  التي  والتجارية  القت�صادية  العالقات  تت�صف 

مكانيات التي ميتلكها كل منهما، وقد يعود ذلك يف جانب  الحتادية فيما م�صى بطابع ال�صعف والنخفا�س مقارنة بالإ

منه اإىل حداثة التمثيل الدبلوما�صي بني اجلانبني، فبا�صتثناء دولة الكويت التي اأقامت عالقاتها الدبلوما�صية مع رو�صيا 

مارات هذه العالقة  منذ 1963 واإعادة اململكة العربية ال�صعودية عالقاتها يف 1991، فقد اأقامت كل من �صلطنة عمان والإ

يف 1985 ثم قطر يف 1988 واأخرًيا البحرين يف 1991.. ف�صاًل عن اأ�صباب اأخرى.

دول الخليج وروسيا

زخم اقتصادي ينقصه التعزيز

حجم  بتطور  املتعلقة  الإح�ضاءات  وتو�ضح 

املبادلت التجارية بني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ورو�ضيا اأن:

- هناك تطوًرا م�ضتمًرا يف اإجمايل حجم التبادل 

ارتفاعه  يالحظ  اإذ  اجلانبني،  بني  التجاري 

اإىل   2005 عام  دولر  مليار   1.3 حوايل  من 

1.6 مليار دولر عام 2006 ثم اإىل 2.1 مليار 

بلغت  زيــادة  بن�ضبة  اأي   2007 عــام  يف  دولر 

ويقدر  �ضبقه،  الــذي  العام  عن   %25 حــوايل 

عام  دولر  مليار   2،4 بحوايل  الإجمايل  هذا 

2008، وبالرغم من ذلك يالحظ اأن معدلت 

ترتاجع  اأخـــذت  ال�ضنوي  النمو  يف  ــادة  ــزي ال

ن�ضبتها من 27.2% بني عامي 2005 - 2006 

اإىل 25.2% بني عامي 2006 – 2007 ثم اإىل 

اإىل  ذلك  ويعود   ،2008  -2007 بني   %18.3

تراجع قيمة ال�ضادرات اخلليجية اإىل رو�ضيا 

خالل ال�ضنوات املذكورة.

- حققت الواردات ال�ضلعية لدول جمل�س التعاون 



العدد 43 - مايو  2010 م

�0
العدد 43 - مايو  2010 م

��

الدول الخليجية .. وروسيا

العدد 43 - مايو  2010 م

�0
العدد 43 - مايو  2010 م

��

خالل  ت�ضاعدية  زيادة  رو�ضيا  من  اخلليجي 

من  ارتفعت  حيث   ،2008  -2005 ال�ضنوات 

مليار   1.2 اإىل   2005 عام  دولر  مليار   1.0

 1.6 خالل العام الذي يليه، ثم ارتفعت اإىل 

مليار دولر عام 2008 لت�ضل اإىل 2.0 مليار 

الزيادة  وهذه   ،2008 تقديرات  ح�ضب  دولر 

الــ�ــضــادرات  قيمة  ـــادة  زي تعك�س  امل�ضتمرة 

جمل�س  دول  اإىل  املتجهة  الرو�ضية  ال�ضنوية 

التعاون اخلليجي. 

رو�ضيا  اإىل  اخلليجية  الــ�ــضــادرات  ات�ضفت   -

بحالة من التذبذب بني الرتفاع  والنخفا�س 

الوقت  ففي   ،2008  -2005 الــفــرتة  خــالل 

مليون   273 من  ارتفاعـًا  فيه  حققت  الــذي 

عام  دولر  مليون   459 اإىل   2005 عام  دولر 

اإىل   2007 التايل  العام  يف  تراجعت   2006

اإىل  اأخرى  وتراجعت مرة  دولر،  مليون   443

432 ح�ضب تقديرات 2008، وهذا ما تعك�ضه 

لل�ضادرات  املرتاجعة  ال�ضنوي  النمو  معدلت 

اإىل  ذلــك  يعود  وقــد  رو�ضيا،  اإىل  اخلليجية 

القابلة  اخلليجية  املــنــتــجــات  تــنــوع  �ضعف 

�ضواق الرو�ضية. للت�ضدير والتي حتتاجها الأ

البيانات  وبع�س  الإح�ضاءات  هذه  من  ويت�ضح 

واملتعلقة  القت�ضادية  التقارير  اأوردتها  التي 

بهذا اجلانب اأن:

- امليزان التجاري بني دول جمل�س التعاون لدولة 

ا م�ضتمًرا  اخلليج العربية ورو�ضيا حقق فائ�ضً

ل�ضالح رو�ضيا، اإذ حققت دول التعاون جمتمعة 

عجًزا بلغ حوايل 742 مليون دولر عام 2005 

دولر  مليون   720 اإىل  قليلة  بن�ضبة  انخف�س 

وب�ضكل  العجز  فجوة  لرتتفع  ثم   ،2006 عام 

اإىل  لت�ضل   2007 عام  مليار   1.2 اإىل  كبري 

1.6 مليار عام 2008، ويعود ذلك اإىل الفارق 

يفوق  ب�ضكل  اخلليجية  الــواردات  بني  الكبري 

�ضادراتها اإىل رو�ضيا.

الهياكل  طبيعة  بــني  كبري  �ضبه  اأوجـــه  هناك   -

القت�ضادية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية، كونها اقت�ضاديات تعتمد ب�ضكل وا�ضع 

على اإنتاج النفط والغاز، والقت�ضاد الرو�ضي 

ــب كــونــه دولــــة تــنــتــج ومتلك  ــان يف هـــذا اجل

احتياطًيا كبرًيا من النفط والغاز على م�ضتوى 

والقوة  ال�ضعف  نقاط  تتبني  قد  وهنا  العامل، 

يف عالقات التبادل التجاري بني اجلانبني.

- يت�ضح من واقع البيانات والإح�ضائيات املتعلقة 

بالتجارة اخلارجية، اأن ال�ضادرات اخلليجية 

اإىل رو�ضيا ت�ضكل فيها جتارة اإعادة الت�ضدير 

عظم قد تفوق 70%، وقد ت�ضل اإىل  الن�ضبة الأ

البحرين  مملكة  حالة  يف  كما   %100 ن�ضبة 

ودولة قطر يف بع�س ال�ضنوات. 

رو�ضيا  من  املجل�س  دول  واردات  اأهــم  تتمثل   -

ومنتجات  الــتــيــتــانــيــوم  ومــنــتــجــات  �ــضــلــع  يف 

معاجلة  لفات  وغــري  لفات  ب�ضكل  م�ضطحة 

من  واملــو�ــضــل  املن�ضور  واخلــ�ــضــب  ــاحلــرارة  ب

ف�ضيلة ال�ضنوبر وورق ال�ضحف وال�ضتن�ضاخ 

وال�ضعري وبع�س املنتجات املعدنية وغريها من 

ال�ضلع ال�ضناعية

رو�ضيا  اإىل  املجل�س  اأهم �ضادرات دول  تتمثل   -

العطورات  مثل  ت�ضديرها  املعاد  ال�ضلع  يف 

حمركات  وزيـــوت  التجميل  وم�ضتح�ضرات 

ثـــــاث خ�ضبي  واأ و�ــضــيــارات جــيــب  الــبــنــزيــن 

والعربات  لل�ضيارات  مركب  وقما�س  للمكاتب 

وبــعــ�ــس احلـــيـــوانـــات الــبــحــريــة كــاحلــيــتــان 

والدلفني وخرفان وق�ضبان وعيدان واأ�ضالك 

احلديد وبع�س ال�ضلع �ضبه امل�ضنعة واملوا�ضري 

نابيب.  والأ

اتفاقيات ثنائية

اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  دول  وترتبط 

باجلمهورية  العربية  الــدول  جانب  اإىل  العربية 

عمال  الرو�ضية باتفاقية تندرج يف اإطار جمل�س الأ

التعاون  الذي يعمل على تطوير  العربي  الرو�ضي 

عمال  الأ موؤ�ض�ضات  بني  والتجاري  القت�ضادي 

يف  فعالة  م�ضاعدة  وي�ضاعد  والعربية،  الرو�ضية 

عمال، ويقوم  اإقامة ات�ضالت العمل بني رجال الأ

باإقامة  املتعلقة  ن�ضطة  بالأ اخل�ضو�س  وجه  على 

ثنائية وتنظيم جل�ضات ولقاءات  اأعمال  جمال�س 

ومنتديات اأعمال و»طاولت م�ضتديرة« يف رو�ضيا 

بني  مبا�ضرة  ات�ضالت  واإقامة  العربية  والبلدان 

والــعــرب، والعمل على  الــرو�ــس  عــمــال  الأ رجــال 

املجل�س  هــذا  و�ضمن  املعلومات،  ون�ضر  حتليل 

دول  معظم  بني  ثنائية  اأعمال  جمال�س  تاأ�ض�ضت 

جمل�س التعاون ورو�ضيا، ومنها بالرتتيب وح�ضب 

اأ�ضبقية تاأ�ضي�ضها:

 /28 الــ�ــضــعــودي  الــرو�ــضــي  عـــمـــال  الأ جمل�س   -

.2005/5

الـــعـــمـــاين  الــــرو�ــــضــــي  عـــــمـــــال  الأ - جمـــلـــ�ـــس 

.2005/8/31

مــــاراتــــي  ـــي الإ ـــض ـــرو� عــــمــــال ال ــ�ــس الأ - جمــل

.2006/6/26

ـــي الــبــحــريــنــي  ـــض ـــرو� عــــمــــال ال ــ�ــس الأ - جمــل

.2006/9/4

الــقــطــري  الــــرو�ــــضــــي  ـــــال  عـــــم - جمــلــ�ــس الأ

.2007/2/12

كــمــا اأن هــنــاك الــعــديــد مــن التــفــاقــيــات 

جمل�س  دول  بني  ثنائيـًا  توقيعها  مت  القت�ضادية 

التعاون اخلليجي ورو�ضيا.

تن�صيط العالقات ال�صتثمارية

ويالحظ اأنه بعد اأعوام من العمل وال�ضتثمار 

تنبهت كل من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية واجلمهورية الرو�ضية اإىل �ضرورة تو�ضيع 

املجالت  يف  البيني  التعاون  عــالقــات  وتطوير 

كخيار  وال�ضتثمارية  والتجارية  القت�ضادية 

ميكن القول عنه باأنه ا�ضرتاتيجي لكال الطرفني، 

خرية تزايد الهتمامات  ونة الأ اإذ يالحظ يف الآ
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لل�ضري  املجالت،  وخمتلف  امل�ضتويات  كافة  وعلى 

يتنا�ضب  الذي  والتطور  النمو  العالقات نحو  بهذه 

مع موقع كل من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

الــعــربــيــة واجلــمــهــوريــة الــرو�ــضــيــة عــلــى خــارطــة 

القت�ضاد الدويل وتاأثريهما املبا�ضر والكبري على 

منو وا�ضتقرار القت�ضاد العاملي، ول زالت اجلهود 

دول  منظومة  م�ضتوى  على  �ضواء  وتتوا�ضل  تبذل 

جمل�س التعاون اخلليجي اأم على م�ضتوى كل دولة، 

اخلا�س  القطاع  اأو  احلكومي  اجلانب  من  و�ضواء 

اخلــلــيــجــي، لــتــعــزيــز وتــعــمــيــق عــالقــات الــتــعــاون 

القت�ضادي وال�ضيا�ضي.

نفذها  الــتــي  الــدرا�ــضــات  مــن  كثري  وتــذهــب 

الدعوة  اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ون�ضرها 

لتفعيل العالقات وال�ضتثمارات امل�ضرتكة بني دول 

اخلليج ورو�ضيا يف عدة جمالت اقت�ضادية منها:

- �ل�صتثمار يف �لقطاعات �ل�صناعية:

ــد من  املــزي ل�ضخ  الــرو�ــضــي  ــب  ـــوة اجلــان دع

التكنولوجية  بــحــاث  الأ جمــال  يف  ال�ضتثمارات 

ــومــات والــتــقــنــيــة  ــل ــع و�ــضــنــاعــة التـــ�ـــضـــالت وامل

التكنولوجيا  ونقل  الطاقة  اإنتاج  يف  املتخ�ض�ضة 

الــتــعــاون اخلــلــيــجــي، وكــذلــك من  ـــدول جمل�س  ل

خالل ت�ضجيع اإقامة امل�ضاريع ال�ضناعية امل�ضرتكة 

واجللود  واملــجــوهــرات  احللي  �ضناعة  جمــال  يف 

وم�ضتح�ضرات  العطور  و�ضناعة  زياء  الأ وت�ضميم 

حتويل  و�ضناعة  الدوائية  وال�ضناعات  التجميل 

واملطاط  والبال�ضتيك  والزجاج  كال�ضلب  املعادن 

ال�ضلكية  الــتــجــهــيــزات  �ضناعة  اإىل  �ــضــافــة  بــالإ

التي  ال�ضناعة  جمالت  من  وغريها  والال�ضلكية 

تتميز بها رو�ضيا على م�ضتوى العامل.

- �لقطاعات �ل�صياحية:

امل�ضتثمرين  ا�ضتفادة  املزيد من فر�س  اإتاحة 

اخلليجيني من عملية متلك حمافظ العقارات يف 

رو�ضيا، وكذلك من خالل تو�ضيع التعاون يف جمال 

ريا�ضة ال�ضيارات والدراجات النارية والريا�ضات 

خرى خ�ضو�ضـًا واأن بع�س دول جمل�س التعاون  الأ

اخلليجي متلك �ضاحات مهياأة ملثل هذه ال�ضباقات، 

وا�ضتغالل  بينهما  ال�ضياحة  اأفق وجمالت  وتعزيز 

امل�ضاحات وال�ضواحل البحرية املفتوحة يف اخلليج 

الرتويحية،  واملنتجعات  الفندقية  امل�ضاريع  قامة  لإ

�ضافة اإىل ت�ضجيع املكاتب ال�ضياحية و�ضركات  بالإ

ال�ضفر يف اجلانبني بالعمل على ا�ضتقطاب ال�ضياح 

متكاملة  وبــرامــج  خطط  وو�ــضــع  خـــر  الآ للطرف 

وتنظيم املزيد من الرحالت ال�ضياحية املتبادلة.

- �لقطاعات الزر�عية:

اخلليجية  ال�ــضــتــثــمــارات  اأمــــام  املــجــال  فــتــح 

ال�ضناعات  قــطــاع  يف  رو�ــضــيــا  داخـــل  لال�ضتثمار 

امل�ضرتكة،  امل�ضاريع  ــامــة  واإق الغذائية  الــزراعــيــة 

يف  هائلة  قــدرة  على  تتوافر  رو�ضيا  واأن  خ�ضو�ضـًا 

زراعة املحا�ضيل الزراعية ومنها القمح، الذي حتتاج 

مر  اإليه دول التعاون وتنويع م�ضادر ا�ضترياده وهو الأ

الذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف توفري ن�ضبة هامة من 

من الغذائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي. الأ

- �لقطاعات �ملالية و�صناعة �لتاأمني:

كمركز  التعاون  جمل�س  دول  متثله  ملا  نظًرا 

مالية  ـــورات  وف على  ويــحــوز  ومتطور  هــام  مــايل 

امل�ضاريع  لتمويل  و�ضيطـًا  تكون  اأن  ميكنها  هائلة 

و�ضط  الأ ال�ضرق  منطقة  يف  املتنامية  القت�ضادية 

واخلليجي  الرو�ضي  للجانب  فاإنه ميكن  واإفريقيا، 

املايل  القطاع  جمال  يف  التعاون  عالقات  تو�ضيع 

�ضد  يف  التقدم  هــذا  من  وال�ضتفادة  وامل�ضريف، 

حاجة النمو القت�ضادي املت�ضاعد يف دول جمل�س 

التاأمني،  خــدمــات  مــن  متنوعة  دوات  لأ التعاون 

م�ضاريع  اإقــامــة  خــالل  مــن  ذلــك  يتم  اأن  وميكن 

وتاأمينية  مالية  ملوؤ�ض�ضات  فــروع  فتح  اأو  جديدة 

اإمكانية  اإىل  �ضافة  بالإ التعاون،  دول  يف  رو�ضية 

رو�ضيا  املــال يف كل من  راأ�ــس  اأ�ــضــواق  بني  الربط 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

- تخزين �ل�صلع و�إعادة ت�صديرها:

لــدول  الــتــعــاون  جمل�س  دول  تلعب  اأن  ميكن 

اخلليج العربية دوًرا هاًما يف تن�ضيط جتارة اإعادة 

الت�ضدير والرتانزيت فيما يتعلق بال�ضلع املختلفة 

واملنطقة  التعاون  جمل�س  دول  ت�ضتوردها  التي 

اأن  الرو�ضية  لل�ضركات  ميكن  حيث  رو�ضيا،  من 

العالقات  طبيعة  من  اخل�ضو�س  هذا  يف  ت�ضتفيد 

التعاون  دول  مــع  النمو  يف  خـــذة  الآ القت�ضادية 

التخزينية  والطاقات  مكانيات  الإ ومن  اخلليجي، 

املوقع  من  وكذلك  اخلليجية،  املوانئ  يف  املتوفرة 

واإفريقيا  اآ�ضيا  قارتي  بني  اخلليج  لــدول  املتميز 

بحيث تقوم ال�ضركات الرو�ضية باتخاذ دول اخلليج 

كمحطة رئي�ضية لتن�ضيط اإعادة ت�ضدير منتجاتها 

لدول املنطقة واإقامة خمازن ا�ضرتاتيجية ملنتجاتها 
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زوايا

ريم أسعد
كاتبة اقت�ضادية

 الصين.. دروس
في التحول 

االقتصادي ) 2/2 (
توقفنا املرة املا�ضية مع كتاب »Hoodwinked« الذي يهاجم فيه الكاتب والقت�ضادي 

»جون بريكنز« الراأ�ضمالية احلديثة وكيف كانت زيارته اإىل ال�ضني مبهرة بحيث و�ضفها يف 

مريكية اإبرازه )من تلويث البيئة واخلف�س املفتعل  دارة الأ كتابه ب�ضكل مغاير ملا حتاول الإ

لعملتها اليوان وغري ذلك(.

ا مما جاء يف الكتاب لننطلق �ضوًيا يف رحلة جميلة نقلها لنا كما ياأتي: و�ضوف اآخذ ن�ضً

حيث  عمالقة  ف�ضائية  مركبة  اإىل  بالدخول  اأ�ضبه  �ضنغهاي  مطار  يف  هبوطنا  »كان 

اأتيحت  لو  »وفعاًل   . املكان  هذا  وعظمة  مب�ضاحة  مبهوًرا  حويل  اأتطلع  للحظات  توقفت 

باملظهر  مبهورين  عندها  لنتوقف  كافية  واحــدة  �ضورة  لكانت  الزاوية  هذه  يف  الفر�ضة 

بداع التقني«.  والإ

ندوني�ضيا يف  لإ املا�ضي  �ضور من  اإىل خميلتي  اللحظة  تلك  »وت�ضارعت  الكاتب  يقول 

1971 قبل �ضنة واحدة من انفتاح ال�ضني، حيث كانت اأمريكا تخ�ضر حرب فيتنام وكان 

وانتقل  مريكية  الأ منية  الأ جهزة  الأ وال�ضني مهيمنا على كل  ال�ضيوعية يف رو�ضيا  هاج�س 

الفريو�س اإىل ال�ضعب وانق�ضم العامل اإىل حزب اأمريكا وحزب ال�ضرق، بعد ذلك متكنت 

ال�ضني من حتقيق امل�ضتحيل، فنما اقت�ضادها اأكرث من ع�ضر مرات، وبرزت الدولة التي 

رادة  لــالإ ميكن  ما  وجت�ضم  لتمثل  �ضكانية،  كثافة  وباأكرب  الفقر  خط  حتت  تعي�س  كانت 

الب�ضرية والراأ�ضمالية جمتمعتني اأن ت�ضنعاه!«.

جامعات  اأكــرب  يف  املاج�ضتري  طــالب  من  جمموعة  مع  الكاتب  حلديث  ن  الآ اأنتقل 

ال�ضني والذي حاول من خالله معرفة �ضر هذا التقدم كما ي�ضفه اأهل ال�ضني اأنف�ضهم. 

يقول اأحدهم »نعم، نحن نعي مقدار التلّوث البيئي الذي ت�ضبب به هذا النمّو ولكن نحن 

�ضجار هو جزء �ضغري من هذه  ال�ضباب منلك العزمية الكافية لتغيري الو�ضع، وزراعة الأ

�ضعب عامل دون  اأننا ك�ضينيني  التطور يف  وراء هذا  ال�ضر  »يكمن  وتقول طالبة  اخلطة« 

الرتاجع  ال�ضني بفرتة طويلة من  اآخر »مرت  ويقول  والعزمية«  رادة  بالإ توقف وم�ضحون 

مام فقط بدون اأي بديل  القت�ضادي ولكن منذ الثمانينيات تقرر اأن نعود جمدًدا اإىل الأ

اآخر.. اإن الغرب تعرّث كثرًيا يف طريقه اإىل التقدم، ونحن يف ال�ضني �ضنتمكن من تفادي 

الكثري من اأخطاء الغرب«.

اأتوقف بالقارئ هنا ل�ضيق امل�ضاحة، ولكنني اأ�ضاألكم اأن تقوموا للحظة واحدة مبقارنة 

ب�ضيطة بني دولة كال�ضني ابتليت بالكثافة ال�ضكانية ونق�س املوارد الطبيعية ونظام �ضيا�ضي 

فا�ضل، ومبملكتنا التي متلك اأهم مورد طبيعي وتعداد �ضكاين ب�ضيط ن�ضبًيا وتوجه حكومي 

جابة. تقدمي .. ملاذا مازلنا حيث نحن؟ اأترك لكم الإ

�ضافة اإىل اإمكانية  يف دول التعاون اخلليجي، بالإ

التعاون  دول  يف  رو�ضية  جتارية  مراكز  تاأ�ضي�س 

لرتويج وت�ضويق املنتجات الرو�ضية.

- �صناعة و�صياغة �لذهب و�ملجوهر�ت: 

متتلك رو�ضيا الحتادية ثروة طبيعية هائلة 

من معدن الذهب، يف املقابل ت�ضتهر دول اخلليج 

الذهب،  و�ضياغة  ب�ضناعة  البحرين  خ�ضو�ضـًا 

بني  م�ضرتكة  م�ضاريع  اإقــامــة  ميكن  هنا  ومــن 

ال�ضركات الرو�ضية وال�ضركات اخلليجية يف هذا 

املجال. 

- �لنقل و�ملو��صالت:

النقل  جمــال  يف  م�ضرتكة  م�ضاريع  اإقــامــة 

الذي  البحري  النقل  خ�ضو�ضـًا  واملــوا�ــضــالت، 

�ضناعة  يف  متقدمة  قــدرات  رو�ضيا  فيه  متتلك 

يف  منها  وال�ضتفادة  البحرية،  وال�ضفن  البواخر 

نقل املنتجات الرو�ضية للمنطقة، وا�ضترياد رو�ضيا 

التناف�ضي  وال�ضعر  العالية  اجلــودة  ذات  لل�ضلع 

اإعادة  خالل  من  اخلليج  اأ�ضواق  يف  تتوافر  التي 

�ضواق الرو�ضية. ت�ضديرها اإىل الأ

- �إقامة مركز �إقليمي لال�صتثمار�ت �لرو�صية:

اأن  الرو�ضية  واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  ميكن 

تتخذ منطقة اخلليج كنقطة انطالق ل�ضتثماراتها 

و�ضط من خالل  واأن�ضطتها يف منطقة ال�ضرق الأ

التعاون،  دول  يف  ل�ضركاتها  اإقليمي  مركز  اإقامة 

بكونها  تتميز  التي  البحرين  مملكة  خ�ضو�ضـًا 

متقدمة  تاأمينية  و�ضناعة  عاملًيا  مالًيا  مركًزا 

وموقًعا جغرافًيا ا�ضرتاتيجًيا.

- م�صروع �صكة حديد:

م�ضروع  قامة  لإ التعاون  جمل�س  دول  ت�ضعى 

للربط احلديدي، وميكن للجانب الرو�ضي الذي 

ميتلك جتــربــة رائـــدة يف هــذا املــجــال الــدخــول 

�ضبكة  قامة  لإ اخلليجي  اجلانب  مع  �ضراكة  يف 

ببع�س  بع�ضها  اخلليج  دول  تربط  �ضكة حديدية 

وبالعامل اخلارجي.

�مل�صادر:

التجارة  اإح�ضاءات  للمعلومات،  املركزي  اجلهاز   -

اخلارجية، مملكة البحرين.

- وزارة القت�ضاد، التقارير الإح�ضائية والقت�ضادية 

العربية  مـــــارات  الإ ـــة  دول اخلــارجــيــة،  ــتــجــارة  وال

املتحدة.

الإح�ضاءات  م�ضلحة  والتخطيط،  القت�ضاد  وزارة   -

العامة واملعلومات، اململكة العربية ال�ضعودية.

- جهاز الإح�ضاء، اإح�ضاءات التجارة اخلارجية، دولة 

قطر.

- وزارة القت�ضاد الوطني، الكتاب الإح�ضائي ال�ضنوي 

2008، �ضلطنة عمان.
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ن�صان - بحدوث الكوارث قبل وقوعها .. هل ميكن للعامل اأن يتنبه  مثلما ت�صعر جميع الكائنات احلية - عدا الإ

فق حتى ميكن له تفاديها قبل اأن تقع؟ اإىل اأن ثمة اأزمة اقت�صادية تلوح يف الأ

جابة عليه، ومت له ما  لكرتوين، ودعا اخلرباء لالإ �صندوق النقد الدويل طرح ال�صوؤال ال�صابق على موقعه الإ

اأراد حيث ن�صر الباحثان جوناثان اأو�صرتي وناتاليا تامرييزا درا�صة م�صرتكة تناول عربها بالتحليل كيف ميكن 

نذار املبكر«، وا�صرتطا عرب الدرا�صة اإقناع ال�صا�صة بالعمل  زمات اأ�صمياها بـ »نظم الإ للعامل التنبه اإىل وقوع الأ

ا امل�صاركة الفعلية مع خرباء القت�صاد يف اتخاذ القرارات املنا�صبة .. يف الوقت املنا�صب. مبقت�صاها، واأي�صً

قال الباحثان يف مقدمة الدرا�ضة اإن ال�ضطراب 

اأ�ضعل  اإع�ضاره  اإفراز توابع  املايل الذي مازال يتابع 

ال�ضيا�ضة واجلمهور عامة،  من جديد اهتمام �ضناع 

�ضواق  الأ اأزمة  منذ ظهور  الهدوء  من  نحو عقد  بعد 

نــذار املبكر الالزمة لتوقع  الإ الت�ضعينيات، بنظم  يف 

جر�س  هــو  مــا  ولكن  امل�ضتقبل،  يف  املالية  ـــات  زم الأ

نذار الذي ميكن لهذه النظم اأن تدقه واقعًيا؟ وهل  الإ

�ضتكون فعالة؟

زمات  زمات املا�ضية اأن الأ وتبني التجربة مع الأ

على  والنا�ضئة  املتقدمة  للبلدان  بالن�ضبة  مكلفة  جد 

حد �ضواء، وعلى الرغم من اأن كاًل منها يختلف يف 

وجه  التفا�ضيل، فجميعها تقريًبا تعك�س التقاء بع�س الأ

�ضا�ضية للتعر�س للخطر القت�ضادي ولعامل حمدد  الأ

اإن وجه التعر�س للخطر  زمة، وحيث  يطلق عنان الأ

�ضول،  �ضا�ضي هو عادة فقاعة لالئتمان اأو اأ�ضعار الأ الأ

وعدم جتان�س امليزانية العمومية )اقرتا�س مفرط من 

جنبي، واآجال ا�ضتحقاق اأق�ضر مما يجب، اأو  النقد الأ

ر�ضملة غري كافية(، فاإن العامل الذي يطلق العنان 

زمة ميكن اأن يكون اأي حدث تقريًبا - ا�ضطراب  لالأ

�ضيا�ضي، �ضدمات، معدلت التبادل التجاري، العدوى 

من بلدان اأخرى، انهيار �ضوق الرهونات دون املمتازة 

زمة الراهنة. اإذا اأخذنا مثاًل من الأ

باعتباره   - زمــة  ــالأ ل الت�ضخي�س  هــذا  ويــــوؤدي 

عاماًل لإطالق العنان يركب فوق وجه اأ�ضا�ضي للتعر�س 

ول اأنه حيث اإن حدًثا  للمخاطر - اإىل ا�ضتنتاجني: الأ

به،  التنبوؤ  ميكن  ل  زمة  لالأ العنان  يطلق  ما  حمــدًدا 

زمة ل ميكن توقعها. ثانًيا، اإن عدم القدرة  فكذلك الأ

�ضناع  اإقــنــاع  ال�ضعب  مــن  يجعل  هــذا  التوقع  على 

التدابري  ن  لأ وقائية، خا�ضة  تدابري  باتخاذ  ال�ضيا�ضة 

�ضيا�ضًيا.  اأو  اقت�ضادًيا  مكلفة  تكون  اأن  يرجح  نف�ضها 

نذار املبكر  والنتيجة املرتتبة على ذلك هي اأن جهود الإ

القادمة  زمــة  الأ ت�ضمية  ملحاولة  كثرًيا  توجه  األ  يجب 

للمخاطر  التعر�س  اأوجـــه  لتحديد  تــوجــه  مــا  بــقــدر 

زمة، ثم  �ضا�ضية التي بدونها ل يحتمل اأن حتدث الأ الأ

اعتماد ال�ضيا�ضات الالزمة لعالج اأوجه ال�ضعف.

نذار املبكر نظام الإ

نظام  يك�ضف  اأن  يتعني  املــثــايل،  الــو�ــضــع  يف 

نحو  على  مقدًما  ال�ضعف  اأوجــه  عن  املبكر  نــذار  الإ

بحيث ميكن   - كاف  بقدر  مقنع  نحو  وعلى   - كاف 

اتخاذ تدابري الت�ضحيح للوقاية حتى من خطر تطور 

ولية  الأ �ضول  الأ اأ�ضعار  فقاعات  فاكت�ضاف  زمــة.  الأ

غري  جنبية  الأ العملة  ملخاطر  التعر�س  من  واحلــد 

من  واحلــد  واملقرت�ضني،  البنوك  قبل  من  املغطاة 

ال�ضتدانة لتحقيق الفاعلية املالية، واملطالبة بن�ضب 

اأعلى لراأ�س املال، كلها اأمثلة لطرق تقليل تراكم اأوجه 

التعر�س للمعاناة.

حتظى  اأن  ي�ضعب  الــتــدابــري  هـــذه  مــثــل  لــكــن 

بال�ضعبية؛ ذلك اأن مالك البنوك لبد اأن يف�ضلوا اأن 

ي�ضهدوا زيادة �ضريعة يف قيمة بيوتهم، وقد ي�ضتطيع 

جنبية ب�ضعر اأرخ�س  املقرت�ضون القرتا�س بالعملة الأ

مبزيد  الحتفاظ  حتب  ل  املالية  واملوؤ�ض�ضات  كثرًيا، 

ن ذلك يقو�س ربحيتها. ولذلك فاإن  من راأ�س املال لأ

يف�ضر  اأن  يتعني  �ضيا�ضي  اإجراء  باتخاذ  امللزم  املربر 

القطاعات  عــرب  تنت�ضر  اأن  ميكن  زمـــة  الأ اأن  كيف 

ميكن  لن  نه  لأ فنظًرا  واأخــرًيا،  والبلدان،  �ضواق  والأ

مطلًقا تفادي كل وجه من اأوجه ال�ضعف، فاإن نظام 

نذار من  ا جر�س الإ نذار املبكر يجب اأن يرن اأي�ضً الإ

ت�ضتجمع  بــاأن  للبلدان  لل�ضماح  الو�ضيكة،  املخاطر 

ال�ضيا�ضة  ول�ضناع  الو�ضيكة  زمــات  الأ ملواجهة  قواها 

باأن يطبقوا خطًطا للطوارئ.

نذار  بالطبع اإن ت�ضميم  ما يتعني على نظام لالإ

ذلك  يفعل  واحــد  وت�ضميم  �ضيء،  يفعله  اأن  املبكر 

زمة العاملية احلالية تو�ضح التحديات  �ضيء اآخر. والأ

الزيادة  املعلقني  من  عــدد  لحــظ  حني  ويف  املاثلة. 

اأ�ضعار املنازل يف الوليات املتحدة  ال�ضريعة جًدا يف 

- وذلك عر�س لزيادة اأوجه التعر�س للمخاطر، فاإن 

نظام الظل امل�ضريف قليل التنظيم وعايل ال�ضتدانة 

)مبا يف ذلك بنوك ال�ضتثمار واأدوات التوريق( اأمكنه 

اأن يحول امل�ضكلة ال�ضغرية ن�ضبًيا اخلا�ضة بالرهونات 

دون املمتازة اإىل اأكرب اأزمة مالية منذ الك�ضاد الكبري. 

كان حافز  النقاط«  بني  »الربط  على  القدرة  وبدون 

ال�ضيا�ضات الوقائية �ضئياًل )مثل اإجبار البنوك على 

أسباب نشوء األزمات
زمات عن ت�ضكيلة من اأوجه املعاناة والعوامل التي تطلق العنان. جنمت الأ

زمة عامل اإطالق العنانوجه التعر�س للمعاناةالأ

املك�ضيك

)1994(

جنبي(. جل )وامل�ضماة بالنقد الأ مريكية، و�ضدمات �ضيا�ضية.ديون احلكومة اخلارجية ق�ضرية الأ ت�ضديد ال�ضيا�ضة النقدية الأ

تايلند

)1997(

الديون اخلارجية لقطاع ال�ضركات املالية وغري املالية، وتركز خماطر تعر�س 

�ضركات التمويل ملخاطر قطاع امللكية.

�ضول. تدهور معدلت التبادل التجاري، انكما�س اأ�ضعار الأ

اإندوني�ضيا

)1997(

الديون اخلارجية بقطاع ال�ضركات، تركز اأ�ضول النظام امل�ضريف يف 

قرا�س املرتبط بامللكية، الن�ضبة العالية لديون ال�ضركات اإىل  العقارات/ الإ

اأ�ضهم راأ�ضمالها.

العدوى من اأزمة تايلند، اأزمة امل�ضارف.

تركيا

)2000(

جنبي واآجال  جل، عدم توافق النقد الأ ديون احلكومة ق�ضرية الأ

ال�ضتحقاق يف النظام امل�ضريف.

ات�ضاع عجز احل�ضاب اجلاري، ورفع قيمة �ضعر ال�ضرف احلقيقي، �ضدمة 

ن اإرادة احلكومة ال�ضيا�ضية يف 
معدلت التبادل التجاري، عدم اليقني ب�ضاأ

ال�ضطالع باإ�ضالحات يف القطاع املايل.

فنلندا

)1991(

ازدهار الئتمان واأ�ضعار البيوت، الت�ضخم اجلامح، �ضاآلة راأ�ضملة البنوك، 

جنبية، اإلغاء  قرا�س املحلي بالعملة الأ تركز التعر�س ملخاطر البنوك، الإ

�ضراف والتنظيم التحوطي، �ضعف اإدارة  القيود املالية بدون تدعيم الإ

املخاطر على م�ضتوى البنوك فرادى.

ت�ضدد ال�ضيا�ضة النقدية، انهيار التجارة مع جمل�س امل�ضاعدات القت�ضادية 

املتبادلة، تخفي�س قيمة �ضعر ال�ضرف امل�ضاعدات، تدهور قيمة �ضعر 

ال�ضرف.

الوليات 

املتحدة

)2007(

ازدهار الئتمان واأ�ضعار البيوت، اأوجه ال�ضعف يف التنظيم املايل الذي 

اأ�ضفر عن تراكم ال�ضتدانة لتحقيق الفاعلية املالية و�ضوء ت�ضعري املخاطر.

انهيار �ضوق رهونات الديون دون املمتازة.

Ghosh and others )2008(; and Dress and Pizaba، sio glu )1998( :امل�ضادر
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الحتفاظ مبزيد من راأ�س املال مقابل الديون اخلارجة عن 

امليزانية(.

نذار؟ كيف يو�صع الإ

هي  املبكر  نــذار  لــالإ نظام  و�ضع  يف  اأوىل  خطوة  هناك 

نذار  اإن مناذج الإ نــذار منها،  حــداث ينبغي الإ اأي الأ حتديد 

�ضواق النا�ضئة يف ت�ضعينيات  املبكرة التي و�ضعت عقب اأزمة الأ

التوقف   - اخلارجية  حـــداث  الأ على  ركــزت  املا�ضي  القرن 

يف  زمــــات  الأ معظم  ن  لأ  - املـــال  ـــس  راأ� لتدفقات  املفاجئ 

 - قــل �ضاحبتها  الأ اأو على   - ناجمة عن  كانت  البلدان  هذه 

انعكا�ضات حادة يف اجتاه تدفقات راأ�س املال )وب�ضورة اأ�ضيق 

زمات تزيد من  بالن�ضبة ل�ضندوق النقد الدويل، فاإن هذه الأ

نذار املبكر  احتياجات من التمويل اخلارجي، ومن ثم فاإن الإ

موارده  على  للطلب  التخطيط  على  ال�ضندوق  ي�ضاعد  منها 

الرغم  على  فاإنه  املتقدمة،  القت�ضادات  ويف  قرا�س(،  لالإ

رجح اأن ترتكز  زمات قد يكون لها بعد خارجي، فالأ من اأن الأ

تكون  اأن  املرجح  لذلك فمن  �ضافة  وبالإ املايل،  القطاع  على 

وراء جمرد  فيما  الناجت -  لالنخفا�ضات احلادة يف 

ل�ضناع  بالن�ضبة  م�ضتقلة  اأهمية   - الدورية  التقلبات 

م�ضحوبة  كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س  ال�ضيا�ضة، 

باأزمات مالية اأم ل.

زمة، فاإن اخلطوة التالية هي  ومبجرد حتديد الأ

ويقت�ضي  منا�ضب،  حتليل  اأدوات  طاقم  ا�ضتحداث 

مر اأن يجمع هذا الطاقم اأ�ضاليب التحليل الكمي  الأ

املنهجي مع اأ�ضاليب اأكرث ت�ضجيًعا على ال�ضتك�ضاف، 

حكام امل�ضتندة لقاعدة عري�ضة،  مثل امل�ضاورات والأ

فهي  رباعي،  ال�ضدد  هذا  يف  الكمية  دوات  الأ ودور 

اأوجه  عن  نظامية  ب�ضورة  للبحث  و�ضيلة  توفر  اأوًل 

التعر�س للخطر، وثانًيا تتق�ضى الرتباطات خا�ضة 

زمة  من خالل القطاع املايل، التي ميكن اأن ت�ضمح لالأ

- اإن حتققت - باأن تتحول وتنت�ضر عرب القطاعات؛ 

كاًل من  وثالًثا حتدد  البلدان،  �ضواق، وعرب  الأ وعرب 

اأوجــه  �ضوء  يف  زمـــة  الأ جت�ضد  وانعكا�ضات  احتمال 

وتوجه  ت�ضبط  ورابًعا،  املحددة،  للمعاناة  التعر�س 

حكام. ا�ضتخدام الأ

نــذار  الإ نظم  من  املبكرة  ال�ضيغ  اعتمدت  وقد 

املبكر ب�ضورة منوذجية على منوذج »لحتمال وقوع 

الكلية  القت�ضادية  املوؤ�ضرات  يربط  وحيدة  اأزمــة« 

)على �ضبيل املثال، حجم عجز احل�ضاب اجلاري اأو 

بلدان  جل يف  الأ للديون ق�ضرية  الحتياطيات  ن�ضبة 

زمة. �ضواق النا�ضئة(، بالأ الأ

وتعرتف �ضيغ خمتلفة اأكرث حداثة باأنه يف حني 

تظل هذه النماذج �ضرورية للممار�ضة، فاإن النظرة 

على  والتوافق  ال�ضاملة،  واملالية  الكلية  القت�ضادية 

وبيانات  وحتليالتها،  خـــرى  الأ القطاعات  منــاذج 

التي  الفي�ضية  ثار  الآ التواتر، وحماكاة  ال�ضوق عالية 

أدوات نظام اإلنذار المبكر
نذار املبكر؟ يف حني اأن التفا�ضيل تتباين،  ما هي اأدوات التحليل التي يقت�ضيها نظام لالإ

نذار املبكر الفعال يرجح اأن يت�ضمن عدة عنا�ضر، ت�ضمل نظرة  فاإن طاقم اأدوات نظام الإ

للمخاطر  التعر�س  وجه  لأ وتقييًما  العاملية،  واملالية  الكلية  القت�ضادية  فــاق  الآ على  عامة 

ثار الفي�ضية عرب البلدان وعرب القطاعات. القطرية والقطاعية، وحتلياًل لالآ

فاق: ي�ضتند حتليل الجتاهات يف املناخ القت�ضادي الكلي واملايل العاملي اإىل املقايي�س  �لآ

للقطاع اخلا�س،  التنبوؤات القت�ضادية  ال�ضيادية، وت�ضتت  ال�ضوق، واملخاطر  املعتمدة على 

�ضا�س،  الأ خلط  القت�ضادية  �ضقاطات  الإ حول  املخاطر  تلخ�س  مروحية  بيانية  واأ�ضكال 

لتحليل املخاطر اخللفية، تكمل ذلك اجتاهات يف موازين الدخار-  وا�ضع  �ضياق  ولتوفري 

ال�ضتثمار القومية والقطاعية، واختالل التوان اخلارجي، و�ضوء توافق �ضعر ال�ضرف.

من  عدد  ا�ضتحداث  مت  وعمقها:  ومدتها  زم���ة  �لأ وق��وع  لحتمال  موجزة  مقايي�ض 

زمات اخلارجية  يجاز اأوجه تعر�س البلدان للخطر من جراء الأ نذار املبكر لإ منهجيات نظم الإ

زمات، ا�ضتناًدا لطائفة عري�ضة من املوؤ�ضرات  واملالية واأزمات النمو وغريها من �ضروب الأ

قيا�س الحتمالت، يف  دوات مناذج وحدات  الأ وي�ضتخدم بع�س هذه  واملالية.  القت�ضادية 

خر على تقنيات غري بارامرتية، حتدد عتبات ملوؤ�ضرات اأوجه التعر�س  حني يعتمد البع�س الآ

زمة. زمة وعدم الأ للخطر فرادى، ح�ضب قدرتها على التمييز بني حالت الأ

مقايي�ض �أوجه �لتعر�ض للمعاناة �لقطاعية: لتحقيق الن�ضجام بني مناذج الحتمالت 

زمة والتحليل القطاعي، ميكن ا�ضتخدام منهجيات قطاعية متخ�ض�ضة. وميكن  العامة لالأ

دوات القطاعية على م�ضادر حمددة للتعر�س للمعاناة )على �ضبيل املثال، عدم  اأن تركز الأ

جتان�س اأ�ضعار املنازل اأو املراكز املالية غري القابلة لال�ضتدامة(.

�ضيناريوهات  و�ضع  يتطلب  ���ص��و�ق:  و�لأ و�لقطاعات  �لبلد�ن  ع��ر  �لفي�صية  ث���ار  �لآ

�ضواق، فعلى �ضبيل  املخاطر امللحقة منها لكيفية انتقال ال�ضدمات عرب خمتلف البلدان والأ

املثال، فاإن البيانات املتوافرة عن تعر�س البنوك للمخاطر عرب البلدان ميكن اأن ت�ضاعد يف 

تقييم حدوث اآثار في�ضية من �ضدمات القطاع املايل على قطاعي ال�ضركات ال�ضيادية وغري 

ثار الفي�ضية. �ضواق ملثل هذه الآ املالية، مبا يف ذلك العتماد على ت�ضورات الأ
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تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�ضو جمعية القت�ضاديني 

ال�ضعوديني

القطاع الخاص.. 
الحصان األسود 

لالقتصاد
زمة  من املتفق عليه لدى اأغلب خرباء القت�ضاد اأن طبيعة املتغريات القت�ضادية يف �ضوء ما بعد الأ

املالية العاملية، �ضتتعر�س للكثري من التغريات اجلذرية، وبغ�س النظر عن تفا�ضيل تلك التغريات، فاإن 

التغيري املتوقع حدوثه على خريطة الفعاليات القت�ضادية، وتبّدل مواقع ومراكز القوى الفاعلة يف اجتاه 

كاّفة م�ضتويات  للتغيري على  رياح  �ضتحمله معها من  وما  القادمة،  الفرتة  ال�ضعودي خالل  القت�ضاد 

من  كل  يف  القت�ضادية  القيادات  على  يفر�س  جمتمًعا  ذلك  كل  القت�ضاد،  يف  احليوية  القطاعات 

احلكومة والقطاع اخلا�س �ضرورة املبادرة بو�ضع جميع الت�ضورات املمكن ت�ضكلها بالن�ضبة لالقت�ضاد 

جل جتاوز اأي حتديات  الوطني وح�ضرها، والعمل من ثم على و�ضع اخلطط العملية واملمكنة التحقق لأ

اأو معوقات ميكن اأن تعرقل تقدم القت�ضاد. 

مما ل �ضك فيه اأن القطاع اخلا�س املحلي �ضيكون احل�ضان الذي �ضرياهن عليه القت�ضاد الوطني 

برمته! وتعد التجارب الدولية الناجحة يف هذا املجال يف كثرٍي من البلدان املتحولة اقت�ضادًيا خري دليل 

على �ضحة هذه التوجهات اإن مّتت. غري اأن مما يدعونا اإىل التفكري يف مدى اإمكانية جناح القت�ضاد 

ال�ضعودي يف خو�س هذه التجربة ال�ضرتاتيجية، خا�ضة بعدما اأظهرته مراقبة نتائج اخلطط التنموية 

ربعة عقود املا�ضية، فيما يتعلق بتنفيذ �ضيا�ضات تنويع القاعدة القت�ضادية، وت�ضجيع  ال�ضابقة خالل الأ

القطاع اخلا�س على اأخذ زمام املبادرة وال�ضطالع بدوره الريادي يف اإدارة القت�ضاد، لعل من اأبرز 

�ضعار العاملية للبرتول على  ثار ال�ضلبية التي تخّلفها التقلبات الكبرية يف الأ اأهدافها اأن يتم جتاوز الآ

اأداء القت�ضاد الوطني. حيث اأظهرت اأن ما حتقق طوال تلك الفرتة املمتدة   لنحو اأربعة عقود مل يرتق 

يرادات النفطية املورد الرئي�س لالقت�ضاد  دنى من اأهداف اخلطط التنموية، وظّلت الإ حتى للحد الأ

ال�ضعودي، واملحّرك الرئي�س لكاّفة عمليات التنمية القت�ضادية. 

اإن املوقف الراهن لالقت�ضاد ال�ضعودي يف ظل التحولت الراهنة التي مير بها القت�ضاد العاملي، 

�ضيكون اأكرث تاأثرًيا اأوتاأثًرا مرحلة بعد مرحلة، وعليه فاإن �ضرورة البدء باإعداد »اخلطط ال�ضرتاتيجية« 

وتنفيذها خالل الفرتة امل�ضتقبلية املحدودة القادمة، اأ�ضبحت اأمًرا حتمًيا ل مفر منه، وين�ضب اهتمام 

هذه اخلطط والربامج املتعلقة بالقت�ضاد الوطني على نقل »بيئة عمل« حمفزات النمو القت�ضادي 

يتواءم  واأقوى دعًما مبا  قيوًدا بريوقراطية،  واأقل  واأو�ضع خيارات،  اأكرث مرونة،  اأخرى  اإىل م�ضتوياٍت 

مع التحديات والفر�س القادمة، واحلديث هنا ُيق�ضد به »بيئة عمل« القطاع اخلا�س، والذي ينتظر 

فتح اآفاٍق اأكرث رحابًة مما �ضبق، لحتالل مكانه احلقيقي، والقيام بدوره املطلوب مبا يلبي متطلبات 

ثناء فاإن  مر على وجه ال�ضرعة، غري اأنه يف هذه الأ وحاجات القت�ضاد الوطني. يجب اأن يتم ذلك الأ

على القطاع اخلا�س البدء فوًرا بالبحث يف مدى جاهزية قدراته وطاقاته يف الوفاء باأعباء هذا التحدي 

الكبري احلجم، واأن يقف اأمامها موقًفا م�ضوؤوًل ل يغامر فيه مب�ضلحتنا جميًعا ك�ضركاء معه، واأن يعالج 

اأو  اأو هيكلية  اإداريــة  اأو  تنظيمية  الختاللت  تلك  كانت  �ضواًء  لديه،  تكون موجودة  قد  اختاللت  اأية 

متويلية، واأن ل يرتدد يف طلب الدعم من الطرف احلكومي، اأو حتى من مناف�ضيه التجاريني املحليني 

مر، ونعني هنا اأن باب الندماجات يظل اأحد اخليارات الهاّمة، التي �ضت�ضاعد على رفع  اإذا تطّلب الأ

قدرة القطاع اخلا�س على  مواجهة اأية حتديات قادمة من خارج احلدود، وهو خيار متاح واآمن ومربح 

ا يزيد من قوة احتمال القطاع اخلا�س يف خ�ضم التحديات القادمة. اأي�ضً

اأن تكون جوهرية  ا  اأي�ضً متتد عرب احلدود، ميكن 

وجه التعر�س  للو�ضول اإىل تقييم متوازن و�ضامل لأ

طار  للمعاناة التي ميكن اأن ت�ضببها اأزمة )انظر الإ

لنظام  اأكرب  بدرجة  تقنية  مناق�ضة  على  لالطالع 

نذار املبكر(. الإ

يعتمد  اأن  املبكر ل ميكن  نذار  لكن نظاًما لالإ

فالطبيعة  الر�ضمية،  القيا�س  اأدوات  على  فقط 

متاأ�ضلة  ب�ضورة  زمات حتد  لالأ واملتباينة  الفريدة 

ا�ضتخال�س  على  الإح�ضائية  دوات  الأ قدرات  من 

زمة  املعلومات التي ميكن اأن تكون مفيدة لتحديد الأ

التالية، اأو مراعاة العوامل اخلا�ضة ببلدان بعينها 

دوات الكمية،  ب�ضورة كاملة. ولذلك تكمل هذه الأ

نهًجا مثل الت�ضاور مع �ضناع ال�ضيا�ضة وامل�ضاركني 

القيا�س  تطبيق  وكذلك  كادمييني،  والأ ال�ضوق  يف 

امل�ضتنري،  والتخمني  للتجربة،  امل�ضتند  التقريبي 

والتفكري  ال�ضليمة،  والفطرة  احلــد�ــس،  واإحــكــام 

اخلارج عن املاألوف، وكل ذلك ي�ضاعد يف اكت�ضاف 

وجه التعر�س للخطر، اأخًذا يف  امل�ضادر اجلديدة لأ

زمة التالية قد تكون جد خمتلفة عن  العتبار اأن الأ

ال�ضابقة.

كيف ميكن اإقناع �صناع ال�صيا�صة

حتديد  تواجه  التي  الفنية  ال�ضعوبات  بجانب 

اأوجه التعر�س للمخاطر، رمبا كان اأكرب حتد يقابله 

ال�ضيا�ضة  �ضناع  اإقناع  هو  املبكر  نذار  لالإ نظام  اأي 

على  اأعلى  قيمة  هــذا  وي�ضفي  مبقت�ضاه.  بالعمل 

نذارات  لالإ وال�ضريح  الوا�ضح  والتو�ضيل  الت�ضال 

ويقت�ضي  �ضاملة.  حتليالت  تدعمها  التي  املبكرة 

اأن تت�ضمن هذه التحليالت و�ضًفا للم�ضادر  مر  الأ

�ضا�ضية للتعر�س للخطر وال�ضدمات التي ميكن  الأ

اأن ت�ضببها، وكيف ميكن اأن تنت�ضر هذه ال�ضدمات 

�ضواق والبلدان. واأخرًيا يقت�ضي  عرب القطاعات والأ

جمموعة  املبكرة  نـــذارات  الإ ت�ضطحب  اأن  مــر  الأ

وا�ضحة من خيارات ال�ضيا�ضة، توؤكد املفا�ضالت بني 

الت�ضدي ملختلف اأنواع املخاطر وتاأكيد احلاجة اإىل 

تن�ضيق ال�ضيا�ضة الدولية. وينبغي معايرة الت�ضالت 

والتو�ضيل بحر�س - مع نقل بع�س الر�ضائل بطريقة 

معلومات  تن�ضر  ال�ضيا�ضة، يف حني  ل�ضانعي  �ضرية 

اأخرى اأقل ح�ضا�ضية على الراأي العام.
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ول من العام اجلاري للم�صارف ال�صعودية املدرجة يف ال�صوق املالية، عن حتقيقها ملكا�صب ربع  اأ�صفرت نتائج الربع الأ

�صنوية ناهزت 5.8 مليار ريال، حمققة معدل منو ربع �صنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2009م جتاوز 110.2 يف 

املئة، فيما �صّجلت تراجًعا طفيًفا يف معدل منوها ال�صنوي باملقارنة مع الربع املماثل من العام ال�صابق مل تتجاوز ن�صبته  

رباح ال�صافية للم�صارف ال�صعودية بعد خ�صم توزيعاتها للربع يف زيادة حقوق امل�صاهمني  9.5 يف املئة. �صاهمت هذه الأ

اإىل اأكرث من 159.4 مليار ريال، ومن ثم فقد ارتفع املتو�صط املعدل للقيمة الدفرتية للقطاع اإىل 17.9 ريال لل�صهم. 

�ضا�ضية للقطاع  وفيما يتعلق ببقية املوؤ�ضرات الأ

على  العائد  بارتفاع  حت�ضنها  على  حافظت  فقد 

ال�ضهم اإىل نحو 2.9 ريال لل�ضهم، وانخف�س مكرر 

ال�ضعر للعائد اإىل 16.5 مرة عند تاريخ اإعداد هذا 

بقاء  يوؤكد على  2010م، ما  5 مايو  بتاريخ  التقرير 

اخليارات  اأف�ضل  �ضمن  ال�ضعودية  امل�ضارف  قطاع 

ال�ضعودية،  املالية  ال�ضوق  يف  املدرجة  ال�ضتثمارية 

والتحّمل  الــقــدرة  من  بالكثري  يتمتع  القطاع  واأن 

العاملية،  املالية  زمــة  الأ تداعيات  امت�ضا�س  على 

من  الكثري  على  الــوطــاأة  �ضديدة  اآثـــاًرا  تركت  التي 

العامل،  اقت�ضادات  خمتلف  يف  املماثلة  القطاعات 

وم�ضرفية  مالية  موؤ�ض�ضات  انك�ضاف  عنها  نتج 

فال�س. عتيدة، و�ضلت مع تردي اأو�ضاعها اإىل الإ

�صول  الأ

ارتفعت اأ�ضول امل�ضارف ال�ضعودية املدرجة اإىل 

�ضنوي  منو  معدل  حمققة  ريال،  تريليون   1.1 نحو 

بلغ  ال�ضابق  العام  من  املماثل  الربع  مع  باملقارنة 

0.9 يف املئة، فيما �ضجلت تراجًعا طفيًفا باملقارنة 

 0.5 يتجاوز  ال�ضابق مل  العام  الرابع من  الربع  مع 

كاأكرب  املالية  �ضامبا  جمموعة  ا�ضتحوذت  املئة.  يف 

يف   17.5 على  القائمة  يف  اأ�ضول  ميتلك  م�ضرف 

ريال، وحل  مليار   185.9 بنحو  الإجمايل  املئة من 

 16.5 بنحو  الثانية  املرتبة  يف  الريا�س  م�ضرف 

املرتبة  174.3 مليار ريال، وجاء يف  املئة بنحو  يف 

الثالثة م�ضرف الراجحي بنحو 16.3 يف املئة باأكرث 

من 172.4 مليار ريال.

الودائع امل�صرفية 

للم�ضارف  املــ�ــضــرفــيــة  ـــع  ـــودائ ال ا�ــضــتــقــّرت 

ال�ضعودية املدرجة عند 771.3 مليار ريال، حمققة 

من  املماثل  الربع  مع  باملقارنة  �ضنوي  منو  معدل 

العام ال�ضابق بلغ 0.7 يف املئة، فيما �ضجلت تراجًعا 

ال�ضابق  العام  الرابع من  الربع  باملقارنة مع  طفيًفا 

منــاء يف  الإ املئة. جاء م�ضرف  1.7 يف  يتجاوز  مل 

ال�ضنوي  املنظور  يف  منًوا  كــرث  الأ امل�ضارف  مقدمة 

حجم  لي�ضل  املئة،  يف   411.2 فاق  مبعدل  املقارن 

ول من عام  الودائع امل�ضرفية لديه بنهاية الربع الأ

يف  ا  اأي�ضً وجاء  ريــال،  مليار   3.0 نحو  اإىل  2010م 

باملقارنة  �ضنوي  ربع  النمو  حيث  من  وىل  الأ املرتبة 

مع الربع الرابع من العام ال�ضابق مبعدٍل فاق 98.2 

يف املئة. كما حل م�ضرف البالد يف املرتبة الثانية 

من حيث النمو ال�ضنوي بنحو 10.9 يف املئة، لي�ضل 

جمموع ودائعه امل�ضرفية اإىل اأكرث من 14.3 مليار 

ريال. وحل يف املرتبة الثالثة جمموعة �ضامبا املالية 

مبعدل منو �ضنوي بلغ 10.5 يف املئة، لي�ضل جمموع 

مليار   137.2 مــن  اأكــرث  اإىل  امل�ضرفية  ودائــعــهــا 

ريال.

القرو�س وال�صلف 

للم�ضارف  وال�ضلف  الــقــرو�ــس  �ــضــايف  �ضّجل 

عام  خالل  حمــدودة  تراجعاٍت  املدرجة  ال�ضعودية 

�ضنوًيا،  املئة  يف   1.2 اإىل   معدلته  و�ضلت  م�ضى، 

الربع  مع  املقارنة  منظور  يف  املئة  يف   0.3 ونحو  

ال�ضابق. وا�ضتقّرت عند م�ضتويات  الرابع من العام 

جتاوزت 657.2 مليار ريال، �ضكلت ما ن�ضبته 85.2 

يف املئة من اإجمايل الودائع امل�ضرفية. جاء م�ضرف 

املدرجة  ال�ضعودية  امل�ضارف  مقدمة  يف  الراجحي 

22.1 يف املئة من الإجمايل  ا بن�ضبة  اإقرا�ضً كرث  الأ

بنحو 145.2 مليار ريال، وحل م�ضرف الريا�س يف 

 106.3 بنحو  املئة  يف   16.2 بنحو  الثانية  املرتبة 

مليار ريال، وجاء يف املرتبة الثالثة جمموعة �ضامبا 

املالية بنحو 13 يف املئة بنحو 85.2 مليار ريال.

حققت معظم البنوك نتائج جيدة قاربت 

توقعات املوؤ�ص�صات املالية املتخ�ص�صة ، وفيما 

كما  البنوك  هذه  جلميع  نتائج  نعر�س  يلي 

ا�صدرتها  التي  الر�صمية  البيانات  يف  جاءت 

يف نهاية الربع الول :

م�صرف الراجحي

املالية  النتائج  عن  الراجحي  م�ضرف  اأعلن 

من  ول  الأ الربع  يف  املنتهية  للفرتة  املوحدة  ولية  الأ

الدخل  �ضايف  بلغ  يلي:   كما  جــاءت  احلــايل  العام 

مقابل  ريـــال،  مليون   1.684 ول  الأ الــربــع  خــالل 

1.732 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق، 

وذلك بانخفا�س قدره 2.75%. ومقابل �ضايف دخل 

بارتفاع  وذلــك  ريــال  مليون   1.470 ال�ضابق  للربع 

قدرة %14.60. 

ول  فيما بلغ اإجمايل دخل العمليات خالل الربع الأ

2.832 مليون ريال، مقابل 2.740مليون ريال للربع 

 املماثل من العام ال�ضابق، وذلك بارتفاع قدرة %3.37. 

خالل  التمويل  دخل  �ضايف  بلغ  اأنــه  البنك  واأو�ضح 

ول 2.203مليون ريال، مقابل 2.006مليون  الربع الأ

ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق وذلك بارتفاع 

ربحية  بلغت  اأنه  اإىل  البنك  واأ�ضار    .%9.82 قدره 

ول 1.12 ريال، مقابل 1.15  ال�ضهم خالل الربع الأ

ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق.  

ــغــت املــــوجــــودات كــمــا يف  ــك: »بــل ــن ــب ــــال ال وق

2010/03/31م 172 مليار ريال مقابل 161 مليار 

ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق، وذلك بارتفاع 

مليار   28 ال�ضتثمارات  حجم  وبلغ   ،%7.25 قــدرة 

ريال مقابل 26 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام 

حجم  وبلغ   ،%9.57 قدرة  بارتفاع  وذلك  ال�ضابق، 

ريال  مليارات   110 مقابل  ريال  117مليار  التمويل 

بارتفاع  وذلــك  ال�ضابق،  العام  من  املماثلة  للفرتة 

قدرة6.15%، وبلغت ودائع العمالء 129 مليار ريال 

العام  من  املماثلة  للفرتة  ريــال  مليار   120 مقابل 

ال�ضابق وذلك بارتفاع قدرة %8«.

بنك اجلزيرة

ولية  اأعلن  بنك اجلزيرة عن النتائج املالية الأ

ول من هذا العام، وجاءت  للفرتة املنتهية يف الربع الأ

 13 ول  الأ الربع  خالل  الربح  �ضايف  بلغ  يلي:   كما 

مليون ريال، مقابل �ضايف ربح 102 مليون ريال للربع 

املماثل من العام ال�ضابق وذلك بانخفا�س قدره %87. 

 ومقابل �ضايف خ�ضارة للربع ال�ضابق 266 مليون ريال. 

ول 305  وبلغ اإجمايل دخل العمليات خالل الربع الأ

ماليني ريال، مقابل 277 مليون ريال للربع املماثل 

، كما   .%10 بارتفاع قدره  ال�ضابق وذلك  العام  من 

ول  بلغ �ضايف ربح العمولت اخلا�ضة خالل الربع الأ

للربع  ريــال  مليون   173 مقابل  ــال،  ري مليون   168

 املماثل من العام ال�ضابق وذلك بانخفا�س قدره %3. 

وبلغت ربحية ال�ضهم خالل ثالثة اأ�ضهر 0،04 ريال،

املــمــاثــلــة  ــلــفــرتة  ل ــــال  ري ربــــح 0،34  مــقــابــل 

ــودات  ــوج ــعــام الــ�ــضــابــق.  يف حــني بلغت امل مــن ال

ريــال  مليون   27.791 2010/03/31م  يف  كما 

من  املماثلة  للفرتة  ريــال  مليون   27.066 مقابل 

وبلغت   ،%3 قــدره  بارتفاع  وذلــك  ال�ضابق،  العام 

ال�ضتثمارات كما يف 2010/03/31م 4.216 مليون 

ريال مقابل 3.529 مليون ريال للفرتة املماثلة من 

بلغت  و   ،%19 قدره  بارتفاع  وذلك  ال�ضابق،  العام 

حمفظة القرو�س وال�ضلف كما يف 2010/03/31م 
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ريال  مليون   15.311 ريال مقابل  مليون   16.339

بارتفاع  وذلــك  ال�ضابق،  العام  من  املماثلة  للفرتة 

مليون   19.203 العمالء  ودائــع  وبلغت   ،%7 قــدره 

ريال مقابل 21.375 مليون ريال للفرتة املماثلة من 

العام ال�ضابق، وذلك بانخفا�س قدره %10.

�صامبا

النتائج  عــن  املالية  �ضامبا  جمموعة  اأعلنت 

ول  ولية املوحدة للفرتة املنتهية يف الربع الأ املالية الأ

من هذا العام كما يلي:  بلغ �ضايف الربح خالل الربع 

مليون   1.272 مقابل  ريــال،  مليون   1.211 ول  الأ

ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق، وذلك بانخفا�س 

قدره 4.8%، ومقابل �ضايف ربح للربع ال�ضابق 835 

مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 45.% 

ـــه بــلــغ اإجــمــايل دخــل  واأو�ــضــحــت »�ــضــامــبــا« اأن

ريال،  مليون   1.841 ول  الأ الربع  خالل  العمليات 

العام  املماثل من  للربع  ريال  مليون   1.988 مقابل 

ال�ضابق وذلك بانخفا�س قدره %7.4.

العمولت  ــح  رب �ــضــايف  بلغ  اأنـــه  اإىل  واأ�ــضــارت 

ريــال،  مليون   1.172 ول  الأ الربع  خــالل  اخلا�ضة 

العام  املماثل من  للربع  ريال  مليون   1.309 مقابل 

ال�ضابق وذلك بانخفا�س قدره 10.5.% 

وبلغت ربحية ال�ضهم خالل الثالثة اأ�ضهر 1.35 

العام  من  املماثلة  للفرتة  ريال   1.41 مقابل  ريال، 

ال�ضابق.. 

 186 2010/3/31م  كما يف  املوجودات  وبلغت 

املماثلة  للفرتة  ريال  مليار   168 مقابل  ريال،  مليار 

 ،%10.7 قــدره  بارتفاع  وذلــك  ال�ضابق،  العام  من 

وبلغت ال�ضتثمارات كما يف 2010/3/31م 71 مليار 

ريال مقابل 53 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام 

وبلغت حمفظة   ،%34 بارتفاع قدره  ال�ضابق، وذلك 

85 مليار  2010/3/31م  القرو�س وال�ضلف كما يف 

ريال مقابل 90 مليار ريال للفرتة املماثلة من العام 

ال�ضابق، وذلك بانخفا�س قدرة 5.5%، وبلغت ودائع 

ريال  مليار   137 2010/3/31م  يف  كما  العمالء 

العام  من  املماثلة  للفرتة  ريــال  مليار   124 مقابل 

ال�ضابق وذلك بارتفاع قدره %10.5.

بنك البالد

ولية  الأ املالية  النتائج  عن  البالد  بنك  اأعلن 

ول من العام احلايل، وجاءت كما يلي: بلغ  للربع الأ

ول مبلغ 52.6 مليون ريال مقابل  �ضايف ربح الربع الأ

 22.4 ال�ضابق  العام  من  املماثل  للربع  ربح  �ضايف 

مليون ريال وبن�ضبة ارتفاع بلغت 134.8%، ومقابل 

ريال.  مليون   299.5 ال�ضابق  للربع  خ�ضارة   �ضايف 

 275.7 ول  الأ للربع  العمليات  دخــل  اإجمايل  وبلغ 

ريــال  مليون   216.8 مببلغ  مــقــارنــة  ريـــال  مليون 

بلغت  ارتفاع  بن�ضبة   2009 العام  من  املماثل  للربع 

 .%27.2

ن�ضطة الرئي�ضية  يف حني بلغ �ضايف الدخل من الأ

148.5 مليون ريال مقارنة مببلغ  ول مبلغ  للربع الأ

 2009 العام  من  املماثل  للربع  ريال  مليون   140.5

ال�ضهم  وبلغت ربحية    .%5.7 بلغت  ارتفاع  وبن�ضبة 

مبلغ   2010 لــعــام  وىل  الأ �ــضــهــر  الأ الــثــالثــة  خــالل 

0.18 ريال لل�ضهم مقارنة مببلغ 0.07 ريال لل�ضهم 

لنف�س الفرتة من عام 2009، وذلك بارتفاع بن�ضبة 

 .%157.1

يف  لتبلغ  ارتفعت  البنك  مــوجــودات  واإجــمــايل 

ريــال  مليون   18.978 مبلغ   2010 مــار�ــس  نهاية 

نهاية  يف  كما  ريــال  مليون   17.063 مببلغ  مقارنة 

مار�س 2009 وبن�ضبة ارتفاع 11.2% . وبلغت �ضايف 

مبلغ   2010 مار�س  نهاية  يف  ال�ضتثمارات  حمفظة 

مليون   1.658 مببلغ  مقارنة  ريــال  1.710مــاليــني 

ارتفاع  بن�ضبة  وذلك   2009 ال�ضابق  العام  ريال عن 

نهاية  التمويل يف  بلغت �ضايف حمفظة  كما   .%3.1

مقارنة  ريــال  مليون   11.190 مبلغ   2010 مار�س 

وبن�ضبة   2009 عام  عن  ريال  مليون   9.088 مببلغ 

العمالء  ودائـــع  بلغت  وقــد   .%23.1 بلغت  ارتــفــاع 

ريال  مليون   14.317 مبلغ   2010 مار�س  بنهاية 

مقارنة مببلغ 12.912 مليون ريـال للفتـرة املنتهية 

بنهاية مار�س 2009 وبن�ضبة ارتفاع بلغت%10.9. 

البنك ال�صعودي لال�صتثمار

النتائج  عن  لال�ضتثمار  ال�ضعودي  البنك  اأعلن 

31/03/2010م  يف  املنتهية  للفرتة  ولية  الأ املالية 

 21 ول  الأ الربع  خــالل  الربح  �ضايف  بلغ  يلي:  كما 

مليون ريال مقابل 241 مليون ريال للربع املماثل من 

العام ال�ضابق، وذلك بانخفا�س قدره 91%، ومقابل 

ريال.  ماليني  بلغ109  ال�ضابق  للربع  خ�ضارة   �ضايف 

يف حني بلغ اإجمايل اإيرادات العمليات خالل الربع 

ول 451 مليون ريال مقابل 318 مليون ريال للربع  الأ

 املماثل من العام ال�ضابق، وذلك بارتفاع قدره %42. 

ول  وبلغ �ضايف ربح العمولت اخلا�ضة خالل الربع الأ

312 مليون ريال مقابل 241 مليون ريال للربع املماثل 

من العام ال�ضابق، وذلك بارتفاع قدره %29. 

اأ�ضهر  ثالثة  خــالل  ال�ضهم  ربحية  بلغت  فيما 

من  املماثلة  للفرتة  ريال   0.53 مقابل  ريال   0.05

العام ال�ضابق.

البنك ال�صعودي الفرن�صي

اأعلن البنك ال�ضعودي الفرن�ضي النتائج املالية 

ولية للفرتة املنتهية يف 2010/03/31م كما يلي  الأ

مليون   714 ول  الأ الربع  خــالل  الربح  �ضايف  بلغ   :

ريال، مقابل741 مليون ريال للربع املماثل من العام 

ومقابل   .%3.6 قــدره  بانخفا�س  وذلــك  ال�ضابق، 

وذلك  ريــال  مليون   324 ال�ضابق  للربع  ربح  �ضايف 

بارتفاع قدره %120.4.

بنك الريا�س

ولــيــة  الأ املالية  النتائج  الــريــا�ــس  بنك  اأعــلــن 

كما   2010/03/31 يف  املنتهية  للفرتة  املــوحــدة 

ول 684 مليون  يلي: بلغ �ضايف الربح خالل الربع الأ

من  املماثل  للربع  ريــال  مليون   441 مقابل  ــال،  ري

ومقابل   ،%55 قدره  بارتفاع  وذلك  ال�ضابق،  العام 

ول من عام 2010م �صهم حتى نهاية �لربع �لأ �أهم موؤ�صر�ت �مل�صارف �لتجارية �ل�صعودية �ملدرجة يف �صوق �لأ

Mar-10صول�لود�ئعر�أ�ض �ملال� �لأ
�صايف �لقرو�ض 

و�ل�صلف

ن�صبة �لقرو�ض 

�إىل �لود�ئع
عدد �لفروع

عدد �أجهزة 

�ل�صرف
ربح �ل�صهم

رباح  �صايف �لأ

)ربع �صنوية(

رباح  �صايف �لأ

)�ص��نوية(

�لعائد على 

ر�أ�ض �ملال

�لعائد على 

�صول �لأ

)%()مليون ريال()مليون ريال()مليون ريال()مليون ريال(
)بالريال 

�ل�صعودي(
)%()%()مليون ريال()مليون ريال(

%1.9%21.8 3,273.4  684.5  22525112.2%83.0 106,277.0  174,287.5  128,105.0  15,000.0 الريا�س
%0.2-%2.1--61.7  12.6  0.2-48300%85.1 16,338.9  27,790.7  19,202.9  3,000.0 اجلزيرة
%0.6%6.7 302.0  20.9  443000.7%84.0 30,653.5  49,491.9  36,510.8  4,500.0 ا�ضتثمار

%0.1%1.0 31.5  230.0  442250.1%85.6 36,378.0  59,740.3  42,483.6  3,307.5 ال�ضعودي الهولندي
%2.0%33.8 2,443.9  713.6  783383.4%90.7 79,578.1  121,246.2  87,708.7  7,232.1 ال�ضعودي الفرن�ضي

%1.6%25.2 1,893.3  620.8  754792.5%81.1 75,699.1  120,531.2  93,363.7  7,500.0 �ضـاب
%2.1%35.5 2,309.2  633.7  1409103.6%84.3 65,444.1  110,057.3  77,651.4  6,500.0 العربي الوطني

%2.4%50.0 4,499.6  1,210.6  674975.0%62.1 85,197.1  185,884.7  137,246.8  9,000.0 �ضامبا
%3.9%44.8 6,719.6  1,684.1  44325144.5%110.2 145,180.7  172,423.9  131,745.7  15,000.0 الراجحي

%1.1-%7.3--218.1  52.6  0.7-69458%90.1 12,899.8  18,978.0  14,317.2  3,000.0 البالد
%0.2%0.2 37.1 75.1- 141100.0%120.9 3,596.2  18,832.7  2,975.0  15,000.0 الإمناء

 89,039.6  771,310.9  1,059,264  657,242.7 85.2% 1,247  8,532 2.9  5,788.3  21,229.8 23.8%2.0%
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منار

محمد اليامي
كاتب اقت�ضادي

»ِسيَده«

»�ضيده« بك�ضر ال�ضني وفتح الدال من املحكية ال�ضعودية وتعني امل�ضي 

قدًما يف نف�س الجتاه، ومنا�ضبتها حالة الرتقب التي يعي�ضها امل�ضتثمرون 

�ضهم والعقارات على اعتبار  من احلجمني املتو�ضط وال�ضغري لقطاعي الأ

ما ي�ضمعه هنا وهناك من اأن ال�ضوقني تعي�ضان مراحل انتقالية.

اأنهى  الذي  ال�ضوق  موؤ�ضر  يف  ال�ضديد  النخفا�س  تذكرون  ح�ضًنا، 

ف�ضاًل ا�ضتمر ل�ضنوات قليلة من املبالغات غري القت�ضادية، خالل تلك 

الفرتة، كم م�ضتثمر تخلى عن خطته الدخارية اأو ال�ضتثمارية التي كان 

م�ضروعه  اأو  ال�ضتثماري،  عقاره  باع  من  اأن هناك  عليها، مبعنى  يعمل 

التجاري اأو ال�ضناعي ال�ضغري، اأو تخلى عن خطة �ضراء امل�ضكن، وغري 

يف  املبالغة  ومتت  بع�ضها  �ضدق  التي  والق�ض�س  املمار�ضات  من  ذلك 

خر. البع�س الآ

كثرية  واأخــبــاًرا  وروؤى،  حتليالت،  يقراأ  اجلميع  اأن  اليوم  ال�ضاهد 

بقرب  يــقــول  مــن  فهناك  متباينة،  تــكــون  ــا  واأحــيــاًن القطاعني،  حــول 

ت�ضحيح ال�ضوق العقارية بانخفا�ضات كبرية، يقابل ذلك ارتفاع ملوؤ�ضر 

ورمبا  واأرقامه،  حجته  ولكل  بالعك�س،  يقول  من  وهناك  �ضهم،  الأ �ضوق 

من  القتناع  عن  عاجًزا  املتلقي  ويبقى  ال�ضخ�ضية،  واأهدافه  م�ضاحله 

�ضواأ يقتنع مبا يوافق حد�ضه، اأو حد�س  اأي من الطرفني، ويف احلالة الأ

اأ�ضدقائه حتى لو مل يكن مبنًيا على اأ�ض�س �ضحيحة.

اأن نتم�ضك به يف  اأن املبداأ الذي خالفناه يف املا�ضي، يجب  اعتقد 

احلا�ضر، فاإذا كنت يف منت�ضف م�ضروع ادخار لغر�س ا�ضتثماري، اأو يف 

خ�ضم م�ضروعك التجاري، اأو تعمل يف العقار وحتقق مكا�ضب معقولة، 

اأ�ضهم تركز على ال�ضتثمار متو�ضط وطويل املدى يف  اأو لديك حمفظة 

ال�ضركات القوية وذات النمو املتوا�ضل اأداء وربحية، فالعربة من املا�ضي 

األ تغري اجتاهك، واأن حتافظ على خط �ضريك، ما مل يكن لديك فائ�س 

ولو �ضغري، فهنا ميكنك توجيهه اإىل ما تعتقد اأو تقتنع اأنه فر�ضة رمبا 

تكون مواتية.

خوة امل�ضريون يقولون يف حمكيتهم »ام�ضي عدل يحتار عدوك  الأ

على  �ضيده  »ابتل  القول  ميكننا  ال�ضتثمار  جمال  يف  اأنه  واعتقد  فيك«، 

حتقق  ل  التي  للخطط  الــكــالم  هــذا  وبالتاأكيد  اهلل«  يــرزقــك  خطتك 

اخل�ضائر.

 .%25 قدره  بانخفا�س  وذلك  ريال،  مليون   912 بلغ  ال�ضابق  للربع  ربح   �ضايف 

ول 1.469 مليون ريال، مقابل 1.459  وبلغ اإجمايل ربح العمليات خالل الربع الأ

 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق، وذلك بارتفاع طفيف قدره %0.7. 

ول 1012 مليون ريال، مقابل  كما بلغ �ضايف ربح العمولت اخلا�ضة خالل الربع الأ

 1.112 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق وذلك بانخفا�س قدره %8.9، 

يف حني بلغت ربحية ال�ضهم خالل الثالثة اأ�ضهر 0.46 ريال، مقابل 0.29 ريال 

للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق. 

كما بلغت املوجودات كما يف2010/03/31م 174.288 مليون ريال مقابل 

167.217 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق، وذلك بارتفاع قدره 

ريال  مليون   32.226 2010/03/31م  يف  كما  ال�ضتثمارات  وبلغت   ،  %4.2

مقابل 37.238 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�ضابق، وذلك بانخفا�س 

 106.277 يف2010/03/31م  كما  وال�ضلف  القرو�س  وبلغت   ،%13.5 قدره 

ال�ضابق  العام  من  املماثلة  للفرتة  ريال  مليون   100.172 مقابل  ريال  مليون 

2010/03/31م  كما يف  العمالء  ودائع  وبلغت   ،  %  6.1 قدره  بارتفاع  وذلك 

128.105 مليون ريال مقابل 119.203 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام 

ال�ضابق وذلك بارتفاع قدره %7.5.

البنك الهولندي

ولية للفرتة املنتهية  اأعلن البنك ال�ضعودي الهولندي عن النتائج املالية الأ

ول 230 مليون  يف 2010/03/31م كما يلي:  بلغ �ضايف الربح خالل الربع الأ

ريال، مقابل 284.4 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق، وذلك بانخفا�س 

قدره 19.1%، ومقابل �ضايف خ�ضارة للربع ال�ضابق 439.4 مليون ريال.

مناء م�صرف الإ

يف  املنتهية  للفرتة  املوحدة  ولية  الأ املالية  النتائج  الإمناء  م�ضرف  اأعلن 

مليون  ول75  الأ الربع  خالل  اخل�ضارة  �ضايف  بلغ   : يلي  كما  2010/03/31م 

ال�ضابق.  العام  من  املماثل  للربع  ريال  ماليني   109 ربح  �ضايف  مقابل  ريــال، 

ومقابل �ضايف ربح للربع ال�ضابق 5.6 مليون ريال. 

ول 82 مليون ريال، مقابل  فيما بلغ اإجمايل ربح العمليات خالل الربع الأ

178 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�ضابق بانخفا�س قدره 54 %.

البنك العربي

املنتهية  للفرتة  ولــيــة  الأ املالية  النتائج  الوطني  العربي  البنك  اأعــلــن 

 634 ول  الأ الــربــع  خـــالل  الــربــح  �ــضــايف  بــلــغ  يــلــي:  كــمــا   2010/03/31 يف 

ال�ضابق،  الــعــام  مــن  املــمــاثــل  للربع  ريـــال  مليون   695 مقابل  ريـــال  مليون 

الـــرابـــع  ــع  ــرب ــل ل 8.8%، ومــقــابــل �ـــضـــايف ربــــح  قـــــدره  بــانــخــفــا�ــس  وذلـــــك 

 .%114 قــــدره  بــارتــفــاع  ــــك  ريـــــال، وذل مــلــيــون   296 الــ�ــضــابــق  الـــعـــام   مـــن 

مقابل  ريال  مليون   1125 ول  الأ الربع  خالل  العمليات  ربح  اإجمايل  بلغ  فيما 

قدره  بانخفا�س  وذلك  ال�ضابق،  العام  من  املماثلة  للفرتة  ريال  مليون   1157

.%2.8

�صاب

ولــيــة  الأ املــالــيــة  النتائج  )�ــضــاب(  الــربيــطــاين  ال�ضعودي  البنك  اأعــلــن 

خالل  الــربــح  �ــضــايف  بلغ  يــلــي:  كما  2010م  مــار�ــس  يف31  املنتهية  للفرتة 

املماثل  لــلــربــع  ـــال  ري مــلــيــون  مــقــابــل760  ريــــال،  مــلــيــون   621 ول  الأ ــع  ــرب ال

�ضايف  ومــقــابــل   .%18.3 قــــدره  بــانــخــفــا�ــس  وذلــــك  الــ�ــضــابــق،  الــعــام  مــن 

 .%2288 قــــدره  ــاع  ــف ــارت ب ريـــــال، وذلــــك  26 مــلــيــون  الــ�ــضــابــق  لــلــربــع  ـــح   رب

ريــال،  مليون   1.205 ول  الأ الــربــع  خــالل  العمليات  ربــح  اإجــمــايل  بلغ  كما 

بانخفا�س  وذلك  ال�ضابق  العام  من  املماثل  للربع  ريال  مليون  مقابل1.286 

قدره %6.3.
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السوق املالية السعودية يف الربع األول لعام 2010م 

ول من العام اجلاري  اأ�صفرْت نتائج الربع الأ

حتقيقها  عــن  ال�صعودية  املالية  لل�صوق 

حمققة  ريال،  مليار   17.7 ناهزت  ملكا�صب 

معدل منو ربع �صنوي مقارنة بالربع الرابع 

من عام 2009م جتاوز 25.8 يف املائة، كما 

�صّجلت معدل منو �صنوي قيا�صي مقارنًة مع 

الربع املماثل من العام ال�صابق بلغت ن�صبته 

ال�صركات  عــدد  وو�ــصــل  املــائــة،  يف   70.5

اأعلنت  التي  ال�صوق  يف  املدرجة  امل�صاهمة 

العام  من  ول  الأ للربع  املالية  نتائجها  عن 

�صركة م�صاهمة، متكنت   133 اإىل  احلايل 

�صافية  اأربــاح  حتقيق  من  منها  �صركة   98

 35 عن اأعمالها خالل الربع، فيما كابدت 

�صركة خ�صائر ربع �صنوية.

أكثر من 17 مليار ريال مكاسب.. والصناعات 
البتروكيماوية أكبر القطاعات المساهمة 

كتب: عبدالحميد العمري 

ع�ضو جمعية القت�ضاد ال�ضعودية

رباح ال�ضافية لل�ضوق املالية ال�ضعودية  و�ضاهمْت هذه الأ

بعد خ�ضم توزيعاتها يف زيادة حقوق امل�ضاهمني اإىل 611.2 

مليار ريال، ومن ثم ارتفع املعدل املتو�ضط للقيمة الدفرتية 

لل�ضوق اإىل 19.8 ريال لل�ضهم. 

فقد  لل�ضوق  �ضا�ضية  الأ املــوؤ�ــضــرات  ببقية  يتعلق  وفيما 

حافظت على حت�ضنها بارتفاع العائد على ال�ضهم اإىل نحو 2.6 

 15.9 اإىل  العائد  اإىل  ال�ضعر  مكرر  وانخف�س  لل�ضهم،  ريال 

مرة عند تاريخ اإعداد هذا التقرير بتاريخ 21 اأبريل 2010م، 

ما يعني يف جممله زيادة اجلاذبية ال�ضتثمارية لل�ضوق املالية 

حتافظ  اأن  وُيتوقع  يجابية،  الإ املعطيات  تلك  وفق  ال�ضعودية 

ر�ضية  الأ اإىل  ا�ضتناًدا  م�ضتقباًل  الجتــاه  هــذا  على  ال�ضوق 

ال�ضلبة التي تقف عليها ممثلة يف متانة القت�ضاد الوطني، 

زمة املالية العاملية التي األقت بظاللها على  على الرغم من الأ

�ضواق الرئي�ضة منها والنا�ضئة. اأغلب القت�ضادات والأ

اأداء قطاعات ال�صوق املالية 

جاء قطاع ال�ضناعات البرتوكيماوية كاأكرب القطاعات 

امل�ضاهمة يف �ضايف اأرباح ال�ضوق املالية ال�ضعودية بنحو 7.3 

رباح  مليارات ريال، مّثلت نحو 41.6 يف املائة من جمموع الأ

ال�ضافية لل�ضوق. 

وحـــل يف املــرتــبــة الــثــانــيــة قــطــاع املــ�ــضــارف 

واخلدمات املالية بنحو 5.8 مليارات ريال، اأي ما 

رباح ال�ضافية  ن�ضبته 32.8 يف املائة من جمموع الأ

لل�ضوق، فيما حل يف املرتبة الثالثة قطاع الت�ضالت 

ريال، مبا ميثل  مليار   1.8 بنحو  املعلومات  وتقنية 
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السوق السعودية في الربع األول

وحتقيقه ل�ضايف اأرباح ربع �ضنوية بلغت نحو 800.2 

مليون ريال. واأخرًيا حل يف املرتبة الثالثة قطاع التجزئة 

مبعدل منو بلغ 26.7 يف املائة، وحتقيقه ل�ضايف اأرباح 

ربع �ضنوية جتاوزت 255.3 مليون ريال.

اأف�صل ال�صركات امل�صاهمة اأداًء

ال�ضناعات  قطاع  يف  املدرجة  �ضابك  انــفــردّت 

ال�ضركات  مقيا�س  يف  وىل  الأ باملرتبة  البرتوكيماوية 

ول من عام  الأ الربع  الدخل خالل  كــرب يف �ضايف  الأ

2010م، ب�ضايف اأرباح للربع ناهزت 5.43 مليارات 

املدرجة  ال�ضعودية  الت�ضالت  �ضركة  وجاءت  ريال، 

املرتبة  يف  املعلومات  وتقنية  الت�ضالت  قطاع  يف 

الثانية بنحو 1.77 مليار ريال، واأخرًيا حل م�ضرف 

واخلــدمــات  امل�ضارف  قطاع  يف  املـــدرج  الراجحي 

املالية يف املرتبة الثالثة بنحو 1.68 مليار ريال. 

منــًوا  كـــرث  الأ امل�ضاهمة  ال�ضركات  منظور  ويف 

2009م؛ متكن  عــام  مــن  الــرابــع  الــربــع  مــع  مقارنًة 

�ضاب )البنك ال�ضعودي الربيطاين( املدرج يف قطاع 

امل�ضارف واخلدمات املالية من حتقيق معدل النمو 

خالله  من  و�ضل  املائة،  يف   2299.7 بنحو  على  الأ

�ضايف اأرباحه الربع �ضنوية اإىل نحو 621 مليون ريال، 

تلته �ضركة اأنابيب املدرجة يف قطاع الت�ضييد والبناء 

مبعدل منو بلغ 281 يف املائة، حمققًة �ضايف اأرباح ربع 

�ضنوية بلغت 1.2 مليون ريال. ويف املرتبة الثالثة حلت 

�ضركة زجاج املدرجة يف قطاع ال�ضتثمار ال�ضناعي 

مبعدل منو بلغ 277 يف املائة، وحتقيقها مل�ضتوى �ضايف 

اأرباح ربع �ضنوية بلغ 17.4 مليون ريال. 

كرث منًوا مقارنًة مع  اأما يف منظور القطاعات الأ

باملرتبة  ا�ضتاأثر  فقد  ال�ضابق،  العام  من  الربع  نف�س 

قطاع  يف  املــدرجــة  للتنمية،  جـــازان  �ضركة  وىل  الأ

حتقيقها  خالل  من  الغذائية  وال�ضناعات  الزراعة 

�ضايف  وو�ضل  املائة،  يف   4392 نحو  بلغ  �ضنوي  لنمو 

اأرباحها الربع �ضنوية اإىل اأكرث من 3.0 ماليني ريال، 

ا  وحل يف املرتبة الثانية �ضركة �ضدافكو املدرجة اأي�ضً

يف قطاع الزراعة وال�ضناعات الغذائية، مبعدل منو 

بلغ 3804.7 يف املائة، حمققًة �ضايف اأرباح ربع �ضنوية 

بلغت 118 مليون ريال. وحل يف املرتبة الثالثة �ضركة 

امل�ضايف املدرجة يف قطاع �ضركات ال�ضتثمار املتعدد، 

مبعدل منو بلغ 890 يف املائة، وحتقيقه مل�ضتوى �ضايف 

اأرباح ربع �ضنوية بلغ 0.73 مليون ريال.

التوزيعات النقدية

اأعلنْت نحو 57 �ضركة م�ضاهمة حتى تاريخ اإعداد 

ول،  هذا التقرير عن توزيعات نقدية خالل الربع الأ

مليار   18.1 نحو  التوزيعات  هــذه  اإجــمــايل  جتــاوز 

ريال �ضيتم دفعها للم�ضاهمني يف كل من القطاعات 

بتوزيعه  املالية  واخلدمات  امل�ضارف  قطاع  التالية: 

واملرافق  الطاقة  فقطاع  ريــال،  مليارات   5.35 نحو 

اخلدمية بتوزيعه اأكرث من 2.95 مليار ريال، ثم قطاع 

الت�ضالت وتقنية املعلومات بتوزيعه نحو 2.38 مليار 

بتوزيعه  البرتوكيماوية  ال�ضناعات  قطاع  ثم  ريــال، 

بتوزيعه  �ضمنت  الأ قطاع  ثم  ريال،  مليار   2.32 نحو 

نحو 1.89 مليار ريال، ثم قطاع الزراعة وال�ضناعات 

الغذائية بتوزيعه نحو 817.6 مليون ريال، ثم قطاع 

مليون   679.8 نحو  بتوزيعه  ال�ضناعي  ال�ضتثمار 

ريال، ثم قطاع الت�ضييد والبناء بتوزيعه نحو 596.2 

 351.6 نحو  بتوزيعه  النقل  قطاع  ثم  ريــال،  مليون 

مليون ريال، ثم قطاع التاأمني بتوزيعه نحو 260 مليون 

ريال، ثم قطاع التجزئة بتوزيعه نحو 218.3 مليون 

 185 نحو  بتوزيعه  العقاري  التطوير  قطاع  ثم  ريال، 

مليون ريال، ثم قطاع الفنادق وال�ضياحة بتوزيعه نحو 

62.1 مليون ريال، ثم قطاع الإعالم والن�ضر بتوزيعه 

نحو 40 مليون ريال، واأخرًيا قطاع �ضركات ال�ضتثمار 

املتعدد بتوزيعه اأكرث من 7.5 ماليني ريال.

رباح ال�ضافية لل�ضوق.  10.3 يف املائة من جمموع الأ

مع  مقارنًة  منــًوا  كــرث  الأ القطاعات  منظور  ويف 

الربع الرابع من عام 2009م؛ متكن قطاع امل�ضارف 

ول  واخلدمات املالية من النمو ب�ضايف اأرباحه للربع الأ

بنحو 110.3 يف املئة حمقًقا ما يقارب 5.8 مليارات 

الفنادق وال�ضياحة مبعدل منو ربع  ريال، تاله قطاع 

 31.1 من  اأكرث  حمقًقا  املائة،  يف   74.2 بلغ  �ضنوي 

مليون ريال. وحل يف املرتبة الثالثة قطاع ال�ضناعات 

يف   44.1 بلغ  �ضنوي  ربع  منو  مبعدل  البرتوكيماوية 

املائة، حمقًقا اأكرث من 7.3 مليارات ريال.

كرث منًوا مقارنة مع  اأما يف منظور القطاعات الأ

نف�س الربع من العام ال�ضابق، فقد انفرد قطاع التاأمني 

املائة، بتحقيقه  265.8 يف  البالغ  القيا�ضي  بارتفاعه 

 88.4 بلغ  الثالث  الربع  عن  قيا�ضي  اأربـــاح  ل�ضايف 

الزراعة  قطاع  الثانية  املرتبة  يف  وحل  ريــال.  مليون 

وال�ضناعات الغذائية مبعدل منو بلغ 80.2 يف املائة، 
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�حلرة 

)باملليون(

�صايف �لدخل 
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�ل�صوقية 
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ربح 

موزع

�ل�صعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ل�صعر/

�لقيمة 

�لدفرتية

تغري 

ربعي

تغري 

�صنوي

Q1/2009Q4/2009Q1/200921-Apr-2010
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Price

 Issued
 Shares

(mn)

 Floated
(mn)
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 Income

(mn)

 Shareholders>
Equity (mn)

 Market
Cap (mn)

 EPS
(SR)

%
 P/E
Ratio

 Book
Value

 P/B V
Ratio

 Quarterly
change

 Annual
change

Banks & Financial Services امل�ضارف واخلدمات املالية

684,000912,039441,059RIBL%55.1%25.0-43,500.02.184.513.318.61.6 27,869.4  3,273.43 29.001500.00730.60الريا�س

0.212.9M15.01.1--87.3%13,000-265,720102,227BJAZ-5,145.0 4,498.9  -17.15300.00203.4061.70اجلزيرة

109,546240,586SIBC-21,000%91.3--7,942.50.670.026.316.61.1 7,449.1  302.04 17.65450.00241.50ا�ضتثمار

439,395284,418Saudi Hollandi-230,000%19.1--10,980.90.010.0348.417.71.9 5,862.8  31.51 33.20330.7596.98ال�ضعودي الهولندي

714,000323,782740,753Saudi Fransi%3.6-%32,544.63.384.413.321.72.1120.5 15,723.5  2,443.86 45.00723.21395.33ال�ضعودي الفرن�ضي

621,00025,878759,954SABB%18.3-%36,525.02.521.719.318.22.72299.7 13,666.3  1,893.32 48.70750.00246.52�ضـاب

634,000295,817694,829Arab National%8.8-%28,860.03.552.312.522.12.0114.3 14,352.8  2,309.18 44.40650.00319.12العربي الوطني

1,211,000834,8671,271,619SAMBA%4.8-%54,675.05.002.712.225.42.445.1 22,846.1  4,499.56 60.75900.00455.30�ضامبا

1,684,0001,469,5861,731,673Al Rajhi%2.8-%120,000.04.483.417.918.84.314.6 28,174.9  6,719.55 80.001500.00741.37الراجحي

0.730.0M10.21.9-135.3%52,600-299,49022,350AL Bilad-5,925.0 3,054.8  -19.75300.00231.55218.14البالد

75,0005,590109,378Alinma---18,150.00.020.0488.510.41.2 15,530.3  37.15 12.101500.001048.87الإمناء

5,789,6002,753,4086,398,846%9.5-%364,248.02.872.916.317.92.3110.3 159,028.9  21,229.8 8,903.964,710.55القطاع

Petrochemical Industries ال�ضناعات البرتوكيماوية

9,0605,7115,036CHEMANOL%79.9%1,965.80.220.075.411.81.458.6 1,419.6  26.08 16.30120.6060.3كيمانول

0.200.0M9.81.8---43,000-20,860-7,872Petrochem-8,640.0 4,714.5  -18.00480.0083.9795.42برتوكيم

973,906SABIC-5,430,0004,583,452-%300,000.05.162.819.437.92.618.5 113,673.0  15,465.87 100.003,000.00677.171�ضابك

698,000375,881524,533SAFCO%33.1%35,312.58.078.517.524.05.985.7 6,003.4  2,018.38 141.25250.0092.19�ضافكو

25,756Industrialization-332,800222,141-%15,663.31.922.217.716.92.049.8 7,773.6  884.19 34.00460.68370.956الت�ضنيع

0.330.0M7.42.3---6,6712,525-10,829Alujain-1,186.8 511.9  -17.1569.2058.8823.12اللجني

32,406Nama Chemicals-5,896-2,100--1,304.50.000.06301.812.30.8 1,582.8  0.21 10.15128.52128.52مناء للكيماويات

50,487SIIG-142,000125,047-%10,395.01.062.221.812.01.913.6 5,399.2  477.46 23.10450.00398.38املجموعة ال�ضعودية

14,182Sahara Petrochemical-116,02052,870-%6,933.00.710.033.510.52.3119.4 3,061.4  207.17 23.70292.53263.277ال�ضحراء للبرتوكيماويات

8,237YANSAB-7,321-259,430--26,606.20.420.0111.610.54.5 5,927.1  238.45 47.30562.50223.42ين�ضاب

81,20056,53329,174Sipchem%178.3%7,900.00.584.241.015.01.643.6 5,003.3  192.91 23.70333.33273.793�ضبكيم العاملية

52,56028,73742,870APPC%22.6%3,272.80.974.323.912.21.982.9 1,722.9  136.81 23.15141.38135.32املتقدمة

0.000.0M10.32.1---3,770-366-6,265Saudi Kayan-31,875.0 15,473.5  -21.251,500.00608.37314.35كيان ال�ضعودية

1.290.0M9.23.7--271,500-323,738-28,690Petro Rabigh-30,222.0 8,102.3  -34.50876.00152.631,132.87برتو رابغ

557,018-7,341,2295,094,716-%481,276.84.272.619.420.82.744.1 180,368.7  18,381.8 8,664.743,527.19القطاع

Cement ال�ضمنت

87,362103,780Arab Cement-81,700%21.3--3,200.01.873.121.428.61.4 2,284.0  149.81 40.0080.0057.51ال�ضمنت العربية

165,000145,127125,987Yamamah Cement%31.0%6,885.04.459.811.521.92.313.7 2,950.2  600.76 51.00135.00117.92ا�ضمنت اليمامة

176,600145,548152,001Saudi Cement%16.2%7,548.06.014.712.328.42.621.3 2,896.4  612.95 74.00102.0088.15ا�ضمنت ال�ضعوديه

145,227179,438151,531Qassim Cement%4.2-%19.1-6,570.06.6919.210.919.03.8 1,710.4  601.65 73.0090.0046.18ا�ضمنت الق�ضيم

189,633180,712200,170Southern Cement%5.3-%9,590.05.1610.913.316.44.24.9 2,301.3  723.05 68.50140.0061.34ا�ضمنت اجلنوبيه

123,18079,849151,783Yanbu Cement%18.8-%4,756.54.3013.210.521.22.154.3 2,222.4  451.72 45.30105.0055.14ا�ضمنت ينبع

92,00050,05496,958Eastern Cement%5.1-%3,981.84.026.511.521.72.183.8 1,864.0  345.74 46.3086.0058.53ا�ضمنت ال�ضرقية

34,02025,57133,507Tabuk Cement%1.5%1,674.01.359.413.812.11.533.0 1,087.1  121.67 18.6090.0085.22ا�ضمنت تبوك

1,007,359718,9361,015,717%0.8-%44,205.34.3610.212.320.92.640.1 17,315.8  3,607.3 828.00569.99القطاع

Retail التجزئة

31,70016,46116,357A.Othaim Market%93.8%1,440.04.136.315.514.14.592.6 318.3  92.87 64.0022.5011.47اأ�ضواق ع العثيم

Mouwasat 32,40024,57726,553%22.0%1,675.04.523.014.819.53.431.8 488.5  112.89 67.0025.0011.88املوا�ضاة 

2,10015,4206,551SASCO%67.9-%86.4-567.00.650.019.311.21.1 503.8  29.45 12.6045.0045.00خدمات ال�ضيارات

1.030.0M6.94.7---1,500-2,264-1,511Thim>ar-319.0 68.6  -31.9010.0010.0010.29ثمار

2,1416,356Fitaihi Group-12,700%99.8-707.50.340.041.712.61.1 628.9  16.96 14.1550.0039.24فتيحي

118,500103,468107,451Jarir%10.3%6,030.09.635.315.718.78.114.5 749.3  385.02 150.7540.0035.17جرير

19,90017,42013,752Aldrees%44.7%1,040.03.007.213.913.23.214.2 328.9  75.05 41.6025.0025.00الدري�س

27,74042,39715,818AlHokair%75.4%34.6-2,870.03.300.012.415.62.6 1,094.3  231.15 41.0070.0035.70احلكري

11,76425,20910,234Alkhaleej Trng%14.9%53.3-634.52.923.014.515.52.7 232.1  43.75 42.3015.006.69اخلليج للتدريب

255,304240,547201,561%26.7%15,283.03.233.615.614.63.56.1 4,412.8  976.8 302.50220.14القطاع

Energy & Utilitiesالطاقة واملرافق اخلدمية 

16,30030,32712,537Gas&Industrialization%30.0%46.3-1,657.51.272.317.313.11.7 984.3  95.57 22.1075.0051.14الغاز والت�ضنيع

771,034Saudi Electricity-509,617-782,000---46,040.90.2812.739.910.91.0 45,470.7  1,153.66 11.054166.59715.80كهرباء ال�ضعودية

758,497-479,290-765,700---47,698.40.2912.338.211.01.0 46,455.1  1,249.2 4,241.59766.95القطاع

Agriculture & Food Industries الزراعة وال�ضناعات الغذائية

394,000268,619192,552SAVOLA Group%104.6%18,200.02.314.115.814.22.646.7 7,085.8  1,153.01 36.40500.00367.58جمموعة �ضافول

4592,764Food-3,052%10.4-417.00.300.069.59.02.3 179.8  6.00 20.8520.0020.00الغذائية
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118,00035,5223,022SADAFCO%3804.7%1,605.56.2511.17.920.32.4232.2 661.1  203.05 49.4032.5018.92�ضدافكو

234,100248,818197,371Almarai%18.6%5.9-22,453.89.864.119.844.84.4 5,156.7  1,133.45 195.25115.0047.55املراعي

0.420.0M10.35.5--236-6,309-2,727Anaam Holding-618.6 112.3  -56.7510.9010.904.58اأنعام القاب�ضة

21,00010,02212,476H B%68.3%982.81.855.118.616.02.1109.5 457.2  52.85 34.4028.5712.71حلواين اإخوان

غذية 28,20029,60023,800%18.5%4.7-1,714.54.411.214.412.05.3 324.7  119.04 63.5027.008.10هريف لالأ

0.500.0M16.31.8--3,800-28,548-4,367NADEC-1,770.0 979.1  -29.5060.0029.2930.25نادك

0.170.0M7.91.2---1,337-2,202107Qassim Agriculture-460.0 397.2  -9.2050.0050.008.39الق�ضيم الزراعيه

0.273.8M17.81.5---2,500-1,25910,001Tabuk Agriculture-528.0 356.8  -26.4020.0014.505.46تبوك الزراعيه

�ضماك 1.510.0M6.57.5---5,510-12,281-3,979Saudi Fisheries-980.0 130.2  -49.0020.007.7030.21الأ

0.920.0M10.93.4---3,022-1,837-796Eastern Agriculture-277.5 81.7  -37.007.507.506.93ال�ضرقية الزراعيه

7,15120,80413,802Jouff Agriculture%48.2-%65.6-582.02.816.910.427.11.1 542.2  56.19 29.1020.0019.04اجلوف الزراعيه

000Bishah Agriculture--348.80.000.00.011.36.2 56.5  - 69.755.005.00بي�ضة الزراعيه

3,0172,99367Jazan Development%4391.9%730.00.150.098.213.11.10.8 652.3  7.44 14.6050.0049.40جازان للتنمية

800,187563,483444,094%80.2%51,668.42.753.819.417.83.042.0 17,173.5  2,645.2 966.47668.17القطاع

الت�ضالت وتقنية املعلومات
 Telecommunication &

 Information Technology

1,772,0002,941,4802,487,749STC%28.8-%39.8-85,000.05.058.88.421.12.0 42,271.3  10,106.3 42.502000.00325.75الت�ضالت

714,0001,051,927480,162Etihad Etisalat%48.7%32.1-35,700.04.644.911.017.33.0 12,082.2  3,247.71 51.00700.00409.38احتاد ات�ضالت

2.140.0M5.71.6---663,000-657,047-765,366ZAIN KSA-12,670.0 7,959.5  -9.051400.00629.892,996.44زين ال�ضعودية

000Atheeb Telecom--1,710.00.000.00.010.01.7 1,000.0  - 17.10100.0035.00عذيب لالت�ضالت

1,823,0003,336,3602,202,545%17.2-%45.4-135,080.03.846.89.015.12.1 63,313.0  10,357.6 4,200.001,400.02القطاع

Insurance التاأمني

105,812101,54425,973Tawuniya%307.4%4,500.07.528.912.026.33.44.2 1,316.6  376.23 90.0050.0026.68التعاونية

4,4661,7872,092Malath Insurance%113.5%705.00.320.073.48.62.7149.9 256.7  9.60 23.5030.0014.24مالذ للتاأمني

36,71158,82927,560MEDGULF%33.2%37.6-2,616.01.952.316.811.32.9 902.2  155.66 32.7080.0020.00ميدغلف للتاأمني

1.140.0M7.06.1---3,649-10,713-3,274ALLIANZ SF-854.0 139.1  -42.7020.006.2022.84األيانز اإ�س اإف

6952,5601,599SALAMA%56.5-%72.9-456.01.130.040.47.75.9 76.9  11.28 45.6010.004.00�ضالمة

0.680.0M8.13.0---1,025-3,169-2,343Walaa Insurance-492.0 162.1  -24.6020.008.0013.57ولء للتاأمني

1,9981,6251,773Arabian Shield---548.00.220.0126.710.12.7 202.4  4.32 27.4020.008.00الدرع العربي

0.390.0M9.62.7---2,410-3,016-5,696SABB Takaful-890.8 327.3  -26.2034.0011.9013.17�ضاب تكافل

0.390.0M8.13.1--4,196-3,120-4,780SANAD-495.0 161.5  -24.7520.008.007.74�ضند

0.420.0M8.46.2--1,984-967-2,232SAICO-515.0 83.5  -51.5010.004.004.17�ضايكو

2.130.0M5.28.7---5,426-5,008-6,066Saudi Indian-454.0 52.1  -45.4010.004.0021.29ال�ضعودية الهندية

0.120.0M8.53.0---630-78032Gulf Union-561.0 188.1  -25.5022.008.802.56اإحتاد اخلليج

هلي للتكافل 0.730.0M7.413.5---2,883-2,445-593ATC-1,002.5 74.0  -100.2510.002.657.28الأ

هلية 3.360.0M4.516.8---5,710-10,746-4,088Al-Ahlia-760.0 45.4  -76.0010.004.0033.59الأ

2.310.0M4.012.4---4,973-6,180-5,604ACIG-491.0 39.7  -49.1010.004.0023.10اأ�ضيج

0.630.0M7.73.1---2,888-3,055-2,860AICC-480.0 153.1  -24.0020.008.0012.66التاأمني العربية

0.040.0M9.72.3---621-350751Trade Union-567.5 243.2  -22.7025.0010.501.04الحتاد التجاري

0.230.0M9.95.2---1,587-1,240734Sagr Insurance-1,040.0 198.5  -52.0020.008.404.64ال�ضقر للتاأمني

0.060.0M9.34.0--32.8%293-337436U C A-744.0 186.0  -37.2020.008.001.16املتحدة للتاأمني

0.070.0M10.01.1---5,6664336,323Saudi Re-1,130.0 1,000.0  -11.30100.0040.007.16اإعادة

5,579Bupa Arabia-12,90624,487---1,240.01.270.024.410.72.9 427.0  50.91 31.0040.0016.00بوبا العربية

2,89900Weqaya Takaful---8.92.9--0.0--518.0 178.4  -25.9020.008.002.90وقاية للتكافل

8,20400ARCCI---8.26.4--0.0--1,060.0 164.4  -53.0020.006.008.20الراجحي للتاأمني

60300ACE---9.05.0--0.0--452.0 89.8  -45.2010.004.000.60اي�س

2,5920AXA-Cooperative-1,704---9.62.7--0.0--522.0 192.9  -26.1020.008.004.30اك�ضا- التعاونية

Gulf General 10.02.3000--0.0--457.0 200.0  - 22.8520.008.00ال�ضركة اخلليجية

Buruj 10.03.3000--0.0--426.4 130.0  - 32.8013.005.20بروج للتاأمني

000Al Alamiya--10.03.0--0.0--590.0 200.0  - 29.5020.006.00العاملية 

88,375137,54724,157%265.8%35.7-24,567.22.451.915.710.53.6 7,390.8  416.0 704.00270.57القطاع

�ضتثمار املتعدد Multi-Investment �ضركات الأ

7531,77076SARCO%890.0%57.5-711.00.232.1205.825.21.9 377.9  3.46 47.4015.0015.00امل�ضايف

2,6716,5526,185Saudi Advanced%56.8-%59.2-561.60.733.817.718.00.7 778.9  31.65 13.0043.2038.60املتطورة

Al Ahsa for Dev.6,256-1,854-6,300--597.80.340.036.28.71.4 426.0  16.49 12.2049.0049.00الح�ضاء للتنميه

2,0951,382692SISCO%202.7%986.00.030.0434.310.81.351.6 731.2  2.27 14.5068.0058.01�ضي�ضكو

20,00030,21812,876Assir%55.3%33.8-1,978.00.684.822.919.20.8 2,421.4  86.53 15.65126.3963.30ع�ضري
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0.550.0M6.52.4---3,774-2,022-1,238Al Baha-232.5 97.0  -15.5015.0015.008.21الباحة

75,200155,52550,170Kingdom%49.9%51.6-35,391.20.120.082.86.71.4 24,654.5  427.6 9.553705.88185.29اململكة

103,246191,57262,505%65.2%46.1-40,458.11.770.338.37.31.4 29,486.9  559.8 4,022.47424.19القطاع

�ضتثمار ال�ضناعي Industrial Investment الأ

15,91114,72312,942BCI%22.9%841.52.247.813.712.42.58.1 340.2  61.56 30.6027.5021.63بي �ضي اآي

20,600342,82618,449MA’ADEN%11.7%94.0-17,991.20.440.044.318.01.1 16,612.0  405.98 19.45925.00333.80معادن

57,90050,48349,221Astra Indust%17.6%3,038.82.884.314.220.72.014.7 1,535.0  213.34 41.0074.1223.06اأ�ضرتا ال�ضناعية

AlSorayai Group 13,10020,90013,200%0.8-%37.3-885.02.670.011.012.82.3 385.3  80.14 29.5030.009.00جمموعة ال�ضريع

45,30058,47442,699Pharmaceutical%6.1%22.5-2,612.02.019.016.626.91.2 2,106.4  157.41 33.3078.4450.98الدوائية

17,4004,61520,609Glass%15.6-%782.51.696.418.518.41.7277.0 459.4  42.32 31.3025.0018.15زجاج

6,3004,5097,218FIPCO%12.7-%385.21.640.020.411.52.939.7 132.7  18.88 33.5011.509.81فيبكو

8,1605,3281,038Maadaniyah%686.1%617.20.894.127.213.31.853.2 340.0  22.66 24.1525.5616.49معدنية

75,00064,82067,469Saudi Chemical%11.2%2,883.74.878.89.419.32.415.7 1,219.2  308.29 45.6063.2461.32الكيميائيه ال�ضعوديه

29,82027,55522,620SPM%31.8%1,680.03.372.216.616.83.38.2 502.9  101.20 56.0030.0014.97�ضناعة الورق

41,51039,80726,013AlAbdullatif%59.6%3,014.42.279.416.414.02.64.3 1,140.7  184.22 37.1081.2524.38العبداللطيف

0.290.0M9.63.4--1,000-2,225-1,426Saudi Export-348.8 103.6  -32.3010.8010.803.12ال�ضادرات

332,001631,815280,052%18.5%47.5-35,080.43.483.114.418.01.4 24,877.4  1,592.9 1,382.40594.38القطاع

Building & Construction الت�ضييد والبناء

10,4009,4895,356MMG%94.2%2,743.80.368.060.514.11.69.6 1,756.2  45.37 21.95125.0057.70جمموعة املعجل

20,30013,20433,614SSP%39.6-%1,570.81.856.516.617.91.753.7 915.2  94.54 30.8051.0022.25النابيب ال�ضعودية

58,00051,15541,122Ceramic%41.0%3,493.88.562.116.336.73.813.4 916.8  214.07 139.7525.0015.90اخلزف

17,35012,30428,906Gypsum%40.0-%1,146.32.4313.814.913.02.841.0 412.5  77.01 36.2031.6717.08اجلب�س

9,09846,271Cables-1,070%97.7--1,531.40.787.425.816.41.2 1,242.7  59.28 20.1576.0061.74الكابالت

0.020.0M7.31.2--135-1,971-2,752Saudi Industrial-344.0 290.7  -8.6040.0040.000.73�ضدق

50,00041,60048,016Amiantit%4.1%2,829.81.776.113.813.71.820.2 1,586.6  204.46 24.50115.50101.07اميانتيت

1,2003155,615Pipes%78.6-%1,127.70.650.055.523.41.5281.0 737.7  20.33 35.8031.5027.03اأنابيب

55,10064,01052,470Zamil Industrial%5.0%13.9-3,075.03.882.913.219.42.6 1,165.1  232.78 51.2560.0045.39الزامل لل�ضناعة

24,20025,32231,066AL Babtain%22.1-%4.4-1,640.22.557.415.913.43.0 543.9  103.26 40.5040.5040.50البابطني

19,30018,8929,211SVCP%109.5%892.53.513.816.915.83.82.2 236.3  52.70 59.5015.008.40الفخارية

18,23325,987MESC-3,100%88.1--1,044.00.713.837.011.72.2 467.2  28.22 26.1040.0019.19م�ضك

حمر 24,15022,97957,954Red Sea%58.3-%1,747.53.0112.919.422.22.65.1 666.0  90.17 58.2530.009.00البحر الأ

284,305229,968382,836%25.7-%23,186.71.795.819.016.12.123.6 10,936.9  1,221.4 681.17465.24القطاع

Real Estate Development التطوير العقاري

30,60019,73931,018Real Estate%1.3-%2,892.00.767.331.725.01.055.0 2,998.7  91.36 24.10120.0036.77العقارية

14,33722,42913,895Taiba%3.2%36.1-2,490.00.475.435.518.50.9 2,770.1  70.12 16.60150.00103.48طيبة لال�ضتثمار

049,54137,026Makkah--4,928.01.215.024.723.51.3 3,881.2  199.19 29.90164.82137.62مكة لالن�ضاء

23,00023,69922,049Arriyadh Development%4.3%2.9-1,285.00.945.813.713.90.9 1,394.8  93.69 12.85100.0099.94التعمري

0.350.0M9.21.0---53,465-69,878-62,327Emaar E .C-7,820.0 7,828.2  -9.20850.00255.00299.99اإعمار

0.060.0M9.92.0---8,900-1,455-4,098Jabal Omar-13,293.7 6,629.6  -19.80671.40279.0538.23جبل عمر

ركان 398,600463,741424,516Dar Al Arkan%6.1-%14.1-15,552.01.940.07.413.21.1 14,257.8  2,096.76 14.401080.00659.43دار الأ

404,172507,816462,079%4.9-%11.8-48,260.71.371.410.612.71.2 39,760.3  2,212.9 3,136.221,571.29القطاع

Transport النقل

130,40048,048151,049Shipping%13.7-%6,441.81.099.818.815.21.3171.4 4,796.4  342.13 20.45315.00209.08النقل البحري

8,968SAPTCO-8,50041,503---1,018.80.266.131.911.00.7 1,378.3  31.91 8.15125.00104.53النقل اجلماعي

0.210.0M8.92.0---8,930452348Mubarrad-328.5 161.1  -18.2518.0018.003.79مربد

22,55322,46119,907Budget Saudi%13.3%1,088.94.839.712.321.42.80.4 392.1  88.42 59.5018.307.97بدجت ال�ضعودية

135,523112,464162,336%16.5-%8,877.90.969.019.414.11.320.5 6,727.9  458.7 476.30339.58القطاع

Media and Publishingالعالم والن�ضر

9,7837,886Tihama-10,000%26.8-379.50.504.750.415.11.7 227.1  7.53 25.3015.0015.00تهامه لالعالن

بحاث والت�ضويق 14,80016,71720,496SRMG%27.8-%11.5-2,032.00.572.044.715.61.6 1,244.6  45.50 25.4080.0048.36الأ

7,20030,45015,696SPPC%54.1-%76.4-909.01.110.013.613.01.2 782.4  66.63 15.1560.0028.50طباعة وتغليف

32,00037,38444,078%27.4-%14.4-3,320.50.771.727.714.51.5 2,254.1  119.7 155.0091.86القطاع

Hotel & Tourismالفنادق وال�ضياحة

31,10019,88728,188Hotels%10.3%2,084.05.565.05.423.11.356.4 1,593.8  383.67 30.2069.0136.35الفنادق

0.240.0M6.94.6--64.4%39-2,015110Shams-323.8 70.3  -31.9010.1510.152.46�ضم�س

31,13917,87228,298%10.0%2,407.84.824.36.321.01.474.2 1,664.1  381.2 79.1646.50القطاع

17,661,74014,045,05710,356,564%70.5%1,325,619.12.64.615.919.82.225.8 611,166.1 38,744.015,666.665,410.4ال�ضوق
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داء البنوك  �صتاذ/ خالد بن �صليمان اجلا�صر الرئي�س التنفيذي لبنك البالد اأن املوؤ�صرات احلالية لأ اأكد الأ

ال�صعودية يف بداية عام 2010 تعطي دلئل م�صتقرة، مقارنة بالعام املا�صي، واأنه من املتوقع اأن الجتاه 

يكون نحو التح�صن خالل الفرتة املتبقية من عام 2010. واأ�صاف اأن تراجع اأحجام التداولت اليومية 

خرى يف ال�صوق، جاء ذلك  اأثر على ربحية ال�صركات املالية التابعة للبنوك كغريها من ال�صركات املالية الأ

يف حوار اأجرته )تداول( مع رئي�س بنك البالد، واإىل التفا�صيل:

المؤشرات الحالية ألداء البنوك 
السعودية تعطي دالئل مستقرة

الرئيس التنفيذي لبنك البالد:

v كيف تقر�أ و�قع �لبنوك �ل�صعودية يف �لوقت �لر�هن وما توقعاتكم 

�لفرتة  موؤ�صر�ت  ظل  يف   2010 عام  خالل  �مل�صريف  �لقطاع  د�ء  لأ

�ملنق�صية من �لعام؟

اأن البنوك ال�ضعودية تتمتع بو�ضع اقت�ضادي جيد  - من املعروف 

بف�ضل  ثم  اهلل  بف�ضل  منظم  �ضوق  تعمل يف  اأنها  اأهمها  عدة  �ضباب  لأ

جناحها  اأثبتت  التي  احلكيمة  النقدية  وال�ضيا�ضات  املالية  ال�ضيا�ضات 

زمة املالية، كذلك �ضيا�ضة الدولة القت�ضادية والتوجه نحو  يف ظل الأ

العامة  املوازنة  خالل  من  ذلك  ات�ضح  وقد  العمالقة،  امل�ضاريع  دعم 

للدولة لهذا العام يف دعمها للم�ضاريع احلكومية، مما �ضاهم يف زيادة 

ا�ضتقرار البنوك ال�ضعودية.

داء البنوك ال�ضعودية يف بداية عام 2010  اإن املوؤ�ضرات احلالية لأ

تعطي دلئل م�ضتقرة، مقارنة بالعام املا�ضي، ويتوقع اأن يكون الجتاه 

نحو التح�ضن خالل الفرتة املتبقية من عام 2010.

زم��ة �مل��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة على  v ه��ل ت���رى �أن �ل��ت��اأث��ري�ت �مل��ت��وق��ع��ة ل��الأ

ا �لقطاع �مل�صريف خالل عام 2010 قد  �لقطاعات �ملحلية وخ�صو�صً

�نح�صرت وبد�أت �ل�صركات تعود �إىل م�صتوى �لربحية �ملاأمول؟

زمة املالية  تاأثًرا بالأ اأقل  اأن ال�ضوق ال�ضعودي  - كما يعلم اجلميع 

القطاع  اأداء  يكون  اأن  ونتوقع  �ضابًقا،  التي ذكرناها  �ضباب  لالأ العاملية 

اأن  وناأمل  املا�ضي،  العام  يف  منه  اأف�ضل  احلــايل  العام  يف  امل�ضريف 

زمة وحتقق ال�ضركات م�ضتوى الربحية املاأمول. تنح�ضر تاأثريات الأ

مع  تتو�فق  حالًيا  �ل�صائدة  �لفائدة  �أ�صعار  م�صتوى  �أن  ت��رى  هل   v

�ل�صيا�صات �لتو�صعية للمو�زنة �لعامة للدولة؟

ال�ضيا�ضات  مع  تتوافق  حالًيا  ال�ضائدة  الفائدة  اأ�ضعار  اأن  نعتقد   -

التو�ضعية للموازنة العامة للدولة.

�ليومية على ربحية  �لتد�ولت  �أحجام  �أث��ر تر�جع  �أي مدى  �إىل   v

�ل�صركات �لتابعة للبنوك؟

اأثر على ربحية  - بال �ضك فاإن تراجع اأحجام التداولت اليومية 

خرى  املالية الأ ال�ضركات  للبنوك كغريها من  التابعة  املالية  ال�ضركات 

العائدات  اأهم م�ضادر  اإحدى  اليومية هي  التداولت  كون  ال�ضوق،  يف 

خرى من خمتلف الن�ضاطات  لتلك ال�ضركات، هذا بخالف العائدات الأ

ال�ضتثمارية.

�إىل جانب زي��ادة عدد  �أو�صع للتمويل  �آف��اق  v يطالب كثريون بفتح 

�لبنوك يف �ململكة خللق تناف�صية �أكر و�صروط �أكرث تي�صرًي�، هل 

تعتقد �أن ذلك �لر�أي و�جب �لتنفيذ يف ظل �ملتغري�ت �حلالية؟

ال�ضعودية  البنوك  اأن  نعتقد  فاإننا  احلالية  الــظــروف  ظل  يف   -

ولديها  كافية،  احلايل  وحجمها  بعددها  اململكة  يف  العاملة  والبنوك 

اآفاق التمويل التي يتطلبها ال�ضوق ال�ضعودي يف الوقت الراهن، وهناك 

مناف�ضة قوية بني تلك البنوك يف �ضعيها اإىل حتقيق متطلبات العمالء.

v نقلتم بنك �لبالد يف فرتة وجيزة �إىل �لربحية مرة �أخرى، كيف 

��صتطعتم ذلك، وهل ترى �أن جتربة بنك �لبالد ميكن �أن تنجح 

مع باقي �ل�صركات؟

- اإن ما مت عمله يف بنك البالد يف هذه الفرتة هو بف�ضل من اهلل 

اأو�ضاع  باإعادة ترتيب  ثم بف�ضل توجيهات جمل�س الدارة، حيث وجه 

وناأمل  للبنك،  احلايل  يجابي  الإ الو�ضع  يف  ذلك  �ضاهم  وقد  البنك، 

العامة  ال�ضرتاتيجية  بتطبيق  اأف�ضل  ب�ضكل  البنك  و�ضع  يتح�ضن  اأن 

للبنك.

باقي  مــع  واإمــكــانــيــة جناحها  الــبــالد  بنك  نقل جتــربــة  عــن  اأمـــا 

لديها  وكذلك  اخلا�س،  وو�ضعها  ظروفها  �ضركة  لكل  فاإن  ال�ضركات، 

خفاق، وذلك يتوقف على كيفية  ا لالإ فر�س النجاح كما اأن هناك فر�ضً

اإدارة ال�ضركة.
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v ماذ� عن خطط �لبنك �ل�صرت�تيجية خالل �لفرتة �ملقبلة؟

دارة مت و�ضع ا�ضرتاتيجية البنك للخم�س  - بتوجيهات من جمل�س الإ

�ضنوات القادمة، وقد ركزت ال�ضرتاتيجية على ال�ضتفادة من الفر�س 

املتاحة يف ال�ضوق املحلي وال�ضتفادة من نقاط القوة للبنك كونه قائًما 

�ضالمية، وكذلك التعامل مع التحديات وحتويلها اإىل  على ال�ضريعة الإ

فر�س ذات فائدة لبنك البالد.

�ضعودية  ك�ضركة  الــبــالد،  بنك  تاأ�ض�س 

م   /48 امللكي  املــر�ــضــوم  مبوجب  م�ضاهمة، 

بتاريخ 1425/9/21هـ ) 4 نوفمرب 2004م( 

براأ�س مال 3 مليار ريال �ضعودي.

و�ضع �ضهرة بني مقدمي  وبروؤية اأن يكون الأ

ال�ضريعة  اأ�ض�س  على  املعتمدة  املالية  احللول 

عمالء  كافة  تطلعات  يلبي  مبا  �ضالمية،  الإ

وحملة اأ�ضهم وموظفي البنك.

�ضا�ضية للبنك: القيم الأ

مانة وال�صتقامة:  الأ

امل�ضتويات  اأعــلــى  على  املبني  التعامل 

عمالئنا،  جتاه  التزاماتنا  لتلبية  خالقية  الأ

موظفينا، و حملة اأ�ضهمنا.

اللتزام املطلق بامل�ضداقية ال�ضرعية: 

التعامل ب�ضفافية و باأعلى مقايي�س العدالة 

مع عمالئنا و موظفينا و حملة اأ�ضهمنا.

التميز يف خدمة العمالء: 

�ضوف نطمح لتحقيق اأعلى قدر من ر�ضى 

العمالء عرب تفّهمنا لحتياجاتهم وتزويدهم 

باأف�ضل احللول املمكنة.

العمل بروح الفريق:

دائما  �ضيظل  تفوقنا  و  قوتنا  اإن م�ضدر   

يتمثل  جتاههم  الدائم  والتزامنا  موظفينا، 

ن�ضاركهم  اأن  و  معرفتهم  م�ضتوى  تطوير  يف 

نرتقي  و  و اخلربات. �ضوف ندعمهم  فكار  الأ

على  الرتكيز  مع  لديهم،  امل�ضوؤولية  بثقافة 

على  واحــد  كفريق  العمل  روح  وبناء  تن�ضئة 

�ضعدة. كافة الأ

امل�صوؤولية الجتماعية: 

نحن نلتزم بتوفري بيئة عمل اآمنة و �ضحية 

لكافة الزمالء، مع اللتزام بامل�ضاركة يف دعم 

النواحي التعليمية وغريها من املجالت النبيلة 

التي ت�ضب يف امل�ضلحة الجتماعية الوطنية.

بداية  ومنذ  اأنــه  البالد  بنك  مييز  وممــا 

تاأ�ضي�س البنك اأخذ على نف�ضه اللتزام باأحكام 

فقد  لذلك  وم�ضداقًا  �ضالمية،  الإ ال�ضريعة 

وافق على ميثاق الهيئة ال�ضرعية والذي ين�س 

البنك،  اإدارات  جميع  عن  ا�ضتقالليتها  على 

واأبرز ما يتجلى يف هذا امليثاق ما ياأتي:

اأو  عــقــد  اأو  منتج  اأي  الــبــنــك  يطبق  ل 

اتفاقية اإل بعد عر�ضه على الهيئة ال�ضرعية، 

وموافقتها عليه.

بنك البالد

�ملا�صي  للعام  مو�زناتها  يف  �ملخ�ص�صات  �ل�صعودية  �لبنوك  ز�دت   v

و�حلايل، هل هناك �أ�صباب حقيقية لذلك وهل توؤثر على م�صتوى 

ربحية �لبنك؟

خم�ض�ضات  و�ضع  مت  فقد  البالد،  بنك  عن  احلديث  ميكنني   -

للعام  ول  الأ للربع  ا  اأي�ضً خم�ض�ضات  و�ضع  مت  كما  املا�ضي،  العام  يف 

املالية قد  زمة  لالأ تاأثريات  اأي  ا�ضتيعاب  2010، وذلك بهدف  احلايل 

رئي�س حترير تداول يحاور اجلا�ضر



العدد 43 - مايو  2010 م

40
العدد 43 - مايو  2010 م

4�

لبنك البالد

العدد 43 - مايو  2010 م

40
العدد 43 - مايو  2010 م

4�

قرارات الهيئة ال�ضرعية ملزمة.

ال�ضرعية  وقطاع  ال�ضرعية  الهيئة  ت�ضارك 

يف عملية تطوير املنتجات مبا يتفق مع القواعد 

ال�ضرعية.

ت�ضهم الهيئة ال�ضرعية وقطاع ال�ضرعية يف 

�ضالمية يف البنك. ن�ضر الوعي بامل�ضرفية الإ

التي  ال�ضرعية  الرقابة  اإدارة  اأوجــدت  لذ 

تعمل على التحقق من التزام البنك بقرارات 

زيـــارات  تنفيذ  خــالل  مــن  ال�ضرعية  الهيئة 

منتجات  جميع  على  للتدقيق  ميدانية  رقابية 

البنك ب�ضكل دوري. 

وتعتمد الرقابة يف التدقيق على املنتجات 

وم�ضتندات  وثائق  من  ع�ضوائية  عينات  باأخذ 

دارات، مبا يعطيها  املنتجات ونتائج اأعمال الإ

البنك  بــالــتــزام  القناعة  مــن  معقولة  درجــة 

بقرارات و�ضوابط الهيئة ال�ضرعية. 

بالرد  ال�ضرعية  الرقابة  اإدارة  تقوم  كما 

لية  الآ واإيــ�ــضــاح  العمالء،  ا�ضتف�ضارات  على 

البنك،  منتجات  بها  تنفذ  الــتــي  ال�ضرعية 

حل  على  بالعمل  الرقابة  اإدارة  تقوم  وكذلك 

مع  والتوا�ضل  ت�ضلها،  التي  العمالء  �ضكاوى 

اإدارات البنك لتحقيق ذلك. 

الن�صاطات  ــالد  ــب ال بــنــك  ــدم  ــق وي

الرئي�صية التالية:

فراد )التجزئة(: ي�ضمل اخلدمات  قطاع الأ

يــداعــات،  ــراد كــالإ ف ــالأ واملــنــتــجــات املــقــدمــة ل

فراد   ومتويل الأ

قـــطـــاع الـــ�ـــضـــركـــات: يــ�ــضــمــل اخلـــدمـــات 

واملنتجات املقدمة لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات املالية 

الئتمانية  الت�ضهيالت  وتقديـم  يداعات  كالإ

وخطابات  امل�ضتندية  والعتماد  �ضالمية،  الإ

خرى.   ال�ضمان ومنتجات ال�ضتثمار الأ

اخلزينة  خدمات  ي�ضمل  اخلزينة:  قطاع 

وتـــزويـــد الــعــمــالء الــداخــلــيــني واخلــارجــيــني 

اإىل  ال�ضتثمار  خدمات  من  وا�ضعة  مبجموعة 

جانب خدمات اخلزينة املعتادة.

والــو�ــضــاطــة:  ال�ضتثمار  خــدمــات  قــطــاع 

ي�ضمل خدمات اإدارة ال�ضتثمار و اأن�ضطة اإدارة 

اإدارة  و  التعامل  بخدمات  املرتبطة  �ضول  الأ

وراق  لــالأ واحلفظ  امل�ضورة  تقدمي  و  وترتيب 

املالية. 

قطاع احلوالت ) مراكز اإجناز (: يقدم 

اجناز  �ضبكة  خالل  من  واخلدمات  املنتجات 

اململكة،  وخـــارج  داخــل  بــاحلــوالت  واملتعلقة 

جنبية. واإ�ضدار ال�ضيكات و�ضرف العمالت الأ

التكلفة  مــراكــز  جميع  وت�ضمل  اأخــــرى: 

واملتعلقة  العامة  دارة  الإ يف  خرى  الأ والربحية 

باخلدمات التقنية واخلدمات امل�ضاندة.

تلك  مع  التعامل  وميكنه  م�ضتقر،  و�ضع  يف  البنك  يكون  بحيث  تطراأ 

التاأثريات فيما لو حدثت.

وكما هو معلوم فاإن املخ�ض�ضات توؤثر على م�ضتوى ربحية اأي بنك 

على املدى الق�ضري، اإل اأنها حتفظ ا�ضتقرار وربحية البنك على املدى 

الطويل.

�صالمية  v ت�صعى �لبنوك �إىل تنويع منتجاتها وطرق �أبو�ب �ملنتجات �لإ

قبال، كيف ترى و�صع بنك �لبالد مع ذلك؟ لزيادة �لإ

ال�ضريعة  مــبــادئ  على  تاأ�ضي�ضه  مت  بنك  هــو  الــبــالد  بنك  اإن   -

�ضالمية، وهذا يعني اأن كافة اخلدمات واملنتجات والتعامالت لبنك  الإ

�ضالمية. البالد هي �ضمن اإطار امل�ضرفية على اأ�ضا�س ال�ضريعة الإ

لكرتونية  v �إىل �أي مدى ترى �أن �ل�صتثمار باخلدمات �مل�صرفية �لإ

مثل للبنك يف �ملرحلة �ملقبلة؟ هو �خليار �لأ

العمالء وما يح�ضل من تغريات يف �ضلوك  اإىل طبيعة  بالنظر   -

لكرتونية، لذا  امل�ضتهلكني يتطلب ال�ضتثمار يف اخلدمات امل�ضرفية الإ

ليعطي  خــرى  الأ والقنوات  القنوات  هذه  يف  ي�ضتثمر  البالد  بنك  فاإن 

تلبي  التي  اخلدمة  ومب�ضتوى  الطرق  باأف�ضل  اخليارات  كافة  عمالءه 

تطلعاتهم.

بع�ض  م��ع  باملثال  خ��ارج��ًي��ا  �لتو�صع  �إىل  �ل��ب��الد  بنك  ي�صعى  ه��ل   v

�إىل  ت�صعون  �لتي  �ل�صوقية  �حل�ص�ض  هي  وم��ا  �ملحلية،  �لبنوك 

حتقيقها؟

- اإن النمو والتو�ضع بال �ضك هي اأهداف كل بنك، ونحن يف بنك 

طلب  وتلبية  التو�ضع  وهي  احلالية  املرحلة  يف  اأولويات  لدينا  البالد 

ف�ضل يف املنطقة، ول زال  ال�ضوق املحلي كون ال�ضوق ال�ضعودي هو الأ

هناك اأمامنا وقت لتحقيق هذا الهدف. 

مقارنة  احلديثة  البنوك  من  يعترب  البالد  بنك  اأن  تعلمون  كما 

خرى، ون�ضعى اإىل زيادة ح�ضة البنك  بكثري من البنوك ال�ضعودية الأ

ال�ضوقية ب�ضكل م�ضتمر، ونعمل جاهدين على ذلك، وناأمل ذلك بف�ضل 

اهلل وتوفيقه.

v كلمة �أخريه توجهها عر جملة تد�ول؟

الفر�ضة  اإتــاحــة  على  ــداول  ت جملة  اأ�ضكر  اأن  البداية  يف  اأود   -

للحديث عن بنك البالد، كما اأتوجه بال�ضكر اإىل جمل�س الدارة على 

اأقدم  اأن  هنا  يفوتني  ول  ن�ضاطاته،  وكافة  للبنك  الالحمدود  الدعم 

�ضكري اإىل م�ضاهمي وعمالء بنك البالد على دعمهم لبنك البالد، 

وكذلك موظفي البنك على جهودهم املخل�ضة التي قادت البنك اإىل 

حتقيق النتائج الطيبة.
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�صواق املبتدئة، اإل اأن جمموعة فاينان�صال  ماراتية مقارنة بباقي الأ على الرغم من حداثة تاأ�صي�س اأ�صواق املال الإ

تاميز الربيطانية العاملية )FTSE( - وهي واحدة من اأهم املوؤ�ص�صات العاملية لت�صنيف اأ�صواق املال- قامت برفع ت�صنيف 

مارات مرحلة جديدة من  مارات من �صوق مبتدئ )Frontier( اإىل �صوق نا�صئ )Emerging(، لتدخل اأ�صواق املال بالإ الإ

جنبية وحمافظ املوؤ�ص�صات املالية العاملية اإىل جانب اأ�صواق نا�صئة واعدة و�صخمة  جذب املزيد من ال�صتثمارات الأ

مثل ال�صني والهند والربازيل وغريها.

الرامية  املكثفة  للجهود  نتيجة  ذلك  وحدث   

مارات اإىل مركز مايل اإقليمي وعاملي  اإىل حتويل الإ

�ضوق  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  يوؤكده  ما  وهو 

وراق املالية لتطبيق اأف�ضل املمار�ضات  اأبوظبي لالأ

بنيته  لتطوير  الدائم  و�ضعيه  الدولية،  واملعايري 

�ضا�ضية وطرح منتجات ا�ضتثمارية جديدة. الأ

سوق أبوظبي لألوراق املالية

أبرز مالمح الرؤية االقتصادية لربع قرن من الزمان

وراق املالية يف نوفمرب  تاأ�ض�س �ضوق اأبوظبي لالأ

ال�ضوق  لي�ضبح  حملية  حكومية  كهيئة   2000 عام 

مارة اأبوظبي من خالل توفري خدمات  الر�ضمي لإ

بال�ضتقالل  املالية متمتًعا يف ذلك  وراق  الأ تداول 

 )3( رقــم  املحلي  للقانون  وفًقا  داري  والإ املــايل 

ل�ضنة 2000 الذي اأعطاه ال�ضالحيات وال�ضلطات 

الرقابية والتنفيذية الالزمة.

خالل  مطرد  ب�ضكل  ال�ضوق  حجم  تطور  وقد 

وراق املالية  ال�ضنوات الع�ضر املا�ضية وارتفع عدد الأ

الزيادة  انعك�س على  ب�ضكل كبري مما  به  املدرجة 

التنويع  نحو  والجتــاه  العمليات  حجم  يف  الكبرية 

من خالل طرح اأدوات ا�ضتثمارية جديدة والتو�ضع 
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دوات ال�ضتثمارية املتاحة وعلى راأ�ضها �ضوق  يف الأ

ال�ضندات بهدف زيادة ات�ضاع ال�ضوق وتعميقه.

67 �ضركة  ال�ضوق حالًيا بالئحة ت�ضم  ويتمتع 

مدرجة بلغت قيمتها ال�ضوقية نحو 309.9 مليارات 

درهم )84.4 مليار دولر( يف 31 مار�س 2010. 

وراق املالية املدرجة  وميكن للم�ضتثمرين تداول الأ

من خالل اأي من الو�ضطاء امل�ضجلني لدى ال�ضوق 

مني مع كل  الأ للحفظ  اتفاقيات  بتوقيع  قام  الذي 

اإ�س بي �ضي  اإت�س  الوطني وبنك  اأبوظبي  من بنك 

وبنك �ضتاندرد ت�ضارترد ودويت�ضي بانك و�ضيتي.

الروؤية القت�صادية

ويف عام 2007 قامت حكومة اأبوظبي باإ�ضدار 

واأولويات  اأ�ض�س  تت�ضمن  العامة  لل�ضيا�ضة  اأجندة 

تاله  ما  وهو  مـــارة،  الإ لتطوير  الــالزم  التخطيط 

الــروؤيــة  بــاإ�ــضــدار  الــعــام  نف�س  يف  احلكومة  قيام 

حتى  الزمان  من  قرن  لربع  مارة  لالإ القت�ضادية 

.2030

وراق املالية  لـــــالأ اأبــوظــبــي  وقـــد احــتــل �ــضــوق 

للدور  نــظــًرا  احلكومة  ــويــات  اأول يف  هامة  مكانة 

املحوري الذي يوؤديه يف جمال التنمية القت�ضادية 

نحو  املــدخــرات  توجيه  خــالل  مــن  والجتماعية 

البنية  وتطوير  املختلفة  ال�ضتثمارية  القطاعات 

ن  التحتية للخدمات املالية باأبوظبي مبا يوؤهلها لأ

واخلدمات  املــال  مراكز  اأهــم  من  واحــًدا  ت�ضبح 

باملنطقة.

جهود  جمال  يف  رئي�ضيا  دورا  لل�ضوق  اأن  كما 

اأبوظبي الرامية اإىل التنويع القت�ضادي وتقلي�س 

العــتــمــاد الــكــبــري عــلــى الــنــفــط مــن خـــالل دعــم 

النفطية  غــري  واخلــدمــيــة  نتاجية  الإ القطاعات 

وعلى راأ�ضها قطاعات اخلدمات املالية وال�ضياحة 

والتطوير العقاري وذلك من خالل توفري البدائل 

القطاعات،  هــذه  يف  ال�ضتثمار  لتمويل  املختلفة 

ال�ضيا�ضة  اأجــنــدة  ــات  ــوي اأول عليه  اأكـــدت  مــا  وهــو 

 2030 مارة اأبوظبي  العامة والروؤية القت�ضادية لإ

لل�ضنوات  ال�ضرتاتيجية  ال�ضوق  خطط  وعك�ضته 

اخلم�س املقبلة.

التحتية  بنيته  تطوير  يف  ال�ضوق  جنــح  كما 

تطوير  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�ض�ضات  من  لي�ضبح 

يوؤكده  مــا  وهــو  باأبوظبي  لكرتونية  الإ اخلــدمــات 

ال�ضوق  موقع  خــالل  من  جديدة  خدمات  اإطــالق 

�ضكاوى  تلقي  ــك  ذل ومــن  ــت  ــرتن ن الإ �ضبكة  على 

ب�ضكل  لتتم  ف�ضاح  الإ عملية  وحتويل  امل�ضتثمرين 

�ضافة اإىل تطبيقات اأكرث كفاءة ل�ضتعرا�س  اآيل بالإ

النتائج املالية لل�ضركات.

داء القيا�س العلمي ملعايري الأ

العلمي  بالقيا�س  ال�ضوق  اهتمام  ازداد  وقــد 

ا�ضتطالعات  خــالل  من  املختلفة  داء  الأ ملعايري 

ال�ضركاء  ملختلف  املوجهة  وال�ضتبيانات  الـــراأي 

التي  واملجالت  التخطيط  حمددات  على  للوقوف 

حتتاج اإىل مزيد من الهتمام يف امل�ضتقبل. فعلى 

ال�ضنة  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

عدد العاملين  73 76 73 74 101 105 122 127 137

عدد ال�ضركات المدرجة  15 24 30 35 59 60 64 65 67

القيمة ال�ضوقية )مليون درهم(  21,205 74,840 111,524 201,852 489,039 295,016 443,248 252,747 294,571

عدد الو�ضطاء  11 12 14 16 33 84 96 98 94

عدد ممثلي الو�ضطاء  55 60 80 82 277 599 708 827 740

عدد الم�ضتثمرين  8,660 16,958 42,394 125,740 746,339 852,668 860,724 876,619 887,787

مين  - - - - 1 1 3 5 خدمة الحافظ الأ

قيمة التداول )مليون درهم(  534 1,335 3,687 16,343 104,707 70,600 175,338 232,160 70,169

حجم التداول )مليون(  18 61 235 947 8,266 11,296 52,060 49,983 37,616

عدد ال�ضفقات  5,711 11,247 25,436 83,346 565,562 715,742 1,102,607 1,126,486 774,710

الموؤ�ضر  1267.15 1366.02 1756.92 3070.88 5202.95 2999.66 4551.80 2390.01 2743.61

معدل العائد اإلى ال�ضعر  13.066 14.008 17.883 21.776 20.865 10.057 16.268 5.96 8.4

وراق املالية خالل ع�صر �صنوات جدول يو�صح تطور حجم �صوق اأبوظبي لالأ

وراق المالية الم�ضدر: �ضوق اأبوظبي لالأ

 2009 عــام  نهاية  مــع  ال�ضوق  قــام  املــثــال  �ضبيل 

باإ�ضدار ا�ضتبيان اإلكرتوين لتقييم م�ضتوى الثقافة 

نتائج  ا�ضتخدام  مت  وقــد  باأبوظبي،  ال�ضتثمارية 

هذا ال�ضتبيان لو�ضع موؤ�ضر لثقافة وثقة امل�ضتثمر 

بال�ضوق مب�ضاركة نحو 1700 م�ضتثمر، وياأتي ذلك 

جل  الأ طويلة  ا�ضرتاتيجية  اإطــار  يف  اأوىل  كخطوة 

مارة لتحقيق  للتعامل مع م�ضاألة ثقافة امل�ضتثمر بالإ

ترمي  والتي  بوظبي  لأ القت�ضادية  الروؤية  اأهداف 

والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية  حتقيق  اإىل 

الالزم  �ضا�س  الأ اجلديد  املوؤ�ضر  هذا  ي�ضع  حيث 

ق�ضايا  مع  للتعامل  ال�ضوق  وخطط  برامج  لتوجيه 

الوعي ال�ضتثماري والتعليم.

�ضوق  اإطـــالق  ــوؤخــًرا يف  م الــ�ــضــوق  كما جنــح 

يف  بقيامه  وذلــك  املتداولة  ال�ضتثمار  �ضناديق 

هذه  ـــداول  ت من�ضة  ــاإطــالق  ب  2010 مــار�ــس   25

الوطني  اأبوظبي  بنك  �ضندوق  باإدراج  ال�ضناديق 

لي�ضبح   25 مـــارات  الإ لدولة  جونز  داو  �ضري  ون 

اأول �ضوق يف منطقة اخلليج العربي يقوم بتاأ�ضي�س 

دراج �ضناديق  �ضا�ضية الالزمة لإ واإطالق البنية الأ

جديدة  اأبوابا  يفتح  ما  وهو  املتداولة،  ال�ضتثمار 

ال�ضماح  خالل  من  جنبية  الأ ال�ضتثمارات  جلذب 

جانب بالتداول من خالل �ضراء اأ�ضهم  ملزيد من الأ

لل�ضناديق  ال�ضماح  عن  ف�ضال  ال�ضناديق،  هذه 

وروبية  الأ املعايري  مع  املتوافقة  جنبية  الأ املتداولة 

دراج. بالإ
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األسواق الخليجية

�ضواق اخلليجية، فقد كانت البداية مت�ضابهة ملعظم املوؤ�ضرات والتي �ضارت  كانت هنالك تفاوت كبري يف اأداء موؤ�ضرات الأ

وىل من العام، ثم �ضارت كل من موؤ�ضرات ال�ضعودية وم�ضقط والبحرين والكويت  م�ضاًرا �ضاعًدا طفيًفا يف الع�ضر اأيام الأ

ب�ضكل اأفقي حتى نهاية ال�ضهر، اأما موؤ�ضر قطر واأبو ظبي فقد �ضارت مب�ضار هابط، وبالن�ضبة ملوؤ�ضر �ضوق دبي فقد 

وراق املالية يليه موؤ�ضر ال�ضوق  النخفا�س حادا حتى نهاية ال�ضهر. وقد كان اأف�ضل املوؤ�ضرات اأداء موؤ�ضر �ضوق م�ضقط لالأ

املالية ال�ضعودية ثم موؤ�ضر �ضوق البحرين، اأما اأ�ضوء املوؤ�ضرات اأداء موؤ�ضر �ضوق دبي يليه موؤ�ضر قطر.
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - April 2010
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األسواق العاملية

�ضواق العاملية ب�ضكل كبري،فقد كان اأداء معظم اأ�ضواق املال العاملية �ضيئا مقارنة  تفوق اأداء اأ�ضواق املال العاملية على الأ

بال�ضهر املا�ضي، فقد �ضارت املوؤ�ضرات معظم هذه املوؤ�ضرات ب�ضكل اأفقي حتى منت�ضف ال�ضهر، اإل اأن اأداءها اأ�ضبح 

متفاوتا بعد ذلك.. وقد كان اأف�ضل املوؤ�ضرات اأداء موؤ�ضر NIKKEI 225 ، تاله بعد موؤ�ضر Dow Jones ثم موؤ�ضر ال�ضوق 

.FTSE 100 40 ثم موؤ�ضر CAC املالية ال�ضعودية، اأما اأكرث املوؤ�ضرات �ضلبية موؤ�ضر
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العقود املستقبلية للسلع

وىل من �ضهر ابريل، ثم بداأ  بالنخفا�س ثم  يام الأ �لطاقة:بداأت تداولت العقود امل�ضتقبلية للنفط ب�ضكل اإيجابي يف الأ

بالتذبذب، وقد اأقفلت اأ�ضعارها على ارتفاع طفيف.

بالن�ضبة للعقود امل�ضتقبلية للغاز، فقد كانت حم�ضلة اأدائها �ضلبية يف نهاية ال�ضهر، قد اتخذت اأ�ضعارها م�ضارا هابطا 

خري. �ضبوع الأ طوال ال�ضهر، وا�ضتدت حدة الهبوط يف الأ

رز والتي  �حلبوب: كان اأداء العقود امل�ضتقبلية لل�ضلع اإيجابيا ب�ضكل عام منذ بداية ال�ضهر ماعدا العقود امل�ضتقبلية لالأ
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أسواق السلع

وىل اإل اأنها بداأت بالنخفا�س  يام الأ كان اأدوؤها �ضلبيا. وقد بداأت العقود امل�ضتقبلية للذرة تداولتها ب�ضكل اإيجابي يف الأ

رز، فقد بداأت تداولتها بارتفاع  والتذبذب ثم الرتفاع مرة اأخرى لتغلق على ارتفاع، اأما بالن�ضبة للعقود امل�ضتقبلية لالأ

ا�ضتمر لعدة اأيام اإل اأنه �ضرعان ما بداأت بالنخفا�س احلاد يف ال�ضبوع الثاين لتغلق منخف�ضة يف نهاية ال�ضهر. اأما 

بالن�ضبة للعقود امل�ضتقبلية للقمح والعقود امل�ضتقبلية لفول ال�ضويا فقد بداأت تداولتها ب�ضكل اإيجابي وم�ضار �ضاعد ا�ضتمر 

حتى نهاية ال�ضهر. 

�ملعادن �لثمينة: اتخذ الذهب م�ضارا �ضاعدا يف اأول اأ�ضبوعان من بداية �ضهر ابريل، اإل اأنه انخف�س ب�ضكل حاد يف 

ال�ضبوع الثالث ولكن �ضرعان ما عاد اإل م�ضاره ال�ضاعد والذي ا�ضتمر حتى نهاية ال�ضهر.

اأما العقود امل�ضتقبلية للف�ضة فقد اتخذت �ضلوكا م�ضابها لعقود الذهب، اإل اأن ن�ضبة ارتفاعها كانت كانت اقل من الذهب.

Wheat �لقمح Rough Rice رز �لأ

Silver�لف�صةGold�لذهب
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 �د�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء ( �بريل 2010م

Member Activity for April 2010

�صركة �لو�صاطة

�لرتتيب�لن�صبة�ل�صفقات�لرتتيب�لن�صبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب �لن�صبةقيمة �لتد�ول

Member Name
VALUE% PositionVOLUME% PositionTRADES% Position

3AlJazira Capital%1402,93411.79%11,217,193,56317.55%30,017,027,397.6517.16اجلزيرة كابيتال

 2Al Rajhi Capital%2532,88215.59%2954,605,12513.76%22,670,181,834.7512.96 �ضركة الراجحي للخدمات املالية 

6Sabb Securities Limited%3302,1318.84%3899,837,25412.97%22,323,938,888.3012.76�ضاب لالوراق املالية 

هلي كابيتال  1NCB Capital%4568,09016.62%4829,268,13311.96%21,372,514,555.8012.22الأ

5Fransi Tadawul%5388,60911.37%5741,252,80710.69%18,785,429,571.0510.74فرن�ضي تداول 

4Samba Capital%6391,84611.47%6569,744,4748.21%14,688,561,847.008.40�ضامبا كابيتال

8ANB Invest%7226,9626.64%7501,984,4967.24%11,958,985,193.356.84العربي لال�ضتثمار

 7Riyad Capital%8257,3587.53%8395,434,3705.70%10,226,696,465.205.85الريا�س املالية

9AlIstithmar Capital%994,7322.77%9245,836,7493.54%6,575,623,247.803.76ال�ضتثمار كابيتال 

 11Saudi Hollandi Capital%1065,3111.91%10162,853,3562.35%4,178,831,556.052.39ال�ضعودي الهولندي املالية

.10AlBilad Investment Co%1165,3941.91%11100,934,7311.46%2,886,930,653.451.65�ضركة البالد لال�ضتثمار

. 12Falcom Financial Group%1325,4730.75%1254,293,7660.78%1,504,708,438.800.86فالكم للخدمات املالية 

15AlNefaie Investment Group%1212,8510.38%1362,554,7230.90%1,380,023,533.300.79  جمموعة النفيعي لال�ضتثمار

13EFG_Hermes ksa%1614,8120.43%1433,669,7080.49%1,232,535,363.050.70 هريمي�س ال�ضعودية  

14Jadwa Investment%1513,1230.38%1534,501,9530.50%1,168,973,208.000.67 جدوى لال�ضتثمار 

16Credit Suisse%1710,6330.31%1623,325,0950.34%904,044,859.050.52كريديت �ضوي�س العربية ال�ضعودية

18Osool Capital%149,9220.29%1737,814,3550.55%761,513,290.350.44 اأ�ضول املالية  

17ALOULA GEOJIT BROKERAGE COMP%1810,3230.30%1819,942,8490.29%548,676,590.200.31الوىل جوجيت للو�ضاطة املالية 

وراق املالية 20Deutsche Securities%194,1410.12%198,457,6630.12%396,533,570.850.23 دويت�ضه لالأ

19Morgan Stanley Saudi Arabia%204,4200.13%208,424,4650.12%357,532,256.950.20مورغان �ضتانلي ال�ضعودية

24SHUAA Capital Saudi Arabia%231,6250.05%214,839,4080.07%148,316,770.300.08�ضعاع كابيتال

مارات خلدمات ال�ضتثمار 23Emirates Investment Services%211,8550.05%225,131,8820.07%140,939,695.550.08  الإ

و�ضط لال�ضتثمار املايل  22Middle East Financial Investment Company%222,1070.06%235,099,9100.07%116,545,228.400.07�ضركة ال�ضرق الأ
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أداء شركات الوساطة

�د�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء عن طريق �لنرتنت( �بريل 2010م 

Internet Activity for  April   2010

�صركة �لو�صاطة

 �لرتتيب�لن�صبة قيمة �لتد�ول

�لن�صبة 

عن طريق 

�لنرتنت

�لرتتيب �لن�صبةكمية �لتد�ولت

�لن�صبة 

عن طريق 

�لنرتنت

�لرتتيب�لن�صبة�ل�صفقات

 �لن�صبة 

عن طريق 

�لنرتنت

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value Bank

Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades Bank

Ratio

AlJazira Capital%476.77%309,35113.70%173.45%894,009,00922.87%173.85%22,167,016,171.4022.98اجلزيرة كابيتال

Fransi Tadawul%381.34%316,10414.00%275.96%563,061,21814.40%274.60%14,013,951,034.1014.53فرن�ضي تداول 

هلي كابيتال  NCB Capital%175.22%427,30618.92%359.80%495,926,37812.69%357.87%12,367,712,311.4512.82 الأ

Sabb Securities Limited%656.83%171,7087.60%450.83%457,389,55811.70%451.83%11,571,534,985.5512.00 �ضاب لالوراق املالية

Samba Capital%283.40%326,81114.47%573.26%417,408,81810.68%569.93%10,271,648,649.7010.65�ضامبا كابيتال 

.21Rana Investment Co%252,7850.08%243,215,2850.05%97,689,624.950.06  رنا لال�ضتثمار

30Al Wasatah Al Maliah Company%245740.02%253,427,2630.05%92,757,094.200.05 و�ضاطة كابيتال  

26Audi Capital%261,0510.03%262,473,9150.04%90,873,182.100.05عودة العربية ال�ضعودية

25Watheeqa Capital Company%291,2540.04%271,633,5050.02%58,415,640.550.03 �ضركة وثيقة املالية

28Al Mal Securities Saudi%278900.03%281,738,3220.03%52,032,456.950.03   املال �ضكيوريتيز 

27Arbah Capital%309980.03%291,264,9980.02%50,498,903.500.03اأرباح املالية 

32Alinma Investment Company%324570.01%30817,1840.01%42,123,409.900.02�ضركة الإمناء لال�ضتثمار 

29Watan Investment and Securities%287910.02%311,691,0760.02%41,081,963.350.02  وطن لال�ضتثمار

33Global Investment House Saudi Arabia%312650.01%321,032,6180.01%38,216,177.300.02)بيت ال�ضتثمار العاملي )ال�ضعودية 

31Al Tawfeek Financial Group%344890.01%33629,5970.01%20,462,385.250.01جمموعة التوفيق املالية

34Aldukheil Financial Group%332290.01%34754,1340.01%17,614,345.000.01 جمموعة الدخيل املالية

وراق املالية  36The Investor For Securities%351880.01%35432,5290.01%13,113,595.550.01   �ضركة امل�ضتثمر لالأ

وراق املالية 35Muscat Security House%361910.01%36202,4090.00%4,339,850.000.00بيت م�ضقط لالأ

174,964,282,643.806,936,313,6703,417,696Totalاملجموع

 �د�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء ( �بريل 2010م

Member Activity for April 2010

�صركة �لو�صاطة

�لرتتيب�لن�صبة�ل�صفقات�لرتتيب�لن�صبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب �لن�صبةقيمة �لتد�ول

Member Name
VALUE% PositionVOLUME% PositionTRADES% Position



مؤشرات

العدد 43 - مايو  2010 م

50
العدد 43 - مايو  2010 م

5�
العدد 43 - مايو  2010 م

50
العدد 43 - مايو  2010 م

5�

أداء شركات الوساطة

 Al Rajhi Capital%551.68%275,37912.19%635.20%335,973,3428.59%635.63%8,078,241,043.508.38 �ضركة الراجحي للخدمات املالية

ANB Invest%856.19%127,5265.65%753.24%267,240,2746.84%748.55%5,806,577,582.206.02 العربي لال�ضتثمار

 Riyad Capital%757.27%147,3846.53%843.14%170,597,9574.36%842.90%4,387,496,619.854.55الريا�س املالية

AlIstithmar Capital%1037.16%35,2041.56%926.03%63,988,6031.64%926.50%1,742,406,459.151.81  ال�ضتثمار كابيتال 

.AlBilad Investment Co%965.78%43,0131.90%1057.32%57,860,6571.48%1047.80%1,379,849,912.151.43�ضركة البالد لال�ضتثمار 

 Saudi Hollandi Capital%1138.53%25,1651.11%1133.62%54,755,5121.40%1132.66%1,364,902,199.401.42 ال�ضعودي الهولندي املالية

. Falcom Financial Group%1286.28%21,9790.97%1289.76%48,735,2911.25%1288.12%1,325,964,336.301.37فالكم للخدمات املالية

Osool Capital%1495.54%9,4790.42%1397.17%36,744,1210.94%1394.60%720,420,379.300.75 اأ�ضول املالية

%1396.00%9,9100.44%1496.88%19,320,9800.49%1497.29%533,831,664.300.55الوىل جوجيت للو�ضاطة املالية 
ALOULA GEOJIT 

BROKERAGE COMP

AlNefaie Investment Group%1535.14%4,5160.20%1518.85%11,792,9260.30%1525.24%348,384,583.150.36جمموعة النفيعي لال�ضتثمار 

Jadwa Investment%1715.86%2,0810.09%1618.24%6,292,2170.16%1612.77%149,256,021.050.15 جدوى لال�ضتثمار 

%1940.74%6620.03%1748.34%2,339,4080.06%1742.84%63,540,238.150.07�ضعاع كابيتال
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

.Rana Investment Co%1678.89%2,1970.01%1870.43%2,264,5110.06%1863.38%61,913,797.100.06  رنا لال�ضتثمار  

%1898.48%7790.03%1997.30%1,645,3850.04%1998.69%40,545,808.550.04وطن لال�ضتثمار 
Watan Investment and 

Securities

Watheeqa Capital Company%2040.75%5110.02%2047.71%779,3130.02%2040.03%23,383,849.200.02 �ضركة وثيقة املالية

Al Tawfeek Financial Group%2288.14%4310.02%2179.61%501,2470.01%2184.98%17,388,977.750.02جمموعة التوفيق املالية

EFG_Hermes ksa%213.15%4670.02%220.59%198,5680.01%220.53%6,539,591.200.01هريمي�س ال�ضعودية

Al Mal Securities Saudi%258.43%750.00%245.16%89,7130.00%236.53%3,396,290.000.00 املال �ضكيوريتيز

وراق املالية Muscat Security House%2469.63%1330.01%2372.92%147,6040.00%2476.32%3,311,988.700.00 بيت م�ضقط لالأ

Aldukheil Financial Group%2623.14%530.00%259.63%72,6370.00%2510.70%1,885,137.400.00  جمموعة الدخيل املالية

Arbah Capital%2319.64%1960.01%260.37%4,6200.00%260.16%81,812.750.00اأرباح املالية

96,451,181,443.353,909,139,8672,258,420Total املجموع 

�د�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء عن طريق �لنرتنت( �بريل 2010م 

Internet Activity for  April   2010
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�لرتتيب �لن�صبةكمية �لتد�ولت
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المستثمرون حسب الجنسية

 �ح�صائية �لتد�ول ح�صب ت�صنيف �جلن�صية ونوع �مل�صتثمر ل�صهر �أبريل 2010م 

�صهم �ملتد�ولة  �لن�صبة   ت�صنيف �جلن�صية  نوع �مل�صتثمر  نوع �لعملية  �لكمية  �لن�صبة  عدد �ل�صفقات  �لن�صبة  قيمة �لأ

89.7% 78,476,531,397.80 92.5% 1,581,203 91.4% 3,170,644,864  بيع 

 فرد 

 ال�ضعوديني 

86.0% 75,268,530,059.05 89.3% 1,525,507 87.6% 3,039,237,414  �ضراء 

3.2% 2,797,422,935.05 1.3% 21,600 3.0% 105,286,991  بيع 

 �ضركة 

6.2% 5,388,236,183.50 3.5% 60,121 6.6% 230,329,415  �ضراء 

2.6% 2,312,053,630.15 1.3% 22,577 2.0% 69,764,155  بيع 

 �ضندوق ا�ضتثماري 

3.0% 2,651,673,141.95 1.5% 26,182 2.1% 73,179,093  �ضراء 

1.6% 1,392,766,740.60 1.0% 17,343 1.3% 45,469,745  بيع 

 اخلليجيني 

1.4% 1,248,082,068.05 1.0% 16,438 1.0% 35,510,671  �ضراء 

1.4% 1,252,484,357.80 2.9% 50,269 1.4% 48,550,625  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمني  

1.4% 1,224,687,270.15 3.3% 55,643 1.4% 47,987,481  �ضراء 

0.2% 199,982,134.20 0.4% 6,013 0.2% 6,888,447  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( الأ

0.2% 177,399,154.45 0.4% 6,580 0.2% 5,802,278  �ضراء 

1.2% 1,051,270,732.50 0.6% 9,843 0.6% 21,552,008  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ

1.7% 1,523,904,050.95 1.1% 18,377 1.0% 36,110,483  �ضراء 

100% 87,482,511,928.10 100% 1,708,848 100% 3,468,156,835 اجماليات البيع

100% 87,482,511,928.10 100% 1,708,848 100% 3,468,156,835 اجماليات ال�ضراء

�ضهم املتداولة يف  جمالية لالأ بلغت القيمة  الإ

ال�ضوق املالية ال�ضعودية خالل �ضهر ابريل 2010م  

بارتفاع  قدره )%24.30(  87.48 مليار ريال، 

عن تداولت �ضهر مار�س من العام 2010، والتي 

كانت 70.74 مليار ريال، نفذت من خالل 1.71 

فراد 78.48  مليون �ضفقة. وقد بلغت مبيعات الأ

جميع  مــن   )%89.7( بن�ضبة  اأي  ريـــال  مليار 

بلغت  فقد  ال�ضراء  عمليات  اأما  ال�ضوق  عمليات 

75.27 مليار ريال اأي بن�ضبة )86%( من جميع 

ال�ضركات  مبيعات  بلغت  ال�ضوق.بينما  عمليات 

اأي ما ت�ضكل ن�ضبته  2.80 مليار ريال  ال�ضعودية 

)3.2%( اأما عمليات ال�ضراء فقد بلغت   5.39 

اأما بالن�ضبة  مليار ريال اأي ما ن�ضبته )%6.2(. 

لل�ضناديق ال�ضتثمارية فقد بلغ اإجمايل مبيعاتها  

اأما   )%2.6( ن�ضبته  ما  اأي  ريــال  مليار   2.31

ريال  مليار  بلغت  2.65  فقد  ال�ضراء  عمليات 

اأي ما ت�ضكل ن�ضبته )3%( يف حني بلغت مبيعات 

اأي  ريــال  مليار   1.39 اخلليجيني  امل�ضتثمرين 

بن�ضبة )1.6%( اأما للم�ضرتيات فقد بلغت 1.25 

بلغت  وقــد   )%1.4( ن�ضبته  ما  اأي  ريــال  مليار 

)الغري  املقيمني    العرب  امل�ضتثمرين  مبيعات 

1.25مليار ريال اأي ما ت�ضكل ن�ضبته  خليجيني( 

)1.4%( يف حني بلغت م�ضرتياتهم 1.22  مليار 

جانب  الأ مبيعات  اأما   )%1.4( بن�ضبة  اأي  ريال 

املقيمني فقد بلغت199.98 مليون اأي ما ن�ضبته 

بلغت م�ضرتياتهم177.40 مليون  وقد   )%0.2(

جانب عرب  اأي ما ن�ضبته )0.2%(اأما مبيعات الأ

ريال  مليار   1.05 بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

اأي ما ن�ضبته )1.2%( اأما امل�ضرتيات فقد بلغت 

1.52 مليار ريال وهو ما ت�ضكل ن�ضبته)%1.7( 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –  ابريل 2010م
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القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 87.48 مليار ريال  

و1.71 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر ابريل 2010 م

إجراءات الشركات 
رفعت �ضركة الزامل لال�ضتثمار ال�ضناعي راأ�ضمالها وذلك مبنح �ضهم جماين 

60 مليون �ضهـــــم وذلك بتاريخ  اأ�ضهمها امل�ضدرة  اأ�ضهم، لي�ضبح عدد  لكل ثالثة 

2010/03/31 م.

رفعت ال�ضركة ال�ضعودية الفرن�ضية للتاأمني التعاوين راأ�ضمالها وذلك عن طريق 

الواحد  لل�ضهم  ريــالأ   12.5 ب�ضعر  اأولوية«  »حقوق  جديدًا  �ضهمًا  مليون   10 طرح 

لي�ضبح عدد اأ�ضهمها امل�ضدرة 20 مليون �ضهـــــم وذلك بتاريخ 2010/04/03 م.

رفعت �ضركة الت�ضنيع الوطنية راأ�ضمالها وذلك مبنح �ضهم جماين لكل ع�ضرة 

بتاريخ  وذلــك  �ضهـــــم،   506،753،155 امل�ضدرة  اأ�ضهمها  عدد  لي�ضبح  اأ�ضهم، 

2010/04/26 م.

اإلكتتابات األولية
�ضركة احل�ضن غازي اإبراهيم �ضاكر

مق�ضم  ريال  مليون   350 ال�ضركة:  راأ�ضمال 

اإىل 35 مليون �ضهم.

�ضهم متثل  مليون   10.5 الكتتاب:   اأ�ضهم 

30% من اأ�ضهم ال�ضركة. 

�ضعر الطرح: 49 رياًل لل�ضهم الواحد.

اإىل  م   2010/04/26 من  الكتتاب:  فرتة 

2010/05/02 م.

يف نهاية �ضهر ابريل 2010 م اأغلق املوؤ�ضر العام لل�ضوق املالية 

ال�ضعودية )تداول( عند م�ضتوى 6،867.97 مرتفعًا 66.96 نقطة 

داء املوؤ�ضر من بداية  0.98)%( مقارنة بال�ضهر ال�ضابق. وبالن�ضبة لأ

العام حتى تاريخه فقد حقق عائدًا ايجابيًا بن�ضبة %12.19.

وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�ضر خالل ال�ضهر يف يوم 

2010/04/26 م عند م�ضتوى 6،929.40 نقطة.

�ضهم امل�ضدرة يف نهاية �ضهر ابريل 2010  بلغت القيمة ال�ضوقية لالأ

م، 1،352.83 مليار ريال اأي ما يعادل 360.75 مليار دولر اأمريكي، 

م�ضجلة ارتفاعًا بلغت ن�ضــــبته .0.59% عن ال�ضهر ال�ضابق.

�ضهم املتداولة ل�ضهر ابريل 2010 م،  جمالية لالأ بلغت القيمة الإ

87.48 مليار ريال اأي ما يعادل 23.33 مليار دولر اأمريكي وذلك 

بارتفاع بلغت ن�ضــــبته 24.30% عن ال�ضهر ال�ضابق.

�ضهم املتداولة* ل�ضهر ابريل 2010 م، 3.47  وبلغ اإجمايل عدد الأ

مليار �ضــــهم مقابل 2.92 مليار �ضهم مت تداولها خالل ال�ضهر ال�ضابق، 

وذلك بارتفاع بلغت ن�ضــــبته %18.98.

 اأما اإجمايل عدد ال�ضفقات املنفذة خالل �ضهر ابريل 2010 م، 

فقد بلغ 1.71 مليون �ضفقة مقابـــل 1.63 مليون �ضفقة مت تنفيذها 

خالل �ضهر مار�س 2010 م، وذلك بارتفاع بلغت ن�ضــــبته %4.65.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�ضركات خالل الفرتة.

بلغ عدد اأيام التداول خالل �ضهر ابريل 2010، 20 يومًا 

مقابل 23 يومًا خالل �ضهر مار�س 2010 م.

�أد�ء موؤ�صر�ت �لقطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�ضبة التغري  للعام حتي تاريخه  مار�س - 2010 م ابريل - 2010 م

موؤ�ضرات القطاعات

YTD Change % March - 2010 April - 2010

Banks & Financial Services 10.73% -2.62% 17,822.99 17,356.73 امل�ضارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 21.55% 7.87% 6,081.14 6,559.75 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 7.57% 0.04% 4,210.57 4,212.29 �ضمنت الأ

Retail 14.01% 7.39% 4,658.56 5,002.66 التجزئة

Energy & Utilities -0.33% -9.24% 4,623.83 4,196.72 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 14.71% 1.29% 5,674.67 5,747.84 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 6.82% -2.42% 1,961.05 1,913.50 ت�ضالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance -3.38% -2.21% 1,066.83 1,043.24 التاأمني

Multi-Investment 8.21% 1.43% 2,606.11 2,643.43 �ضركات ال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 9.23% 2.47% 5,018.14 5,142.03 ال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction 4.70% -2.16% 4,012.84 3,926.36 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development 2.66% -1.42% 3,398.10 3,349.83 التطوير العقاري

Transport 11.96% 1.55% 3,745.93 3,803.93 النقل

Media & Publishing -9.36% -5.09% 1,808.66 1,716.56 العالم والن�ضر

Hotel & Tourism -3.61% -5.58% 6,021.61 5,685.72 الفنادق وال�ضياحة
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مقارنة معلومات �لتد�ول عن �صهر �بريل 2010 م مع �صهر مار�ض 2010 م

Comparing Trading Information for April 2010 with March 2010

Trading Information
ن�صبة �لتغري March    مار�ض  April   بريل�

معلومات �لتد�ول

% Change 2010 2010
Transactions 4.65% 1,632,958 1,708,848 عدد ال�ضفقات املنفذة

* Shares Traded 18.98% 2,918,403,879 3,472,337,130 �ضهم املتداولة * عدد الأ
Value Traded (SR) 24.30% 70,377,676,256.45 87,482,141,321.90 �ضهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 23 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 20.34% 70,998 85,442 املتو�ضط اليومي لعدد ال�ضفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 36.83% 126,887,125 173,616,857 �ضهم املتداولة * املتو�ضط اليومي لالأ
Daily Average of Value (SR) 42.95% 3,059,898,968 4,374,107,066 �ضهم املتداولة )ريال( املتو�ضط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) 0.59% 1,344.87 1,352.83 �ضهم امل�ضدرة )مليار ريال(   القيمه ال�ضوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 0.98% 6,801.01 6,867.97  املوؤ�ضر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�ضركات 
مقارنة معلومات �لتد�ول عن �صهر �بريل 2010 م مع �صهر �بريل 2009 م

Comparing Trading Information for April 2010 with April 2009

Trading Information
ن�صبة �لتغري April   ابريل April   بريل�

معلومات �لتد�ول

Change % 2009 2010
Transactions -54.87% 3,786,640 1,708,848 عدد ال�ضفقات املنفذة

* Shares Traded -46.58% 6,500,092,891 3,472,337,130 �ضهم املتداولة * عدد الأ
Value Traded (SR) -33.56% 131,670,768,749.40 87,482,141,321.90 �ضهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 21 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -52.62% 180,316 85,442 املتو�ضط اليومي لعدد ال�ضفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -43.91% 309,528,233 173,616,857 �ضهم املتداولة * املتو�ضط اليومي لالأ
Daily Average of Value (SR) -30.24% 6,270,036,607 4,374,107,066 �ضهم املتداولة )ريال( املتو�ضط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) 27.85% 1,058.12 1,352.83 �ضهم امل�ضدرة )مليار ريال(   القيمه ال�ضوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 22.09% 5,625.51 6,867.97  املوؤ�ضر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�ضركات

�صهم ح�صب �لقطاعات - �بريل 2010 م  تد�ول �لأ

Sectoral Activities - April 2010   

Sector
جماىل �لن�صبة �ىل �لإ �صهم �ملتد�ولة قيمه �لأ جماىل �لن�صبه �ىل �لإ �صهم �ملتد�ولة جماىل �لأ �لن�صبه �ىل �لإ �ل�صفقات �ملنفذة

�لقطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions
Banks & F. Services 11.09% 9,697,617,730.05 14.98% 520,216,686 8.07% 137,842 امل�ضارف واخلدمات املالية

.Petrochemical Indust 47.37% 41,443,896,303.40 43.24% 1,501,346,713 27.00% 461,321 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 1.29% 1,132,611,816.10 0.62% 21,563,744 1.20% 20,534 �ضمنت الأ

Retail 2.90% 2,534,641,268.05 2.23% 77,506,549 5.21% 89,038 التجزئة

Energy & Utilities 0.90% 785,005,359.15 1.91% 66,350,650 0.78% 13,329 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agri. & Food Indust 4.43% 3,875,006,598.10 3.08% 106,809,573 7.23% 123,539 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

.Telecom. & Info. Tech 3.82% 3,345,350,080.85 4.12% 142,948,592 4.00% 68,370 ت�ضالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 9.85% 8,614,241,667.40 6.87% 238,706,802 20.27% 346,450 التاأمني

Multi-Investment 3.13% 2,736,287,305.70 5.69% 197,544,575 5.09% 87,011 �ضركات ال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 7.00% 6,124,486,289.30 7.33% 254,389,148 8.65% 147,844 ال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction 3.95% 3,459,817,995.40 3.59% 124,532,669 6.27% 107,162 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development 2.53% 2,215,405,336.10 4.30% 149,397,704 3.37% 57,541 التطوير العقاري

Transport 0.98% 853,818,110.25 1.39% 48,159,186 1.35% 23,044 النقل

Media & Publishing 0.20% 173,639,811.65 0.21% 7,451,299 0.47% 7,979 العالم والن�ضر

Hotel & Tourism 0.56% 490,315,650.40 0.44% 15,413,240 1.04% 17,844 الفنادق وال�ضياحة

Total 100.00% 87,482,141,321.90 100.00% 3,472,337,130 100.00% 1,708,848 الإجمايل

ول 2007 م ول 2008 م مع  �لربع �لأ مقارنة معلومات �لتد�ول �لربع �لأ

Comparing Trading Statistics of First Q 2008 with First Q 2007

Trading Information
ن�صبة �لتغري ول 2007 �لربع �لأ ول 2008 �لربع �لأ March  مار�ض Feb.  فر�ير Jan.  يناير

معلومات �لتد�ول

Change % First Q 2007 First Q 2008 2008 2008 2008
Transactions -26.51% 21,444,274 15,759,541 4,519,779 4,941,087 6,298,675 عدد ال�ضفقات املنفذه

 Shares Traded -10.20% 19,776,655,298 17,758,970,271 4,266,239,277 5,341,178,267 8,151,552,727 �ضهم املتداولة    عدد الأ

Value Traded (SR) -17.46% 854,505,425,707 705,282,851,893.25 158,973,667,166.50 216,870,331,076.00 329,438,853,650.75 �ضهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 61 65 23 20 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -31.03% 351,546 242,455 196,512 247,054 286,303 املتو�ضط اليومي لعدد ال�ضفقات املنفذه

 Daily Average of Shares Traded -15.73% 324,207,464 273,214,927 185,488,664 267,058,913 370,525,124 �ضهم املتداولة * املتو�ضط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -22.54% 14,008,285,667 10,850,505,414 6,911,898,573 10,843,516,554 14,974,493,348
�ضهم املتداولة  املتو�ضط اليومي لقيمة الأ

)ريال(

Market Capitalization (SR biln) 40.26% 1,193.92 1,674.63 1,674.63 1,846.64 1,742.82
�ضهم امل�ضدره  القيمه ال�ضوقيه لالأ

)مليار ريال(

All Share Index (TASI) 19.16% 7,666.11 9,134.99 9,134.99 10,291.47 9,675.02  املوؤ�ضر العام  )نقطة( 
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إبريل 2010م �صهم ح�صب �لقطاعات - � تد�ول �لأ

Sectoral Activities - April 2010

إرتفاعا يف �أ�صعارها )مقارنة �صعر �إغالق �بريل 2010 م مع مار�ض 2010 م( كرث � �ل�صركات �لأ

Top Gainers (Comparing Close Price of April 2010 with March 2010)

Company
نسبة التغير

2010/03/31 2010/04/28 الشركة
Change %

SVCP 26.01% 49.40 62.25 الفخارية

YANSAB 25.45% 38.90 48.80 ينساب

A.Othaim Market 20.08% 59.75 71.75 اسواق ع العثيم

.Al Ahsa for Dev 19.75% 11.90 14.25 االحساء للتنميه

Petrochem 19.74% 15.20 18.20 بتروكيم

كرث �إنخفا�صا يف �أ�صعارها )مقارنة �صعر �إغالق �بريل 2010 م مع مار�ض 2010 م( �ل�صركات �لأ

Top Losers (Comparing Close Price of April  2010 with March 2010)

Company
نسبة التغير

2010/03/31 2010/04/28 الشركة
Change %

Thim>ar -24.33% 41.10 31.10 ثمار

MESC -20.31% 32.00 25.50 مسك 

AlAbdullatif -16.89% 45.00 37.40 العبداللطيف

Cables -14.71% 23.45 20.00 الكابالت

Jouff Agriculture -13.99% 34.30 29.50 الجوف الزراعية
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إبريل 2010م �صهم جميع �ل�صركات � موؤ�صر تد�ول لأ
نقطة
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كرث ن�صاطا - �بريل 2010 م �ل�صركات �خلم�ض �لأ

Top Five Active Stocks - April 2010

By number of transactions من حيث عدد �ل�صفقات

Company
ن�صبة �ل�صركة من �جمايل �ل�صوق ن�صبة �ل�صركة من �لقطاع عدد �ل�صفقات 

�ل�صركة

% To Market % To Sector Transactions

Saudi Kayan 6.18% 22.91% 105,673 كيان السعودية

Alinma 4.22% 52.35% 72,166 اإلنماء

SABIC 3.73% 13.80% 63,671 سابك

MA>ADEN 3.42% 39.50% 58,405 معادن

YANSAB 2.88% 10.67% 49,223 ينساب

كرث ن�صاطا - �بريل 2010 م �ل�صركات �خلم�ض �لأ

Top Five Active Stocks - April 2010

By number of shares traded �صهم �ملتد�ولة من حيث عدد �لأ

Company
ن�صبة �ل�صركة من �جمايل �ل�صوق ن�صبة �ل�صركة من �لقطاع  �ل�صهم �ملتد�ولة

�ل�صركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Saudi Kayan 21.51% 49.75% 746,941,048 كيان السعودية

Alinma 12.18% 81.32% 423,056,486 اإلنماء

MA>ADEN 5.16% 70.38% 179,033,237 معادن

Petrochem 3.43% 7.94% 119,193,569 بتروكيم

CHEMANOL 2.93% 6.77% 101,693,672 كيمانول

كرث ن�صاطا - �بريل 2010 م �ل�صركات �خلم�ض �لأ

Top Five Active Stocks - April 2010

By value of shares traded �صهم �ملتد�ولة من حيث قيمة �لأ

Company
ن�صبة �ل�صركة من �جمايل �ل�صوق ن�صبة �ل�صركة من �لقطاع قيمة �ل�صهم �ملتد�ولة

�ل�صركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Saudi Kayan 17.94% 37.87% 15,696,628,064 كيان السعودية

SABIC 9.01% 19.01% 7,877,799,649 سابك

Alinma 6.06% 54.67% 5,301,234,560 اإلنماء

YANSAB 4.58% 9.66% 4,002,551,902 ينساب

MA>ADEN 4.01% 57.24% 3,505,377,323 معادن
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   FINANCIAL INDICATORS - 28/04/2010                                            ملوؤ�صر�ت �ملالية �لرئي�صية - 2010/04/28 م� 

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�صركة

غالق �صعر �لإ �لقيمة �لدفرتية
�ل�صعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�صهم
�ل�صعر للعائد

�صهم �مل�صدرة  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�صوقية 

)مليون(

حقوق �مل�صاهمني 

)مليون(

�صايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 28.90 18.54 1.56 2.18 13.24 1,500.000 43,350.00 27,806.44 3,273.43 الريا�س

AlJazira 17.20 14.99 1.15 -0.21 (M)  (س) 300.000 5,160.00 4,498.48 -61.70 اجلزيرة

Saudi Investment 18.10 17.02 1.06 0.67 26.97 450.000 8,145.00 7,658.11 302.04 ا�ضتثمار

Saudi Hollandi 33.10 17.73 1.87 0.01 347.40 330.750 10,947.83 5,864.52 31.51 ال�ضعودي الهولندي

Saudi Fransi 46.10 21.83 2.11 3.38 13.64 723.214 33,340.18 15,787.17 2,443.86 ال�ضعودي الفرن�ضي

SABB 47.30 18.31 2.58 2.52 18.74 750.000 35,475.00 13,732.26 1,893.32 �ضـاب

Arab National 44.30 22.28 1.99 3.55 12.47 650.000 28,795.00 14,484.06 2,309.18 العربي الوطني

SAMBA 60.25 25.74 2.34 5.00 12.05 900.000 54,225.00 23,167.23 4,499.56 �ضامبا

Al Rajhi 83.00 18.57 4.47 4.48 18.53 1,500.000 124,500.00 27,847.52 6,719.55 الراجحي

AL Bilad 20.45 10.21 2.00 -0.73 (M)  (س) 300.000 6,135.00 3,063.90 -218.14 البالد

Alinma 12.30 10.35 1.19 0.02 496.61 1,500.000 18,450.00 15,530.25 37.15 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 17.91 2.31 2.38 16.61 8,903.964 368,523.00 159,439.94 21,229.77
اإجمايل قطاع امل�ضارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.40 11.77 1.39 0.22 75.83 120.600 1,977.84 1,419.01 26.08 كيمانول

Petrochem 18.20 9.82 1.85 -0.21 (M)  (س) 480.000 8,736.00 4,714.27 -103.04 برتوكيم

SABIC 105.00 37.90 2.77 5.16 20.36 3,000.000 315,000.00 113,686.97 15,468.05 �ضابك

SAFCO 140.00 24.06 5.82 8.07 17.34 250.000 35,000.00 6,015.22 2,018.64 �ضافكو

Industrialization 30.90 16.17 1.91 1.74 17.71 506.753 15,658.67 8,195.79 884.19 الت�ضنيع

Alujain 17.35 7.32 2.37 -0.33 (M)  (س) 69.200 1,200.62 506.58 -23.12 اللجني

Nama Chemicals 10.45 12.30 0.85 0.002 6335.07 128.520 1,343.03 1,580.82 0.21 مناء للكيماويات

SIIG 24.10 12.55 1.92 1.06 22.71 450.000 10,845.00 5,645.41 477.64 املجموعة ال�ضعودية

Sahara Petrochemical 26.70 10.56 2.53 0.71 37.70 292.530 7,810.55 3,088.76 207.18 ال�ضحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 48.80 10.54 4.63 0.42 115.11 562.500 27,450.00 5,927.15 238.46 ين�ضاب

Sipchem 25.40 13.98 1.82 0.58 43.89 333.333 8,466.67 4,660.92 192.90 �ضبكيم العاملية

Advanced 24.20 11.68 2.07 0.968 25.01 141.375 3,421.28 1,650.97 136.82 املتقدمة

Saudi Kayan 22.35 10.32 2.17 -0.00 (M)  (س) 1,500.000 33,525.00 15,473.40 -14.34 كيان ال�ضعودية

Petro Rabigh 35.00 9.25 3.78 -1.29 (M)  (س) 876.000 30,660.00 8,102.36 -1,132.83 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 20.74 2.77 2.11 21.73 8,710.811 501,094.65 180,667.70 18,376.83
اإجمايل قطاع ال�ضناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 40.70 29.56 1.38 1.87 21.73 80.000 3,256.00 2,365.01 149.85 �ضمنت العربية الأ

Yamamah Cement 52.75 21.77 2.42 4.45 11.85 135.000 7,121.25 2,938.70 600.95 اأ�ضمنت اليمامة

Saudi Cement 78.50 28.32 2.77 6.01 13.06 102.000 8,007.00 2,888.27 612.92 اأ�ضمنت ال�ضعودية

Qassim Cement 72.25 18.91 3.82 6.69 10.81 90.000 6,502.50 1,701.90 601.65 اأ�ضمنت الق�ضيم

Southern Cement 70.00 16.44 4.26 5.16 13.55 140.000 9,800.00 2,301.27 723.05 اأ�ضمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 44.60 21.16 2.11 4.30 10.37 105.000 4,683.00 2,221.89 451.72 اأ�ضمنت ينبع

Eastern Cement 45.40 21.66 2.01 4.02 11.29 86.000 3,904.40 1,862.94 345.94 اأ�ضمنت ال�ضرقية

Tabuk Cement 18.60 12.06 1.54 1.35 13.76 90.000 1,674.00 1,085.69 121.66 اأ�ضمنت تبوك

Total Cement Sector - 20.97 2.59 4.36 12.46 828.000 44,948.15 17,365.77 3,607.75 �ضمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 71.75 14.15 5.07 4.13 17.38 22.500 1,614.38 318.33 92.91 ا�ضواق ع العثيم

Mouwasat 68.00 21.53 3.16 4.08 16.66 25.000 1,700.00 538.23 102.06 املوا�ضاة

SASCO 13.10 11.23 1.17 0.65 20.02 45.000 589.50 505.34 29.45 خدمات ال�ضيارات

Thim’ar 31.10 6.74 4.62 -1.03 (M)  (س) 10.000 311.00 67.38 -10.30 ثمار
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Fitaihi Group 14.75 13.04 1.13 0.34 43.49 50.000 737.50 651.86 16.96 جمموعة فتيحي

Jarir 159.00 18.73 8.49 9.63 16.52 40.000 6,360.00 749.33 385.01 جرير

Aldrees 42.60 13.09 3.25 3.00 14.20 25.000 1,065.00 327.27 75.00 الدري�س

AlHokair 42.40 15.63 2.71 3.30 12.84 70.000 2,968.00 1,094.35 231.15  احلكري 

Alkhaleej Trng 43.30 15.96 2.71 2.92 14.85 15.000 649.50 239.40 43.74 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.85 3.56 3.19 16.06 302.500 15,994.88 4,491.48 965.98 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 22.10 13.73 1.61 1.27 17.35 75.000 1,657.50 1,029.64 95.52 الغاز والت�ضنيع

Saudi Electricity 11.30 11.61 0.97 0.28 40.82 4,166.594 47,082.51 48,392.33 1,153.45 كهرباء ال�ضعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 11.65 0.99 0.29 39.02 4,241.594 48,740.01 49,421.97 1,248.97
اإجمايل قطاع الطاقة 

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 36.00 14.74 2.44 2.31 15.61 500.000 18,000.00 7,367.93 1,153.06 جمموعة �ضافول

Food 20.55 8.99 2.28 0.30 68.47 20.000 411.00 179.88 6.00 الغذائية

SADAFCO 48.50 20.51 2.36 6.25 7.76 32.500 1,576.25 666.53 203.02  �ضدافكو

Almarai 199.00 48.56 4.01 9.86 20.19 115.000 22,885.00 5,584.58 1,133.45 املراعي

Anaam Holding 57.00 10.26 5.56 -0.42 (M)  (س) 10.900 621.30 111.84 -4.58 اأنعام القاب�ضة

H B 36.10 16.92 2.13 1.85 19.53 28.571 1,031.43 483.56 52.81 حلواين اإخوان

Herfy Foods 65.25 12.77 5.11 4.25 15.37 27.000 1,761.75 344.86 114.64 غذية هريف لالأ

NADEC 29.50 16.32 1.81 -0.50 (M)  (س) 60.000 1,770.00 979.14 -30.23 نادك

Qassim Agriculture 9.75 8.00 1.22 -0.11 (M)  (س) 50.000 487.50 399.88 -5.72 الق�ضيم الزراعية

Tabuk Agriculture 26.00 17.70 1.47 -0.28 (M)  (س) 20.000 520.00 353.92 -5.50 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 49.90 6.51 7.67 -1.51 (M)  (س) 20.000 998.00 130.16 -30.20 �ضماك الأ

Sharqiya Dev Co 37.70 10.88 3.46 -0.92 (M)  (س) 7.500 282.75 81.63 -6.93 ال�ضرقية للتنمية

Jouff Agriculture 29.50 24.97 1.18 2.81 10.50 20.000 590.00 499.46 56.19 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�ضة الزراعية 

Jazan Development 15.50 12.99 1.19 0.15 104.21 50.000 775.00 649.67 7.44 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 18.51 2.91 2.74 17.25 966.471 52,058.73 17,889.52 2,643.44
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�ضناعات الغذائية

STC 42.40 21.25 2.00 5.05 8.39 2,000.000 84,800.00 42,503.40 10,106.34 الت�ضالت

Etihad Etisalat 53.00 17.26 3.07 4.64 11.42 700.000 37,100.00 12,082.25 3,247.77 احتاد ات�ضالت

Zain KSA 8.95 5.69 1.57 -2.14 (M)  (س) 1,400.000 12,530.00 7,960.02 -2,995.90 زين ال�ضعودية 

Atheeb Telecom 17.40 10.00 1.74 - - 100.000 1,740.00 1,000.00 - عذيب لالت�ضالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.13 2.14 2.47 9.13 4,200.000 136,170.00 63,545.68 10,358.21
اإجمايل قطاع الت�ضالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 91.00 26.83 3.39 7.52 12.09 50.000 4,550.00 1,341.47 376.23 التعاونية

Malath Insurance 23.35 8.63 2.71 0.32 72.95 30.000 700.50 258.87 9.60 مالذ للتاأمني

MEDGULF 30.00 11.97 2.51 1.95 15.42 80.000 2,400.00 957.73 155.66 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 40.40 1.96 20.62 -1.14 (M)  (س) 20.000 808.00 39.19 -22.84 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 42.80 7.77 5.51 1.13 37.95 10.000 428.00 77.66 11.28 �ضالمة

Walaa Insurance 23.60 7.66 3.08 -0.68 (M)  (س) 20.000 472.00 153.17 -13.57 ولء للتاأمني

Arabian Shield 27.90 10.32 2.70 0.42 67.07 20.000 558.00 206.36 8.32 الدرع العربي

SABB Takaful 25.90 9.60 2.70 -0.39 (M)  (س) 34.000 880.60 326.37 -13.17 �ضاب تكافل

SANAD 24.85 8.06 3.08 -0.28 (M)  (س) 20.000 497.00 161.30 -5.59 �ضند
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SAICO 49.90 8.35 5.97 -0.42 (M)  (س) 10.000 499.00 83.53 -4.17 �ضايكو

Saudi Indian 42.80 4.66 9.19 -2.13 (M)  (س) 10.000 428.00 46.55 -21.29 ال�ضعودية الهندية

Gulf Union 25.20 8.50 2.97 -0.12 (M)  (س) 22.000 554.40 186.90 -2.56 احتاد اخلليج

ATC 99.25 7.38 13.45 -0.73 (M)  (س) 10.000 992.50 73.78 -7.28 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 71.25 4.52 15.77 -3.36 (M)  (س) 10.000 712.50 45.20 -33.59 هلية الأ

ACIG 49.30 4.47 11.03 -2.31 (M)  (س) 10.000 493.00 44.69 -23.10 اأ�ضيج

AICC 23.35 7.66 3.05 -0.63 (M)  (س) 20.000 467.00 153.28 -12.66 التاأمني العربية

Trade Union 21.70 9.68 2.24 -0.04 (M)  (س) 25.000 542.50 242.03 -1.04 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 54.75 9.93 5.52 -0.23 (M)  (س) 20.000 1,095.00 198.54 -4.64 ال�ضقر للتاأمني

U C A 33.60 8.73 3.85 -0.06 (M)  (س) 20.000 672.00 174.53 -1.16 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.10 9.94 1.12 -0.07 (M)  (س) 100.000 1,110.00 994.01 -7.16 عادة ال�ضعودية الإ

Bupa Arabia 25.20 10.51 2.40 1.27 19.80 40.000 1,008.00 420.39 50.91 بوبا العربية

Weqaya Takaful 25.20 8.92 2.82 9.07 2.78 20.000 504.00 178.44 181.34 وقاية للتكافل

ARCCI 53.50 8.21 6.51 -1.44 (M)  (س) 20.000 1,070.00 164.28 -28.74 الراجحي للتاأمني

ACE 45.50 8.98 5.07 -0.96 (M)  (س) 10.000 455.00 89.83 -9.57 اي�س

AXA - Cooperative 25.20 9.64 2.61 0.01 4460.18 20.000 504.00 192.87 0.11 اك�ضا - التعاونية

Gulf General 22.30 10.00 2.23 - - 20.000 446.00 200.00 - اخلليجية العامة

Buruj 32.80 10.00 3.28 - - 13.000 426.40 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 29.40 10.00 2.94 - - 20.000 588.00 200.00 - العاملية

Total Insurance Sector - 10.43 3.25 0.83 13.43 704.000 23,861.40 7,341.05 581.32 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 48.00 25.82 1.86 0.23 208.39 15.000 720.00 387.29 3.46  امل�ضايف 

Saudi Advanced 13.40 18.44 0.73 0.73 18.29 43.200 578.88 796.49 31.65 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 14.25 8.87 1.61 0.34 42.29 49.000 698.25 434.47 16.51 الح�ضاء للتنمية

SISCO 15.15 10.82 1.40 0.03 453.83 68.000 1,030.20 735.94 2.27 �ضي�ضكو

Assir 16.50 19.39 0.85 0.69 24.00 126.389 2,085.42 2,450.16 86.91 ع�ضري

Al Baha 16.75 6.54 2.56 -0.55 (M)  (س) 15.000 251.25 98.06 -8.21 الباحة

Kingdom 9.30 6.97 1.33 0.12 80.59 3,705.882 34,464.70 25,825.09 427.63 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.64 1.30 0.14 69.63 4,022.471 39,828.70 30,727.50 560.22
اإجمايل قطاع �ضركات 

ال�ضتثمار املتعدد

BCI 32.00 13.46 2.38 2.24 14.30 27.500 880.00 370.20 61.56 بى �ضى اآى

MA’ADEN 20.20 17.95 1.13 0.44 46.02 925.000 18,685.00 16,602.94 406.01 معادن

Astra Indust 39.60 20.59 1.92 2.88 13.76 74.118 2,935.06 1,526.39 213.34 اأ�ضرتا ال�ضناعية

ALSorayai 29.70 12.69 2.34 2.67 11.10 30.000 891.00 380.70 80.24 جمموعة ال�ضريع

Pharmaceutical 33.90 32.28 1.05 2.01 16.89 78.438 2,659.03 2,532.17 157.41 الدوائية

Glass 31.50 19.13 1.65 1.69 18.60 25.000 787.50 478.31 42.35 زجاج

FIPCO 33.60 11.44 2.94 1.64 20.49 11.500 386.40 131.56 18.86 فيبكو

Maadaniyah 23.75 13.80 1.72 0.89 26.79 25.556 606.97 352.74 22.66 معدنية

Saudi Chemical 45.80 20.78 2.20 4.87 9.40 63.240 2,896.39 1,314.08 308.02 الكيميائيه ال�ضعودية

SPM 58.00 18.01 3.22 3.37 17.19 30.000 1,740.00 540.16 101.20 �ضناعة الورق

AlAbdullatif 37.40 17.54 2.13 2.27 16.50 81.250 3,038.75 1,424.88 184.22 العبداللطيف

Saudi Export 32.40 9.73 3.33 -0.29 (M)  (س) 10.800 349.92 105.04 -3.01 ال�ضادرات

Total Industrial 
Investment Sector

- 18.63 1.39 1.15 22.25 1,382.402 35,856.02 25,759.17 1,592.76
اإجمايل قطاع ال�ضتثمار 

ال�ضناعي
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
(1st Q 2010 as recent).

ال�ضركات التي مل ُتعلن �ضايف الدخل، وال�ضركات اخلا�ضرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�ضمولة يف 

ح�ضاب ن�ضبة ال�ضعر للعائد للقطاعات ولل�ضوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �س : املوؤ�ضر �ضالب لن ال�ضركة �ضجلت خ�ضائر وفقًا للبيانات املالية لآ

ول 2010 م(. الربع الأ

MMG 22.30 14.80 1.51 0.36 61.46 125.000 2,787.50 1,849.97 45.36 جمموعة املعجل

SSP 30.60 15.88 1.93 1.81 16.92 51.000 1,560.60 810.08 92.25 نابيب ال�ضعودية الأ

Ceramic 137.00 33.65 4.07 8.58 15.97 25.000 3,425.00 841.20 214.45 اخلزف

Gypsum 37.50 15.57 2.41 2.43 15.42 31.667 1,187.50 493.19 77.01 اجلب�س

Cables 20.00 17.08 1.17 0.78 25.64 76.000 1,520.00 1,298.15 59.27 الكابالت

Saudi Industrial 9.35 7.71 1.21 -0.02 (M)  (س) 40.000 374.00 308.46 -0.73 �ضدق

Amiantit 23.35 14.59 1.60 1.77 13.19 115.500 2,696.93 1,685.43 204.47 اميانتيت

Pipes 33.50 23.43 1.43 0.64 52.03 31.500 1,055.25 737.98 20.28 اأنابيب

Zamil Industrial 49.00 19.82 2.47 3.88 12.63 60.000 2,940.00 1,189.23 232.73 الزامل لل�ضناعة

AL Babtain 42.40 13.41 3.16 2.55 16.62 40.500 1,717.20 543.04 103.29 البابطني

SVCP 62.25 13.38 4.65 3.51 17.72 15.000 933.75 200.65 52.69 الفخارية

MESC 25.50 11.68 2.18 0.71 36.11 40.000 1,020.00 467.34 28.24 م�ضك

Red Sea 58.00 23.97 2.42 3.01 19.30 30.000 1,740.00 719.09 90.16 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.36 2.06 1.79 18.51 681.167 22,957.73 11,143.79 1,219.48
اإجمايل قطاع الت�ضييد 

والبناء

Real Estate 24.60 25.89 0.95 0.76 32.28 120.000 2,952.00 3,106.30 91.44 العقارية

Taiba 16.70 18.76 0.89 0.47 35.72 150.000 2,505.00 2,813.29 70.12 طيبة لال�ضتثمار

Makkah 30.10 23.55 1.28 1.21 24.91 164.816 4,960.97 3,881.25 199.19 ن�ضاء   مكة لالإ

Arriyadh Development 13.10 14.45 0.91 0.94 14.01 100.000 1,310.00 1,444.57 93.52 التعمري

Emaar E .C 9.20 9.21 1.00 -0.35 (M)  (س) 850.000 7,820.00 7,828.21 -299.99 اإعمار

Jabal Omar 19.70 9.87 2.00 -0.06 (M)  (س) 671.400 13,226.58 6,629.55 -38.24 جبل عمر

Dar Al Arkan 14.15 13.45 1.05 1.94 7.29 1,080.000 15,282.00 14,522.57 2,096.81 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector

- 12.83 1.19 0.71 10.59 3,136.216 48,056.55 40,225.73 2,212.85
اإجمايل قطاع التطوير 

العقاري

Shipping 21.15 16.25 1.30 1.09 19.48 315.000 6,662.25 5,119.25 342.08 النقل البحري

SAPTCO 8.20 11.08 0.74 0.26 32.13 125.000 1,025.00 1,384.71 31.90 النقل اجلماعي

Mubarrad 18.85 9.04 2.08 -0.21 (M)  (س) 18.000 339.30 162.79 -3.79 مربد

Budget Saudi 59.50 23.40 2.54 4.83 12.32 18.300 1,088.85 428.27 88.41 بدجت ال�ضعودية

Total Transport Sector - 14.90 1.28 0.96 18.98 476.300 9,115.40 7,095.01 458.60 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 25.40 15.14 1.68 0.50 50.86 15.000 381.00 227.12 7.49 عالن تهامة لالإ

SRMG 24.40 15.89 1.54 0.57 42.91 80.000 1,952.00 1,271.07 45.49 بحاث و الت�ضويق الأ

SPPC 15.10 12.87 1.17 1.11 13.60 60.000 906.00 772.29 66.60 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.65 1.43 0.77 27.09 155.000 3,239.00 2,270.48 119.58
عالم  اإجمايل قطاع الإ

والن�ضر

Hotels 29.90 24.17 1.24 5.56 5.38 69.006 2,063.28 1,668.06 383.67 الفنادق

Shams 31.80 6.83 4.66 -0.24 (M)  (س) 10.150 322.77 69.28 -2.46 �ضم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.95 1.37 4.82 5.38 79.156 2,386.05 1,737.34 381.21
اإجمايل قطاع الفنادق 

وال�ضياحة

Market - 15.96 2.19 1.69 17.13 38,790.052 1,352,830.27 619,122.13 65,556.98 اإجمايل ال�ضوق

   FINANCIAL INDICATORS - 28/04/2010                                            ملوؤ�صر�ت �ملالية �لرئي�صية - 2010/04/28 م� 
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Market Summary

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.
•  Share Capital: SR 350 million divided into 

35  million shares.
•  Offer Shares: 10.5 million  shares  (30% of  

its issued shares).
•  Offer Price:  SR 49 per share.
•  Offer Period: From 262010/04/ to 

022010/05/.

Initial Public 
Offerings (IPOs)

Value of Shares Traded Reached SR 87.48 billion and 
1.71 million Transactions Executed During April 2010

At the end of April 2010 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 6,867.97 points, gained 66.96 points 
(0.98%) over the close of the previous 
month. On an YTD basis TASI registered 
a positive return of  12.19%.

Highest close level for the index 
during the month was 6,929.40 as on 
262010/04/.

Total equity market capitalization 
at the end of  April 2010 reached SR 

1,352.83 billion (US$ 360.75 billion), 
increasing by 0.59% over the previous 
month.

The total value of shares traded for 
the month of April 2010 reached SR 87.48 
billion (US$ 23.33 billion), increasing by 
24.30% over the previous month.

The total number of shares traded* 
reached 3.47 billion shares for the month 
of  April 2010 compared to 2.92 billion 
shares traded during the previous month, 

increasing  by 18.98%.
The total number of transactions 

executed during  April 2010 reached 
1.71 million compared to 1.63  million 
trades for the month of March 2010, 
increasing by 4.65%.

   * Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during April 
2010 were 20,  against 23  trading days 
during  March  2010.

Corporate Actions 
•  Zamil Industrial Investment Co, increased its paid up capital by 

issuing one bonus share for every three shares, raising its total 
number of issued shares to 60 million. Effective 312010/03/.

•  Saudi Fransi Cooperative Insurance Co. increased its paid up capital 
by offering 10 million new shares “Rights Issue” at a price of  SR 12.5 
per share, raising its total number of  issued shares to 20 million. 
Effective 032010/04/.

•  National Industrialization Co. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every ten shares, raising its total number of 
issued shares to 506,753,155 million. Effective 262010/04/.
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million as compared to SAR 277 million for 
the corresponding quarter of last year, with 
an increase of 10%. The net special commission 
income during the first quarter reached SAR 
168 million as compared to SAR 173 million 
for the corresponding quarter of last year, with 
a decline of 3%. Earnings per share during 
three months reached SAR 0.04 as compared 
to a profit of SAR 0.34 for the same period last 
year.  The total assets as of 312010/03/ reached 
SAR 27.791 million as compared to SAR 27.066 
million for the same period last year, with an 
increase of 3%. Investments as of 312010/03/ 
reached SAR 4.216 million as compared to SAR 
3.529 million for the same period last year, 
with an increase of 19%. Loans and advances 
portfolio as of 312010/03/ reached SAR 16.339 
million as compared to SAR 15.311 million for 
the same period last year, with an increase of 
7%. The customer deposits reached SAR 19.203 
million as compared to SAR 21.375 million for 
the same period last year, with a decline of 
10%. 

Bank Albilad 
Bank Albilad announced the preliminary 

financial results for the first quarter of this 
year, and they were as follows: Net profit of 
the first quarter reached SAR 52.6 million as 
compared to net profit of SAR 22.4 million for 
the corresponding quarter of last year, with 
an increase of 134.8% as compared to a net 
loss for the last quarter of SAR 299.5 million.  
The total operating income for the first quarter 
reached SAR 275.7 million as compared to SAR 
216.8 million for the corresponding quarter of 
the year 2009, with an increase of 27.2%. 

While net income from core activities of 
the first quarter reached SAR 148.5 million 
as compared to SAR 140.5 million for the 
corresponding quarter of the year 2009, 
with an increase of 5.7%.  The earnings per 
share during the first three months of 2010 
reached SAR 0.18 per share as compared to 
the amount of SAR 0.07 per share for the same 
period in 2009, with an increase of 157.1%.  
The bank’s total assets increased to reach at the 
end of March 2010 the amount of SAR 18.978 
million as compared to the amount of SAR 
17.063 million at the end of March 2009, with an 
increase of 11.2%. The net investment portfolio 
at the end of March 2010 reached the amount 
of SAR 1.71 million as compared to the amount 
of SAR 1.658 million for the last year 2009, with 
an increase of 3.1%. The net financing portfolio 
at the end of March 2010 reached the amount 
of SAR 11.19 million as compared to the amount 
of SAR 9.088 million for 2009, with an increase 
of 23.1%. The customer deposits at the end 
of March 2010 reached the amount of SAR 

14.317 million as compared to the amount 
of SAR 12.912 million for the period ending 
at the end of March 2009, with an increase 
of 10.9%. 

Riyad Bank 
Riyad Bank announced the interim 

consolidated financial results for the period 
ended 312010/03/ as follows: The net profit 
during the first quarter reached SAR 684 
million as compared to SAR 441 million for 
the corresponding quarter of last year, with an 
increase of 55%. The corresponding net profit 
for the last quarter reached SAR 912 million, 
with a decline of 25%. The total operating profit 
during the first quarter reached SAR 1.469 
million as compared to SAR 1.459 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
slight increase of 0.7%. 

The net special commission income 
during the first quarter reached SAR 1012 
million as compared to SAR 1112 million for 
the corresponding quarter of last year, with 
a decline of 8.9%, While earnings per share 
during the three months reached SAR 0.46 
as compared to SAR 0.29 for the same period 
last year. The value of assets as of 312010/03/ 
reached SAR 174.288 million as compared to 
SAR 167.217 million for the same period last 
year, with an increase of 4.2%. The investments 
as of 312010/03/ reached SAR 32.226 million as 
compared to SAR 37.238 million for the same 
period last year, with a decrease of 13.5%. Loans 
and advances as of 312010/03/ reached SAR 
106. 277 million as compared to SAR 100.172 
million for the same period last year, with an 
increase of 6.1%. The customer deposits as of 
312010/03/ reached SAR 128.105 million as 
compared to SAR 119.203 million for the same 
period last year, with an increase of 7.5%. 

The Saudi Investment Bank 
The Saudi Investment Bank announced 

its preliminary financial results for the period 
ended 312010/03/, they were as follows: The 
net profit during the first quarter reached SAR 
21 million as compared to SAR 241 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
decline of 91% as compared to a net loss for 
the last quarter of SAR 109 millions.  While the 
total operating revenues during the first quarter 
reached SAR 451 million as compared to SAR 
318 million for the corresponding quarter of 
last year, with an increase of 42%. 

The net special commission income 
during the first quarter reached SAR 312 
million as compared to SAR 241 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
decrease of 29%. The earnings per share during 
three months reached SAR 0.05 as compared 
to SAR 0.53 for the same period last year. 

Arab National Bank 
Arab National Bank announced the 

preliminary financial results for the period 
ended 312010/03/ as follows: The net profit 
during the first quarter reached SAR 634 
million as compared to SAR 695 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
decrease of 8.8%. The corresponding net profit 
for the fourth quarter of the last year reached 
SAR 296 million, with an increase of 114%.  
The total operating profit during the first 
quarter reached SAR 1125 million as compared 
to SAR 1157 million for the same period last 
year, with a decline of 2.8%. 

Alinma Bank 
Alinma Bank has announced the interim 

consolidated financial results for the period ended 
312010/03/ as follows: the net loss during the first 
quarter reached SAR 75 million as compared to a 
net profit of SAR 109 million for the corresponding 
quarter of last year. The corresponding net profit 
for last quarter reached SAR 5.6 million. The total 
operating profit during the first quarter reached 
SAR 82 million as compared to SAR 178 million 
for the corresponding quarter of last year, with 
a decline of 54%. 

Hollandi Bank
Saudi Hollandi Bank announced its 

preliminary financial results for the period 
ending 312010/3/ as follows: The net profit 
during the first quarter reached SAR 230 
million as compared to SAR 284.4 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
decline of 19.1%. The corresponding net loss 
for last quarter reached SAR 439.4 million. 

SABB 
The Saudi British Bank (SABB) announced 

its preliminary financial results for the period 
ending March 31, 2010 as follows: The net 
profit during the first quarter reached SAR 
621 million as compared to SAR 760 million 
for the corresponding quarter of last year, with 
a decline of 18.3%. The corresponding net profit 
for the last quarter reached SAR 26 million, 
with an increase of 2288%. The total operating 
profit during the first quarter reached SAR 1205 
million as compared to SAR 1286 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
decline of 6.3%. 

Saudi Fransi 
Banque Saudi Fransi announced its 

preliminary financial results for the period 
ended 312010/03/ as follows: The net profit 
during the first quarter reached SAR 714 
million as compared to SAR 741 million for 
the corresponding quarter of last year, with a 
decline of 3.6%. The corresponding net profit 
for the last quarter reached SAR 324 million, 
with an increase of 120.4%.

Cover Story Saudi banks results
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Saudi banks results

With regard to the other basic indicators 
of the sector, they maintain their high earnings 
per share to about SAR 2.9 per share. The 
price earning multiple decreased to 16.5 times 
at the date of preparation of this report on May 
5, 2010. This confirms that the Saudi banking 
sector is still among the best investment 
options in the Saudi stock market. It also 
confirms that the sector has a lot of ability 
and endurance to absorb the repercussions of 
the global financial crisis, which left a severe 
scar on a lot of similar sectors in different 
economies in the world. This resulted in the 
exposure of strong financial and banking 
institutions to bankruptcy. 

Assets 
The listed assets of Saudi banks rose to 

about SAR 1.1 trillion, achieving an annual 
growth rate of 0.9 percent as compared to the 
same quarter last year. They record a slight 
decrease which did not exceed 0.5 percent as 
compared to the fourth quarter of last year. 
Samba Financial Group, as the largest bank 
which has listed assets, acquired 17.5 percent 
of the total, with a value of about SAR 185.9 
billion. The Bank of Riyadh came in second 
place with 16.5 percent, with a value of about 
SAR 174.3 billion. Al Rajhi Bank came in third 
place with about 16.3 percent, with a value of 
about more than SAR 172.4 billion. 

Bank Deposits 
Bank deposits of Saudi banks listed at 

SAR 771.3 billion have been stabilized. They 
achieved an annual growth rate of 0.7 percent 
as compared to the same quarter of last year. 
It recorded a slight decrease which did not 
exceed 1.7 percent as compared to the fourth 
quarter of last year. Bank for Development has 
been in the forefront of the more developed 
banks in the annual comparative perspective 
with a rate in excess of 411.2 percent. The 
volume of bank deposits reached at the end 
of the first quarter of 2010 about SAR 3 billion. 
It also ranked first in terms of annual quarterly 
growth rate of more than 98.2 percent as 
compared to the fourth quarter of the last 
year. Bank Albilad ranked second in terms 
of annual growth with 10.9 percent, so its 
total bank deposits reached more than SAR 
14.3 billion. Samba Financial Group ranked 
third in terms of annual growth rate with 10.5 

percent, so its total bank deposits reached 
more than SAR 137.2 billion.

Loans and Advances 
Net loans and advances to Saudi listed 

banks recorded limited declines over the last 
year. It reached rates of 1.2 percent annually, 
and about 0.3 percent in comparative 
perspective of the fourth quarter of the last 
year. It stabilized at levels that exceeded SAR 
657.2 billion, accounted to 85.2 percent of 
total bank deposits. Al Rajhi Bank came in the 
forefront of Saudi listed banks which provided 
the most lending services with 22.1 percent 
of the total, with a value of about SAR 145.2 
billion. The Bank of Riyadh came in second 
place with 16.2 percent, with a value of about 
SAR 106.3 billion. Samba Financial Group 
came in third place with13 percent, with a 
value of about SAR 85.2 billion.

Al-Rajhi
 Al Rajhi Bank announced its preliminary 

financial results for the period ended in 
the first quarter of this year as follows: Net 
income for the first quarter is SAR 1.684 
million as compared to SAR 1.732 million 
for the corresponding quarter of last year, 
with a decline of 2.75% as compared to net 
income of SAR 1.47 million for last quarter, 
with an increase of 14.60%. 

The total operating income during the 
first quarter reached SAR 2.832 million, 
as compared to SAR 2.74 million for the 
corresponding quarter of last year, with an 
increase of 3.37%.  The bank declared that net 
income of funding during the first quarter 
reached SAR 2.203 million, as compared to SAR 
2.006 million for the corresponding quarter of 
last year, with an increase of 9.82%.  The Bank 
noted that earnings per share during the first 
quarter reached SAR 1.12, as compared to SAR 
1.15 for the same period of the last year. 

The bank declared: «Total assets as of 
312010/03/ reached SAR 172 billion as 
compared to SAR 161 billion for the same 
period of the last year, with an increase of 
7.25%. The investment volume reached SAR 
28 billion as compared to SAR 26 billion for the 
same period of the last year, with an increase 
of 9.57%. The volume of funding reached SAR 
117 billion as compared to SAR 110 billion 
for the same period of the last year, with an 

increase of 6.15%. Customer deposits reached 
SAR 129 billion as compared to SAR 120 billion 
for the same period of the last year, with an 
increase of 8% ». 

Samba 
Samba Financial Group announced the 

interim consolidated financial results for the 
period ending in the first quarter of this year, as 
follows: The net profit during the first quarter 
reached SAR 1.211 million as compared to SAR 
1.272 million for the corresponding quarter 
of last year, with a decline of 4.8%, and a 
corresponding net profit for last quarter of 
SAR 835 million, with an increase of 45%. 

«Samba» announced that the total 
operating income during the first quarter 
reached SAR 1.841 million as compared to SAR 
1.988 million for the corresponding quarter 
of last year, with a decline of 7.4%. 

It pointed out that net special commission 
income during the first quarter reached SAR 
1.172 million as compared to SAR 1.309 million 
for the corresponding quarter of last year, 
with a decline of 10.5%.  Earnings per share 
during the three-month reached SAR 1.35 as 
compared to SAR 1.41 for the same period last 
year.. Total assets as of 312010/03/ reached 
SAR 186 billion as compared to SAR 168 billion 
for the same period last year, with an increase 
of 10.7%. Investments as of 312010/03/ 
reached SAR 71 billion as compared to SAR 
53 billion for the same period last year, with 
an increase of 34%. Loans and advances 
portfolio as on 312010/03/ reached SAR 85 
billion as compared to SAR 90 billion for the 
same period last year, with a decrease of 
5.5%. Customer deposits as of 312010/03/ 
reached SAR 137 billion as compared to SAR 
124 billion for the same period last year, with 
an increase of 10.5%. 

Bank AlJazira 
Bank AlJazira announced the preliminary 

financial results for the period ending in the 
first quarter of this year. They were as follows: 
The net profit during the first quarter reached 
SAR 13 million as compared to a net profit 
of SAR 102 million for the corresponding 
quarter of last year, with a decline of 87% as 
compared to a net loss for the last quarter of 
SAR 266 million.  The total operating income 
during the first quarter reached SAR 305 

The results of the first quarter of this year of Saudi banks listed in the stock market, achieved quarterly 
gains of approximately SAR 5.8 billion. They recorded a quarterly growth rate of 110.2 percent against 
the fourth quarter of 2009. They also recorded a slight decrease in the rate of annual growth as compared 
to the same quarter of last year which did not exceed 9.5 percent. These net profits achieved by Saudi 
banks, after deducting distributions for the quarter, increased equity to more than SAR 159.4 billion. 
Therefore, the average book value ratio of the sector increased to SAR 17.9 per share.
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Results of the Saudi banking sector appeared at a level that reflects the strength and durability of the 
financial base of this sector. This has been obviously shown through the improvement in most financial 
statements for a number of local banks, which confirms the professional management of banks and the 
strategic depth of overseeing policy, which is sometimes described as conservative. This conservative 
feature in the Saudi banking sector has contributed to avoiding a lot of the consequences of what happens 
in the world around us.

Banks are part of a strong economic system which have contributed to a well known development 
role in supporting economic growth witnessed by the Kingdom in various fields and walks of life. Banks 
play their role through the continuation and expansion in financing the projects being implemented by 
the private sector and, hence, through their contribution to the infrastructure projects.

Saudi banking sector has continued to achieve good financial results at the end of 2009, and the 
beginning of 2010. It is expected to continue with the good financial performance, including expansion 
in the various banking activities. 

It is noteworthy that Saudi banking sector is a part of the economic system which described by HE 
Dr. Ibrahim Al-Assaf, Minister of Finance, as «positive>> during the world economic crisis. He attributed 
that position to the good policies pursued by the government of the Kingdom and to the fiscal and 
monetary measures taken in a timely manner to maintain the stability of macroeconomic conditions 
and to ensure availability of liquidity. 

The minister emphasized that the exerted efforts has strengthened the ability of the Saudi economy 
to cope with the shrinking global economy, pointing to the success of the banking sector in overcoming 
the global financial crisis. He expected that the growth of the private sector will be enhanced in the 
Kingdom in light of the ongoing efforts to further improve the investment environment and infrastructure 
development.

We all know that the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) has taken several measures to enhance 
the liquidity position and reduce the cost of borrowing. These measures were taken in order to ensure 
continuation of the banks in performing their financing role in the Kingdom - during periods of global 
hardship times - while maintaining the durability and safety of the banking sector which enjoys high 
profitability and financial solvency.

Perhaps it is more a matter of pride that the Saudi banking sector is managed strategically and 
operationally by Saudi cadres. These cadres were able to take the lead in the region, making this sector 
as prominent, while we refer to it by economic analysis and with press coverage to present a profile of 
this sector. This sector is also considered as one of the main features of stability and development of 
investment in our national economy.

Abdullateef Al-Furaihi 
Editor in Chief 

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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