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زيادة الوعي االستثماري

مقال

تعترب م�سكلة غياب الثقافة والوعي ال�ستثماري لدى املتداولني اأحد اأهم املوؤثرات يف ا�ستقرار 

على  والعتماد  ال�ستثماري  الذكاء  املتداولني  عموم  على  يغلب  فحني  �سهم،  الأ اأ�سواق  تقلب  اأو 

يغلب  وهناك  هنا  من  �ساعات  الإ وراء  اللهاث  دون  ال�سوق  مع  التعاطي  يف  ال�ستثمارية  ثقافتهم 

والوعي  الثقافة  تغيب  حني  يف  �سحيح  والعك�س  تداولته،  يف  ال�ستقرار  بالتبعية  ال�سوق  على 

ال�ستثماري يغلب على ال�سوق طابع التقلبات والتي تكون حادة اأحياًنا، فامل�ستثمر هو حمور ال�سوق 

وحمركه يف اآن مًعا. 

ال�سوق ما هو اإل وعاء اأو اإناء لتعامالت امل�ستثمرين، وكما يقول املثل العربي املعروف »كل اإناء 

�سراف  مبا فيه ين�سح«، اأما اجلهات الرقابية يف اأي بلد كما هو يف اململكة فاإن دورها يقت�سر على الإ

ي�ستثمروا  لكي  للجميع  مت�ساوية  ا  فر�سً يوفر  الذي  وال�سفاف  املنا�سب  الوعاء  لتوفري  والتنظيم 

اأموالهم يف ال�سوق وبعدالة.

�سرايف تقوم به يف اململكة هيÄة ال�سوق املالية بكل كفاءة منذ تاأ�سي�سها،  وهذا الدور الرقابي والإ

دوات من حني  خر على تطوير اأدوات ال�سوق واآلياته واإ�سافة املزيد من هذه الأ وتعمل من حني لآ

ا على ا�ستقراره. خر يف حماولة جادة لدعم ال�سوق وتطويره وامل�ساعدة اأي�سً لآ

وهي  وال�سندات،  �سهم  الأ �سوق  على  التداولت  بتد�سني  طار  الإ هذا  يف  موؤخًرا  الهيÄة  وقامت 

�سهم ال�سعودية، ويف هذا العدد نلقي ال�سوء من خالل ق�سية  خطوة مهمة يف م�سرية تطوير �سوق الأ

املتداولني �سد  ل�سغار  املحللني مبثابة درع احلماية  الذي يعتربه معظم  املو�سوع  العدد على هذا 

�سهم. تقلبات �سوق الأ

الدور  لكن  وحمايتهم،  امل�ستثمرين  م�ساعدة  على  ال�سامية  ر�سالتها  �سمن  دوًما  تعمل  الهيÄة 

بالثقافة  التزود  عرب  اأوًل  اأنف�سهم  مب�ساعدة  اأنف�سهم  امل�ستثمرين  عاتق  على  يقع  هنا  �سا�سي  الأ

�سهم. ال�ستثمارية ال�سرورية التي ت�ساعدهم على خو�س غمار �سوق الأ

ية
اح

فتت
اال

�لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009تداول2

حممد ال�سعب
ôjôëàdG ¢ù«FQ

mohammad.saab@tadawul.com.sa



أخبار

أسواق

 تحقيق

قضية العدد

بروفايل

وجوه

المحفظة

جسور

مؤشرات

ملخص السوق

6

14

22

28

36

38

42

46

50

58

�أبرز  يعترب  و�ل�صكوك  �ل�صند�ت  �إطالق �صوق  �أن  �أكد حمللون وخرب�ء 

قبال  �صهم خالل �لعام �جلاري، ورغم �أن �لإ �مل�صتجد�ت �لتي �صهدتها �صوق �لأ

ن نتيجة عو�مل  على �لتد�ول يف هذه �ل�صوق �لفرعية ماز�ل حمدوًد� حتى �لآ

خمتلفة من �أبرزها �صعف �خلربة وقلة �لتوعية، �إل �أن �ملحللني يوؤكدون �أن 

و�ل�صكوك  �ل�صند�ت  �أي  �أنها  �إىل  بالنظر  و�ع��ًد�  يعد  �ل�صوق  هذه  م�صتقبل 

تعترب �أد�ة مهمة لتو�زن �ل�صوق �ملالية يف �أي بلد �إ�صافة �إىل كونها مالًذ� �آمًنا 

لكثري من �ملتد�ولني من خماطر تقلبات �ل�صوق.

28

هلي �ل�صعودي عن وجود حت�صن كبري يف م�صتوى  ك�صف تقرير �صادر عن �لبنك �لأ

عمال يف �ململكة للربع �لثالث من 2009 مقارنًة بالربع �لثاين، م�صرًي�  �لتفاوؤل بالأ

�إىل ظهور موؤ�صر�ت �إيجابية ت�صري �إىل �إمكانية تعايف �لقت�صاد �لعاملي، مع �رتفاع 

�أ�صعار �لنفط �إىل �أعلى م�صتوى خالل �صبعة �أ�صهر لتبلغ 70 دولًر� للربميل �لو�حد. 
 

هلي ود�ن �آند بر�د �صرتيت  هلي تقرير �لربع �لثالث ملوؤ�صر �لبنك �لأ ويعد �لبنك �لأ

عمال يف �ململكة  �لذي ي�صدره �لبنك بالتعاون مع �صركة د�ن �آند بر�د  للتفاوؤل بالأ

و�صط �ملحدودة. �صرتيت جنوب �آ�صيا و�ل�صرق �لأ
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

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

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

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

www.rawnaa.com

ملو�جهة  و�ل�صرت�تيجيات  �لرتتيبات  من  �ملزيد  �لعمر  تقدم  يفر�ض 

يزد�د  �حلقيقة  هذه  �صبح  بروز  ومع  �لطويلة،  �لعمل  ل�صنو�ت  �لتالية  ي��ام  �لأ

و�قع ملمو�ض يحقق  �إىل  �لرغبة يف حتويل هذه �ل�صرت�تيجيات  لدى �جلميع 

توفري دخل منا�صب يحقق حياة كرمية، وهذ�  ويعمل على  مان  �لأ �ملزيد من 

ما يتطلب �تباع ��صرت�تيجيات ��صتثمارية �آمنة، وتعلم كيفية �تخاذ �لقر�ر�ت 

خطاء. �ل�صتثمارية وجتنب �لأ

42

الناشر

بعدما  و�ل�صكوك  �ل�صند�ت  �صوق  �ملا�صي مو�صوع  مايو  تناولنا يف عدد 

�صرح معايل رئي�ض �لهيئة �لدكتور عبد�لرحمن �لتويجري عن قرب تطبيق 

مثل هذه �خلطوة �ملهمة.

فعلًيا  �لتد�ول  بدء  بعد  جديد  من  �لعدد  هذ�  يف  لتناولها  نعود  ن  و�لآ

ولية على �أر�ض �لو�قع ونقيم  ومرور نحو �صهرين على ذلك لرنى �لنتائج �لأ

�لو�قع �حلايل و�مل�صتقبلي ل�صوق �ل�صند�ت و�ل�صكوك يف �ململكة، ونلفت نظر 

�ملتد�ولني جمدًد� �إىل �أهميتها وهو ما �أكده �ملحللون حيث �عتربوها مبنزلة 

�صهم. درع �لوقاية ل�صغار �ملتد�ولني من تقلبات �صوق �لأ

تهم  �لتي  �لقت�صادية  �لق�صايا  �أب��رز  متابعة  نو��صل  �لعدد  ه��ذ�  ويف 

حيث  �صهم،  �لأ ب�صوق  مبا�صرة  عالقة  لها  �لتي  تلك  ا  وخ�صو�صً �مل�صتثمرين 

نلقي �ل�صوء من خالل �ملجهر على و�قع وم�صتقبل �لقطاع �لقيادي يف �ل�صوق 

وهو قطاع �لبرت وكيماويات مع ظهور بو�در �لتعايف على هذ� �لقطاع �حليوي 

رغم ��صتمر�ر تر�جع �لطلب.

ومن خالل �أ�صو�ق �صعودية نر�صد عرب تقرير �قت�صادي حديث حت�صًنا 

�إىل  خليجية  �أ�صو�ق  عرب  �ل�صعودية،ونتطرق  بالعمالة  �لتفاوؤل  م�صتوى  يف 

�لتوقعات برت�جع �لنمو �خلليجي خالل �لعام �جلاري.

ويف �ملحفظة نو��صل معكم رحلة �لتوعية حول �لتخطيط �ملايل  وطرق 

�ل�صتثمارية  �لقر�ر�ت  �تخاذ  كيفية  وتعلم  �لتقاعد  بعد  م��ن  �لآ �ل�صتثمار 

�لعملية  توؤمنها  �لتي  و�مل��ز�ي��ا  �لفر�ض  من  و�ل�صتفادة  خ��ط��اء،  �لأ وجتنب 

�ل�صتثمارية وهو ما تناولنا جزًء� منه يف �لعدد �ملا�صي.
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إدراج ثالث شركات للتأمين التعاوني

اإدراج  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

وبدء تداول اأ�سهم 3 �سركات تعمل يف 

هي  وىل  الأ التعاوين،  التاأمني  جمال 

التعاوين  للتاأمني  العربية  اأي�س  �سركة 

 8240 بالرمز  التاأمني  قطاع  �سمن 

 8  /7 ربعاء  الأ يوم  من  ابتداء  وذلك 

/1430هـ املوافق 29 / 7 / 2009م، 

لل�سهم  التذبذب  ن�سبة  تكون  اأن  على 

ول فقط. مفتوحة لليوم الأ

والــ�ــســركــة الــثــانــيــة هــي »اإكــ�ــســا 

للتاأمني التعاوين« ومت اإدراجها ابتداء 

5/ 8 /1430هـــــ  يـــوم الثــنــني  مــن 

املوافق 27/ 7 / 2009م اإدراج وبدء 

للتاأمني  اإك�سا  �سركة  اأ�سهم  تـــداول 

التعاوين �سمن قطاع التاأمني بالرمز 

.8250

»�سركة  فهي  الثالثة  ال�سركة  اأما 

ــاوين« ومت  ــع ــت الــراجــحــي لــلــتــاأمــني ال

اإدراجها بدًءا من يوم الثنني 20/ 07 

/1430هـ املوافق 13 / 07 / 2009م 

�سمن قطاع التاأمني بالرمز 8230.

شركة داو جونز للمؤشرات توقع اتفاقية تطوير 
المؤشرات مع تداول

للموؤ�سرات  جونز  داو  �سركة  وقعت 

ــرات املــالــيــة مع  ــس ــوؤ� اتــفــاقــيــة تــطــويــر امل

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، 

املوافقة  متــت  التفاقية  هــذه  ومبــوجــب 

بتطوير  تــقــوم  ـــاأن  ب جــونــز  داو  لــ�ــســركــة 

من  تتكون  بها  خا�سة  مالية  مــوؤ�ــســرات 

ــة الــ�ــســعــوديــة  ــي ــال ــوق امل ــس ــ� مــعــلــومــات ال

عــ�ــســاء  لأ بتقدميها  تــــداول  تــقــوم  الــتــي 

وال�سركات  املعلومات  ومـــزودي  ال�سوق 

خرى.  الأ املتخ�س�سة 

ــنــفــيــذي لـــتـــداول  ــت وعــــر املـــديـــر ال

�سعادته  عن  ال�سويلمي  عبداهلل  �ستاذ  الأ

من  للموؤ�سرات  جونز  داو  �سركة  بقيام 

�سركة  وكــــاأول  التــفــاقــيــة،  هـــذه  خـــال 

مبنية  مالية  مــوؤ�ــســرات  بتطوير  دولــيــة، 

ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  معلومات  على 

التي ت�ستفيد  اأن هذه اخلدمة  اإىل  واأ�سار 

هذه  مبوجب  للموؤ�سرات  جونز  داو  منها 

التي  اخلدمات  �سمن  تندرج  التفاقية 

ومزودي  ال�سوق  ع�ساء  لأ تداول  تقدمها 

املتخ�س�سة  ــات  ــرك ــس ــ� وال ــومــات  ــل ــع امل

ال�سوق  معلومات  من  لا�ستفادة  خرى  الأ

اأهميتها  وترز  مالية،  موؤ�سرات  لتطوير 

تـــت لــتــواكــب الــتــطــور الـــذي متر  نــهــا اأ بــاأ

الوقت  يف  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  بــه 

احلايل الذي �سي�سهد يف امل�ستقبل تطوير 

منتجات جديدة. 

كما اعتر ال�سيدمايكل برتونيا رئي�س 

هذه  اإبــرام  للموؤ�سرات  جونز  داو  �سركة 

ل�سركة  مهمة  خطوة  تداول  مع  التفاقية 

الفور  على  متكنهم  للموؤ�سرات  جونز  داو 

ال�سوق  يف  املدرجة  �سهم  الأ اإ�سافة  من 

املالية  املوؤ�سرات  اإىل  ال�سعودية  املالية 

�سواق  الأ موؤ�سرات  ذلك  يف  مبا  العاملية 

و�سمال  و�سط  الأ ال�سرق  ودول  اخلليجية 

اإفريقيا مما يتيح لكافة مديري �سناديق 

ــتــفــادة من  ــامل ال�ــس ــع ال ال�ــســتــثــمــار يف 

ودولية  واإقليمية  حملية  مالية  موؤ�سرات 

معتمدة.
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لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية تصدر قرارها النهائي 
بإدانة أحد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

�صدور  عن  �ملالية  �ل�صوق  هيئة  �أعلنت 

منازعات  يف  �لف�صل  جلنة  من  نهائي  قر�ر 

1430/7/11ه�������  ب��ت��اري��خ  �مل��ال��ي��ة  ور�ق  �لأ

�مل������و�ف������ق2009/7/4م، ب���اإد�ن���ة �مل��خ��ال��ف 

عبد�لعزيز بن خالد بن عبد�لعزيز �ملديهيم 

)مدير �ملحافظ �ل�صتثمارية �خلا�صة ببنك 

هيئة  م��ن  �ملقامة  �ل��دع��وى  يف  �ل��ري��ا���ض(، 

�ل�صوق �ملالية �صده ملخالفته �ملادة )12( من 

من  )�أ(  و�لفقرة  �ل�صوق،  �صلوكيات  لئحة 

�صخا�ض �ملرخ�ض  �ملادة )24( من لئحة �لأ

تية :  لهم، وت�صمن �لقر�ر �إيقاع �لعقوبات �لآ

قدرها  عليه  مالية  غ��ر�م��ة  فر�ض   -1

ه��ذه  ع���ن  ري����ال  ل����ف  �أ م��ئ��ة   )100،000(

�ملخالفة.

2- م��ن��ع��ه م���ن �ل���ت���د�ول ع��ل��ى �أ���ص��ه��م 

مدة  �ملالية  �ل�صوق  يف  �مل��درج��ة  �ل�صركات 

ثالث �صنو�ت.

�لو�صاطة،  �أعمال  مز�ولة  من  منعه   -3

��صتثمار،  م�صت�صار  و�لعمل  �ملحافظ،  و�إد�رة 

و�أي وظيفة �أخرى و�جبة �لت�صجيل مدة ثالث 

�صنو�ت. 

4- ثبوت ممار�صة �ملخالف )عبد�لعزيز 

ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �مل��دي��ه��ي��م( 

عمال �ملخالفة حمل �لدعوى  �لت�صرفات و�لأ

بن  خ��ال��د  �مل�صتثمر(  و�ل���ده  حمفظة  على 

�مل�صتثمر  )و�إل�����ز�م  �ملديهيم  عبد�لعزيز 

فعال  �لأ نتيجة  حققها  �لتي  �ملكا�صب  بدفع 

وكيله  �رتكبها  �لتي  �ملخالفة  و�لت�صرفات 

�إىل ح�صاب �لهيئة، و�لبالغة)14،929،269( 

�أربعة ع�صر مليوًنا وت�صعمئة وت�صعة وع�صرين 

�ألًفا ومئتني وت�صعة و�صتني رياًل. 

وبهذ� توؤكد هيئة �ل�صوق �ملالية حر�صها 

ولو�ئحه  �ملالية  �ل�صوق  نظام  تطبيق  على 

�لتنفيذية، مبا يكفل ��صتقر�ر �ل�صوق ويحقق 

ع��د�ل��ة �ل���ت���د�ول وح��م��اي��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني من 

�ملمار�صات  غري �لعادلة  وغري �مل�صروعة.

�صدور  ع��ن  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ص��وق  هيئة  �أع��ل��ن��ت 

قر�ر نهائي من جلنة �ل�صتئناف يف منازعات 

ور�ق �ملالية بتاريخ 27/ 6 /1430ه� �ملو�فق  �لأ

�ملقامة  �ل��دع��وى  يف  وذل���ك  2009/6/20م، 

من هيئة �ل�صوق �ملالية �صد كل من: �صعود بن 

خليفة بن مدعج �لدو�صري وحممد بن يو�صف 

منطوقه  �نتهى  و�ل��ذي  �لدو�صري،  حممد  بن 

�لف�صل  جلنة  عن  �ل�صادر  �لقر�ر  تاأييد  �إىل 

ور�ق �ملالية �لقا�صي باإد�نتهما  يف منازعات �لأ

�لعربية  �ميانتيت  �صركة  �صهم  على  بالتد�ول 

ملخالفة  د�خلية،  معلومة  على  بناًء  �ل�صعودية 

ول للفقرة )ب( من �ملادة )50( من نظام  �لأ

 )5( �مل��ادة  من  )ب(  و�لفقرة  �ملالية،  �ل�صوق 

�لثاين  وخمالفة  �ل�صوق،  �صلوكيات  لئحة  من 

للفقرة )ب( من �ملادة )6( من لئحة �صلوكيات 

�ل�صوق، و�إيقاع �لعقوبات �لتالية عليهما: 

خليفة  بن  �صعود  على  مالية  غر�مة  فر�ض   -1

 )50،000( ق��دره��ا  �ل��دو���ص��ري  مدعج  ب��ن 

على  مالية  وغ��ر�م��ة  ري���ال،  �أل���ف  خم�صون 

حم��م��د ب��ن ي��و���ص��ف ب��ن حم��م��د �ل��دو���ص��ري 

�ألف  وع�صرون  خم�صة   )25،000( قدرها 

ريال عن هذه �ملخالفة. 

2– منعهما من �لعمل يف �ل�صركات �لتي تتد�ول 

�أ�صهمها يف �ل�صوق ملدة ثالث �صنو�ت. 

جلنة  م��ن  نهائي  ق��ر�ر  ��ا  �أي�����صً �صدر  كما 

ور�ق �ملالية بتاريخ  �ل�صتئناف يف منازعات �لأ

1430/6/30ه� �ملو�فق 2009/6/23م، وذلك 

�ملالية  �ل�صوق  هيئة  م��ن  �ملقامة  �ل��دع��وى  يف 

�لر�صودي،   �صليمان  بن  �صالح  بن  حممد  �صد 

�لذي �نتهى منطوقه �إىل تاأييد �لقر�ر �ل�صادر 

ور�ق �ملالية  عن جلنة �لف�صل يف منازعات �لأ

�صهم  على  بالتد�ول  �ملذكور  باإد�نة  �لقا�صي 

معلومة  على  بناًء  �لزر�عية،  �لق�صيم  �صركة 

د�خلية ح�صل عليها بحكم رئا�صته ملجل�ض �إد�رة 

)�أ(  �لفقرة  بذلك  خمالًفا  حينه،  يف  �ل�صركة 

�ملالية،  �ل�صوق  نظام  من  �خلم�صني  �ملادة  من 

و�ملادة )6( من لئحة �صلوكيات �ل�صوق، و�إيقاع 

�لعقوبات �لتالية عليه: 

1-ف����ر�����ض غ����ر�م����ة م���ال���ي���ة ع��ل��ي��ه ق���دره���ا 

ه��ذه  ع��ن  ري���ال  �أل���ف  م��ئ��ة   )100.000(

�ملخالفة. 

�لتي تتد�ول  2- منعه من �لعمل يف �ل�صركات 

�أ�صهمها يف �ل�صوق ملدة ثالث �صنو�ت. 

من  نهائي  ق��ر�ر  �صدر  نف�صه  �ل�صياق  ويف 

�ملالية  ور�ق  �لأ منازعات  يف  �ل�صتئناف  جلنة 

2009/6/21م،  �ملو�فق  1430/6/28ه���  بتاريخ 

وذلك يف �لدعوى �ملقامة من هيئة �ل�صوق �ملالية 

�لعي�صى،   حممد  ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن  حممد  �صد 

�ل�صادر  �لقر�ر  تاأييد  �إىل  منطوقه  �نتهى  �لذي 

�ملالية  ور�ق  �لأ منازعات  يف  �لف�صل  جلنة  عن 

�صهم  على  ب��ال��ت��د�ول  �مل��ذك��ور  ب��اإد�ن��ة  �لقا�صي 

معلومة  على  بناًء  للفنادق،  �ل�صعودية  �ل�صركة 

جمل�ض  يف  ع�صويته  بحكم  عليها  ح�صل  د�خلية 

من  )�أ(  �لفقرة  بذلك  خمالفًا  �ل�صركة،  �إد�رة 

و�إيقاع  �ملالية،  �ل�صوق  �ملادة �خلم�صني من نظام 

�لعقوبات �لتالية عليه: 

نتيجة  حققها  �لتي  �ملكا�صب  بدفع  �إل��ز�م��ه   -1

و�لبالغة  �لهيئة،  ح�صاب  �إىل  �ملخالفة  ه��ذه 

وثالثمئة  ماليني  ثالثة   )3،372،109.75(

ري��الت  وت�صعة  وم��ئ��ة  �أل��ف��ًا  و�صبعني  و�ث��ن��ني 

وخم�صًا و�صبعني هللة. 

2-فر�ض غر�مة مالية عليه مقد�رها )100،000( 

مئة �ألف ريال عن هذه �ملخالفة. 

تتد�ول  �لتي  �ل�صركات  يف  �لعمل  م��ن  3-منعه 

�أ�صهمها يف �ل�صوق ملدة ثالث �صنو�ت. 

حر�صها  �ملالية  �ل�صوق  هيئة  ت��وؤك��د  وب��ه��ذ� 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام �ل�����ص��وق �مل��ال��ي��ة ول��و�ئ��ح��ه 

�لتنفيذية، وحماية �ملتعاملني من �ملمار�صات  غري  

�مل�صروعة.

لجنة األوراق المالية:
قرارات نهائية بإدانة عدد من المخالفين
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الموافقة على زيادة رأس مال 
ساب تكافل عبر طرح أسهم 

حقوق أولوية
به  تقدمت  �لذي  �لطلب  على  مو�فقتها  عن  �ملالية  �ل�صوق  هيئة  �أعلنت 

�أولوية  �أ�صهم حقوق  مالها من خالل طرح  ر�أ�ض  لزيادة  تكافل  �صاب  �صركة 

بقيمة 300،000،000 ريال )ثالث مئة مليون ريال(. وتقت�صر �لزيادة على 

غري  �لعامة  �جلمعية  �نعقاد  يوم  ت��د�ول  نهاية  يف  �ملقيدين  �صهم  �لأ مالك 

�لعادية، �لتي �صيتم حتديد يوم �نعقادها يف وقت لحق من قبل جمل�ض �إد�رة 

�صهم �ملطروحة لالكتتاب من  �ل�صركة. و�صيتم حتديد �صعر �لطرح وعدد �لأ

قبل �ل�صركة بعد نهاية تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية. و�صوف 

ولوية و �إتاحتها للجمهور. تعلن ن�صرة �إ�صد�ر �أ�صهم حقوق �لأ

انضمام مجموعة النفيعي لالستثمار لمؤسسات 
الوساطة العاملة في السوق

�ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  �صركة  �أعلنت 

�لنفيعي  جم��م��وع��ة  �أن  ع���ن  )ت�����������د�ول( 

ج����ر�ء�ت  �لإ ك��اف��ة  �أن��ه��ت  ق��د  لال�صتثمار 

�ملتعلقة  و�لنظامية  �لفنية  و�ملتطلبات 

بع�صوية �ل�صوق �ملالية �لتي تخولها لت�صبح 

�إحدى موؤ�ص�صات �لو�صاطة �لعاملة �لتي تقدم 

ب�صفة  و�لتعامل  �ملالية  �لو�صاطة  خدمات 

�ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  يف  وكي��ل  و  �أ�صيل 

�صهم �ملحلية(. )�لبيع و�ل�صر�ء لالأ

وق
س

ال

 تحديث األسهم الحرة
 )المتاحة للتداول( 

لجميع الشركات بنهاية الربع 
الثاني 2009 م

)تد�ول(  �ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  �صركة  �أعلنت 

للتد�ول(  )�ملتاحة  �حل��رة  �صهم  �لأ حتديث  مت  �أن��ه 

2009م،  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  بنهاية  �ل�����ص��رك��ات  جلميع 

وم��وؤ���ص��ر�ت  �ل��ع��ام  �مل��وؤ���ص��ر  و�ع��ت��م��اده��ا يف ح�صاب 

1430/7/11ه���،  �ل�صبت  يوم  من  �بتد�ًء  �لقطاعات 

�ملو�فق 2009/07/04م.

إدراج اإلصدار الثاني 
من صكوك الشركة 
السعودية للكهرباء

�أعلنت هيئة �ل�صوق �ملالية �إدر�ج وبدء تد�ول 

�ل�صعودية  �ل�صركة  �صكوك  من  �لثاين  �صد�ر  �لإ

يوم  من  �بتد�ء  وذل��ك   5112 بالرمز  للكهرباء 

 /07  /  11 �مل��و�ف��ق  1430/07/18ه������  �ل�صبت 

2009م.

زيادة رأس مال  »أسمنت القصيم« 
عن طريق منح أسهم مجانية

ر�أ�ض  �لق�صيم  زيادة  �أ�صمنت  �صركة  �ملالية على طلب  �ل�صوق  و�فقت هيئة 

مالها من 450،000،000ريال �إىل  900،000،000 ريال وذلك مبنح �صهم و�حد 

بنهاية  �مل�صاهمني  ب�صجل  �ملقيدون  �مل�صاهمون  ميلكه  �صهم  كل  مقابل  جماين 

تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية، على �أن يتم ت�صديد قيمة �لزيادة 

يف ر�أ�ض �ملال عن طريق حتويل مبلغ 200،000،000ري��ال من بند »�لحتياطي 

رب��اح  »�لأ بند  من  ريال   250،000،000 مبلغ  حتويل  �إىل  �صافة  بالإ �لنظامي« 

�صهم من )45 مليون( �صهم �إىل )90 مليون(  �ملبقاة«، وبالتايل زيادة عدد �لأ

�صهم  �لأ �ملنحة على مالك  وتقت�صر  �صهم.  بزيادة قدرها )45 مليون(  �صهم، 

�ملقيدين يف نهاية تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية.
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صدق تعلن عن فتح 
باب الترشيح لعضوية 

مجلس اإلدارة
للتنمية  �ل�صعودية  �ل�صركة  �أعلنت 

�ل�����ص��ن��اع��ي��ة »����ص���دق« ع���ن ف��ت��ح ب��اب 

�لرت�صيح لع�صوية جمل�ض �إد�رة �ل�صركة 

�صنو�ت  ثالثة  مل��دة  �ل�صاد�صة  ل��ل��دورة 

وحتى  2010/1/1م  من  �ب��ت��د�ء  تبد�أ 

2012/12/31م .

�لرغبة  لديه  من  �ل�صركة  ودع��ت 

و�لكفاءة من م�صاهمي �ل�صركة للتقدم 

د�رة �ل�صركة يف موعد  بطلب �لرت�صيح لإ

ربعاء 5 رم�صان 1430ه�  �أق�صاه يوم �لأ

وذل��ك  2009م  �أغ�صط�ض   26 �مل��و�ف��ق 

يف  �ل��و�ردة  و�ل�صو�بط  لل�صروط  طبًقا 

تعميمي وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة رقم 

3245/9362/222 يف 1412/6/18ه� 

وت���اري���خ   3800/205/222 ورق�����م 

�صوف  ن��ه  ب��اأ علًما  1420/12/26ه�������، 

�لعامة  �جلمعية  يف  �لت�صويت  يقت�صر 

لع�صوية  �مل��ت��ق��دم��ني  �مل��ر���ص��ح��ني  ع��ل��ى 

�مل��ج��ل�����ض يف �ل��ت��اري��خ �مل��ح��دد ووف��ًق��ا 

لل�صو�بط �ملو�صحة �أعاله.

أسترا الصناعية تستحوذ على 51% من 
شركة التنمية للصناعات الحديدية

�أعلنت �صركة �أ�صرت� �ل�صناعية عن 

��صتحو�ذها على ن�صبة 51% من �صركة 

�لتنمية لل�صناعات �حلديدية.

ت�صلمت  �أنها  لل�صركة  بيان  وذك��ر 

2009/7/26م  �مل��و�ف��ق  ح����د  �لأ ي���وم 

على  �لدولية  �مل�صرية  �صركة  مو�فقة 

�لعر�ض �ملبدئي لال�صتحو�ذ على ن�صبة 

لل�صناعات  �لتنمية  �صركة  م��ن   %51

عنه يف  ع���الن  �لإ �ل��ذي مت  �حلديدية  

2009/6/23 م. 

و�أ�صار �لبيان �إىل �أنه �صيتم �لإعالن 

ملجموعة  �لعامة  �جلمعية  موعد  ع��ن 

قر�ر  على  للت�صويت  �ل�صناعية  �أ�صرت� 

�ل�صتحو�ذ يف وقت لحق.

الزامل تفوز بمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء
في نورث آيالند بنيوزيلندا

بر�ج و�جللفنة ب�صركة �لز�مل للحديد، �أحد  فازت وحدة �لأ

قطاعات �صركة �لز�مل لال�صتثمار �ل�صناعي »�لز�مل لل�صناعة«، 

بعقد قيمته 88 مليون ريال �صعودي )23،5 مليون دولر �أمريكي( 

مل�صروع  �لطاقة  لنقل  �صبكية  حديدية  �أب��ر�ج  وتوريد  لت�صنيع 

تطوير �صبكة نقل �لكهرباء جهد 400 كيلو فولت يف منطقة نورث 

�آيالند يف نيوزيلند�. ويعد هذ� �مل�صروع �لبارز �أحد �أكرب م�صاريع 

 .1960 عام  منذ  نيوزيلند�  يف  تنفيذها  يتم  �لتي  �لطاقة   نقل 

حمولة  و�ختبار  بتجميع  �لعقد  ه��ذ�  مبوجب  �ل�صركة  و�صتقوم 

�لد�ئرة  م��زدوج��ة  �لطاقة  نقل  خطوط  �أب���ر�ج  من  �أن���و�ع  �صتة 

من  �أك��ر  وت��وري��د  ت�صنيع  �إىل  �إ�صافة  فولت،  كيلو   400 جهد 

425 برًجا حديدًيا، وذلك كجزء من م�صروع تطوير �صبكة نقل 

�أن  ويتوقع  نيوزيلند�.  �صمايل  �آيالند  نورث  �لكهرباء يف منطقة 

 .2010 ع��ام  نهاية   يف  ب���ر�ج  �لأ جميع  ت�صليم  من  �لنتهاء  يتم 

وجمموعة  �ملحدودة  ب��اور  تر�نز  �صركة  ي�صم  حتالف  و�صيقوم 

�مل�صروع.  ه��ذ�  بتنفيذ  �لنيوزيلنديتني  �ملتحدة  بيتي   بالفور 

وقد مت توقيع �لعقد يوم �لثالثاء 14 يوليو 2009.

إدراج الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
في سوق األسهم

�صيتم  �أنه  �ملالية  �ل�صوق  هيئة  �أعلنت 

1430/8/17ه���  �ل�صبت  يوم  من  �عتبارً� 

تد�ول  وبدء  �إدر�ج  2009/8/8م  �ملو�فق 

للبرتوكيماويات  �لوطنية  �ل�صركة  �أ�صهم 

�لبرتوكيماوية  �ل�صناعات  قطاع  �صمن 

ن�صبة  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى   ،2002 ب��ال��رم��ز 

ول  �لأ لليوم  مفتوحة  لل�صهم  �ل��ت��ذب��ذب 

فقط.
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حلواني إخوان توقع 
عقد مشروع إنشاء 
مجمعها الصناعي

�صرح �ملهند�ض  �صالح حفني �لع�صو 

�ملنتدب ل�صركة حلو�ين �إخو�ن �أن �ل�صركة 

�لحت��اد  �صركة  مع  �تفاقية  عقد  وقعت 

�لهند�صي للم�صاريع �ملحدودة وذلك يوم 

حيث  2009/7/16م  �ملو�فق  �خلمي�ض 

�ملرحلة  �إن�����ص��اء  على  �لت��ف��اق��ي��ة  ن�صت 

وىل من �ملجمع �ل�صناعي على م�صاحة  �لأ

9 �آلف مرت مربع تقريًبا وت�صمل  قدرها 

م�صنعي �لتعبئة و�ملعمول وبتكلفة �إن�صائية 

ت�صل �إىل 52 مليون ريال �صعودي ويتوقع 

للم�صروع  جمالية  �لإ �لتكلفة  ت�صل  �أن 

تكلفة  �إ�صافة  بعد  ري��ال  مليون   70 �إىل 

�ملعد�ت �ل�صناعية �جلديدة، و�أ�صار �إىل 

بهدف  �أهمية كربى  يكت�صب  �مل�صروع  �أن 

�ملحلي  �ل�صوق  يف  �ل�صركة  ح�صة  زي��ادة 

�لطاقة  زي���ادة  �إىل  �إ���ص��اف��ًة  و�لت�صدير 

�ل�صركة  خطة  م��ع  لتتو�فق  ن��ت��اج��ي��ة  �لإ

و�إدخ����ال  2025م  ع���ام  �إىل  �لتو�صعية 

غذية. �لتقنية �حلديثة يف �صناعة �لأ

)ينساب( تعلن عن بدء اإلنتاج في مجمعها بينبع الصناعية
�أع����ل����ن����ت ����ص���رك���ة ي���ن���ب���ع �ل���وط���ن���ي���ة 

نتاج  �لإ بدء  عن  )ين�صاب(  للبرتوكيماويات 

يف جممعها، مبدينة ينبع �ل�صناعية. 

مطلق  �ملهند�ض  �صعادة  بذلك  ���ص��ّرح 

د�رة،  �لإ جمل�ض  رئي�ض  �ملري�صد  حمد  ب��ن 

مو�صًحا   ، )�صابك(  يف  �ملالية  رئي�ض  نائب 

م�صانع  ثمانية  ي�صم  )ين�صاب(  جممع  �أن 

�إجمالية  �صنوية  طاقة  �صت�صيف  حديثة، 

تتجاوز �أربعة ماليني طن مرتي من �ملنتجات 

مليون   )1،3( ت�����ص��م��ل  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة، 

بروبيلني،  طن  �أل��ف  و)400(  �إثيلني،  طن 

)ب�صقيه   �إثيلني  ب��ويل  ط��ن  �أل���ف  و)800( 

�ألف  و)400(  �لكثافة(،  وع��ايل  �ملنخف�ض 

طن  �أل���ف  و)770(  ب��روب��ي��ل��ني،  ب���ويل  ط��ن 

ثيلني ، �إىل جانب )250( �ألف  جاليكول �لإ

طن من �لبنزين ومزيج �لز�يلني و�لتولوين، 

)�ل��ب��ي��وت��ني-1(  م��ن  ط��ن  �أل����ف  و)100( 

و)�لبيوتني-2(، و)25( �ألف طن من مادة 

ير(.  )مثيل ثالثي بوتيل �لإ

تطبق  )ي��ن�����ص��اب(  �صركة  �أن  م�صيًفا 

جممعها  لت�صغيل  �لعاملية  �لتقنيات  �أح��دث 

تطبيقها  �صيتم  بع�صها  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي، 

�ملجمع  �أن  م��ب��ي��ًن��ا  م����رة،  ول  لأ ب��امل��م��ل��ك��ة 

و�ل��ع��ط��ري��ة،  ل��وف��ي��ن��ي��ة،  �لأ �مل��ن��ت��ج��ات  ينتج 

باأنو�عها،  و�لبوليمر�ت  وك�صجينات،  و�لأ

�لبال�صتيكية  �ل�صناعات  يف  ت�صتخدم  �لتي 

�ملنت�صرة حول �لعامل.

فيبكو توقع عقد قرض مع صندوق التنمية 
الصناعية السعودي

بتاريخ  قر�ض  عقد  توقيع  عن  )فيبكو(  و�لتغليف  �لتعبئة  م��و�د  ت�صنيع  �صركة  �أعلنت 

مقد�رة  ا  قر�صً �ل�صندوق  قدم  مبوجبه  �ل��ذي  2009/07/12م.  �ملو�فق  1430/07/19ه����� 

بتكلفة  �جلامبو  �أكيا�ض  �صناعة  بق�صم  �لثانية  �لتو�صعة  لتمويل  وذلك  ريال   )9.900.000(

�ل�صركة لهذ�  تاريخ  �لثانية يف  �لتو�صعة  �إجمالية قدرها )18.000.000(ري��ال. وتعترب هذه 

�ملنتج �لذي ي�صتخدم يف جمالت عديدة ومنها �ملنتجات �ل�صناعية و�لغذ�ئية ومو�د �لبناء.

»الكابالت السعودية« تستحوذ على 79% من 
أسهم مجموعة أليمسان التركية

�أمتت �صركة �لكابالت �ل�صعودية نهاية 31 يوليو 2009م عقد �صر�ء 79% من �أ�صهم �صركة 

�أليم�صان �لرتكية مببلغ وقدره 123.75 مليون ريال �صعودي )33 مليون دولر �أمريكي( مع 

�حتفاظ �ملالك �ل�صابقني باحل�صة �ملتبقية ومقد�رها %21. 

ومت متويل �ل�صتحو�ذ مببلغ 112.5 مليون ريال �صعودي من خالل بنكني بقرو�ض  تدفع 

خالل خم�ض �صنو�ت على �أق�صاط ن�صف �صنوية، فيما مت متويل �ملتبقي من �مل�صادر �لذ�تية 

ل�صركة �لكابالت �ل�صعودية. 

و�أجنزت �ل�صفقة �لتي �صبق �لإعالن عنها بتاريخ  16 �أغ�صط�ض 2008م يف موقع تد�ول 

ا يعادل  100% يف تركيا )ما�ض كابلو ( حيث قدمت قر�صً من خالل �ل�صركات �ململوكة لها 

على  حينه  يف  �ل�صعودية  �لكابالت  �صركة  حت�صلت  وقد  �أليم�صان،  �صركة  من   %79 �متالك 

�صمان �لقر�ض برهن �أر�ض م�صنع �صركة �أليم�صان.

تقوم  �لتي  �إحدى �خلطو�ت �ل�صرت�تيجية  �أليم�صان  ويعد هذ� �ل�صتحو�ذ على �صركات 

�صو�ق �لو�عدة يف  بها �ل�صركة جتاه تعزيز وتنويع منتجاتها مما يعزز �لقدرة على تغطية �لأ

�خلليج �لعربي وي�صاهم يف متيز منتجات �صركة �لكابالت و�لرتكيز على �ل�صلع ذ�ت �لتقنية 

�لعالية يف جمال �لطاقة �لتي تتمتع بهو�م�ض ربحية مرتفعة.
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سبكيم وهانوا للكيماويات توقعان اتفاقية 
شراكة إلنشاء مشروع البوليمرات

وق��ع��ت �ل�����ص��رك��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة �ل��ع��امل��ي��ة 

هانو�  و�صركة  )�صبكيم(  للبرتوكيماويات 

 12 بتاريخ   �جلنوبية  �لكورية  للكيماويات 

�صركة  ن�صاء  لإ �صر�كة  �تفاقية  2009م  يوليو 

ك��ي��م��اوي��ات ج��دي��دة مب��دي��ن��ة �جلبيل  ب���رتو 

بينما   %75 فيها  �صبكيم  متتلك  �ل�صناعية 

و�صتقوم   .%25 للكيماويات  ه��ان��و�  متتلك 

طن   200،000 ب��اإن��ت��اج  �جل��دي��دة  �ل�����ص��رك��ة 

�لثيلني  فينيل  خالت  مادة  من  �صنوًيا  مرتي 

�لبويل  منتجات  من  م��رتي  طن  و125،000 

فينيل. و�صيتم بناء �مل�صانع على موقع �صركة 

تقريبية  �إجمالية  بتكلفة  باجلبيل  �صبكيم 

 1.1( �صعودي  ري��ال  مليار�ت   )  4( قدرها  

�أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  �أم��ري��ك��ي(.  دولر  م��ل��ي��ار 

2013م.  عام  بنهاية  نتاج  �لإ �مل�صاريع   تبد�أ 

�مل��ك��ون��ات  �مل�����ص��ان��ع  ه���ذه  منتجات  وت�صكل 

باحلر�رة  �ملذ�بة  �لال�صقة  للمو�د  �صا�صية  �لأ

�صباغ �حلر�رية �لتي ت�صتخدم يف �مت�صا�ض  و�لأ

و�مل��و�د  �لريا�صية  ح��ذي��ة  �لأ على  �ل�صدمات 

خ�صاب  �لأ وبخا�صة  �ملثقبة  للمو�د  �لال�صقة 

�ملو�د  توفري  و�صيتم  و�ملالب�ض  �لورقية  و�ملو�د 

و�صابك  �ل�صعودية  �أر�مكو  �صركة  من  �خل��ام 

و�صبق  �ل��ت��اب��ع��ة.  �صبكيم  ���ص��رك��ات  وب��ع�����ض 

ترخي�ض  �تفاقية  وقعت  �أن  �صبكيم  ل�صركة 

مريكية  �لأ موبيل  �ك�صون  �صركة  مع  �لتقنية 

 مل�����ص��روع �إن���ت���اج خ����الت ف��ي��ن��ي��ل �لي��ث��ي��ل��ني. 

ومن �ملعلوم �أن �صركة �صبكيم متلك حالًيا خم�ض 

نتاج منذ  �لإ بد�أتا  �ثنتان  تابعة منها  �صركات 

و�لبيوتانديول  �مليثانول  نتاج  لإ وذلك  �صنو�ت 

نتاج  لإ تابعة  �أخرى  �صركات  لثالث  �صافة  بالإ

�ل�صيتيك  وح��م�����ض  �ل��ك��رب��ون  �أك�����ص��ي��د  �أول 

�ملتوقع  م��ن  �لتي  ح���ادي  �لأ �لفينيل  وخ��الت 

 . �لقادمني  �ل�صهرين  خالل  نتاج  �لإ تبد�أ   �أن 

ثالثة  ح���و�يل  �صبكيم  ��صتثمار�ت  و�صتبلغ 

بنهاية  عام  �صعودي  ريال  ع�صر )13( مليار 

�لإجمايل  ن��ت��اج  �لإ حجم  يبلغ  فيما  2013م، 

2،5 مليون طن مرتي من �ملنتجات �ملختلفة، 

�ل�صرق  يف  وىل  �لأ للمرة  منها  �لعديد  ينتج 

و�صط. �لأ

)سابك( تعلن عن صدور موافقة الحكومة الصينية على 
إقامة المشروع المشترك مع شركة )ساينوبك( الصينية

لل�صناعات  �ل�صعودية  �ل�صركة  �أعلنت 

�ملو�فقة  تلقت  �أنها  )�صابك(   �صا�صية  �لأ

�لوطنية  �ل�صينية  �لهيئة  من  �لر�صمية 

مع  �مل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ����ص���الح  و�لإ للتنمية 

�ل�صينية  و�لكيماويات  �ل��ب��رتول  �صركة 

»ت��ي��اجن��ني«  )����ص���اي���ن���وب���ك( يف جم��م��ع 

مدينة  يف  حالًيا  بناوؤه  �جلاري  �ل�صناعي 

»تياجنني« بال�صني. 

حممد  �ملهند�ض  �صعادة  بذلك  �صرح 

ب��ن ح��م��د �مل��ا���ص��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 

�أن  مو�صًحا  �لتنفيذي،  �لرئي�ض  د�رة  �لإ

�لتعاون  على  ب��ن��اًء  ت��ي  ت��اأ �مل��و�ف��ق��ة  ه��ذه 

�ل�صرت�تيجي يف �أعقاب �لتفاق �لذي وقعه 

�لعربية  باململكة  �لطرفان يف مدينة جدة 

2008م، حيث  يونية   21 بتاريخ  �ل�صعودية 

�لطرفني  م�صاركة  على  �لت��ف��اق  ين�ض 

�ل�صناعي  »تياجنني«  جممع  يف  منا�صفة 

، ودر��صة �إمكانية �إ�صافة منتجات جديدة 

�مل��و�د  بع�ض  ت�صتخدم  كربونات(  )ب��ويل 

�لتي تعتمد على  �خلام �ملنتجة يف �ملجمع 

�إحدى تقنيات )�صابك(. 

من  �أن���ه  �ملا�صي  �ملهند�ض  و�أ���ص��اف 

ن�����ص��اء�ت  �لإ �أع���م���ال  تنتهي  �أن  �مل��ت��وق��ع 

2009م  ����ص���ب���ت���م���رب  يف  �مل����ج����م����ع  يف 

دولر.  م��ل��ي��ار�ت   3 ت��ق��ارب   با�صتثمار�ت 

جمالية للمجمع  نتاجية �لإ وتبلغ �لطاقة �لإ

خمتلف  م��ن  ط��ن(  مليون   3.2( ح��و�يل 

�لبرتوكيماوية، منها مليون طن  �ملنتجات 

�صافة �إىل منتجات �أخرى  من �لثيلني، بالإ

�لثيلني،  وجاليكول  �لثيلني،  �لبويل  مثل 

و�لبويل بروبيلني ، و�لبيوتاديني، و�لفينول 

، و�لبيوتني- 1. 

�أكرب  تعد  �ل�صني  �أن  بالذكر  �جلدير 

بناًء على  �لعامل  للبرتوكيماويات يف  �صوق 

قبل  م��ن  �ملحققة  �لنمو  م��ع��دلت  �رت��ف��اع 

�لقت�صاد �ل�صيني. و�صوف تعزز م�صاركة 

�ل�صناعي  »تياجنني«  )�صابك( يف جممع 

من  قربها  وت�صمن  �آ�صيا  يف  ح�صورها 

زبائنها �ملحليني، من خالل توفري �ملنتجات 

و�خلدمات �لتي تعزز هدفها �ل�صرت�تيجي 

يف  عاملًيا  �ملف�صلة  �لر�ئدة  �ل�صركة  لتكون 

جمال �لكيماويات.
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»الرياض للتعمير« 
توزع أرباًحا للنصف 
األول من 2009م

ح��������د  �ب�������ت�������د�ء م������ن ي��������وم �لأ

)2009/08/09م(  1430/08/18ه���� 

�صرف  للتعمري  �لريا�ض  �صركة  ت��ب��د�أ 

2009م  عام  من  ول  �لأ للن�صف  �أرب��اح 

عن  �لو�حد  لل�صهم  هللة   )25( بو�قع 

طريق م�صرف �لر�جحي وكافة فروعه 

د�خل �ململكة على �لنحو �لتايل:  

�ملحافظ  �أ���ص��ح��اب  �مل�صاهمون   -

بنكية  بح�صابات  �ملربوطة  �ل�صتثمارية 

�مل�صتحقة  رب���اح  �لأ مبالغ  �إي���د�ع  �صيتم 

مبا�صرة يف ح�صاباتهم لدى �لبنوك �لتي 

يتعاملون معها. 

�ملحافظ  �أ���ص��ح��اب  �مل�صاهمون   -

بح�صابات  �ملربوطة  غري  �ل�صتثمارية  

حملة  من  �مل�صاهمون  وكذلك  بنكية، 

فروع  �أح��د  مر�جعة  عليهم  �ل�صهاد�ت 

�ململكة  د�خ����ل  �ل��ر�ج��ح��ي  م�����ص��رف 

�أحقيتهم  يثبت  ما  معهم  م�صطحبني 

رباح. ل�صتالم �لأ

11.6 مليون ريال أرباح  »المعجل« 
خالل ستة أشهر

�ملعجل  حممد  جمموعة  �صركة  �أعلنت 

)�صتة  �ملنتهية  للفرتة  ولية  �لأ �ملالية  �لنتائج 

�أ���ص��ه��ر(، ع��ن ���ص��ايف �ل��رب��ح خ���الل �ل��رب��ع 

�لثاين 11.6 مليون ريال، مقابل 187 مليون 

وذلك  �ل�صابق  �لعام  من  �ملماثل  للربع  ريال 

مليون   5.4 ومقابل   %94 ق��دره  بانخفا�ض 

ق��دره  ب��ارت��ف��اع  وذل���ك  �ل�صابق  للربع  ري���ال 

 .%117

�لثاين  �لربع  خالل  �لربح  �إجمايل  وبلغ 

ري��ال  مليون   213 مقابل  ري���ال،  مليون   81

للربع �ملماثل من �لعام �ل�صابق 2008م وذلك 

بانخفا�ض قدره 62%، كما بلغ �لربح �لت�صغيلي 

خالل �لربع �لثاين 18.8 مليون ريال، مقابل 

�لعام  �ملماثل من  للربع  ريال  194.8 مليون 

�ل�صابق وذلك بانخفا�ض قدره %90. 

وبلغ �صايف �لربح خالل �صتة �أ�صهر 16.9 

330 مليون ريال للفرتة  مليون ريال، مقابل 

بانخفا�ض  وذلك  �ل�صابق  �لعام  من  �ملماثلة 

من  �ل�صهم  ربحية  وبلغت   ،%94.8 ق��دره 

�لربح �ل�صايف خالل �صتة �أ�صهر 0.14 ريال، 

مقابل 2.64 ريال للفرتة �ملماثلة من �لعام 

�ل�صابق بانخفا�ض قدره %94.8. 

�أ�صهر  �صتة  خ��الل  �لربح  �إج��م��ايل  وبلغ 

مليون   383.5 مقابل  ري��ال،  مليون   175.7

ريال للفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�صابق وذلك 

بانخفا�ض قدره %54. 

�صتة  خ��الل  �لت�صغيلي  �ل��رب��ح  بلغ  فيما 

 343.6 مقابل  ري��ال،  مليون   31.9 �أ�صهر 

مليون ريال للفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�صابق 

وذلك بانخفا�ض قدره %90.7.

1.19 مليار ريال .. صافي أرباح 
البنك األهلي في الربع الثاني 

من 2009

هلي �لتجاري �أرباًحا  حقق �لبنك �لأ

 2009 عام  من  �لثاين  �لربع  يف  �صافية 

بلغت 1.19 مليار ريال بزيادة 146 مليون 

ول من عام 2009  ريال مقارنة بالربع �لأ

وهي متثل زيادة بن�صبة 14يف �ملئة. 

كما حقق �لبنك �أرباًحا �صافية بلغت 

ول من  2.23 مليار ريال عن �لن�صف �لأ

39% باملقارنة  2009 بانخفا�ض بلغ  عام 

ول من عام 2008، ويرجع  مع �لن�صف �لأ

�إىل  �أ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  �لن��خ��ف��ا���ض  ه���ذ� 

�إىل  �لهادفة  للبنك  �ملتحفظة  �ل�صيا�صة 

دعم مركزه �ملايل. 

�صا�صية للبنك فقد  �أما �لن�صاطات �لأ

�صايف  �رت��ف��ع  حيث  �لنمو  يف  ��صتمرت 

بن�صبة  �خلا�صة  �ل��ع��م��ولت  م��ن  �ل��دخ��ل 

5.3%، ور�صوم �خلدمات �لبنكية بن�صبة 

�صهدت  فقد  �لعمالء  ود�ئ��ع  �أم��ا   ،%1.6

 %33 بن�صبة  ز�دت  بحيث  ملمو�ًصا  من��ًو� 

لتبلغ 206.862 مليون ريال يف نهاية 30 

يونيو 2009. 

و�ل�صلف  �لقرو�ض  �صايف  بلغت  وقد 

و�إج���م���ايل  ري�����ال  م��ل��ي��ون   105.812

ري���ال،  م��ل��ي��ون   256.905 �مل���وج���ود�ت 

 26.948 �مل�صاهمني  حقوق  و�إج��م��ايل 

من  ول  �لأ �لن�صف  نهاية  ريال يف  مليون 

عام 2009.

»األهلية للتأمين 
التعاوني« تحصل على 
موافقة مؤسسة النقد 
بخصوص نقل المحفظة

هلية للتاأمني �لتعاوين  ح�صلت  �ل�صركة �لأ

�ل�صعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ص�صة  مو�فقة  على 

ل�صركة  �لتابعة  �لتاأمينية  �ملحفظة  نقل  على 

�ل�صركة  �إىل  )�ل��ب��ح��ري��ن(  ه��ل��ي��ة  �لأ �ل��ت��اأم��ني 

خطاب  وف��ق  وذل��ك  �لتعاوين  للتاأمني  هلية  �لأ

وت��اري��خ  ت  م   / ظ  م   /2963 رق��م  �ملوؤ�ص�صة 

1430/7/28ه�.

يكون  فلن  �لتقييم  برنامج  ملعايري  ووفًقا 

�لتي  �لقيمة  �إن  حيث  لل�صهرة،  قيمة  هناك 

�صول فقط. ميكن نقلها هي قيمة �صايف �لأ
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 عودة التوسع في القروض الشخصية والصغيرة
في مصارف اإلمارات

م���ار�ت  �لإ م�صرف  حمافظ  �عترب 

�ل�صويدي  نا�صر  ب��ن  �صلطان  �مل��رك��زي 

�مل�����ص��ارف �خل��ل��ي��ج��ي��ة يف منح  ت��و���ص��ع 

ف���ر�د  �لأ وق��رو���ض  �ل�صغرية  �ل��ق��رو���ض 

بعد  طبيعًيا«  »�أم����ًر�  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 

�لقطاعات  بع�ض  على  �لطلب  ت��ر�ج��ع 

�أدت  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ص��ادي��ة  زم����ة  �لأ بفعل 

يف  �ل��ق��رو���ض  على  �لطلب  ت��ر�ج��ع  �إىل 

�ل�صيولة  �أن  �إىل  لفًتا  �لقطاعات،  بع�ض 

مار�تي  متوفرة لدى �لقطاع �مل�صريف �لإ

�أن  وم��وؤك��ًد�  عالية،  مب�صتويات  حالًيا 

ت�صهيالت دعم �ل�صيولة و�لقر�ر�ت �لتي 

طار، �أ�صهمت يف  مت �تخاذها يف هذ� �لإ

��صتقر�ر م�صتويات �ل�صيولة لدى �لقطاع 

�إىل  دفعها  ما  وه��و  بالدولة،  �مل�صريف 

�لعودة للتو�صع يف منح �لقرو�ض.

يذكر �أن حجم �لقرو�ض �ل�صخ�صية 

ت��ر�ج��ع يف ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و �مل��ا���ص��ي �إىل 

مع  م��ق��ارن��ة  دره���م  م��ل��ي��ار�ت   205.2

 226.4 مليار درهم يف نهاية عام 2008.

�ل��ود�ئ��ع يف  �إج��م��ايل حجم  �رت��ف��ع  فيما 

�لبنوك بنهاية يونيو �ملا�صي �إىل 961.7 

مليار   922.5 مع  مقارنة  دره��م  مليار 

بلغ  فيما   ،2008 ع��ام  نهاية  يف  دره��م 

�إج��م��ايل ح��ج��م �ل��ق��رو���ض ن��ح��و 1009 

م��ل��ي��ار�ت دره���م يف ي��ون��ي��و م��ق��ارن��ة مع 

993.7 مليار درهم يف نهاية 2008.

صندوقا استثمار إسالمي ونقدي برأسمال قدره 400 مليون 
جنيه لـ »البنك المصري الخليجي«

�أكد مدير عام قطاع �ل�صتثمار بالبنك �مل�صري �خلليجي 

حامت �صافعي، �أنه مت �لنتهاء من �إعد�د ن�صرة �لكتتاب �خلا�صة 

�صالمي، و�لتقدم بطلب تاأ�صي�صه للبنك �ملركزي بال�صندوق �لإ

�ملو�فقة  على  �حل�صول  �ملنتظر  من  �أن��ه  �صافعي  و�أ�صاف 

�لقادمة،  �لقليلة  ي��ام  �لأ خالل  �ل�صندوق  عمل  ببدء  �خلا�صة 

�لعامة  �لهيئة  مبعرفة  �لكتتاب  ن�صرة  �عتماد  �إىل  �صافة  بالإ

للرقابة �ملالية.

و�أو�صح �ل�صافعي �أنه يتم تاأ�صي�ض �صندوقي ��صتثمار �إ�صالمي 

ونقدي بر�أ�صمال قدره 400 مليون جنيه، بو�قع 200 مليون جنيه 

لكل منهما، على �أن تتوىل �صركة »بر�مي« �إد�رة �ل�صندوقني.

ية
عرب

استقرار االقتصاد يبقي التصنيف االئتماني السيادي 
)AA-( للسعودية عند

لالقت�صاد  �مل�صتقر  �مل�صتقبل  دفع 

بورز«  ن��د  �أ »�صتاندرد  وكالة  �ل�صعودي 

�لئ��ت��م��اين  �لت�صنيف  تبقي  �أن  �إىل 

 )AA-( ل�صيادي للمملكة عند م�صتوى�

على   )A-1+(و �ل��ط��وي��ل،  �مل���دى  على 

�لق�صري. �ملدى 

�أند بورز«  وح�صب تقرير »�صتاندرد 

فاإن �مل�صتقبل �مل�صتقر لقت�صاد �ململكة 

�لتي  �لعامة  للمو�زنة  �نعكا�ًصا  ياأتي 

تتمتع بقوة ��صتثنائية، كما �أنه �نعكا�ض 

�ملخاطر  مو�جهة  يف  �حلكومي  للنجاح 

�جليو�صيا�صية �لتي متر بها �ملنطقة.

�لت�صنيف  �إن  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ق��ول   

�لئ���ت���م���اين �ل�����ص��ي��ادي ل��ل��م��م��ل��ك��ة قد 

ي��رت��ف��ع يف ح���ال ت��ر�ج��ع��ت �مل��خ��اط��ر 

�ملنطقة،  بها  متر  �لتي  �جليو�صيا�صية 

معاجلة  يف  تقدم  �إح���ر�ز  مت  ح��ال  ويف 

�لق�صايا �لجتماعية، ومن بينها  بع�ض 

�لبطالة.

�ململكة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  �أو���ص��ح  ك��م��ا 

ت��ت��م��ت��ع يف �ل���وق���ت �ل���ر�ه���ن مب��رون��ة 

كبرية  حماية  ت�صكل  ��صتثنائية  مالية 

لالقت�صاد �ملحلي من تد�عيات �لتباطوؤ 

�لعاملي. �لقت�صادي 



ية
ود

سع

أسواق
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أسواق

هلي ال�سعودي عن وجود حت�سن  ك�سف تقرير �سادر عن البنك الأ

عمال يف اململكة للربع الثالث من 2009  كبري يف م�ستوى التفاوؤل بالأ

مقارنًة بالربع الثاين، م�سرًيا اإىل Xهور موؤ�سرات اإيجابية ت�سري 

اإىل اإمكانية تعايف القت�ساد العاملي، مع ارتفاع اأ�سعار النفط اإىل 

اأعلى م�ستوى خالل �سبعة اأ�سهر لتبل≠ 70 دولًرا للربميل الواحد. 

هلي  الأ البنك  ملوؤ�سر  الثالث  الربع  تقرير  هلي  الأ البنك  ويعد 

الذي  اململكة   يف  عمال  بالأ للتفاوؤل  �سرتيت  ب��راد  اآن��د  ودان 

اآند براد �سرتيت جنوب  ي�سدره البنك بالتعاون مع �سركة دان 

و�سط املحدودة. اآ�سيا وال�سرق الأ

مؤشر البنك األهلي يظهر 
تحسنًا في مستوى التفاؤل 

باألعمال في السعودية

في إصداره للربع الثالث من 2009

دلئل اإيجابية 

وكبري  �لرئي�ض  �أول  نائب  قال  جانبه  من 

�صعيد  �ل��دك��ت��ور  ه��ل��ي  �لأ �لبنك  �قت�صاديي 

تظهر  �لثالث  للربع  �ملوؤ�صر  نتائج  »�إن  �ل�صيخ، 

ع��م��ال  �لأ جمتمع  ث��ق��ة  يف  حت�صًنا  مبجملها 

�لثالثة  لل�صهور  �ملحلي  �لقت�صادي  باملناخ 

�ملقبلة، وهذ� له دلئل �إيجابية �صتنعك�ض على 

�لثاين  �لن�صف  يف  �ل�صعودي  �لقت�صاد  �أد�ء 

نتائج  ا  �أي�صً ت��وؤك��ده  ما  وه��و  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  من 

�لتي  �لثاين  للربع  �ل�صعودية  �ل�صركات  �أرب��اح 

�أ�صارت مبجملها �إىل ��صتمر�ر �لنمو و��صتقر�ر 

من  �لرغم  على  عام  ب�صكل  �لكلي  �لقت�صاد 

و�جهتها  �لتي  �لعاملية  �ملالية  زم��ة  �لأ تبعات 

عمال«. قطاعات �ملال و�لأ

�مل��ن��اخ  يف  »�لتح�صن  ب��ي��ان  يف  و�أ����ص���اف 

�صهر �لثالثة �لقادمة، له دلئل  �لقت�صادي لالأ

من  �لثاين  �لن�صف  على  �صتنعك�ض  �إيجابية 

�لعام«.

من جانبه، قال �لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة 

�آ���ص��ي��ا و�ل�����ص��رق  د�ن وب��ر�د���ص��رتي��ت ج��ن��وب 

»يف  مري�صند�ين  ر�جي�ض  �ملحدودة،  و�صط  �لأ

ظل ظهور �ملزيد من �ملوؤ�صر�ت �لتي تدل �إىل 

تربز  �ل��ع��امل��ي،  �لقت�صاد  رك��ود  �آث���ار  ت��ر�ج��ع 

عمال �ل�صعودي  �لتوقعات �مل�صتقبلية ملجتمع �لأ

يجابية. فقد  للربع �لثالث مبزيد من �لثقة و�لإ

�إىل  عمال  بالأ �لتفاوؤل  موؤ�صر  نتائج  �أ���ص��ارت 

من  ع��م��ال  �لأ وح��د�ت  ربحية  توقعات  �رتفاع 

غري قطاع �لنفط و�لغاز لت�صل �إىل 42 نقطة 

يدعم هذ�  �لثاين.  �لربع  نقطة يف   12 مقابل 

حلجم  �لتفاوؤل  موؤ�صر  يف  قوي  �صعود  �لتوجه 

�ملبيعات للربع �لثالث �لذي بلغ 49 نقطة مقابل 

بالجتاه  يتعلق  وفيما  �ل��ث��اين.  �ل��رب��ع  يف   12

تر�خي  �إىل  �لدر��صة  ت�صري  للت�صخم  �حلايل 

حيث  و�خلدمات  �ل�صلع  �أ�صعار  على  �ل�صغط 
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م�صتوياته  �أدنى  من  �صعوده  �إىل  �ملوؤ�صر  ي�صري 

�لتي و�صلها يف �لربع �لثاين �إىل )-18( نقطة 

ليبلغ )-1( نقطة للربع �لثالث«.

ون��ة  �لآ يف  �لنفط  �أ�صعار  �رتفاع  ظل  ويف 

عمال  بالأ �لتفاوؤل  موؤ�صر  �أظهر  فقد  خرية،  �لأ

�نعكا�ًصا �إيجابًيا على نتائج قطاع �لنفط و�لغاز 

�لذي �أبدى حت�صًنا ملحوًظا يف توقعات �صايف 

رباح ليبلغ 38 نقطة للربع �لثالث مقابل 23  �لأ

من  �لعظمى  �لغالبية  �أن  �إل  �لثاين،  �لربع  يف 

�أعربت عن  �لقطاع  هذ�  عمال يف  �لأ وح��د�ت 

عدم ثقتها با�صتمر�رية �أ�صعار �لنفط �حلالية 

قطاع  يف  �لبيع  �أ�صعار  موؤ�صر  �أظهره  ما  وهو 

نقطة   )23-( �إىل  مرت�جًعا  و�ل��غ��از  �لنفط 

مقابل )-18( يف �لربع �لثاين.

عمال يف  بالأ �لتفاوؤل  موؤ�صر  �أن  �إىل  ي�صار 

نتج عن  �إ�صد�ر  �ل�صعودية هو  �لعربية  �ململكة 

و�صركة  هلي  �لأ للبنك  �ل�صرت�تيجية  �ل�صر�كة 

�صد�ر  د�ن �آند بر�د �صرتيت، �إذ ي�صّكل هذ� �لإ

عمال. كما  حدث بني موؤ�صر�ت �لتفاوؤل بالأ �لأ

�صنوي  رب��ع  �أ�صا�ض  على  �ملوؤ�صر  �إ���ص��د�ر  يتم 

ر�صد  يف  فعالية  �ل��ط��رق  �أك���ر  �أح���د  ليكون 

�مل�صتقبلية  و�لتوجهات  عمال  �لأ جمتمع  روؤي��ة 

�صد�ر  �لإ �إطالق  و�صيتم  �ل�صعودي  لالقت�صاد 

�لر�بع منه لهذ� �لعام يف �صهر �أيلول/ �صبتمرب 

�ملقبل.

اقت�سادات اخلليج 

ون��ة  �لآ يف  �لنفط  �أ�صعار  �رتفاع  ظل  ويف 

عمال  بالأ �لتفاوؤل  موؤ�صر  �أظهر  فقد  خرية،  �لأ

�لنفط  قطاع  نتائج  على  �إيجابًيا  �نعكا�ًصا 

و�لغاز �لذي �أبدى حت�صًنا ملحوًظا يف توقعات 

�لثالث  للربع  نقطة   38 ليبلغ  رب���اح  �لأ �صايف 

�لغالبية  �أن  �إل  �ل��ث��اين،  �لربع  يف   23 مقابل 

عمال يف هذ� �لقطاع  �لعظمى من وحد�ت �لأ

�أ�صعار  با�صتمر�رية  ثقتها  ع��دم  عن  �أعربت 

�أ�صعار  موؤ�صر  �أظهره  ما  وهو  �حلالية  �لنفط 

�إىل  مرت�جًعا  و�ل��غ��از   �لنفط  قطاع  يف  �لبيع 

 )-23( نقطة مقابل )-18( يف �لربع �لثاين. 

و�أظهرت نتائج تقرير �صعاع كابيتال �خلليجي 

�أن    2009 �مل�صتثمرين خالل �صهر يوليو  لثقة 

موؤ�صر �صعاع كابيتال �ل�صعودي لثقة �مل�صتثمرين 

��صتمر �إيجابًيا �إىل حٍد كبري م�صجاًل 135.8 

�خلليجي. �لثقة  موؤ�صر  على  ليتفوق   نقطة 

ثقة  يف  ملحوًظا  تر�جًعا  �لتقرير  �أظهر  كما 

قليميني و�لعامليني بدول جمل�ض  �مل�صتثمرين �لإ

نقطة   10.5 �ملوؤ�صر  تر�جع  حيث  �لتعاون، 

�صعاع  ملوؤ�صر  �لكبري  �ل��رت�ج��ع  ب�صبب  وذل��ك 

كابيتال لثقة �مل�صتثمرين«.

�ل�صوق  »تتمتع  ���ص��ع��اع  ت��ق��ري��ر  و�أ����ص���اف 

�ل�صعودية بثاين �أعلى ن�صبة لثقة �مل�صتثمرين يف 

�ملنطقة، وذلك بالرغم من �لرت�جع �لطفيف 

�أن  �إل  يف كل من �ملوؤ�صر �ل�صعودي و�لقطري، 

كاأف�صل  مكانتهما  على  حافظا  �ل�صوقني  كال 

�صو�ق لال�صتثمار«. �لأ

�صهد  يوليو  �صهر  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار 

�لكثري من �لتحديات لقت�صاديات دول جمل�ض 

�لتعاون، حيث تغريت نظرة �مل�صتثمرين للو�صع 

بن�صبة  ا  �نخفا�صً م�صجلًة  �حلايل  �لقت�صادي 

�ل�صهر،  ه��ذ�  خ��الل   %15  - �إىل  لت�صل   %30

ولكن هذ� �لهبوط مل يقت�صر على دول جمل�ض 

�نخف�صت  حيث  فح�صب،  �خلليجية  �لتعاون 

�لنا�صئة  �لعاملية  �صو�ق  لالأ �مل�صتثمرين  نظرة 

من 14% لت�صل �إىل -5%، كما �نخف�صت نظرة 

و�ل�صني  و�لهند  للرب�زيل ورو�صيا  �مل�صتثمرين 

بن�صبة 9.1% لت�صبح %13.3«.

�لتعاون  جمل�ض  دول  �إىل  »بالن�صبة  وتابع 

�مل�صتقبلي  �مل��ن��ظ��ور  ب��ق��ي  ف��ق��د  �خل��ل��ي��ج��ي، 

�ملقبلة  �ل�صتة  �صهر  لالأ �إيجابًيا  للم�صتثمرين 

حيث بلغت �لن�صبة خالل هذ� �ل�صهر %53.3 

مقارنة ب�65.2% يف �ل�صهر �ملا�صي، وبالرغم 

�أن  �إل   %11.8 �لبالغ  �لنخفا�ض  ه��ذ�  م��ن 

�إيجابًيا  م��از�ل  للمنطقة  �مل�صتقبلي  �ملنظور 

�صو�ق �لعاملية �لنا�صئة �لتي ح�صلت  مقارنة بالأ

و�لهند  ورو�صيا  و�ل��رب�زي��ل   %55 ن�صبة  على 

و�ل�صني ح�صلت على %56.7«.
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توقعات بتراجع 
نمو االقتصاد 
الخليجي إلى 
3.6% العام 

الجاري

و�سع  يف  اخلليجية  ال���دول 

اق���ت�������س���ادي وم������ايل ج��ي��دي��ن 

والتطور  النمو  ملوا�سلة  يوؤهلهما 

املتو�سط  جل  الأ يف  القت�سادي 

ولو مبعدلت اأقل مما كان مقدًرا 

يف بداية العام.
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�لنفط.  �أ�صعار  على  �لعاملي  �لقت�صادي  �لنمو 

لل�صلطات،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �ل���ص��ت��ج��اب��ة  �أن  �إل 

و��صتمر�ر  �ل�صخمة،  �لدولية  و�لحتياطيات 

يف  �صاهمت  �ل���ص��ت��ث��م��اري؛  �حلكومي  ن��ف��اق  �لإ

زمة  �لأ ث��ار  لآ �ملنطقة  �قت�صاد�ت  مناعة  تعزيز 

�ملالية و�لقت�صادية �لعاملية.

حر�ض  رغ���م  �أن����ه  ي��وؤك��د  �ل��ت��ق��ري��ر  �أن  �إل 

نفاق  �حلكومات �خلليجية على مو��صلة خطط �لإ

�أنها - وكما دعا  �إل  و�ل�صتثمار من دون تغيري، 

مذكرة  يف  �خلليجية  �ل��غ��رف  �حت��اد  ذل��ك  �إىل 

 - زم��ة  �لأ تد�عيات  ملعاجلة  ت�صور�تها  �صمنها 

حمفزة  �قت�صادي  �إنقاذ  خطط  بتبني  مطالبًة 

و�إجر�ء�تها  تنظيماتها  تعزيز  �إىل جانب  للنمو، 

باأقل  زم��ة �حلالية  �لأ نفق  �أجل �خلروج من  من 

�خل�صائر �ملمكنة.

�صهام  �لإ �خلطط  ه��ذه  �صاأن  من  �إن  وق��ال 

من  ع��م��ال  �لأ موؤ�ص�صات  من  �ملئات  جتنيب  يف 

لف  فال�ض وهو ما يهدد ع�صر�ت �لآ �لت�صرر و�لإ

و�نخفا�ض  وظائفهم  ب��ف��ق��د�ن  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 

م�صتوياتهم �ملعي�صية.

و�صع  يف  �ل��ت��ع��اون  دول  �أن  �لتقرير  و�أك���د 

�قت�صادي ومايل جيدين يوؤهلهما ملو��صلة �لنمو 

ولو  �ملتو�صط  ج���ل  �لأ يف  �لقت�صادي  و�لتطور 

�لعام.  بد�ية  يف  مقدًر�  كان  مما  �أقل  مبعدلت 

�لعام  �لقت�صادي يف  �لن�صاط  يعتدل  �أن  ويتوقع 

�ملقبل وي�صجل ن�صبة منو تقدر ب�3 - %4.

�حل�صابات  تتحول  �أن  �لتقرير  توقع  كما 

�جلارية يف �لبلد�ن �مل�صدرة للنفط من فائ�ض 

بلغ 400 مليار دولر تقريًبا عام 2008، �إىل عجز 

مقد�ره 30 مليار دولر يف �لعام �جلاري. موؤكًد� 

يف �لوقت نف�صه �إمكان �حتو�ء هذ� �لتدهور �صمن 

�لحتياطات  �إىل خمزون  بالنظر  حدود مريحة 

 �لكبري �لذي متكنت هذه �لقت�صاد�ت من تكوينه. 

دول  �إي���ر�د�ت  �نخفا�ض  ا  �أي�صً �لتقرير  وتوقع 

بن�صبة %60  و�لغاز  �لنفط  �خلليج من �صادر�ت 

يف عام 2009 لت�صل 200 مليار دولر �إذ� �صجل 

متو�صط �أ�صعار �لنفط �لعام �جلاري مبلغ �أربعني 

معدلت  ترت�جع  �أن  يتوقع  كما  للربميل.  دولًر� 

�لت�صخم.

زمة  �أكد تقرير حديث، �أن تد�عيات و�آثار �لأ

للتاأثري على دول  �لعاملية وجدت طريقها  �ملالية 

قنو�ت  خم�ض  ع��رب  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض 

رئي�صية تتمثل يف �أهمها �نخفا�ض �أ�صعار �لنفط 

مو�ل �خلارجية،  �خلام، وتقل�ض تدفق روؤو�ض �لأ

و�ل�صناعة،  �لبناء  م��و�د  على  �لطلب  وت��ر�ج��ع 

�ملجل�ض  لدول  حقيقية  حتديات  �صيخلق  ما  وهو 

ا فيما يخ�ض تر�جع معدل �لنمو  عام  خ�صو�صً

.2009

�لعامة  مانة  �لأ �أعدته  �ل��ذي  �لتقرير  وق��ال 

�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  غ��رف  لحت���اد 

�لقت�صادية  �مل��ر�ك��ز  م��ن  ع��دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

»�إن��ه  �ملا�صي:  يوليو  �صهر  خ��الل  �ملتخ�ص�صة 

زم��ة  �لأ وت��د�ع��ي��ات  �آث���ار  تفاقم  ��صتمر�ر  وم��ع 

�أن  يتوقع  �لعامليني،  �لقت�صادي  و�لركود  �ملالية 

�لدول  فيها  مبا  للنفط  �مل�صدرة  �لبلد�ن  حتقق 

 %3،6 مبعدل  منًو�  �لتعاون  جمل�ض  يف  ع�صاء  �لأ

يف �لعام �جلاري مقابل 5.6% حققتها يف  عام 

نفاق �ل�صتثماري يف  2008 معترًب� �أن مو��صلة �لإ

زمة �ملالية  هذه �لدول ت�صاهم يف تخفيف حدة �لأ

�لعاملية على �ملنطقة باأ�صرها«.

م�صتفي�صة  ق��ر�ءة  قدم  �لذي  �لتقرير  وبني 

للو�صع �لقت�صادي �خلليجي يف عام 2009، �أن 

زمة  هنالك �لكثري من �لتد�عيات �لناجمة عن �لأ

�ملالية بد�أت تظهر يف �ل�صهرين �ملا�صيني �أبرزها 

�خلليجية  �ملال  �أ�صو�ق  يف  �حلادة  �لنخفا�صات 

و�إعالن عدد من �ملوؤ�ص�صات �ملالية �خلليجية عن 

تكبد خ�صائر فادحة، و�نخفا�ض �أ�صعار �ملوجود�ت 

�حل��ادة  �لتقلبات  معها  ي��ت��ز�م��ن  و�ل��ع��ق��ار�ت، 

�لعاملية.  و�لئتمان  �مل��ال  �أ�صو�ق  ت�صهدها   �لتي 

زمة  و�أ�صار �إىل �أنه ومع ت�صاعد حدة تاأثري�ت �لأ

بالتاأثري  �لقطاع �خلا�ض  �أن�صطة  بد�أت  �لعاملية، 

عمال  على �أكر من �صعيد �صو�ء تر�جع فر�ض �لأ

فر�ض  وتقل�ض  �ملنف�صة  �حلكومية  و�مل�صروعات 

�ل�صادر�ت عالوًة على تر�جع حجم �لتمويالت 

�حلكومية.

مناعة اقت�صادات املنطقة 

تعاين  �ملجل�ض  دول  �قت�صاديات  �أن  و�أو�صح 

تباطوؤ  �آث���ار  وم��ن  �ملالية  زم���ة  �لأ تد�عيات  م��ن 
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رسم خريطة طريق العالم 
االقتصادية للخروج من األزمة

الحوار االقتصادي األمريكي الصيني:



�1�لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009تداول18 تداول �لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009 �1�لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009تداول18 تداول �لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009

عقدت يف وا�صنطن م�ؤخًرا 

جل�صات احل�ار اال�صرتاتيجي 

م�����ري�����ك�����ي  االق�����ت�����������ص�����ادي االأ

بنظر   اع��ت��ر  ال���ذي  ال�صيني 

كثريين من املحللني على اأنه 

اأهم ح�ار يف تاريخ العالقات 

ك�نه  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  املتقلبة 

ياأتي يف ظل اأزمة مالية عاملية 

ب���داأت م��ن ال���الي��ات املتحدة. 

ويرى املحلل�ن اأن هذا اللقاء 

اخل��روج  اإىل  ي����ؤدي  اأن  ميكن 

زم�����ة  ���ص��ري��ًع��ا م���ن ت��ب��ع��ات االأ

احل��ال��ي��ة ع��ر ر���ص��م خريطة 

ط���ري���ق اق���ت�������ص���ادي���ة ع��امل��ي��ة، 

ور����ص���م م�����ص��ت��ق��ب��ل االق��ت�����ص��اد 

ال���ع���امل���ي يف ال����ق����رن احل�����ادي 

والع�صرين يف حال جناح اأهم 

عامليني  اقت�صاديني  قطبني 

اآليات معينة  يف التفاهم على 

لذلك.

أوباما: العالقات بين الواليات 
والصين  األمريكية  المتحدة 
الحالي  القرن  شكل  ستحدد 
مصالح  في  يشتركان  فالبلدان 
البداية  كانت  وإذا  مشتركة، 
بالتعاون بين شعبينا، فإن العالم 

سيكون في حال أفضل.

وباك�صتان«. و�أكد قائاًل »نحن يف �لو�قع يف غمار 

وجهات  وت��ب��ادل  حقيقي  ح��و�ر  لتعزيز  حماولة 

�لنظر ب�صكل �صريح«.

من ناحية �أخرى، قال �ملتحدث با�صم وز�رة 

مريكية فيليب كر�ويل لل�صحافيني  �خلارجية �لأ

نوق�صت  �لتي  �لق�صايا  من  جمموعة  »هناك  �إن 

منها �لقت�صادية و�ل�صرت�تيجية، ومنها ما يعود 

�إىل �لعالقات �لثنائية«.

و�عترب �أنه »�إذ� كنا نريد �إحر�ز تقدم ب�صاأن 

�إجر�ء�ت  �إىل �تخاذ  تغري �ملناخ، فنحن بحاجة 

ذ�ت معنى، لي�ض فقط من جانب �لعامل �ملتقدم 

و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، ول��ك��ن م��ن ج��ان��ب �لعامل 

�لنامي، مبا يف ذلك بلد�ن مثل �ل�صني و�لهند«.

كاملة  جمموعة  �ملتحدة  للوليات  �أن  و�أك��د 

للبحث مع �ل�صني و»نحن  �لثنائية  �لق�صايا  من 

لدينا ق�صايا عاملية مع �ل�صني«.

مريكي بار�ك �أوباما كلمة  و�ألقى �لرئي�ض �لأ

للحو�ر  وىل  �لأ ل��ل��دورة  �لفتتاحية  �جلل�صة  يف 

�لقت�صادي و�ل�صرت�تيجي بني �لوليات �ملتحدة 

مريكية  و�ل�صني. كما قادت وزيرة �خلارجية �لأ

مريكي  �لأ �خل��ز�ن��ة  وزي��ر  مع  كلينتون  هيالري 

تيم غيثرن �حلو�ر مع نائب رئي�ض جمل�ض �لدولة 

�لدولة  وع�صو جمل�ض  �صان،  ت�صي  و�نغ  �ل�صيني 

�ل�صيني د�ي بينغ قوه.

�ل�صيني  و�لرئي�ض  �أوب��ام��ا  �لرئي�ض  وك��ان 

خالل  �مل�صرتك،  �حل��و�ر  �أطلقا  قد  جينتاو  هو 

�جتماعهما يف لندن، يف �إبريل �ملا�صي. 

كلمة اأوباما

�أن  �أوب��ام��ا  مريكي بار�ك  �لأ �لرئي�ض  ور�أى 

�لعالقات بني �لوليات �ملتحدة و�ل�صني �صتعطي 

ل��دى  و�أن  �صكله،  و�ل��ع�����ص��ري��ن  �ل��و�ح��د  ل��ل��ق��رن 

�لطرفني »م�صالح م�صرتكة«. 

�أن  م��ريك��ي��ة  �لأ د�رة  �لإ يف  م�صوؤولون  و�أك���د 

�ل�صرت�تيجي  للحو�ر  ول  �لأ �ل�صنوي  �لجتماع 

و�لقت�صادي بني �ل�صني و�لوليات �ملتحدة �لذي 

و��صنطن،  يف  �ملا�صي  27و28يوليو  يومي  عقد 

ناق�ض �لعديد من �لق�صايا و�خلطو�ت �لتي ميكن 

�لقيام بها لتعزيز �لنتعا�ض �لقت�صادي.

ر�سالة لل�سينيني

��صمه،  ن�صر  كبري، طلب عدم  م�صوؤول  وقال 

�إن �أهم ر�صالة لل�صينيني خالل �حلو�ر كانت �أن 

مريكي«.  »هناك تغيرًي� �أ�صا�صًيا يف �لقت�صاد �لأ

�أردِت  »�إذ�  �لثانية لل�صني   �لر�صالة  �إن  و�أ�صاف 

حتقيق �أهد�فك �لتنموية، ف�صيكون عليك �إيجاد 

طريقة للقيام بذلك، من دون �لتكال �لكلي على 

�لت�صدير«.

»�أن  تفهم  �أن  �ل�صني  على  �أن��ه  على  و�صدد 

�لت�صدير  بوجه  �صد  و�صع  بب�صاطة،  لي�ض  مر  �لأ

�إىل  �لعودة  بعدها  من  عامني، ميكن  على مدى 

ما  ت�صدير  كان ميكنك  �خل��و�يل، حيث  ي��ام  �لأ

�ل�صتهالك  معدلت  تز�يد  �إىل  نظًر�  تريدين، 

يف �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، ويف �أم��اك��ن �أخ���رى من 

�لقت�صاد �لعاملي«.

ول من نوعه بعد تويل  وجاء هذ� �حلو�ر �لأ

دع��وة  عقب  من�صبه  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لرئي�ض 

�إيجاد  �إىل  خ��رية  �لأ �لفرتة  يف  �ملتكررة  �ل�صني 

�ل�صعيف،  �لدولر  بدًل من  دولية  �حتياط  عملة 

مريكية  �لأ د�رة  �لإ حفيظة  �أثار  �لذي  مر  �لأ وهو 

مريكيني  �جلديدة و�عتربه عدد من �مل�صوؤولني �لأ

مريكي. من �لقومي �لأ تهديًد� مبا�صًر� لالأ

مريكي  �لأ �مل�صوؤول  �أو�صح  �ل�صدد  هذ�  ويف 

�مل�صائل  �أن  ��صمه  عن  �لك�صف  عدم  طلب  �لذي 

�لكيفية  ح��ول  مت��ح��ورت  نوق�صت  �لتي  خ���رى  �لأ

�لتي �صتحمي �لوليات �ملتحدة من خاللها �أمنها 

�لقومي �لذي يعترب »غري قابل للتفاو�ض«.

رفيع  �آخ��ر  �أمريكي  م�صوؤول  ق��ال  جهته،  من 

يكون  �أن  »ما نحاول حتقيقه هنا هو  �إن  �مل�صتوى 

�حلو�ر مع �ل�صني �أو�صع نطاًقا و�أكر ��صرت�تيجية 

من نو�ح عديدة«. و�أ�صاف �أن �لق�صايا �لتي نوق�صت 

من  و��صعة  جمموعة  فيها  مبا  »�صاملة«،  كانت 

و�لق�صايا  رهاب  �لإ بينها  من  �أخرى،  مو�صوعات 

�صلحة �لنووية. قليمية وعدم �نت�صار �لأ �لإ

ا جمموعة كاملة  و�أ�صار �إىل »�أننا ناق�صنا �أي�صً

عناوين  يف  تظهر  �لتي  �مللحة،  �لتحديات  من 

و�أفغان�صتان  �إي����ر�ن  مثل  �ل��ي��وم��ي��ة،  �ل�صحف 
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متعدد  عامل  من  ينقلنا  و�لع�صرين  �لو�حد 

�ل�صر�كة«. ور�أت  �إىل عامل متعدد  قطاب  �لأ

�أن »هذ� �حلو�ر �ل�صرت�تيجي و�لقت�صادي 

نطاقه  يف  �ل�صابقة  �حل���و�ر�ت  عن  يختلف 

بني  �لتباين  مظهرة  ومقاربته«،  وج��وه��ره 

�حلو�ر  مع  �ملنعقدة  �جلل�صات  هذه  �آليات 

�ل�صرت�تيجي  و�حل����و�ر  �مل�صتوى  �ل��رف��ي��ع 

مريكي  �لقت�صادي، �لذي �أن�صاأه �لرئي�ض �لأ

�ل�صابق جورج بو�ض.

وح��ث��ت ك��ل��ي��ن��ت��ون ع��ل��ى �ل��و���ص��ول �إىل 

�أر���ص��ي��ة م�����ص��رتك��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ال 

زمة  �لتهديد�ت و�لتحديات �لعاملية، مثل �لأ

�لنووي،  �لنت�صار  من  و�حلد  �لقت�صادية، 

وكوريا  �لنظيفة،  و�لطاقة  �ملناخي،  و�لتغري 

�ل�صمالية، و�إير�ن، و�أفغان�صتان، وباك�صتان. 

وختمت بالقول »�إد�رة �أوباما �حت�صنت 

ه��ذ� �حل���و�ر م��ع �ل�����ص��ني، يف وق��ت مبكر 

ننا نريد لها �أن تكون منتجة، وهذه  وبقوة، لأ

همية بالن�صبة  م�صاألة على جانب كبري من �لأ

�إيل كوزيرة للخارجية«.

العالقة بني البلدين

م���ن ج��ه��ت��ه، �ع���ت���رب وزي�����ر �خل���ز�ن���ة 

ول  �لأ �أن �لجتماع  تيموثي غيثرن  مريكي  �لأ

ل��ل��ح��و�ر �لق��ت�����ص��ادي �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي بني 

أسواق

ال��والي��ات  على  كلينتون: 
المتحدة والصين وضع األسس 
شأنها  م��ن  شاملة،  لعالقة 
متعدد  ع��ال��م  إل��ى  ت���ؤدي  أن 

الشراكة.

�ل�صدد  ه��ذ�  �أوب��ام��ا يف  �لرئي�ض  و�أ���ص��ار 

ل  �أظهرت، مبا  �لقت�صادية  زم��ة  �لأ »�أن  �إىل 

يدع جماًل لل�صك، �أن �خليار�ت �لتي نعتمدها 

�لعاملي،  �لقت�صاد  على  تنعك�ض  بلدنا  د�خل 

لنيويورك،  �أو  ل�صياتل  فقط  لي�ض  و�قع  وهذ� 

رئي�ض  نائب  وو�صف  و�صنجن«.  ل�صانغهاي  بل 

�حلكومة �ل�صينية �للقاء ب�»�للحظة �حلرجة 

زمة«.  للخروج من �لأ

�أن  �عتقاده  عن  �أع��رب  قد  �أوباما  وك��ان 

�ل�صرت�تيجي  �لقت�صادي  �حل��و�ر  جل�صات 

و�ل�����ص��ني،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ب��ني  وىل  �لأ

�إيجابية وبناءة و�صاملة  �أ�صا�صية  »خطوة دفع 

يف  �أوب��ام��ا  و�أ���ص��اف  بلدينا«.  بني  للعالقات 

بيان قبيل بدء �لجتماعات �أن �لعالقات بني 

�حلايل  �لقرن  �صكل  �صتحدد  و�ل�صني  بالده 

مًعا«. مبدًيا  ثقته  نتحملها  م�صوؤولية  »وتلك 

م�صرتكة،  م�صالح  يف  ي�صرتكان  �لبلدين  باأن 

»و�إذ� كانت �لبد�ية بالتعاون بني �صعبينا، فاإن 

�لعامل �صيكون يف حال �أف�صل«.

�لتعاون  �لبلدين »ميكنهما  �أن  و�أو���ص��ح 

�لنتعا�ض  نحو  �ملتبادلة  م�صاحلهما  لدفع 

�مل��ايل«.  �ل�صتقر�ر  و»تعزيز  �لقت�صادي«  

و�أ�صاف �أن �لوليات �ملتحدة و�ل�صني »ميكن 

يف  �مل�صرتكة  م�صاحلهما  لتعزيز  تتعاونا  �أن 

و�ملزدهرة«  منة  و�لآ �لنظيفة  �لطاقة  جمال 

�صلحة  �لأ �نت�صار  وق��ف  �أج��ل  من  و»�ل��ت��ع��اون 

�لنووية«.

 عامل »متعدد ال�سراكة« 

�خلارجية  وزي���رة  جانبها، �أعلنت  م��ن 

�لوليات  �أن على  مريكية هيالري كلينتون  �لأ

���ص�����ض لعالقة  �لأ و�ل�����ص��ني و���ص��ع  �مل��ت��ح��دة 

�صاملة، من �صاأنها �أن توؤدي �إىل عامل »متعدد 

�ل�صر�كة«. 

وقالت كلينتون يف �فتتاح �جلل�صة �لعامة 

مريكي  �لأ و�لقت�صادي  �ل�صرت�تيجي  للحو�ر 

�ل�صيني يف مبنى رونالد ريغان يف و��صنطن 

تتويج  ���ص��و�ء،  حد  على  وب��د�ي��ة  تتويج  »ه��ذ� 

قبل  �أ�صالفنا  قبل  من  �ملتخذة  ج��ر�ء�ت  ل��الإ

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أقامت  عندما  عاًما،   30

وما  ر�صمية،  دبلوما�صية  عالقات  و�ل�صني 

�لقت�صاد  لنمو  �زده���ار  مرحلة  م��ن  تبعها 

لبلدينا  �صمح  دبلوما�صي،  وتو��صل  �ل�صيني 

بالو�صول �إىل مكان هذه �لفر�صة«.

ا  و��صتطردت »لكن هذ� �حلو�ر ميثل �أي�صً

ر�صاء �أ�ص�ض �إيجابية  بد�ية جهد غري م�صبوق لإ

�ل�صينية-  ل��ل��ع��الق��ات  و���ص��ام��ل��ة  وت��ع��اون��ي��ة 

مريكية يف �لقرن �حلادي و�لع�صرين«. �لأ

تاأثرت  »فيما  �أن��ه  �إىل  كلينتون  ولفتت 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��ني  �ملا�صية  �ل��ع��الق��ات 

و�ل�����ص��ني ب��ف��ك��رة ت����و�زن �ل��ق��وى ب��ني �ل���دول 

�لقرن  يف  �جل��دي��د  �لتفكري  ف���اإن  �ل��ك��ربى، 

هوجينتاو: هذا اللقاء بمنزلة 
من  للخروج  الحرجة  اللحظة 

األزمة العالمية الحالية.
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�أختلف كثرًي� مع من يرون �إرجاء �أو تقلي�ض �لكتتابات �جلديدة 

من  ج��زًء�  تبيع  قائمة  ل�صركات  �أو  ج��دي��دة،  ل�صركات  كانت  �صو�ء 

ح�صتها للجمهور.

و�أتفق كثرًي� مع هيئة �صوق �ملال يف جدولة هذه �لطروحات، وعدم 

�كتتاب جديد  كل  �أن  فكرة  تعميمه من  �لبع�ض  يحاول  ما  �إىل  �لنظر 

ي�صحب �ل�صيولة ويوؤثر على موؤ�صر �ل�صوق ، فما هي �إل �أ�صياء �خرتعها 

�مل�صاربون، ويحق لهم حماولة حماية م�صاحلهم، لكن يحق لل�صغار 

يزد�د مع  �أن  نتمنى  قلياًل منهم  نفًر�  ن  لأ �آمنة،  قناة  ي�صتثمرو� يف  �أن 

�لوقت ل يبيع �أ�صهمه ويحتفظ بها ��صتثماًر� و�عًد� رمبا جنى ثماره يانعة 

يام. يف م�صتقبل �لأ

�أنه كلما حتولت  ول  خر �لذي ل يقل �أهمية عن �لهدف �لأ مر �لآ �لأ

�صركة عائلية �إىل �صركة م�صاهمة مغلقة فهي تتحول �إىل �صكل قانوين �أكر 

�ل�صتقر�ر  ز�د هذ�  �صركة م�صاهمة عامة  �إىل  وكلما حتولت  ��صتقر�ًر�، 

يف �ل�صكل �لقانوين، وهذ� �أمر يحتاجه �قت�صاد ل تز�ل غالبية من�صاآته 

�خلا�صة ت�صنف حتت �ملن�صاآت �لعائلية.

موؤخًر� �نتهى �كتتابان يف قطاعي �لبرتوكيماويات وقطاع �ل�صناعة، 

�كتتاباتها  �أعلنت عن  قد  �لهيئة  تكون  �أن  �أمتنى  �ملجلة  تطبع هذه  وفيما 

من  هو  �ليومي  �ل�صوق  موؤ�صر  يجعلون  ل  �أنا�ض  منها  لي�صتفيد  �جلديدة، 

يدير مدخر�تهم و��صتثمار�تهم بقدر ما يحاولون و�صينجحون باإذن �هلل �أن 

يجعلو� �ل�صركات �لناجحة و�ملد�رة ب�صكل �حرت�يف، و�ملر�قبة ب�صكل �صارم 

هي قبلة �أمو�لهم ذ�ت �حلجم �ل�صغري.

على  �لكثريين  �صاعد  كاف  بوقت  موعدها  قبل  �لكتتابات  �إعالن  �إن 

�ل�صتعد�د لها، و�ل�صتفادة منها، فحتى من يبيعون �أ�صهمهم حال طرحها 

هم �أنها �صبه م�صمونة على  يف �أول �أيام �لتد�ول يحققون عو�ئد معقولة، و�لأ

روؤو�ض �أمو�لهم �لتي �أتنمى دوًما �أن يعيدو� �صخها يف �كتتاب جديد، �أو يف 

�صهم �صركة ت�صهد قو�ئمها �ملالية لها بالنجاح، وي�صهد لها �ل�صوق و�لقت�صاد 

بالتقدم.

اختالف واتفاق

محمد اليامي
كاتب �قت�صادي

منار
على  »دليل  و�ل�صني،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

و�لتز�منا  �لبلدين  بني  �لعالقة  �أهمية 

�ت�صاع  �إىل  غيثرن  و�أ���ص��ار  بتعزيزها«. 

كثرًي�  ب��اأن  معرتًفا  �حل���و�ر،  ه��ذ�  نطاق 

من �لق�صايا �لعاملية �ملركزية، مثل �لنمو 

لتغري  و�لت�صدي  �لقت�صادي  �صالح  و�لإ

�ملناخ »تتطلب �للتز�م �ل�صيا�صي �مل�صتمر 

وغ���ري م�����ص��ب��وق ل��ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ولي��ات 

�ملتحدة و�ل�صني«.

�لتي  ج������ر�ء�ت  �لإ غيثرن �أن  و�أك����د 

يف  و�ل�صني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �تخذتها 

زم����ة �مل��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة »ق��دم��ت  ���ص��وء �لأ

�جلماعي  لنجاحنا  جًد�  كبرية  م�صاهمة 

�لركود  هذ�  قوة  �حتو�ء  من  ن،  �لآ حتى 

�لقت�صادي وبدء ��صتعادة �لثقة«. وو�صف 

ج�����ر�ء�ت  م���ريك���ي ه���ذه �لإ �مل�����ص��وؤول �لأ

�لتز�مات  �إىل  بالن�صبة  للغاية«  ب��»�ملهمة 

�صيا�صة  على  »للحفاظ  و�ل�صني  ب��الده 

�إىل حني  د�ع���م���ة،  و�ق��ت�����ص��ادي��ة  ق��وي��ة 

�نتعا�ض �لطلب ب�صدة يف هذه �ملرحلة من 

زمة«.  �لأ

�لجتماعات »تاأتي  هذه  �أن  و�عترب 

�ل�صني  �أن  خ��ا���ص��ة  ح��رج��ة،  حل��ظ��ة  يف 

�لر�ئدتني  بو�صفهما  �ملتحدة  و�لوليات 

���ص��و�ء،  ح��د  على  �لعاملي  �لقت�صاد  يف 

فقط  ل��ي�����ض  �مل�����ص��وؤول��ي��ة،  عليهما  ت��ق��ع 

ا بالن�صبة �إىل  مل�صلحة مو�طنينا، بل �أي�صً

�لقت�صاد �لعاملي«.

   و�أ�صار �إىل �أن هناك »�صرورة لو�صع 

�أكر ��صتد�مة  �أ�صا�ض  �إطار جديد لو�صع 

�إىل  �لعاملي«، لفًتا  للنمو  ت��و�زًن��ا  و�أك��ر 

على  و�ل�صني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �لتز�م 

جمموعة  دول  من  غريها  مع  �صو�ء  حد 

�حلمائية  �لتد�بري  عن  »بالتخلي  �ل���20 

وخلق فر�ض جديدة للم�صي قدًما لتو�صيع 

�لتجارة بني بلدينا«.

مع  نعمل  نحن  »�ل��ي��وم  و�أ���ص��اف     

�ل�صني ل�صمان �مل�صاركة �لكاملة و�لتمثيل 

ط��ر�ف  �لأ �ملتعددة  �لتفاقات  و�صع  يف 

مثل  و�ملجموعات،  �لرئي�صة  �جلهات  مع 

جمموعة �ل�20، من �أجل �ل�صتقر�ر �ملايل 

للموؤ�ص�صات �ملالية �لدولية«.
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تحقيق

ظهور بوادر التعافي رغم استمرار 
المعاناة من تراجع الطلب

قطاع البتروكيماويات واألزمة المالية:

تحقيق - سالم البركاتي
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خالل العقود القليلة املا�سية �سيطرت ال�سناعات البرتوكيماوية على املجال ال�سناعي، 

وكر�ست دول العامل الكربى والرائدة �سناعًيا جل اهتمامها بهذا النوع من ال�سناعات مما 

اأدى اإىل تطورها ال�سريع وامللحوظ الذي اأدى اإىل نقلة يف حياة الب�سرية.

حيث �عتمدت �ل�صناعات على قاعدة و��صعة من 

�لرو�ت �لطبيعية ممثلة يف �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

�صافة �إىل �أن �ملنتجات �لبرتوكيماوية �ملتنوعة  بالإ

�لتي  �ملجالت  جميع  يف  �ل�صد�رة  مكان  حتتل 

توؤدي  �أنها  كما  ن�صان،  لالإ �ليومية  �حلياة  مت�ض 

�ملنتجات  تعتمد على  �أخرى  تنمية �صناعات  �إىل 

مو�د  نتاج  لإ و�لو�صيطة  �صا�صية  �لأ �لبرتوكيماوية 

�ل�صناعة  هذه  ب��د�أت  حيث  متنوعة  ��صتهالكية 

�لثورة  ب��د�ي��ة  يف  �ل��ب��رتول  ��صتخد�م  وك��ان 

كم�صدر  ��صتخد�مه  على  مقت�صًر�  �ل�صناعية 

و�ل�صناعات  �لكيمياء  علم  تقدم  �أن  �إل  للطاقة 

للنفط  مهًما  �آخ��ر  ��صتخد�ًما  �أظهر  �لكيميائية 

�مل�صتخرجة  �مل��رك��ب��ات  بع�ض  ����ص��ت��خ��د�م  وه���و 

فال�صناعات  �لكيميائية.  �ل�صناعات  يف  منه 

�لبرتوكيماوية )�لكيميائية( من �أكر �ل�صناعات 

�لنفطية تطوًر� ومنًو� خالل �لعقود �لقليلة �ملا�صية 

�ملتحدة  �لوليات  وخا�صة  �ل�صناعية  �ل��دول  يف 

و�ليابان ودول �أوروبا �لغربية وعلى ر�أ�صها �أملانيا 

هذه  �أول��ت  وق��د  و�إيطاليا،  وفرن�صا  وبريطانيا 

�لعناية  ك��ل  �لبرتوكيماوية  �ل�صناعات  �ل���دول 

�ل�صناعات  م��ن  ب�صل�صلة  وربطتها  و�لتف�صيل 

�لنقل  و�صائل  �صناعة  مثل  خ���رى  �لأ �صا�صية  �لأ

و�ل�صناعات  و�جلوية  و�لبحرية  �لربية  باأنو�عها 

لكرتونية و�لغذ�ئية و�صناعة �لك�صاء و �مللب�ض. �لإ
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زمة قطاع البرت وكيماويات والأ

جملة  ��صتطلعت  �ل��ت��ايل  �لتحقيق  ويف 

تد�ول �آر�ء عدد من �خلرب�ء حول �أد�ء قطاع 

�ل�صعودية  �صهم  �لأ �صوق  يف  �لبرتوكيماويات 

�لقطاع  ث��ر  ت��اأ وم���دى  �ملا�صية  �ل��ف��رتة  خ��الل 

ا جلهة  زمة �ملالية �لعاملية �حلالية خ�صو�صً بالأ

تر�جع �لطلب.

�صوؤون  يف  �خلبري  �أك��د  �ل�صدد  ه��ذ�  ويف 

للمجموعة  �ملنتدب  و�لع�صو  �لبرتوكيماويات 

�صليمان  �ل�صناعي  لال�صتثمار  �ل�صعودية 

زمة  بالأ �لبرتوكيماويات  قطاع  تاأثر  �ملنديل 

ب�صكل  ر�أي���ه  ح�صب  �لتاأثري  ك��ان  و�إن  �ملالية 

�لعاملي  �لطلب  ت��ر�ج��ع  ب�صبب  مبا�صر  غ��ري 

�ملنديل  وق��ال  �لبرتوكيماوية،  �ملنتجات  على 

�صترتكز �لتاأثري�ت على قطاع �لبرتوكيماويات 

�ملالية  و�لعو�ئد  �لربحية  يف حدوث تر�جع يف 

بع�ض  لدى  �لتاأثري  يقت�صر  ورمبا  عام،  ب�صكل 

�ل�صركات على تر�جع معدلت منوها.

على  �ل��ت��اأث��ري�ت  �أن  �إىل  �ملنديل  و�أ���ص��ار 

�صركات �لبرتوكيماويات يف �خلارج قد ت�صل 

�إىل تكبدها خ�صائر مالية وبالتايل قد ي�صطر 

بع�صها �إىل تقلي�ض ن�صاطها و�إغالق عدد من 

م�صانعها.

و�أو�صح �ملنديل، �أنه من �لطبيعي �أن يطال 

�لعامل  م�صتوى  على  �لبرتوكيماويات  �صناعة 

تر�جع  �أهمها  من  �لتي  �لتاأثري�ت  من  ج��زًء� 

منو هذه �ل�صناعة و�نخفا�ض �أ�صعارها، و�لتي 

�صهدت  حيث  حالًيا،  ب��و�دره��ا  تظهر  ب���د�أت 

يف  ا  �نخفا�صً خ����رية  �لأ ون����ة  �لآ يف  ����ص���و�ق  �لأ

 60 نحو  ن�صبته  بلغت  �لبرتوكيماويات  �أ�صعار 

�أنه �صينعك�ض  يتوقع  �لذي  مر  �لأ �ملئة. وهو  يف 

�لعاملة يف هذ�  لل�صركات  �ملالية  �لنتائج  على 

خري من هذ� �لعام. �لقطاع خالل �لربع �لأ

زمة  اإيجابيات الأ

زمة على �صركات  وحول �إيجابيات هذه �لأ

�إن  �ملنديل  قال  �ململكة،  يف  �لبرتوكيماويات 

نتاجية  زمة �صينتج عنها �نخفا�ض �لطاقة �لإ �لأ

ل��ع��دد م��ن �مل�����ص��ان��ع ح���ول �ل��ع��امل، وب��ال��ت��ايل 

على  �ملحلية  �ل�صركات  م��ر  �لأ ه��ذ�  �صي�صاعد 

�صو�ق �لعاملية ويف هذه  ملء هذ� �لنق�ض يف �لأ

نتاجية. �حلالة قد تعمل بكامل طاقتها �لإ

من  كثري  �صيا�صات  تخبط  �أن  �إىل  و�أ�صار 

�ملالية  زم��ة  �لأ تد�عيات  ملو�جهة  �لعامل  دول 

ما  وه��و  �لنا�ض  ل��دى  �لهلع  زي���ادة  يف  �أ�صهم 

�إىل  لفًتا  �ملالية،  �صو�ق  �لأ على  بدوره  �نعك�ض 

ن من �إجر�ء�ت  �أنه بالرغم مما �تخذ حتى �لآ

يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  زم�����ة  �لأ �آث����ار  لتقلي�ض 

�إل  �أمريكا،  ا يف  �لدول وخ�صو�صً �قت�صاديات 

جر�ء�ت مل تت�صح بعد يف ظل  �أن نتائج هذه �لإ

زم��ة  �لأ تد�عيات  بتفاقم  �لتوقعات  ��صتمر�ر 

وت�صببها يف ركود �قت�صادي طويل. 

و�أبرز �لع�صو �ملنتدب للمجموعة �ل�صعودية 

�لتي  ���ص��ب��اب  �لأ �أه���م  �ل�صناعي  لال�صتثمار 

�لبرتوكيماويات  �صناعة  جن��اح  يف  �أ�صهمت 

عدم  يف  قوله  ح�صب  تتمثل  �لتي  �ل�صعودية، 

على  تاأ�صي�صها  وق��ت  �ل�صناعة  ه��ذه  �عتماد 

�لتمويل �لبنكي و�إمنا على �لتمويل �حلكومي، 

وباأ�صعار  �ململكة  يف  �مل��ت��و�ف��ر  �ل��غ��از  وت��ن��وع 

جذ�بة، �إىل جانب �حلو�فز �لبرتولية �ملقدمة 

جنبية �لتي �أ�صهمت  من �حلكومة لل�صركات �لأ

�ل�صركات  منها  ��صتفادت  �صر�كات  خلق  يف 

�ملحلية.

و��صتعر�ض �ملنديل �أهم �لدرو�ض �مل�صتفادة 

مبيًنا  جنبية،  �لأ �ل�صركات  مع  �لتعامل  من 

حماية  يف  �أ�صهمت  جنبية  �لأ �ل�صركات  �أن 

�أي  وتفادي  ومالًيا  قانونًيا  �ملحلية  �ل�صركات 

�إفال�صات، وتعميق مفهوم �ل�صالمة د�خل بيئة 

�لعمل يف �مل�صانع للوقاية من �ملخاطر وربطها 

ولويات  �لأ مقدمة  يف  وو�صعها  فيها  باحلو�فز 

قبل �لربحية، �إىل جانب تغيري مفهوم ومهام 

وتوجيه  �ل�صركات  يف  �ملوظفني  �صوؤون  �إد�رة 

خالل  من  �لب�صري  �لعن�صر  نحو  �هتمامها 

د�ء. �لرب�مج �لتدريبية وتطوير �لأ

حجم االستثمارات الخليجية 
البتروكيماويات  صناعة  في 
سيبلغ120 مليار دوالر في عام 

2010م.
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حجم ال�ستثمار يف البرتوكيماويات

�أن يبلغ حجم  ورجحت تقارير �قت�صادية 

�ل�صتثمار�ت �خلليجية يف �صناعة  �لكيماويات 

و�أن   ،2010 بحلول  دولر  مليار   120 نحو 

�ملنتجات  �أحد  وهو  يثيلني،  �لإ يف  �إنتاج  �لنمو 

خالل  �صيرتكز  �صا�صية،  �لأ �لبرتوكيماوية 

�ل�صرق  منطقة  يف  �ملقبلة  �خلم�ض   �ل�صنو�ت 

بحلول   2010  فاإنه  لذلك،  ونتيجة  و���ص��ط.  �لأ

جمل�ض  دول  يف  يثيلني  �لإ �إن��ت��اج  �صيت�صاعف 

�ل��ق��در�ت  م��ن  �مل��ئ��ة  20  يف  لي�صكل  �ل��ت��ع��اون 

البتروكيماويات  شركات 
بسداد  االلتزام  مشكلة  تواجه 
المتراكمة  والفوائد  القروض 

مع المصارف.

نتاجية �لعاملية. �لإ

وح��ق��ق��ت �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت �خل��ل��ي��ج��ي��ة يف 

منًو�  و�لبرتوكيماويات  �لكيماويات  �صناعة 

 ن�صبته 5 يف �ملئة خالل �لفرتة من عام 2000 

�إىل 2006م مرتفًعا من 52 مليار  دولر �إىل 70 

مليار دولر، �لتي كانت ت�صكل 59 يف �ملئة من 

�إجمايل  �ل�صتثمار�ت �خلليجية يف �ل�صناعات 

�لتحويلية �لبالغة 118.3 مليار دولر.

�لقطاع  هذ�  يف  �لعاملني  عدد  بلغ  بينما 

م��رت��ف��ًع��ا  من  2006م  يف  163.134ع����ام����اًل 

بن�صبة  �أي   ،2000 عام  يف  عاماًل   122.735

منو بلغت 32.5 يف �ملئة خالل هذه  �لفرتة.

ووفًقا لرئي�ض منظمة �خلليج لال�صت�صار�ت 

�ل�صناعية »جويك« ميثل قطاع  �لبرتوكيماويات 

دول  منظومة  �قت�صاد  دع��ائ��م  م��ن  و�ح����ًد� 

جمل�ض �لتعاون  �خلليجي، وقد �صهدت �صناعة 

يف  �ملا�صيني  �لعقدين  يف  �لبرتوكيماويات 

م�صبوقة  غري  مرحلة  ع�صاء  �لأ معظم  �ل��دول 

من �لتطور �مل�صتمر يتوقع  لها �أن ت�صتمر بالقوة 

ذ�تها يف �مل�صتقبل �ملنظور. 

وي��ت��ف��ق ك��ث��ري م���ن �مل���ر�ق���ب���ني ع��ل��ى  �أن 

قطاع  يف  �ل�صد�رة  دور  للعب  موؤهلة  �ملنطقة 

�لبرتوكيماويات يف �لقرن  �حلادي و�لع�صرين. 

 

حتديات وخماطر

قطاع  مو�جهة  م��ن  �قت�صاديون  وح���ذر 

زمة مالية كبرية  �لبرتوكيماويات يف �ململكة لأ

حديثة  �ل�صركات  �إنتاج  توقف  �إىل  ت��وؤدي  قد 

مليار   15 فيها  ي�صتثمر  �لتي  بال�صوق  �لعهد 

�لتي  �ملخاطر  من  �لقت�صاديون  وقلل  ري��ال، 

��صتطاعت  �لتي  �لقدمية  �ل�صركات  ت�صيب 

�لتاأ�صي�ض، لكن هذه �ل�صركات  �إطفاء تكاليف 

�ملالية  زم���ة  �لأ ب�صبب  ج��دي��ًد�  ت��و�ج��ه حت��دًي��ا 

رباح  يتمثل يف �لتوقعات بالرت�جع �حلاد يف �لأ

وهو ما قد يوؤدي �إىل توقف �لعمل يف �ل�صركات 

�جلديدة �لتابعة لها.

وتوقع �لباحث �لقت�صادي و�خلبري �ملايل 

ي�صهد  �أن  د�غ�صتاين  عبد�لعزيز  �ل��دك��ت��ور 

تردي  ب�صبب  متذبذبة  فعل  ردة  �صهم  �لأ �صوق 

نهاية  �لنتائج  �إعالن  وتوقيت  �لقطاع  �أو�صاع 

�لربع �لثاين من �لعام �جلاري، موؤكًد� يف هذ� 

�إل  هي  ما  �حلالية  �ل�صوق  حالة  �أن  �ل�صدد 

و�صاع. قر�ءة مبدئية لالأ

و�أ�صار �لدكتور عبد�لعزيز د�غ�صتاين �إىل 

�ل�صناعة  تعترب  �لبرتوكيماويات  �صناعة  �أن 

من  نتاج  �لإ حجم  �أن  مبيًنا  باململكة،  �لثانية 

نتاج �لعاملي،  هذ� �لقطاع يقارب �ل�10% من �لإ

مرحلة  جت��اوز  حالًيا  ب��د�أت  �ململكة  �إن  حيث 

�أن  و��صتطاعت  كخامات  برتوكيماويات  �إنتاج 

تثبت قدمها يف �ل�صناعات �لو�صطية حيث ز�د 

ذلك من ميزتها �لتناف�صية يف �لعامل.

تو�جهها  �ل��ت��ي  غ����ر�ق  �لإ م�صاكل  وح���ول 

�ل��دك��ت��ور  ق���ال  و�ل�����ص��ني  �ل��ه��ن��د  م��ن  �ململكة 

�ل�صعودية  �ل�����ص��ادر�ت  مركز  �إن  د�غ�صتاين 

حترك يف خطوة لها مدلولن �أولهما هو �أن بع�ض 

�ململكة يف  موقع  تدرك  بد�أت  �ملعنية  �جلهات 

�أن  خر  �لآ و�ملدلول  �ل�صناعات،  هذه  خريطة 

فاعل  ب�صكل  �أ�صهم  �ملدين  �لقطاع  موؤ�ص�صات 

يف �لدفاع عن �ملنتجات �لتي ت�صدرها �ململكة 

وحمايتها بطرق قانونية.

�صركات  تو�جه  �صوف  د�غ�صتاين:  وق��ال 

�لبرتوكيماويات م�صكلة �للتز�م ب�صد�د �لقرو�ض 

ويف  �مل�صارف  مع  خا�صة  �ملرت�كمة  و�لفو�ئد 

�لوقت نف�صه جند �أن كبار �ملودعني يف �لبنوك 

يف  �ل�صتثمار  ب�صبب  �خل�صائر  و�ج��ه��و�  ق��د 

�جتهت  �مل�صارف  �أن  جند  وبالتايل  �أمريكا، 

قر��ض ورفع ن�صبة �لفائدة  �إىل خف�ض ن�صبة �لإ

تعمل  �مل�صارف  �أن  �إىل  �إ�صافة   %5 من  �أكر 

على حت�صيل ديونها لدى �ل�صركات. 

�أ�صبحت  �ململكة  �أن  د�غ�صتاين  و�أو���ص��ح 

�لتي  �لبرتوكيميائية  لل�صناعات  وقبلة  مركًز� 

�ل�صناعة  تلك  يف  �لثقل  م��رك��ز  لها  �أ�صبح 

�إىل  م�صرًي�  وخارجها،  �ململكة  د�خل  و�إد�رتها 

�ل��ري��ادة يف هذ�  �ملحافظة على  �أن��ه لب��د من 

منتجني  من  نتحول  �أن  على  و�لعمل  �ملجال 

�لبرتوكيميائية  �ل�صناعات  يف  ولية  �لأ للمو�د 

�إىل  وحتويلها  ولية  �لأ �مل��و�د  تلك  ت�صنيع  �إىل 

منتجات نهائية تدر علينا عو�ئد جمزية �أكر 

ولية �لتي نبيعها �إىل  مما تدره علينا �ملو�د �لأ

ثم  نهائية  منتجات  �إىل  فيحولونها  خرين  �لآ

�صك  ول  م�صاعفة  باأ�صعار  لنا  بيعها  يعيدون 

��صرت�تيجية كربى،  �أهمية  له  �لتوجه  �أن هذ� 

تقوم  �أن  �ملخت�صة  �جلهات  على  يجب  لذلك 

متنح  �ل��ت��ي  �ل��رت�خ��ي�����ض  م��ن  ن�صبة  بتحديد 

حتويل  لغر�ض  برتوكيميائية  م�صانع  ن�صاء  لإ

ولية �لتي تنتج حملًيا �إىل مو�د نهائية  �ملو�د �لأ

�ل�صناعية  غ��ر����ض  �لأ يف  مبا�صرة  ت�صتعمل 

و��صتخد�مها  ت�صديرها  يتم  بحيث  �ملختلفة 

حملًيا كمنتج نهائي.

م�ساكل التمويل

�لق��ت�����ص��ادي  �خل��ب��ري  ك�صف  جهته  م��ن 

�أن عدًد� من  �لدكتور عبد�هلل �صادق دحالن 
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عجًز�  تو�جه  �صوف  �لبرتوكيماويات  �صركات 

�ل�صعري  �لن��ح��د�ر  ب�صبب  �لقرو�ض  ل�صد�د 

بروبيلني  م��ادت��ي  �أ���ص��ع��ار  �إن  وق���ال  �ل��ك��ب��ري، 

و�لبويل �إيثيلني وهما �أ�صا�ض �ملو�د �لبال�صتيكية 

�لعاملية هبط �صعرها للطن بنحو  �صو�ق  �لأ يف 

�لربع، وزيادة �لهبوط عن هذ� �ل�صعر لي�ض له 

�ملنتجة  �مل�صانع  �إقفال  هي  و�ح��دة  نتيجة  �إل 

�أو حتقيق �خل�صائر �لرت�كمية  للمادتني موؤقًتا 

حال  يف  �لنهائي  ق��ف��ال  �لإ �إىل  �صتوؤدي  �لتي 

��صتمر �لنخفا�ض �ل�صعري. 

وتوقع دحالن �أن يكون �لعام �حلايل عاًما 

�لطلب  فيه  ينخف�ض  �أن  يتوقع  حيث  �صعًبا؛ 

�صعار %60.  �لعاملي 30% و�لأ

�ل�صركات �جلديدة  �أن  وحذر دحالن من 

وب���د�أت  ���ص��رك��ات   8 �إىل  ع��دده��ا  ي�صل  �ل��ت��ي 

�صتبد�أ  �لتي  تلك  �أو  �ملا�صي،  �لعام  ن��ت��اج  �لإ

ي�صل  ما  ��صتثمار�تها  وتبلغ  �لعام  هذ�  �لعمل 

�إىل 15 بليون ريال، تو�جه خطًر� كبرًي� يتمثل 

يف عدم متانة مركزها �ملايل حيث ��صتهلكت 

�نعد�م  وبالتايل  و�لبناء  �لتاأ�صي�ض  يف  �أمو�لها 

�إطفاء  �نتهت من  �أو  �ملايل،  وجود �لحتياطي 

وب�صكل  معها  �لوقوف  �لدولة  وعلى  �لتكلفة، 

�أي  �ل�صركات  هذه  تتخذ  مل  �صف  ولالأ �صريع. 

زمة �لعاملية.  خطو�ت لو�صع خطة ملو�جهة �لأ

�لقدمية  �ل�صركات  �أما  دح��الن:  و�أ�صاف 

ثر �صوف يكون على م�صتوى  مثل �صابك فاإن �لأ

نها ��صتطاعت بناء قاعدة  �لربحية يف �أغلبه لأ

يف  �لنخفا�ض  تتحمل  �أن  وميكن  متينة  مالية 

�أن  �إىل  دح��الن  و�أ���ص��ار  موؤقتة.  لفرتة  �لربح 

تقلي�ض  �إىل  ���ص��ي��وؤدي  �لعاملية  زم���ة  �لأ ت��اأث��ري 

ل�صتثمار�تها  �صابك  ومنها  �لعاملية  �ل�صركات 

حول �لعامل.

وعلى �ل�صعيد �خلليجي يبلغ حجم �لطاقة 

�أك��ر  �لبرتوكيماوية  لل�صناعات  نتاجية  �لإ

مليون   37 منها  �لعام،  مليون طن يف   70 من 

مليوًنا   28 �صابك  منها  تنتج  �ململكة  يف  طن 

ول من �لعام �جلاري  �صنوًيا بنهاية �لن�صف �لأ

 %45 �ل�صعودية  �مل�صانع  �إنتاج  ويبلغ  2009م، 

ما  ن��ت��اج  �لإ ز�د  وق��د  �خلليجي.  ن��ت��اج  �لإ م��ن 

ن��ت��اج  و�لإ  ،%260 و2007م   2000 عامي  بني 

�لزيادة  ت�صتمر  �أن  ويتوقع   ،%160 �ل�صعودي 

 7.8 2012م  عام  حتى  �ململكة  يف  نتاجية  �لإ

 2.7 2009م  �حل��ايل  �لعام  ويف  طن،  مليون 

مليون طن. 

البرت وكيماويات و�سوق املال

زم���ة �لتي  ت��اأث��ري �لأ وت��ط��رق دح��الن �إىل 

�صوق  على  �لبرتوكيماويات  قطاع  يو�جهها 

�صهم �ل�صعودية، م�صرًي� �إىل �أن �لتاأثري �صوف  �لأ

يكون و��صًحا جًد� نتيجة �لرت�جع �حلاد �ملتوقع 

يف �أرباح �صركات هذ� �لقطاع �حليوي و�لرئي�ض 

�لذي ي�صكل نحو ثلث �صركات �ل�صوق. 

ودعا دحالن كاًل من �صندوق �ل�صتثمار�ت 

�لعامة و�ل�صندوق �ل�صناعي �إىل متديد مهلة 

م�صاريع  لتمويل  متنحها  �لتي  �لقرو�ض  �صد�د 

�لقطاع،  هذ�  �صركات  تنفذها  �لتي  �لتو�صعة 

كما دعا �صركة �أر�مكو �إىل متديد فرتة �ل�صد�د 

 120 �إىل  يوًما   45 من  ولية  �لأ للمو�د  �ملقررة 

يوًما.

�صم�ض  حممد  �لدكتور  ح��ّذر  جانبه  م��ن 

تاأثري  تفاقم  من  عبد�لعزيز  �مللك  بجامعة 

يف  �لبرتوكيماويات  قطاع  على  �ملالية  زم��ة  �لأ

هذ�  يف  �لر�ئدتني  �ل�صركتني  وخا�صة  �ململكة 

�ملنتجات  �إن  وقال  و�صابك(.  )�أر�مكو  �ملجال 

جمالت  يف  تدخل  �ل�صناعة  بهذه  �ملرتبطة 

وحتى  �لطائر�ت  �صناعة  من  تبد�أ  و��صعة، 

�صناعة �ملالب�ض، وهذه �ل�صناعات قد تاأثرت 

حيث  و����ص��ع؛  ب�صكل  �ل��ع��امل��ي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

 ،%60 بنحو  منتجاتها  على  �لطلب  �نخف�ض 

�مل�صانع  من  �لكثري  �أن  �إىل  �صافة  بالإ ه��ذ� 

فاإن  وبالتايل  فال�ض،  �لإ �أعلنت  �أو  �أغلقت  �إما 

�ململكة  �لبرتوكيماويات يف  �لتاأثري على قطاع 

�صركات  ن�صاهد  و�صوف  قريًبا،  نلم�صه  �صوف 

ومو�جهتها  �لربحية  حتقيق  ع��دم  عن  تعلن 

�صتو�جه  نف�صه  �لوقت  ويف  غ���الق،  �لإ خلطر 

عليها  ح�صلت  �لتي  �لقرو�ض  �صد�د  م�صكلة 

من م�صارف حملية وعاملية، �إ�صافة �إىل تاأثر 

�أدو�ت �لتمويل �حلكومية مثل �صندوق �لتنمية 

�لعامة  �ل�صتثمار�ت  و���ص��ن��دوق  �ل�صناعية 

و�لتاأمينات،  �لتقاعد  �صناديق  و��صتثمار�ت 

مليار�ت  و�صعت  قد  جمتمعة  �جلهات  وه��ذه 

�لريالت يف روؤو�ض �أمو�ل �صركات �لقطاع. 

يعد  �ل��ذي  �مل�صاهم  لعل  �صم�ض:  و�أ�صاف 

وىل لي�ض له قدرة يف �إنقاذ �ل�صركة،  �ل�صحية �لأ

ي�صوء  �لو�صع عندما  تبعات  �أن يتحمل  وميكن 

دون �أن يطالب باأي حق. 

�إجر�ء�ت  �إعالن �صابك عن  وبالرغم من 

د.  ق��ال  �لتكاليف  بع�ض  بتخفي�ض  نقاذ  لالإ

نقاذ يجب �لبت فيها ب�صكل  �صم�ض: �إن خطة �لإ

�صريع.

تفعيل الرقابة احلكومية

 ودعا �صم�ض �إىل تفعيل �لرقابة �حلكومية 

و�صابك  �أر�مكو  مثل  �ل�صركات  على  �ل�صارمة 

�لرقابة  تفعيل  �أن  �إىل  م�صرًي�  و�لت�صالت، 

مهمتني  م�صكلتني  مو�جهة  �ل��دول��ة  �صيجنب 

وىل هي ��صطر�رها ل�صخ دعم مايل �صخم  �لأ

نقاذها، و�لثانية تفادي �لوقوع يف  لل�صركات لإ

ع�صر�ت  تطال  �أن  ميكن  �لتي  �لبطالة  �أزم��ة 

من  وغريها  �صابك  يف  �ملو�طنني  من  لف  �لآ

�ل�صركات �لكربى. كما دعا �إىل تو�صيع �لرقابة 

على جميع �ل�صركات �لكربى يف �ململكة. 

وح����ث ���ص��م�����ض ع��ل��ى �����ص����رورة ت��وج��ي��ه 

���ص��وف  �ل��ت��ي  �ل���د�خ���ل  �إىل  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 

�ملخاطر  تقليل  يف  ك��ب��رية  ف��ائ��دة  لها  ي��ك��ون 

وخلق  �ملختلفة  �لقت�صاد  قطاعات  و�إنعا�ض 

�إىل  م�صرًي�  للمو�طنني،  جيدة  وظيفية  فر�ض 

لل�صركات  �صخمة  خارجية  ��صتثمار�ت  وجود 

�لوطنية مثل �أر�مكو �لتي وجهت مبالغ كبرية 

�لعاملية،  �ل�صركات  لال�صتثمار يف �مل�صايف مع 

كما يجب �لتوقف عن �لتو�صع �خلارجي.

و�صلت ن�صبة �ل�صعودة يف �لقطاع 37%، وهي 

وتت�صدر  �ل�صناعة،  قطاع  يف  على  �لأ �لن�صبة 

�صابك �ل�صركات �لوطنية يف �ل�صعودة. 

وت���ب���ل���غ �ل���ق���ي���م���ة �ل����ص���م���ي���ة ل��ق��ط��اع 

�ل�صعودي  �مل��ايل  �ل�صوق  يف  �لبرتوكيماويات 

�صهم �حلرة 3.3  80.8 مليار ريال، وت�صكل �لأ

 207.68 �ل�صوقية  �لقيمة  وتبلغ  �صهم،  مليار 

 167.43 فتبلغ  �مل�صاهمني  حقوق  �أما  مليار. 

مليار ريال. 

�ملليار�ت  ع�صر�ت  �لقطاع  هذ�  و��صتثمر 

وتعد  �لتكاليف،  �لعالية  م�صانعه  �إن�صاء  يف 

من  �لقطاع  هذ�  �صركات  �أكرب  �صابك  �صركة 

حيث ر�أ�ض �ملال وحجم �لن�صاط ولها تاريخها 

�لطويل من �لنجاح �لذي بلغ ذروته منت�صف 

�لعام �ملا�صي.

�ل��دك��ت��ور حبيب �هلل  �ع��ت��رب  م��ن ج��ان��ب��ه 

ت�صويق  يف  �ل��ب��اح��ث  �ل��رتك�����ص��ت��اين  حم��م��د 

�لبرتوكيماويات �أن �ل�صناعات �لبرتوكيماوية 

�لعاملي  �ل�صوق  يف  حتديات  تو�جه  �خلليجية 

زمة �ملالية،  خا�صة يف �ملرحلة �لتي �صاحبت �لأ

�لتعامل مع  �لقدرة على  �لتحديات يف  وتكمن 

�ل�صناعة  تتطلبها  �لتي  و�لتقنيات  �لتطور�ت 

مؤهلة  الخليج  منطقة 
قطاع  في  الصدارة  دور  للعب 
القرن  في  البتروكيماويات 

 الحادي والعشرين.
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ريم أسعد
حما�صرة يف �لتمويل بكلية د�ر �حلكمة

على  �ململكة  يف  مقت�صرة  �لحرت�فية  �لبدنية  ن�صطة  و�لأ �لريا�صة  تز�ل  ل 

�لرجل. وبغ�ض �لنظر عن �جلدل �لقائم يف هذه �مل�صاألة،  يجب �أن يعي �مل�صوؤولون 

باب  من  بل  فقط،  �ملفيدة  �لرفاهية  باب  من  لي�ض  �لو�صع  هذ�  تغيري  ب�صرورة 

�زدياد  توؤكد  �ملجتمعية  و�ملرئيات  �لطبية  �لإح�صاء�ت  فكل  �لق�صوى.  �ل�صرورة 

�ل�صحة  وز�رة  ميز�نية  �أن  يعني  �لذي  مر  �لأ عنها،  �لناجتة  مر��ض  و�لأ �ل�صمنة 

به  �صت�صاب  �ل��ذي  �لكلوي  و�لف�صل  �ل�صكري  ح��الت  لعالج  تكفي  ل  قد  باأكملها 

جيال �لقادمة. �لأ

ومبا �أن �لريا�صة �أمر لي�ض م�صروًعا فقط، بل يحث عليه �ل�صرع، فلم يتم منعه 

�أو جتنبه ب�صكل ر�صمي? �صمعت بع�ض �لت�صريحات �لتي تفتي بخطورة بع�ض �أنو�ع 

طبيب،  �أي  ل�صان  عن  �لت�صريحات  تلك  ت�صدر  ومل  �مل��ر�أة،  عذرية  على  �لريا�صة 

مر مرتوًكا ملن يفتي �صرًعا? طباء لدينا �أ�صبح �لأ ملاذ�? هل من قلة �لأ

�أوجه  �حلكومية.  �ملد�ر�ض  يف  بعد  ت�صرح  مل  �لبنات  ريا�صة  �أن  �صدر  كذلك 

�لفايز: هل ننتظر  نور�  �صتاذة  �لأ �لطالبات  ل�صوؤون  �لتعليم  �إىل وكيل وز�رة  �صوؤ�يل 

مر �أكر من تخ�صي�ض �صالة يف كل  ا? لن ياأخذ �لأ مر �أي�صً »تقبل �ملجتمع« لهذ� �لأ

�لتثقيف  وبع�ض ح�ص�ض  �لتكاليف  �لباهظة  دو�ت غري  �لأ وبع�ض  �ثنتني  �أو  مدر�صة 

�لريا�صي.

ملاذ� ي�صعب كل �أمر يتعلق باملر�أة لدينا?

�لتطوير،  نحو  م�صتقيم  ما�صون يف طريق  �لغايل  وقائدها  �حلبيبة  �إن مملكتنا 

فلَم ي�صبح �لطريق ملتوًيا وعرًجا عند �لتطبيق? ملاذ� يتم در��صة كل �أمر للمر�أة مهما 

�صغر حجمه ملدة �صنو�ت – وغالًبا ما ينتهي �إىل طريق م�صدود? ملذ� نلقي بالالئمة 

دوًما على »�ل�صتعد�د �ملجتمعي« وما �إذ� كان منا�صًبا فعاًل للمر�أة?  ملاذ� ل ت�صاأل �ملر�أة 

لوف من خريجات �جلامعات  �لأ �ملئات بل  �أين  ذ�تها عن رغبتها يف تطوير حياتها? 

وحامالت �ل�صهاد�ت �لعليا من قر�ر�ت تخ�ض م�صتقبلهن?

مر �أكر �صعوبة  ر�صالة �إىل �لقائمني على �لريا�صة و�لتعليم يف �ململكة: �صي�صبح �لأ

بدنًيا،  �ملر�أة  لتطوير  �ملجال  �ف�صحو�  د�ع.  دون  و�لتعطيل  �لتلكوؤ  يف  ��صتمررنا  ما  �إذ� 

مور جمتمعًيا. ويف هذ� �لنطاق �أوؤكد متاًما �أنه لن ت�صتطيع وز�رة  و�صت�صلح �لكثري من �لأ

�ل�صحة ول غريها �لقيام بعالج �مل�صابات ول �أولدهن من بعدهن.

و�هلل �مل�صتعان

ريم أسعد

الريـــــاضة والنســــاء

زوايا

و�لقدرة على �ل�صتثمار يف جمال 

�لبحث و�لتطوير. 

يف  �ل��ت��ذب��ذب  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�صو�ق �لعاملية  �أ�صعار �لنفط يف �لأ

على  �مل�صاكل  من  �لكثري  ي�صبب 

�ل�����ص��ن��اع��ات �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 

�إن  حيث  و�ل�صغرية؛  �ملتو�صطة 

بالتايل  توؤثر  �لنفط  �أ�صعار  زيادة 

ومن  نتاج  �لإ تكاليف  زي��ادة  على 

�ل�صركات  ثم حتد من قدرة هذه 

على ت�صويق منتجاتها.

و�أ�صاف �لرتك�صتاين: بالن�صبة 

فال�ض و�لتحديات  �إىل مو�صوع �لإ

�أعتقد  فال  خ��رى  �لأ �لقت�صادية 

�لبرتوكيماوية  �ل�صناعات  �أن 

�ل�صناعة  ن  لأ فال�ض  �لإ �صتو�جه 

�أن  حيوية و�صرورية، ولكن ميكن 

تتعر�ض �إىل تر�جع يف �لطلب على 

�لكبري  �لنق�ض  ب�صبب  �ملنتجات 

يف �ل�صيولة، و�أعتقد �أن �ل�صناعة 

�إعادة  على  قادرة  �لبرتوكيماوية 

يف  خا�صة  �ل�����ص��وق  �إىل  �ل��ت��و�زن 

�لبال�صتيكية  �ل�صناعات  جم��ال 

وبع�ض مو�د �لبناء.

��ه  وب�����رر �ل��رتك�����ص��ت��اين ت��وجُّ

نحو  �لكبري  �ل�صتثماري  �لتمويل 

زمة �حلالية  �لأ �لقطاع رغم  هذ� 

بكون �لقطاع �لبرتوكيميائي �أكر 

��صتقر�ًر�  �ل�صناعية  �لقطاعات 

م���ن ن��اح��ي��ة �ل��ع��ر���ض و�ل��ط��ل��ب، 

و�أ�صار يف هذ� �ل�صدد �إىل �أن دول 

يف  �لن�صبية  �مليزة  متتلك  �خلليج 

هذه �ل�صناعة ومن حقها �أن تركز 

�لبرتوكيماوية،  �ل�صناعات  على 

�صرورة  �إىل  �ملقابل  يف  دعا  لكنه 

ب��ح��ي��ث تكون  �ل�����ص��ن��اع��ة  ت��ن��وي��ع 

وطالب  مكملة.  �صناعات  هناك 

جمال  �إىل  بالتوجه  �لرتك�صتاين 

ت�صتغل  و�أن  �لزر�عية  �ل�صناعات 

�مل������و�رد و�مل�������ص���ادر �ل��زر�ع��ي��ة 

و�لزيتون  �لتمور  منتجات  مثل 

م��ر  �لأ ه��ذ�  �إن  حيث  �ملنت�صرة، 

من �لغذ�ئي  ي�صاعد على توفري �لأ

وي�صجع �ملز�رعني على �ل�صتفادة 

من  ب��دًل  �لزر�عية  ر��صي  �لأ من 

حتويلها �إىل خمططات عقارية.
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قضية العدد

وال�سكوك  ال�سندات  �سوق  اإطالق  اأن  وخرباء  حمللون  اأكد 

خالل  �سهم  الأ �سوق  �سهدتها  التي  امل�ستجدات  اأب���رز  يعترب 

ال�سوق  هذه  يف  التداول  على  قبال  الإ اأن  ورغم  اجلاري،  العام 

ن نتيجة عوامل خمتلفة من  الفرعية مازال حمدوًدا حتى الآ

اأبرزها �سعف اخلربة وقلة التوعية، اإل اأن املحللني يوؤكدون اأن 

ال�سندات  اأي  اأنها  اإىل  ال�سوق يعد واعًدا بالنظر  م�ستقبل هذه 

بلد  اأي  يف  املالية  ال�سوق  لتوازن  مهمة  اأداة  تعترب  وال�سكوك 

خماطر  من  املتداولني  من  لكثري  اآمًنا  مالًذا  كونها  اإىل  اإ�سافة 

تقلبات ال�سوق.

واملحللني على �سرورة  القت�ساديني  اتفق معظم   ويف حني 

باإ�سدار  يتعلق  م��ا  يف  املطلقة  وال�سفافية  املعلومات  ت��واف��ر 

ت�سابق  من  نف�سه  الوقت  يف  هوؤلء  حذر  وال�سندات،  ال�سكوك 

�سدارها بكميات كبرية تعجز عن الوفاء بها يف حال  ال�سركات لإ

حدوث اأزمات اقت�سادية، وو�سف املحللون اإطالق �سوق ال�سندات 

وال�سكوك باخلطوة اجليدة، لكنهم اعتربوها يف املقابل �سالًحا 

ا�ستخدامها،  �سوء  ملنع  دقيق  تنظيم  اإىل  بحاجة  حدين،  ذا 

فراط يف اإ�سدار ال�سندات وال�سكوك باعتبارها  حمذرين من الإ

على  احل�سول  ب�سرورة  هوؤلء  وطالب  للتمويل،  مغرية  و�سيلة 

ت�سعى  �سركة  ي  لأ املايل  الواقع  يو�سح  قوي  ائتماين  ت�سنيف 

�سدار مثل هذه ال�سندات وال�سكوك. لإ

درع الحماية لصغار 
المتداولين من 
تقلبات السوق

سوق السندات والصكوك:
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ا�ستثمار اآمن 

يف م�صتهل هذ� �لتحقيق  �لذي حاولنا 

�ل�صابقة  �لنقاط  عن  ج��اب��ة  �لإ خالله  من 

�صئلة و�ل�صتف�صار�ت حتدث  وغريها من �لأ

�خلبري  �ل�صلهوب  فهد  بن  �صالح  �لدكتور 

�صالمي قائاًل »بال�صك يعترب  يف �لتمويل �لإ

فتح �صوق لتد�ول �ل�صكوك و�ل�صند�ت من 

�أبرز �مل�صتجد�ت يف �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية 

�صتتيح  �صك  بال  �ل�صوق  وهذه  �لعام،  هذ� 

�لتي  �ل�صكوك  ا  خ�صو�صً  - للم�صتثمر 

ا  فر�صً  - لل�صند�ت  �ل�صرعي  �لبديل  تعد 

�آمنة، وتتيح له تنويع  �أدو�ت  لال�صتثمار يف 

كان  جزء  وه��ذ�  ��صتثمار�ته،  يف  �ملخاطر 

ا  خ�صو�صً �ملحلية،  �ملالية  �ل�صوق  ينق�ض 

�صوق  �صهدتها  �لتي  �لكبرية  �لتقلبات  مع 

�لقليلة  �ل�صنو�ت  خالل  �ل�صعودية  �صهم  �لأ

�ملا�صية، و�لتي هي بدروها قد �أثرت كثرًي� 

الصكوك في السعودية .. 
المستقبل ومتطلبات النجاح

حتتل �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ليوم 

�أ�صول  حجم  حيث  م��ن  �لثانية  �ملرتبة 

���ص��الم��ي��ة ك��م��ا �أن���ه ينظر  �ل�����ص��ريف��ة �لإ

�ل�صناعة،  هذه  �أ�صو�ق  �أبرز  كاأحد  �إليها 

جتربة  وق��دم  �ملكانة  ه��ذه  من  وبالرغم 

»�أ�ص�ض  �ململكة  يف  �صالمية  �لإ �ل�صريفة 

1978م  ع��ام  يف  �إ�صالمي  م�صرف  �أول 

وهو م�صرف �لر�جحي« �إل �أن �ل�صكوك 

كمنتج �إ�صالمي مل ينظم طرحها وتد�ولها 

�إل بعد قيام هيئة �ل�صوق �ملالية و�إ�صد�رها 

د�رج يف �صهر �أكتوبر  لالئحتي �لطرح و�لإ

طرح  تاأخر  ذلك  ومع  2004م  عام  من  

�أول �صكوك �إىل  عام 2006 م .

�لكهرباء  �صركتي  �جتاه  �صجع  لحًقا 

�صكوك  ���ص��د�ر  لإ �ل�صعوديتني  و���ص��اب��ك 

بقيمة 10 مليار�ت ريال كثرًي� من �ملعنيني 

�أم  كانو�  متد�ولني  �مل��ال  �أ�صو�ق  ب�صوؤون 

�ل�صكوك  تفا�صيل  يف  للخو�ض  خ��رب�ء 

توقع  �صابق  وقت  ويف  �حلقيقي،  ودوره��ا 

�لعديد من �خلرب�ء تد�صني �صوق لتد�ول 

حدث  م��ا  وه��و  باململكة  �ل�صكوك  ه��ذه 

�صئلة  �لأ �لكثري من  ما يطرح  �ليوم، وهو 

�ململكة...  يف  �ل�صوق  ه��ذه  م�صتقبل  عن 

فاإن  �ملتخ�ص�صني  من  عديد  ر�ء  لآ وفًقا 

ن  لأ مر�صحة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

�صوق  �لالعبني يف  �أهم  و�حدة من  تكون 

�صباب  لالأ �لعامل  م�صتوى  على  �ل�صكوك 

�لتالية:

�صالمية  - �صرعة منو �أ�صول �ل�صريفة �لإ

�إ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صات  ووج���ود 

و�لإمناء  �لر�جحي  كم�صرف  �صخمة 

و�لبالد.

و�لن�ض  �لتاأمني  �صركات  تنظيم وجود   -

على كونها تعاونية متو�فقة مع �أحكام 

�أن  �ملعلوم  ومن  �صالمية  �لإ �ل�صريعة 

من �أهم �مل�صتثمرين يف �صوق �ل�صند�ت 

و�ل�صكوك �صركات �لتاأمني.

نتيجة  عالية  نقدية  ف��و�ئ�����ض  وج���ود   -

�رتفاع �أ�صعار �لبرتول.

ت�صنيف  ذ�ت  عمالقة  �صركات  وجود   -

و�لكهرباء  �صابك  مثل  جيد  �ئتماين 

و�أر�مكو.
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فر�د . يف مدخر�ت �لأ

طار هو م�صتوى  لكن �ملهم هنا يف هذ� �لإ

دو�ت  �لأ م��ن  وغ��ريه��ا  بال�صكوك  �ل��وع��ي 

لدى  متدنًيا  ز�ل  ما  ر�أي��ي  يف  �لوعي  وهذ� 

ول  �لأ �أم��ري��ن،  و��صح من  وه��ذ�  ف���ر�د،  �لأ

�ل�صكوك يف  على  �ل�صعيف  �لتد�ول  حجم 

تز�يد  من  ظاهر  خ��ر  و�لآ �ملا�صية،  �لفرتة 

ي��ودون معرفة هذه  �لذين  ف��ر�د  �لأ �أع��د�د 

وهنا  فيها،  �ل�صتثمار  وف��ائ��دة  دو�ت  �لأ

فر�د  �لأ �لوعي لدى  �إن تدين م�صتوى  �أقول 

�ل�صوق،  هذه  على  قبال  �لإ تدين  �إىل  يوؤدي 

وبالتايل �نتفاء فائدتها �ملرجوة للمجتمع.

م�ستقبل ال�سندات وال�سكوك

حول  توقعاته  �إىل  �ل�صلهوب  وت��ط��رق 

م�صتقبل �صوق �ل�صند�ت و�ل�صكوك م�صرًي� 

لها عدد  �صتكون  �ل�صوق  مثل هذه  »�أن  �إىل 

مستوى  هو  المهم  الشلهوب: 
من  وغيرها  بالصكوك  الوعي 
األدوات وهذا الوعي ما زال متدنًيا 
لدى األفراد، والدليل حجم التداول 
الضعيف على الصكوك في الفترة 

الماضية. 

- م�صاريع �لبني �لتحتية �ل�صخمة.

بع�ض  تتوقع  حيث  �لعقارية  �لطفرة   -

�ملدعمة  �ل�صكوك  تقود  �أن  �ل�صركات 

بالعقار �صوق �ل�صكوك.

�ملتخ�ص�صون  ي�صت�صف  وكما  لكن 

خ��الل  �ململكة  يف  �ل�����ص��ك��وك  م�صتقبل 

ي��وؤك��دون   �أن��ه��م  �إل  �ل��ق��ادم��ة،  �ل�صنو�ت 

لتحقق  �ملتطلبات  بع�ض  تو�فر  ���ص��رورة 

بح�صب  م�صتقبل  وه���و  �مل�صتقبل  ه���ذ� 

لتبووؤ  �ململكة  يقود  �أن  �ملمكن  من  ر�أيهم 

مركًز�  تكون  �أن  �إىل  ت�صل  كبرية  مكانة 

مالًيا لل�صكوك، وبح�صب ر�أيهم فاإن هذه 

تي :  �خلطوة تتطلب �لآ

- روؤي����ة و����ص��ح��ة ل���دى �ل��ق��ائ��م��ني على 

�ل�صناعة �ملالية بخ�صو�ض دور �ململكة 

�صالمية.  يف �صناعة �ل�صريفة �لإ

و�إدر�ج  بطرح  خا�صة  لئحة  تطوير   -

�ل�صكوك. 

ل��ت��د�ول  منظمة  ثانوية  ���ص��وق  تطوير   -

�ل�صكوك.

�لن�صاط  بهذ�  �ملتعلقة  �لقو�نني  تطوير   -

كقانون �ل�صركات و�أمالك �لدولة.

- طرح �ل�صكوك �ل�صيادية. 

مع كل هذ� �حلديث يت�صاءل �لكثريون 

مالية  ك��اأد�ة  �ل�صكوك  �أهمية  مدى  عن 

للمملكة، وتلك بال�صك نقطة ذ�ت �أهمية 

تربر هذ� �لهتمام �لكبري �لذي يتمثل يف 

و�حلديث  عليها  ع��الم  �لإ و�صائل  تركيز 

�أهمية  ف��اإن  للمتخ�ص�صني  ووفًقا  عنها، 

�لعربية  للمملكة  بالن�صبة  �ل�����ص��ك��وك 

�ل�صعودية تتجلى فيما يلي:

مركز  �إىل  �ململكة  حت��ول  يف  ت�صاهم   -

�صالمية. ل�صناعة �ل�صريفة �لإ

و  �صالمية  �لإ �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صاعد   -

�لرقابية على �إد�رة �ل�صيولة.

�لبني  مل�صاريع  �ل��الزم  �لتمويل  توفر   -

و�مل��دن  �حل��دي��د  �صكك  مثل  �لتحتية 

متويل  �إىل  حتتاج  �لتي  �لقت�صادية  

جل بتكلفة مقبولة.  �صخم طويل �لأ

للن�صاط  ج���ل  �لأ طويل  �لتمويل  توفر   -

�صتحتاج  حيث  ���ص��ك��اين  �لإ �ل��ع��ق��اري 

�ململكة لبناء 1.5 مليون وحدة بحلول 

عام 2015م.

لل�صركات  بديلة  متويل  فر�ض  �إي��ج��اد   -

رفع  �أو  �ملبا�صر  �لقرت��ض  عن  بعيًد� 

ر�أ�ض �ملال.

�ل�صتثمار  �أدو�ت  تنويع  يف  -�مل�صاهمة 

خماطر  ذ�ت  ��صتثمار  �أدو�ت  باإيجاد 

متدنية عالية �ل�صيولة.

�أوج�������ه �لت����ف����اق ب����ني �ل�����ص��ك��وك 

و�ل�صند�ت:

- كالهما �أور�ق مالية متد�ولة، غر�صهما 

�صا�ض هو �لتمويل. �لأ

- من خالل �ل�صكوك �أو �ل�صند�ت ميكن 

�أد�ء وتنفيذ كثري من �لوظائف �ملهمة، 

�لنقدية،  �ل�صيولة  حجم  يف  كالتحكم 

غر��ض �ملختلفة. ومتويل �لأ

–ب�صكل  و�ل�صند�ت  �ل�صكوك  ُت�صنَّف   -

عام- باأنها �أور�ق مالية ذ�ت ��صتقر�ر 

كبري، وخماطر متدنية.
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�لتو�زن  �إيجاد  �أبرزها  من  لعل  ث��ار  �لآ من 

كانت  ما  متى  �إن��ه  حيث  �ملالية  �ل�صوق  يف 

�صوق  يف  كبري  وت��ذب��ذب  �رتفاعات  هناك 

�مل�صتثمر  يحول  �أن  �ملمكن  فمن  �صهم  �لأ

لديه  تت�صح  حتى  �ل�صكوك  ل�صوق  �أمو�له 

�أنه عند �لنخفا�ض  �ل�صوق، كما  �جتاهات 

غري �ملربر لل�صوق فاإنه من �ملمكن �أن تكون 

مو�ل �لتي ت�صتثمر يف هذه �ل�صوق د�عمة  �لأ

توريقها  �ل�صهل  من  ن��ه  لأ وذل��ك  �صهم،  لالأ

�صوق  �إىل  دخ��ول��ه��ا  وب��ال��ت��ايل  وت�صييلها، 

��صتثمار  مت  لو  ما  بخالف  وهذ�  �صهم،  �لأ

�لعقار.  �أخرى مثل  �أدو�ت  مو�ل يف  �لأ هذه 

و�أ�صاف »كما �أن هذه �ل�صوق جتتذب كثرًي� 

من  جملة  تؤدي  الصكوك  ميرة: 
تؤديها  التي  واألدوار  الوظائف 
السندات في االقتصاد بشكل عام 
وأسواق المال وأسواق النقد مثل: 
النقدية،  السياسة  في  التحكم 
وتوفير التمويل الالزم سواء على 
المستوى الحكومي أو على نطاق 

الشركات.

ها بني �ل�صكوك و�ل�صند�ت؛ �أن �ل�صند�ت ورقة مالية حمرمة،  �صُّ
- �أهم �لفروق و�أ

و�ل�صكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود �صرعية.

عيان  عيان �مل�صككة، �أو يف �لعقود و�لأ - �ل�صك ميثل ح�صة �صائعة يف �لعني �أو �لأ

�لتقليدي  �ل�صند  �أن  متد�ولة، يف حني  و�ملمثلة يف �صيغة �صكوك  للربح  ة  �ملدرَّ

ميثل قر�صًا يف ذمة م�صِدِره.

- عو�ئد �ل�صكوك لي�صت �لتز�مًا يف ذمة �مل�صدر، و�إمنا عو�ئد �ل�صكوك نا�صئة 

عن ربِح �أو غلِة �لعقود �لتي ُبنيت هيكلة �ل�صكوك عليها؛ فلو كان �ل�صكُّ �صكَّ 

عيان  جرة �لتي يدفعها م�صتاأجر �لأ �أعيان موؤجرة فعائد �ل�صك متحقق من �لأ

�مل�صاربة  ريع  من  يتحقق  �ل�صك  فعائد  م�صاربة  �صكَّ  كان  و�إن  �مل�صككة، 

جله، بينما عو�ئد �ل�صند�ت �إمنا  و�ملتاجرة يف �ملجال �لذي �أن�صئت �ل�صكوك لأ

هي �لتز�م من �ملقرِت�ض )م�صدر �ل�صند( وهي ثابتة يف ذمته يلزمه �لوفاء بها 

يف مو�عيد ��صتحقاقها؛ وعليه فيكون عائد �ل�صند �لتقليدي زيادة يف �لقر�ض؛ 

ويكون بذلك من �لربا �ملحرم. 

ما  مة  �ملحرَّ �لتقليدية  �ل�صند�ت  �أنو�ع  من  �أن  �إىل  �صارة  �لإ همية مبكان  �لأ من   -

و�لفرق   ،»Securities-backed asset« باأ�صول  مة  �ملدعَّ بال�صند�ت  ُي�صمى 

�لنوع  هذ�  و�أما  �أ�صوًل،  متثل  مالية  ورقة  �ل�صكوك  �أن  �ل�صكوك:  وبني  بينها 

من �ل�صند�ت �لتقليدية �ل���»Securities-backed asset« فهي �أور�ق مالية متثل 

فحق حامل  وعليه  �صول؛  �لأ هو  و�صمان  برهن  موثًقا  �مل�صِدر  ذمة  ا يف  قر�صً

�صول �لتي متثلها �ل�صكوك فح�صب، بينما هذ� �لنوع  �ل�صك مقت�صر على �لأ

�صول �صمان ورهن.  من �ل�صند�ت حق حامله متعلق بذمة �مل�صدر، و�لأ

�أما  ثابتة وهو جمرد دين وغري مرتبط بن�صاط،  �ل�صند فو�ئده     باخت�صار 

�ل�صك فالعك�ض �أرباحه غري ثابتة »حمتملة« ومرتبط بن�صاط فرعي لل�صركة. 

ا  خ�صو�صً �ملالية،  �ل�صوق  �إىل  م��و�ل  �لأ من 

فر�د �لذين يف�صلون �ل�صتثمار  من قبل �لأ

أوجه االختالف بين 
الصكوك والسندات

يرغبون  ول  �ملخاطر  منخف�صة  �أدو�ت  يف 

ا  �أي�صً وحتد  �صهم،  �لأ �صوق  يف  و�صعها  يف 

غري  ��صتثمارية  �أدو�ت  يف  �ل�صتثمار  من 

نظامية«.

دور الهيÄة والتوعية

�ل�صوق  هيئة  �ملطلوب من  �لدور  وحول 

�ل�صند�ت  ���ص��وق  دور  تفعيل  جت��اه  �ملالية 

هيئة  دور  �أن:  �ل�صلهوب  ر�أى  و�ل�صكوك 

حول  يتمركز  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �مل��ال  �صوق 

دو�ت، وهو دور مهم  تعريف �لنا�ض بهذه �لأ

بالن�صبة لها ولعل من �أ�صباب ذلك �أن هيئة 

مثل  ب��اإد�رة  �ملكلفة  �جلهة  هي  �مل��ال  �صوق 

�لت�صريعات �خلا�صة  �ل�صكوك وو�صع  هذه 

و�ملوؤ�ص�صات، وهي  فر�د  لالأ تد�ولها  و�إتاحة 

و�ملوؤ�ص�صات  ف��ر�د  �لأ �إقبال  من  �مل�صتفيدة 

جهة  ن���ه���ا  �أ ك��م��ا  دو�ت،  �لأ ه����ذه  ع��ل��ى 

متخ�ص�صة ميكنها �أن تقدم كثرًي� للمجتمع 

دو�ت،  فيما يتعلق بتوعيته وتعريفه بهذه �لأ

ومع �لهيئة ياأتي دور �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لتي 

م�صوؤولة  فهي  فيها  �لتد�ول  خدمات  تقدم 

دو�ت.  ا عن توعية �لنا�ض بهذه �لأ �أي�صً

يجب  »كما  قائاًل  �ل�صلهوب  و�أ���ص��اف 

حكام  بالأ �لتوعية  �لتوعية،  هذه  ت�صمل  �أن 

دو�ت، فهذه �مل�صاألة ل بد  �ل�صرعية بهذه �لأ

كبار  هيئة  قبل  من  مبادرة  فيها  تكون  �أن 

يف  م�صاهمة  ع�صائها  لأ يكون  باأن  �لعلماء 

�لتي  �لفتاوى  و�إ�صد�ر  �ملحا�صر�ت  تقدمي 

فيما  �أم��ا  بالتف�صيل«.  �أحكامها  تو�صح 

�ل�صتثمار  بجدوى  ف��ر�د  �لأ توعية  يخ�ض 

ذلك  �إن  �ل�صلهوب  فقال  دو�ت  �لأ هذه  يف 

فر�د  �لأ من  �لكثري  �أن  خا�صة  مهمة  نقطة 

�صوق  يف  �ل�صتثمار  يف  خ��ربة  لهم  لي�ض 
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�صهم ويخ�صى �أن يوؤثر �ل�صتثمار يف �صوق  �لأ

�صهم يف مدخر�تهم، وهذ� يكون بعر�ض  �لأ

رب���اح  و�لأ �خل�صائر  حجم  تو�صح  تقارير 

فر�د خالل �لفرتة �ملا�صية،  �لتي حققها �لأ

وب�صبب  �مل�صتثمرين  م��ن  ك��ث��رًي�  �إن  حيث 

�صهم ي�صعر باأنه قادر  حجم �لتذبذب يف �لأ

�صف  �لأ مع  وهذ�  هائلة،  ثروة  على حتقيق 

ل يتحقق لكثري منهم، فاإذ� ما كانت هناك 

در��صات تو�صح ذلك فاإنه بال �صك �صيوؤثر 

يف �ختيار�ت وقر�رت �مل�صتثمرين .

اأهمية ال�سكوك 

يف  �لباحث  م��رية  حامد  �صتاذ  �لأ �أم��ا 

يف  و�ملتخ�ص�ض  ���ص��الم��ي��ة  �لإ �مل�صرفية 

�أ�صار �إىل �أهمية �ل�صكوك،  �ل�صكوك فقد 

فاعلة  �أد�ة  كونها  �ل�صياق  ه��ذ�  يف  و�أك���د 

�لوظائف  م��ن  جملة  تنفيذ  على  وق���ادرة 

يف  �ل�����ص��ن��د�ت  ت���وؤدي���ه���ا  �ل���ت���ي  دو�ر  و�لأ

�لقت�صاد ب�صكل عام و�أ�صو�ق �ملال و�أ�صو�ق 

�ملجامع  �إن  حيث  خ��ا���ض،  ب�صكل  �لنقد 

ق��ررت  ق��د  ���ص��الم��ي  �لإ �ل��ع��امل  �لفقهية يف 

حت��رمي �ل�����ص��ن��د�ت، ول��ذ� - �أ���ص��اف مرية 

�ل�صرعي  �لبديل  �ل�صكوك  كانت  فقد   -

هذه  من  جملة  �أد�ء  يف  لل�صند�ت  م��ث��ل  �لأ

�لتحكم  مثل:  �ملهمة،  و�لوظائف  دو�ر  �لأ

يف �ل�صيا�صة �لنقدية، وتوفري �ملو�رد �ملالية 

�أنو�عها  ب�صتى  �لتمويلية  �حلاجات  لتغطية 

نطاق  ع��ل��ى  �أو  �حل��ك��وم��ي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

�لتحتية  �لبنية  م�صاريع  لتمويل  �ل�صركات، 

�أو �مل�صاريع �خلدمية �أو �ل�صناعية وغريها 

من �مل�صاريع.

عوائق وحتديات 

وحت���دث م���رية يف ه���ذ� �ل�����ص��ي��اق عن 

تطور  �أمام  تقف  �لتي  و�لتحديات  �لعو�ئق 

�أهم  من  »�أن  �إىل  م�صرًي�  �ل�صكوك  �صوق 

�أم��ام  ع��رة  تقف حجر  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

�لبيئة  توفري  و�نت�صارها  �ل�صكوك  تطور 

�صد�رها  لإ ئة  �ملهيِّ و�لتنظيمية  �لقانونية 

�صهم ورقة مالية  - �ل�صكوك )ب�صكل عام( ورقة مالية قليلة �ملخاطر، بينما �لأ

ذ�ت خماطر عالية.

�أغلب هياكلها-  –يف  �ل�صكوك  �أن  �مل�صِدرة  �ل�صركة  �لفروق من جهة  - من 

مال  ر�أ���ض  يف  م�صاعة  ح�صة  �صهم  �لأ بينما  �مليز�نية،  خ��ارج  متويل  �أد�ة 

ل لل�صركة �مل�صدرة، و�أما مالك �ل�صهم  �ل�صركة؛ وعليه فحامل �ل�صك مموِّ

فهو �صريك ومالك حل�صة م�صاعة يف ر�أ�ض مال �ل�صركة.

–يف �لغالب-  �أد�ة مالية غر�صها متويل �مل�صِدر؛ فاإنها  - ملا كانت �ل�صكوك 

�صهم ورقة مالية  لبد �أن تكون موؤقتة ولها تاريخ ��صتحقاق »�إطفاء«، بينما �لأ

غري موؤقتة.

الفروق بين الصكوك واألسهم
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ُعِنيت  �لتي  َول  �لدُّ �إن  و�أ�صاف:  وتد�ولها«، 

�لبيئة  وت��ه��ِي��ئ��ِة  و�ل��ل��و�ئ��ح  ن��ظ��م��ة  �لأ ب�صنِّ 

قطفت  قد  للت�صكيك  مة  �ملنظِّ �لقانونية 

�لكبري  يجابي  �لإ ثر  �لأ ووجدت  ذلك  ثمرة 

لذلك يف تعزيز �إ�صد�ر هذه �لورقة �ملالية 

�إىل  لذلك  تبًعا  ى  �أدَّ ما  وهو  فيها،  �ملهمة 

تعزيز �قت�صادها، ودعم �أ�صو�قها �ملالية«، 

�لق�صايا  من  �لعديد  هناك  �إن  و�أ���ص��اف: 

بانتظار  بالت�صكيك  �ملتعلقة  �جلوهرية 

�إل  حلها  ميكن  ل  ق�صايا  وهي  �لتو�صيح، 

نظمة،  و�لأ �للو�ئح  هذه  �عتماد  خالل  من 

ومن �أمثلة هذه �لق�صايا �ملهمة: حمدودية 

ح�صم  �إن  حيث  �ل�صك.  حامل  م�صوؤولية 

هذه �لق�صية له �أهمية كبرية يف �ل�صكوك؛ 

�أعيان  يف  م�صاعة  ح�صة  ميثل  �ل�صك  ن  لأ

م�صوؤولية  مبحدودية  فاحلكم  وم�صروعات، 

همية مبكان. ومي�صي  حامل �ل�صك من �لأ

هنا  �ملهمة  �لق�صايا  وم��ن   : ق��ائ��اًل  م��رية 

و�ل�صريبة  �لزكاة  ق�صايا  »ح�صم  كذلك: 

�ملتعلقة مب�صدر �ل�صك وحامله يف خمتلف 

عيان �ملوؤجرة،  �أنو�ع �ل�صكوك )ك�صكوك �لأ

و���ص��ك��وك �مل�����ص��ارب��ة، و���ص��ك��وك �مل��ن��اف��ع 

�صافة  بالإ وغ��ريه��ا(،  �ملعنوية  و�حل��ق��وق 

�إىل م�صائل فنية وقانونية عدة يعلم �أهمية 

على  �لقائمون  قانون  �أو  بنظام  ح�صمها 

منها  �مل��ي��د�ن،  يف  و�ملطبقون  �لت�صكيك 

�كتتاب  قانونية  م��دى  �مل��ث��ال:  �صبيل  على 

�صكوك  يف  و��صتثمارهم  �ل�صعوديني  غري 

�ملقد�صتني  �ملدينتني  يف  �ملوؤجرة  عيان  �لأ

مكة و�ملدينة -�صرفهما �هلل-  ومثل: ح�صم 

باإ�صد�ر  نظامًا  لة  �ملخوَّ �جلهات  م�صاألة 

�ل�صكوك.

من  عدد  �صن  �صرورة  �إىل  ودعا مرية 

�أجل  من  ج���ر�ء�ت  و�لإ و�لقو�نني  نظمة  �لأ

و�قرتح  و�إجناحها،  �لت�صكيك  دعم عملية 

نظام  �أو  لئحة  �عتماد  �ل�صياق  ه��ذ�  يف 

�صالمية، و�عتماد نظام  طرح �ل�صكوك �لإ

�خلا�ض  �لغر�ض  ذ�ت  �ل�صركات  تاأ�صي�ض 

حفظ  ن��ظ��ام  وك���ذل���ك   .SPC �أو   SPV
�إىل  دع��ا  كما   ،Trust Law �مل��وج��ود�ت 

جر�ء�ت �لنظامية �ملتعلقة بطرح  �صبط �لإ

و�إن�صاء  �ل�صوق،  يف  و�إدر�ج��ه��ا  �ل�صكوك 

وو�صع  �خلا�ض،  �لغر�ض  ذ�ت  �ل�صركات 

��صتخر�ج  ي�صتغرقها  �لتي  للمدد  �أعلى  حدٍّ 

�ل��ع��الق��ة  ذ�ت  و�مل���و�ف���ق���ات  �ل��ت�����ص��اري��ح 

بالت�صكيك من خمتلف �جلهات �حلكومية 

ذ�ت �لعالقة بعملية �لت�صكيك.

أهم التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تطور الصكوك وانتشارها 
توفير البيئة القانونية والتنظيمية المهيِّئة إلصدارها وتداولها.
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توقعات بارتفاع إصدارات الصكوك إلى 14.25 مليار 
دوالر في 2009

�صالمية يف  �صو�ق �لإ �إد�رة �لأ توقع رئي�ض 

�نف�صتمنت«، )�أكرب مدير لل�صكوك  »�إم  بنك 

بلوغ  �أف���ن���دي ع��ب��د�هلل  �ل���ع���امل( حم��م��د  يف 

يف  �صالمية  �لإ لل�صند�ت  �لعاملية  �صد�ر�ت  �لإ

�ملا�صي  �لعام  �مل�صجل  م�صتو�ها   2009 عام 

ت�صجل  �أن  متوقًعا  دولر،  مليار   14.25 عند 

�ملبيعات يف ماليزيا ما يزيد عن ن�صف تلك 

�لقيمة.

وقال �أفندي �إن �لبنك لديه عدد ل باأ�ض 

�أن  �إل  لها،  ع��د�د  �لإ يجري  �ل�صكوك  من  به 

�إىل  م�صرًي�  متحفظني،  يز�لون  ل  �مل�صدرين 

و�لهيئات  �ل�صيادية  �ل�صناديق  �إ�صد�ر�ت  �أن 

دفع  على  �صت�صاعد  باحلكومات  �ملرتبطة 

جارة  �ل�صوق، ومن �ملتوقع �أن تظل عمليات �لإ

و�مل�صاركة و�مل�صاربة �أ�صهر هياكل �ل�صكوك. 

يبلغ  �أن  �أفندي عبد�هلل  توقع حممد  كما 

�صد�ر�ت يف ماليزيا، )�أكرب �صوق  �إجمايل �لإ

�صالمية يف �لعامل( ما ل يقل عن  لل�صند�ت �لإ

مقارنة   ،2009 عام  يف  دولر  مليار�ت   8.3

2008 و17.7  ب� 6.3 مليار�ت دولر يف عام 

مليار دولر يف 2007.

»�صتاندرد  ملوؤ�ص�صة  وفًقا  �أن��ه  �إىل  ي�صار 

�ل�صكوك  �إ���ص��د�ر�ت  قيمة  ف��اإن  ب���ورز«  �أن��د 

على  يزيد  مبا  �لعامل  م�صتوى  على  تر�جعت 

56% منذ عام 2007 لت�صل �إىل 14.9 مليار 

�إىل  �ل��رت�ج��ع  ه��ذ�  م�صرفيون  وع��ز�  دولر. 

ونة  �أزمة �لئتمان، �إل �أن �رتفاع �لطلب يف �لآ

�ل�صيادية  �ل�صكوك  �إ�صد�ر�ت  على  خ��رية  �لأ

مال بانتعا�ض  باإندوني�صيا و�لبحرين عزز من �لآ

�صوق �ل�صكوك.

اقتصاد الصين 
يتعافى بنسبة 
8% في 2009

يف بيان له ن�صر موؤخًر� بال�صحف 

�لدولة  معلومات  مركز  قال  �ل�صينية 

�صادر�ت  ترت�جع  �أن  �ملتوقع  من  �إن��ه 

�لعام،  هذ�   ،%17.5 بن�صبة  �ل�صني 

موؤ�صر  ي�صجل  �أن  �ملتوقع  من  حني  يف 

ق��دره  ا  �نخفا�صً �مل�صتهلكني  �أ�صعار 

0.05%، على �أ�صا�ض �صنوي.

�ملحلي  �ل��ن��اجت  من��و  ذل��ك  ويعني 

هذ�   %8 ب��ح��و�يل  لل�صني  ج��م��ايل  �لإ

�لعام مع مو��صلة �لقت�صاد �لنتعا�ض، 

كما ي�صري �إىل �أن �لتباطوؤ �لذي �أ�صاب 

�ملحلي  للناجت  �ل�صنوي  �لنمو  معدل 

 %6.1 �إىل  و�صلت  بن�صبة  ج��م��ايل  �لإ

بد�أ   �لعام �حلايل  ول من  �لأ �لربع  يف 

 %7.9 �لن�صبة   بلغت  حيث  يتعافى 

�نتعا�ض  تر�صخ  م��ع  �ل��ث��اين  �ل��رب��ع  يف 

�قت�صادي.

اليابان تحث المصارف اإلسالمية 
 على تطوير أنشطتها
في بنوكها المختلفة

�لياباين  �لبنك  رئي�ض  ن��ائ��ب  ق��ال 

�إن  يو�صيد�  �ت�صو�كي  �ل���دويل  للتعاون 

�صالمية جتد �صعوبات عديدة  �لبنوك �لإ

يف تاأ�صي�ض فروع لها يف بالده، من �أهمها 

ا �للغة �لعربية  �لعو�ئق �لثقافية خ�صو�صً

و�لإجنليزية، �إ�صافة �إىل عدم و�صوح بع�ض 

�صالمية  �لإ �ملالية  م�صطلحات  مفاهيم 

للمو�طن �لياباين، م�صيًفا �أنهم يربطون 

و�إنها  �صالمية بامل�صلمني فقط  �لبنوك �لإ

غري مربحة. 

�صالمية �إىل  ودعا يو�صيد� �لبنوك �لإ

�صالمي  �لإ �مل��ايل  �لنظام  وتطوير  دع��م 

ثامنة  �صنفت  بالده  باعتبار  �ليابان  يف 

���ص��م��ن �ل�����دول �مل��ت��ع��ام��ل��ة م���ع �ل��ت��م��وي��ل 

ول  �صالمي، فيما �صنفت يف �لرتتيب �لأ �لإ

�صمن قائمة �لدول غري �مل�صلمة �ملن�صمة 

�صالمي.، م�صرًي�  حتت منظمة �ملوؤمتر �لإ

�صالمية  �لإ �لبنوك  ف��روع  ع��دد  �أن  �إىل 

 10 �أك��ر من  حم��دود ج��ًد� يف بلد ي�صم 

�أن هناك فقط  �إىل  �آلف م�صلم، م�صرًي� 

و�صط يف  بنًكا و�حًد� ميثل دول �ل�صرق �لأ

�ليابان وهو بنك قطر، �إ�صافة �إىل بع�ض 

و�لباك�صتانية  �ملاليزية  �لبنوك  ف���روع 

يف  �أعمالها  �بتد�أت  �لتي  و�ل�صنغافورية 

نهاية �لعام �ملا�صي. 

بع�ض  �أن  يو�صيد�  �ت�صو�كي  وذك��ر 

لتعديل  �صعت  �ليابانية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات 

�لنظام �لبنكي يف �لبالد، وذلك باإدخال 

يف  �صالمية  �لإ �لبنكية  �ملعامالت  بع�ض 

دي�صمرب 2008، مفيًد� �أن بع�ض �لبيوع يف 

جارة  �صالمية مثل �ملر�بحة و�لإ �ملالية �لإ

مل ي�صمح بها قانون �لبنوك �لياباين بعد، 

حتت  �ل�صكوك  م��و���ص��وع  ي��زل  مل  فيما 

�لدر��صة.
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بروفايل

خالل خمس سنوات فقط منذ تأسيسه:

بنك البالد: األسرع نمًوا في مجال 
المصرفية اإلسالمية

تاأ�س�س بنك البالد يف نهاية عام 2004م املوافق لعام 1425ه� 

ك�سركة م�ساهمة �سعودية براأ�س مال 3مليارات ريال، وبعد اأقل 

من �ستة �سهور تقريًبا بداأ البنك عملياته امل�سرفية حتت �سعار 

»ن�سع املعاملة يف قلب املعادلة«. 

وىل  �لأ �ل�صنو�ت  وخ��الل  �حل��ال  وبطبيعة 

وح��ي��ن��م��ا ب����د�أ �ل��ب��ن��ك �لف���ت���ت���اح �ل��ت��دري��ج��ي 

�ملنتجات  من  هناك عدد حمدود  كان  لفروعه 

و�خلدمات،  ت�صاعفت ب�صكل مو�ز للتقدم �لذي 

حدث على م�صتوى �لبنك، �إذ يقدم �لبنك �ليوم 

و�ل�صتثمارية  �لبنكية  �ملنتجات  من  جمموعة 

فر�د و�ل�صركات.  �صو�ًء لالأ

الرقابة ال�سرعية

���ص��الم��ي��ة يف  م��ث��ل غ���ريه م���ن �ل��ب��ن��وك �لإ

كرب  لأ خدماته  لتقدمي  �لبنك  ي�صعى  �ل�صعودية 

متو�فقة  مبعامالت  وذلك  �لنا�ض  من   �صريحة 

�صالمية، لكن ذلك يف �حلقيقة  مع �ل�صريعة �لإ

وترية  ت��ز�ي��دت  �لالحقة  �ل�صنو�ت  خ��الل 

حيث  �لفروع  �فتتاح  وتتابع  �لبنك،  لدى  �لعمل 

�ملا�صي  فرب�ير  �صهر  بنهاية  �لفروع  ع��دد  بلغ 

جميع  يف  �آل��ًي��ا  �صر�ًفا  و73  فرًعا   26 2009م 

ت�صاعًد�  ت�صهد  �أرق���ام  وه��ي  �ململكة  مناطق 

م�صتمًر� وب�صكل تتابعي ولكن وفق خطة مدرو�صة 

�لفروع  وت�صمل  تنفيذها  ويبا�صر  �لبنك  �أعدها 

�لرجالية و�لن�صائية. 
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داء املايل  الأ

د�ء �ملايل فاإن �لبنك ووفًقا  يف ما يخ�ض �لأ

 31 يف  �ملنتهية  للفرتة  �ل�صنوية  �ملالية  لنتائجه 

دي�صمرب 2008 حقق �أرباًحا �صافية بلغت حو�يل  

125 مليون ريال مقابل 72 مليون ريال يف عام 

بلغت  وق��د   ،%73 بلغت  �رت��ف��اع  وبن�صبة   2007

 0.42 �صهًر�  ع�صر  �ثني  خالل  �ل�صهم  ربحية 

لل�صهم  ريال   0.24 مببلغ  مقارنة  لل�صهم  ريال 

بن�صبة  بارتفاع   ،2007 عام  من  �لفرتة  لنف�ض 

75%، �أما �إجمايل دخل �لعمليات خالل �لفرتة 

نهاية  يف  ري���ال  مليون   875 ب��ل��غ   فقد  نف�صها 

ريال  مليون   779 مببلغ  مقارنة   2008 دي�صمرب 

عن نف�ض �لفرتة من �لعام �ل�صابق وبنمو بلغت 

ن�صطة  ن�صبته 12%، فيما بلغ �صايف �لدخل من �لأ

مببلغ  مقارنة  ريال  مليون   578 مبلغ  �لرئي�صية 

534 مليون ريال عن �لعام �ل�صابق 2007 بن�صبة 

�رتفاع بلغت %8.

كما كان هناك �نخفا�ض حمدود يف �إجمايل 

موجود�ت �لبنك لتبلغ يف نهاية دي�صمرب 2008 

)�ثني ع�صر �صهًر�( مبلغ 16.052 مليون ريال 

مقارنة مببلغ 16.636 مليون ريال كما يف نهاية 

عام 2007 بن�صبة �نخفا�ض بلغت %4.

�أما �صايف حمفظة �ل�صتثمار�ت فقد بلغت 

279 مليون ريال مقارنة مببلغ 278 مليون ريال 

عن �لعام �ل�صابق 2007 وبن�صبة �رتفاع %0.4، 

مقارنة  ريال  مليون   8.275 �لتمويل  وحمفظة 

 2007 ع���ام  ع��ن  ري���ال  م��ل��ي��ون   6.190 مببلغ 

ود�ئع  فاإن  و�أخ��رًي�   ،%34 بلغت  �رتفاع  وبن�صبة 

�لعمالء  بلغت 10.971يف نهاية 2008م مليون 

ريال مقارنة مببلغ 12.689 مليون ري�ال للفت�رة 

�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2007 وبن�صبة �نخفا�ض 

بلغت %14. 

�لقت�صادية  و�صاع  �لأ جممل  �إىل  بالنظر 

�صو�ق �ملالية �لعاملية �حلالية فاإن هذه �لنتائج  لالأ

تعترب �إيجابية للبنك للعام �ملايل 2008 م حيث 

بلغت ن�صبة �لزيادة يف �صايف �لربح %73 .

طار يعمل  ووفًقا مل�صادر �لبنك ويف هذ� �لإ

�لبنك على �لتاأكيد على �صيا�صة �ملحافظة لغر�ض 

طريق  ع��ن  �مل��وج��ود�ت  وج���ودة  نوعية  تعزيز 

�لتقلبات  ملو�جهة  �إ�صافية  جتنيب خم�ص�صات 

حجم  زي���ادة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ملحلية  �ل�����ص��وق  يف 

�لت�صهيالت.

ن�سطة ال�ستثمارية والجتماعية  الأ

مبا�صر  وب�صكل  ك�صفت  �لتي  رق��ام  �لأ هذه 

ن�صطة  د�ء �ملايل للبنك يقودنا للحديث عن �لأ �لأ

�ل�صتثمارية و�لجتماعية حيث جنح �لبنك يف 

حتقيق �لكثري من �لتقدم يف هذ� �ملجال فعلى 

�لبنك  �أطلق  فقد  �ل�صتثماري  �لن�صاط  م�صتوى 

�ل�صتثمارية  �ل�صناديق  من  جمموعة  موؤخًر� 

�صندوق  مثل  مي�صرة  ���ص��روط  وف��ق  �لناجحة 

و�صندوق  �ل�صعودية،  �صهم  بالأ �خلا�ض  �أ�صايل 

�لكويتية،  �صهم  بالأ �ل�صيف وهو �صندوق خا�ض 

يف  متخ�ص�ض  �صندوق  وهو  �ملر�بح  و�صندوق 

�مل�صتوى  وعلى  �ل�صعودي،  بالريال  �ملر�بحة 

�لجتماعي فقد وقع �لبنك �تفاقية مع �صندوق 

تنمية �ملو�رد �لب�صرية لتدريب �ل�صعوديني دعًما 

تنمية  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لجتماعية  للن�صاطات 

�ل�صعوديني  من  �لعمل  طالبي  ومهار�ت  قدر�ت 

ليكون بذلك �أول بنك �صعودي يف هذ� �ملجال. 

فاإن  و�خلدمات  �ملنتجات  م�صتوى  �أما على 

�ل�صركات  جمموعة  خ��الل  م��ن  ي�صعى  �لبنك 

�ملبتَكرة  �لتمويلية  �حللول  من  �صل�صلة  لتقدمي 

���ص��الم��ي��ة  �مل��ت��و�ف��ق��ة م��ع �أح��ك��ام �ل�����ص��ري��ع��ة �لإ

غ��ر����ض  �لأ وملختلف  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات،  لل�صركات 

�ل�صتثمارية. وت�صتمل مهام جمموعة �ل�صركات 

م��ع خمتلف  متينة  ع��م��ل  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 

و�خلدمية  و�ل�صناعية،  �لتجارية،  �ملن�صاآت 

و��صعة  جمموعة  توفري  خ��الل  م��ن  �ململكة  يف 

لكافة  �ملتنوعة  �لتمويل  وخدمات  منتجات  من 

�أعمالهم  طبيعة  �ختالف  على  �لبنك  عمالء 

ومتطلباتهم �ملالية. وتظهر قوة بنك �لبالد يف 

قدرته على تقدمي حلول مالية خا�صة م�صممة 

ح�صب �حتياج �لعميل من خالل �صعي �ملجموعة 

لدر��صة وفهم طبيعة ن�صاط �لعميل و�حتياجاته 

�ملالية �حلقيقية. وميكن تلخي�ض دور �ملجموعة 

يف »تكوين �صر�كة حقيقية مع �لعميل من خالل 

�ل�صعي �جلاد لإجناح تطوير م�صاريعه وحتقيق 

�أهد�فه«.

عدد  على  �لبنك  ح�صل  ط���ار  �لإ ه��ذ�  ويف 

من �جلو�ئز �أبرزها ح�صوله على جائزة عاملية 

تقديًر�  نيويورك  �لعاملي يف  موؤمتر �جلودة  من 

معايري  �تباع  يف  �لبنك  بها  يقوم  �لتي  للجهود 

يف  عالية  بكفاءة  وتطبيقها  �لعاملية  �جل���ودة 

�لبنك  ن�صاطاته وخدماته، كما ح�صل  خمتلف 

ف�صل  على �ملركز �لثالث �صمن قائمة TOP 10 لأ

�ل�صعودية  �مل�صاهمة  �ل�صركات  يف  عمل  بيئة 

لعام  لل�صيد�ت  بيئة عمل  ف�صل  لأ ول  �لأ و�ملركز 

عمل  بيئة  �أف�صل  م�صابقة  يف  وذل��ك  2007م، 

فيها  و�صاركت  �لقت�صادية،  جريدة  �أجرتها 

�ل�صركات  ك��ربي��ات  م��ن  ���ص��ع��ودي��ة  ���ص��رك��ة   70

كما  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  و�مل�صارف 

لكرتوين باملركز �لثاين  فاز موقع بنك �لبالد �لإ

لكرتونية يف م�صابقة جائزة �لتميز  عمال �لإ لالأ

�لرقمي. 

حتمل  �ل��ت��ي  للبنك  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل���روؤي���ة  مي��ث��ل  ل 

ميكن  ما  وهو  هذ�  من  �أك��رب  معاين  تفا�صيلها 

قر�ءته بو�صوح من خالل �لكلمات �لتي تلخ�ض 

لتبووؤ  �جلاد  �ل�صعي  على  تدل  �لتي  �لروؤية  هذه 

�لريادة بني مقدمي �حللول �ملالية �ملعتمدة على 

تطلعات  يلبي  ومبا  �صالمية،  �لإ �ل�صريعة  �أ�ص�ض 

كافة عمالء وحملة �أ�صهم وموظفي �لبنك.  

و�لتزم �لبنك ومنذ بد�ية تاأ�صي�صه بتطبيق 

مع  معامالته  جميع  يف  �صالمية   �لإ �ل�صريعة 

�لقت�صاد  وغايات  �ل�صريعة  مقا�صد  مر�عاة 

هذ�  ولتحقيق  عملية  وك��خ��ط��وة  ���ص��الم��ي،  �لإ

وجود  نظامه  يف  �لبنك  حدد  �ل�صامي  �لهدف 

هيئة �صرعية م�صتقلة عن جميع �إد�ر�ت �لبنك، 

للتاأكد من  �أعماله،  �لبنك جميع  عليها  يعر�ض 

�صالمية.  حكام �ل�صريعة �لإ مدى مو�فقتها لأ

ويلتزم �لبنك بقر�ر�ت �لهيئة �ل�صرعية على 

م�صتوى كل �إد�ر�ته، كما يرف�ض تقدمي �أي منتج 

�ل�صرعية،  �لهيئة  على  عر�صه  بعد  �إل  للعمالء 

�لهيئة  تقوم  ذلك  مو�ز�ة  عليه. ويف  ومو�فقتها 

مو�فقة  م��ن  للتاأكد  �لبنك  �أع��م��ال  مب��ر�ق��ب��ة 

�لرقابة  �إد�رة  عمال لقر�ر�تها، ويتوىل ذلك  �لأ

�ل�صرعية، كما تعمل �لهيئة �ل�صرعية على تطوير 

�ملنتجات مبا يتفق مع �لقو�عد �ل�صرعية، ويحقق 

�صالمي، وتتحمل م�صوؤولية  �أهد�ف �لقت�صاد �لإ

�صالمي يف �لبنك، ويف  ن�صر �لوعي �مل�صريف �لإ

خمتلف جهات �ملجتمع. 

�لتحديات  بع�ض  �ل��روؤى  هذه  مثل  وتو�جه 

�لعمل  �صل جممل  �لأ وهي حتديات حتا�صر يف 

��صتخال�ض  �أبرزها  ولعل  �صالمي  �لإ �مل�صريف 

مع  تتنا�صب  ع�صرية  بروؤية  �صرعية  منتجات 

�ملتغري�ت �لقت�صادية و�لتقنية.

وبالنظر �إىل حد�ثة �لبنك فاإنه جنح وخالل 

�ل�صنو�ت �لقليلة من عمره يف �لتقدم بخطو�ت 

م�صبوقة  غ��ري  ا  فر�صً يتيح  م��ث��اًل  فهو  ك��ب��رية  

على  للمنتجات  �ل�صرعي  �ل�صبط  ناحية  من 

يعمل على  �أنه  للبنك، كما  نظمة �حلا�صوبية  �لأ

على  �ل�صرعية  �لرقابة  يف  جديد  ت�صور   طرح 

�لتطبيقات �لبنكية، ويتطلع م�صتقباًل �إىل توفري 

متنوعة  وقنو�ت  متعددة  ��صتثمارية  خيار�ت 

لختيار  �أو�صع  خيار�ت  �لعميل  عطاء  لإ وذل��ك 

��صتثمارية  �أدو�ت  من  ��صتثمارًيا  ينا�صبه  ما 

خمتلفة مثل عمالت، عقار�ت، �أ�صهم، �صكوك 

وخالفه.

وفيما يخ�ض �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة 

يقوم �لبنك حالًيا بت�صميم �ملنتجات و�خلدمات 

�لتي يقدمها مبا يتنا�صب مع قطاعات �لعمالء 

�مل�صتهدفة. 
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ك�سف مدير عام الربامج يف بنك الت�سليف والدخار تركي ال�سديري يف حواره مع جملة »تداول« اأن 

مري  بنك الت�سليف �سارف على النتهاء من م�سروع �سخم وهو عبارة عن م�ساريع اإ�سكانية �سمن م�سروع الأ

�سلمان اخلريي، م�سرًيا اإىل اأن البنك ل ميول اأي م�سروع خارج اململكة ولو كان جمدًيا اقت�سادًيا.

وجوه

�3�لعدد 32 - يونيو 2009تداول38 تداول �لعدد 32 - يونيو 2009

حوار/ سالم الشريف

تمويل المشاريع السكنية الخيرية 
والقروض الميسرة أولوياتنا حالًيا

مدير البرامج في بنك التسليف:

يعكف  �لبنك  �أن  �ل�صديري  ك�صف  كما 

وم�صروًعا  برناجًما   12 تنفيذ  على  حالًيا 

دخولهم  حت�صني  يف  للر�غبني  طرحها  مت 

�ملعي�صية، فيما يدر�ض 6 م�صاريع قادمة �صيتم 

طرحها حاملا يتم �لنتهاء من در��صتها، ووفًقا 

لل�صديري فاإن �لبنك طرح عدة بر�مج منها 

��صرت�حات �لطرق �ل�صريعة، وم�صروع �لباعة 

�ملتجولني وم�صروعي �ملدمنني ونزلء �ل�صجون 

وكذلك م�صروع �ل�صتزر�ع �ل�صمكي.

ون��ف��ذ �ل��ب��ن��ك، �ل��ع��دي��د م���ن �ل��رب�م��ج 

�صيار�ت  �إقر��ض  برنامج  منها  قر��صية  �لإ

�لعمالة  ت�صغيل  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  ج���رة  �لأ

�إقر��ض  وكذلك  �لنقل،  قطاع  يف  �لوطنية 

خالل  م��ن  وذل���ك  �مل��در���ص��ي  �لنقل  �صائقي 

���ص��ي��ار�ت  ل��ت��اأم��ني  مي�صرة  ق��رو���ض  ���ص��رف 

لر�غبي �لعمل يف هذ� �ملجال.
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ب���150  اتفاقية  وقعنا 
األمير  ريال مع مركز  مليون 
سلمان ألبحاث اإلعاقة لتمويل 

ذوي االحتياجات الخاصة.

نسبتها  تبلغ  قليلة  حاالت 
عن  ت��ع��ث��روا  م��م��ن   %95

السداد.

و�أفاد �ل�صديري �أن �لبنك قام بتقدمي قرو�ض 

ا منذ تاأ�صي�صه  مهنية بلغ عددها نحو1.999 قر�صً

ن بقيمة �إجمالية بلغت نحو 255 مليون  وحتى �لآ

و�لنقل  ج��رة  �لأ �صيار�ت  قرو�ض  وكذلك  ري��ال، 

بلغت  بقيمة   9.897 نحو  بلغت  و�لتي  �ملدر�صي 

نحو 700 مليون ريال، وكذلك قام �لبنك بتقدمي 

قرو�ض �جتماعية بلغ عددها 19700 قر�ض منذ 

 310 بلغت  �إجمالية  بقيمة  ن  �لآ وحتى  تاأ�صي�صه 

ماليني ريال.

قليلة  هناك حالت  �أن  �إىل  �ل�صديري  و�أ�صار 

هذ�  يف  م��وؤك��ًد�  �ل�صد�د،  عن  تعرو�  ممن  ج��ًد� 

�ل�صياق �أن �أكر من 95% مل يتاأخرو� عن �ل�صد�د.

وهنا ن�س احلوار

٭ كم يبلغ عدد امل�صاريع القائمة حالًيا؟

�لرب�مج و�مل�صاريع �لتي طبقها �لبنك   -

�صافة �إىل �لرب�مج �لتي ل  تبلغ 12 برناجًما بالإ

ز�لت حتت �لدر��صة وهي 6 بر�مج.

٭ كيف يتم اإقرا�ص هذه امل�صاريع ومل يخ�ص�ص 

ل��ه��ا ال��ب��ن��ك ق��ي��م��ة م��ع��ي��ن��ة ك��االت��ف��اق��ي��ة مع 

�صلمان  م��ري  االأ ومركز  �صع�د  امللك  جامعة 

عاقه؟ بحاث االإ الأ

- �لبنك يقر�ض على ح�صب �ل�صيولة �ملتاحة 

لديه، ولي�ض هناك تخ�صي�ض للرب�مج �ملذكورة 

�لبنك،  ر�أ�صمال  ��صتنز�ف  ذ�ك  تطلب  لو  حتى 

ذوي  برنامج  مثل  �أول��وي��ة  ذ�ت  بر�مج  وهناك 

�لحتياجات �خلا�صة و�لتفاقية مع جامعة �مللك 

�صعود، ولكن بع�ض �لرب�مج ل ميكن تخ�صي�ض 

�أكر  �أنا�ض يحتاجون  نه رمبا يتقدم  مبالغ لها لأ

�لتقدمي  �أولوية  مما خ�ص�ض للربنامج، وح�صب 

و�جلدوى �لقت�صادية.

مري �سلمان م�سروع الأ

إ�صكانية  إن�صاء م�صاريع ا ٭ هل لدى البنك فكرة ا

باململكة؟

�لبنك  ميوله  �صكني  م�صروع  هناك  نعم،   -

�صكان  لالإ �صلمان  م��ري  �لأ م�صروع  �صمن  حالًيا 

على  و���ص��ارف  م��ر�ح��ل  قطع  �مل�صروع  �خل���ريي، 

م�صاريع  بتمويل  �لبنك  قيام  وندر�ض  �لنتهاء، 

�إ�صكانية مماثلة.

اأن فكرة االدخ��ار واال�صتثمار لدى  اأال ترى  ٭ 

ن؟ البنك مغيبة ومل تفعل حتى االآ

حتى  يفعل  مل  و�ل�صتثمار  �لدخ��ار  نعم،   -

ن بال�صكل �ملطلوب، كل �لرتكيز كان يف �لبد�ية  �لآ

على �لتو�صع يف �لقرو�ض �لجتماعية.

٭ وماه� ال�صبب براأيك؟

- �أعتقد �أن قلة �لوعي لدى بع�ض �لنا�ض يف 

كبري  ب�صكل  �لبنك  على  يقبلون  جعلهم  �ملا�صي 

�إىل  �أل��ف   25 م��ن  �لقر�ض  قيمة  رفعنا  بعدما 

رفعت  ���ص��رة  �لأ قرو�ض  وكذلك  ري��ال،  �أل��ف   45

مربًر�  يعترب  �لبنك  على  �لنا�ض  �إقبال  وبالتايل 

بعد رفع �لقيمة.

التمويل اخلارجي

٭ هل فكر بنك الت�صليف بامل�صاريع واال�صتثمار 

�صخ�ص  ت��ق��دم  اأن���ه  ولنفرت�ص  اخل����ارج؟  يف 

يتم  ال�ص�دان هل  م��زارع بجمه�رية  ن�صاء  الإ

اإقرا�صه من قبل البنك؟

ي م�صاريع خارج �ململكة ل يقوم  - بالن�صبة لأ

ن من �أهد�ف �لبنك خلق فر�ض  �لبنك بتمويلها لأ

عمل للمو�طنني.. و�أي م�صروع كبري يقوم �صندوق 

�لتنمية �ل�صناعية و�لبنك �لزر�عي باإقر��صهم.

اململكة  داخ��ل  اأ�صخا�ص من  ٭ وهل تقدم لكم 

لتم�يل مزارعهم؟

�ملنطقة  م��ن  �أ�صخا�ض  لنا  ت��ق��دم  ن��ع��م،   -

ملعا�صر  �جل��وف  منطقة  وحت��دي��ًد�  �ل�صمالية، 

من  �أ���ص��م��دة  م�صنع  �إق���ر�����ض  ومت  �ل��زي��ت��ون، 

مليون   1.5 مببلغ  �ل��زي��ت��ون  معا�صر  خملفات 

ون�صف تقريًبا.

متنقلة  معا�صر  جلب  على  ح��ال��ًي��ا  ونعمل 

هذه  تكون  �أن  �أو  للمو�طنني  متنح  �صيار�ت  على 

�مللكية  نقل  يتم  وبعدها  �لبنك  با�صم  �ل�صيار�ت 

هذ�  ي��ز�ل  ول  �ل�صد�د،  بعد  �مل�صروع  ل�صاحب 

خرى. �لربنامج قائًما بيننا وبني �جلهات �لأ

اأخ��رى،  وم�صاريع  ب��رام��ج  فكرة  لديكم  ه��ل  ٭ 

غري التي ذكرت والتي حتت الدرا�صة؟

وقعها  �ل��ت��ي  ب��ال��رب�م��ج  يتقيد  ل  �لبنك   -

معني  ب��رن��ام��ج  ف��ك��رة  ل��دي��ه  �صخ�ض  �أي  ف��ق��ط، 

وجمد �قت�صادًيا �لبنك �صيدعمه مالًيا وفكرًيا، 

كمال م�صروعه يف �حلال. وي�صاعده لإ

التقليد يف امل�ساريع

٭ وهل مرت عليكم حاالت ات�صح من اأ�صحابها 

مل�صاريع مماثلة، كان هدفهم  اأنهم مقلدون 

احل�ص�ل على املال؟

�لبنك  لدى  قليلة  ح��الت  مرت  نعم،   -

مت  مل�صاريع  مقلدون  �أنهم  �أ�صحابها  من  �ت�صح 

�لتقدم بها للبنك ومت رف�صها.

كرث يف التقدم للم�صاريع الن�صاء اأم  ٭ ومن االأ

الرجال؟

�مل�صاريع  على  �لتقدم  يف  �أك��ر  �ل��رج��ال   -

بتقدمي  قمن  ن�صاء  ��ا  �أي�����صً وه��ن��اك  �ل�صغرية، 

من  متويلهن  ومت  �قت�صادية،  ج��دوى  در����ص��ات 

باأن  كبرية  ثقة  على  كان  �لبنك  ن  لأ �لبنك  قبل 

م�صاريعهن  �أثبتته  ما  وه��ذ�  ناجحة،  بر�جمهن 

�ملر�أة هي  �أن  �لرئي�صي  �لقائمة حالًيا، و�صرطنا 

من ت�صرف على �لعمل بنف�صها، ول يوجد تفريق 

بني �لرجل و�ملر�أة.

قرو�س ال�سيارات

جرة، اإىل اأين  ٭ وبالن�صبة لقرو�ص �صيارات االأ

اإح�صائية  الرنامج، وهل لديكم  و�صلت يف 

معينة؟

جرة  - �لبنك قام بتقدمي قرو�ض �صيار�ت �لأ

ا  قر�صً  9.897 نحو  بلغت  وقد  �ملدر�صي  و�لنقل 

قام  وكذلك  ريال،  مليون   700 نحو  بلغت  بقيمة 

عددها  بلغ  �جتماعية  ق��رو���ض  بتقدمي  �لبنك 

بقيمة  ن  �لآ حتى  تاأ�صي�صه  منذ  قر�ض   19700

�إجمالية بلغت 310 ماليني ريال.

٭ وهل تعرث اأ�صحابها يف ال�صداد؟

- هناك حالت قليلة جًد� ممن تعرو� عن 

�ل�صد�د، حيث �أن �أكر من 95% مل يتاأخرو� عن 

�ل�صد�د.

ا�سرتاحات الطرق ال�سريعة

٭ �صمعنا اأن هناك م�صروًعا �صخًما للعاطلني 

عن العمل ما هي طبيعة هذا امل�صروع؟

خا�ض  لهم  برنامج  عن  عبارة  هو  نعم،   -

�لدر��صة،  حت��ت  ولي���ز�ل  �ل��ط��رق  با�صرت�حات 

وذلك  متاأخرة،  �لربنامج جاءت  فكرة  �إن  حيث 

عندما ر�أينا �أن �مل�صافر عندما ينوي �ل�صفر يجد 

ل  �لطرق  خدمات  �أن  خا�صًة  �ل�صفر  يف  �صعوبة 

ترتقي �إىل �مل�صتوى �ملطلوب، ول�صيما �أن �لدول 

فمن  مبر�حل،  �ملجال  هذ�  يف  �صبقتنا  �ملجاورة 

هذ� �ملنطلق جاءت فكرة �لربنامج وطرحه �إىل 

�أي م�صتثمر يريد �ل�صتثمار يف هذ� �ملجال ب�صرط 

�أن تتوفر فيها مالعب �أطفال وغرف �صغرية �أو 
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ال��ب��ن��ك م���ول م��ش��روًع��ا 
بشمال المملكة ب�1.5 مليون 
من  أسمدة  مصنع  إلنشاء 

مخلفات معاصر الزيتون.
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ومطاعم  وحد�ئق  �حلاجة  ح�صب  على  كبرية 

�صافة �إىل خدمة �ل�صيار�ت، حيث �إن خدمة  بالإ

�أ�صا�صية، ولكن  �ل�صيار�ت تعترب ثانوية ولي�صت 

�لبد�ية  �ملو�صوع لز�ل حتت �لدر��صة و�صتكون 

يف �لطرق �ل�صريعة مثل طريق �لق�صيم �لريا�ض 

وكذلك مكة �ملكرمة �لريا�ض.

م�سروع باعة اخل�سار

٭ ماذا عن م�صروع باعة اخل�صار املتج�لني؟

- بالن�صبة مل�صروع باعة �خل�صار �ملتجولني 

ولية، خا�صًة  يعترب هذ� �لربنامج يف مر�حله �لأ

�أننا لحظنا كرة �لباعة �ملتجولني يف �ل�صو�رع، 

�صف يبيعون بو�صط �لطرقات وحتت  و�أنهم لالأ

يعر�ض  �لذي  م��ر  �لأ �حلارقة،  �ل�صم�ض  ح��ر�رة 

قبل  �صالحيتها  ولن��ت��ه��اء  للغبار  ب�صاعتهم 

موعدها، خا�صًة و�أن �مل�صتهلك ميكن �أن يح�صل 

هذ�  فمن  �ل�صالحية،  منتهية  ب�صاعة  على 

�ملنطلق جاءت فكرة �إن�صاء �مل�صروع بتخ�صي�ض 

�أو  �لغر�ض،  لهذ�  ومربدة  خم�ص�صة  �صيار�ت 

يف بع�ض �ملحالت و�ل�صاحات و�جلهات �لكبرية 

�لتي لديها مو�قف، وميكن �ل�صتفادة منها يف 

مناذج  تكون  �أن  على  �لكبرية  ���ص��و�ق  �لأ بع�ض 

�صكلها  ويكون  مطورة  وتكون  هند�صًيا  مرتبة 

مدينة  �أمانة  مع  فبد�أنا  ثابتة،  وتكون  مقبوًل 

�لريا�ض يف �ل�صروع يف هذ� �لربنامج لي�صتفيد 

منه �أكرب عدد من �لباعة �ملتجولني مل�صاعدتهم 

يف مثل هذه �لرب�مج، وناأمل �أن يتم �لنتهاء من 

�صهر �لقليلة �ملقبلة. هذ� �مل�صروع خالل �لأ

ن��رى  ح��ت��ى  �مل��ب��ل��غ  ن��ق��رر  �أن  ن�صتطيع  ول 

�صيغة �لربنامج وتكلفته �ملبدئية، وهناك فرق 

�صغرية،  �أو  كبرية  مربدة  �صيارة  تاأخذ  �أن  بني 

مرتبط  ن��ه  لأ معني  مبلغ  حتديد  ن�صتطيع  ول 

نحتاج  ولذلك  ترغب يف ذلك،  �لتي  بالطلبات 

نه  لأ �لربنامج  تكلفة  نقيم  حتى  زمنية  ف��رتة 

يرغبون  �ل��ذي��ن  بامل�صتثمرين  مرتبط  ا  �أي�صً

�ل�صتثمار يف هذ� �مل�صروع.

برامج املراأة واملت�سولني

٭ ما هي طبيعة برامج وم�صاريع املراأة لديكم 

يف البنك؟

�لتعليم  �أهمها  للمر�أة من  بر�مج  - هناك 

ريا�ض  يف  �ل�����ص��ي��د�ت  على  ويقت�صر  �مل��ب��ك��ر، 

�لوقت  نف�ض  ويف  �ملبكر،  �لتعليم  ويف  طفال  �لأ

من  ��ا  ق��رو���صً �أخ���ذن  �لن�صاء  م��ن  كثري  ه��ن��اك 

�ملقرت�صة  تكون  �أن  ب�صرط  ن�صاط  ي  لأ �لبنك 

ن  هي من ت�صرف على �لن�صاط �لذي �ختارته لأ

�مل�صاريع �ل�صغرية  �إقر��ض  �لبنك  �أهد�ف  من 

�لنا�صئة وتوفري فر�ض عمل للنا�ض.

ن���������ص����اء م�����ص��اري��ع  ٭ وه�����ل ل����دي����ك ف����ك����رة الإ

ل��ل��م��ت�����ص���ل��ني، ق���ري���ًب���ا ب��ح��ي��ث ي��ك��ف���ا عن 

�صارات املرورية؟ الت�ص�ل عند االإ

�جلهات،  من  عدد  ي  لأ مفتوحة  �أبو�بنا   -

م�صاريع  يف  نفكر  مل  ن  �لآ �إىل  �ملت�صولني  ولكن 

ل���ه���م، ل��ك��ن ي���وج���د ل����دى �ل��ب��ن��ك ع����دد من 

مذكر�ت  �أو  �جلهات  من  عدد  مع  �لتفاقيات 

فر�د، مبا  تفاهم خلدمة �ملن�صاآت �ل�صغرية و�لأ

هد�ف �لتي �ن�صاأناها، فعلى �صبيل  ينطلق مع �لأ

�ملوؤ�ص�صة  مع  تفاهم  مذكرة  �لبنك  لدى  �ملثال 

�لعامة للتعليم �لفني و�لتدريب �لتقني ومدينة 

و�صندوق  و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك 

و�صندوق  �ملئوية  و�صندوق  �ل�صناعي  �لتنمية 

رزق  »باب  �ملجتمع  وخدمة  جميل  عبد�للطيف 

مري �صلمان �خلريي ومع  جميل« ومع م�صروع �لأ

�مل��و�رد  �صندوق  وم��ع  و�إخ��و�ن��ه  عجالن  �صركة 

لو�لديه،  ع��ب��د�هلل  �مللك  وموؤ�ص�صة  �لب�صرية 

و�آخرها �تفاقيتان مع جامعة �مللك �صعود وهيئة 

�ملدن �ل�صناعية.

ي��دع��م جميع  ال��ب��ن��ك  اأن  ي��ع��ن��ي ه���ذا  ٭ ه���ل 

اأن للبنك  اأم  االتفاقيات التي مت ت�قيعها، 

ا دعًما تدريبًيا؟ اأي�صً

- �لبنك يقوم بدعم جميع �لتفاقيات �لتي 

�صبيل  وعلى  ذكرتها  �لتي  �جلهات  مع  وقعت 

�أي  �ل�صناعية،  �مل��دن  هيئة  مع  �لتفاق  �ملثال 

متقدم للمدن �ل�صناعية �أو �أي �صخ�ض يريد �أن 

ن�صاء م�صنع  ا لإ يقيم م�صنًعا هم مينحونه �أر�صً

باإيجار رمزي، وطبًعا ل يتم منحه �لتمويل �إل 

�مل�صروع  �أن  تفيد  جدوى  در��صة  يقدم  �أن  بعد 

هيئة  �لبنك  �إىل  حتيله  بعدها  ون��اج��ح،  جيد 

�ملدن �ل�صناعية وعلى �صوئها يتم منحه �لقر�ض 

ن�صاء �مل�صروع. من قبل بنك �لت�صليف لإ

دعم �سباب اجلامعة

خ�������رية ال���ت���ي مت ت���ق��ي��ع��ه��ا  ٭ االت��ف��اق��ي��ة االأ

لها  خ�ص�ص  ك��م  �صع�د،  امل��ل��ك  جامعة  م��ع 

البنك؟

مت  فقد  �صعود  �مللك  جلامعة  بالن�صبة   -

للم�صاريع  ريال  مليون   50 �تفاقية مببلغ  توقيع 

مع  بالتعاون  �لنا�صئة  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 

ع���م���ال يف �جل��ام��ع��ة، حيث  م��رك��ز ري����ادة �لأ

تت�صمن �لتفاقية عدة م�صروعات م�صرتكة بني 

لذوي  ريال  مليون   150
وأكثر  الخاصة  االحتياجات 
من 15 مشروًعا تم طرحها 

لتحسين الدخل.

مجهزة  سيارات  برنامج 
لباعة الخضار المتجولين في 

مراحله األولية.
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يف  ت�صب  و�لتي  عمال  �لأ ري��ادة  ومركز  �لبنك 

�ل�صباب  تدريب  �إىل  وت�صعى  �ملو�طن،  م�صلحة 

قامة  ك�صابهم �ملهار�ت �ل�صرورية و�لالزمة لإ لإ

بكفاءة  و�إد�رت���ه���ا  �لقت�صادية  �مل�����ص��روع��ات 

�لرب�مج  �إقامة  �لتفاقية  تت�صمن  كما  وجناح، 

�ملتخ�ص�صة  و�ملر�صد�ت  للمر�صدين  �مل�صرتكة 

يف �إر�صاد �مل�صروعات �ل�صغرية، ومت تخ�صي�ض 

عمال بجامعة  حمفظة »با�صم برنامج ريادة �لأ

�مل��ل��ك ���ص��ع��ود« ومل���دة ث���الث ���ص��ن��و�ت ت�صرف 

ه��ذه  �أن  �ل��ع��ل��م  م��ع  �لنا�صئة  �مل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى 

�لقرو�ض تقدم بدون فائدة للم�صاريع �ل�صغرية 

من  �عتمادها  يتم  و�لتي  �لنا�صئة  و�ملتو�صطة 

قبل �للجنة �مل�صرتكة.

٭ هل لدى البنك م�صاريع قادمة؟

�ل�صتثمار  لقاء�ت مع هيئة  نعم، هناك   -

»ك��ادر«  �ل�صتثماري  ذر�ع��ه��م  م��ع  ا  خ�صو�صً

�لذي  »كليلك«  �لقادم  م�صروعهم  يف  �ملتمثل 

بالدرجة  �لتعليم  خمرجات  دع��م  �إىل  يهدف 

بينهم  فيما  �تفاقية  هناك  �أن  خا�صًة  وىل،  �لأ

مع جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن خلدمة 

للطالب  جديدة  مبادرة  �أي  �إن  حيث  �لطلبة، 

يتم تبنيها من قبلهم لال�صثمار وتتم مناق�صتها 

�أن  �لبنك  فكر  �ملنطلق  هذ�  فمن  لتطويرها، 

�ملباحثات  ت��ز�ل  ول  ف��ك��ار،  �لأ ه��ذه  مثل  يدعم 

لتبني  �ل�صتثمار  هيئة  وبني  �لبنك  بني  جارية 

فكار. مثل هذه �لأ

ال�ستزراع ال�سمكي والربيان

فكر  ال�صاحلية، هل  وم��اذا عن م�صاريعكم  ٭ 

ال��ب��ن��ك مب�������ص���روع ب���اال����ص���ت���زراع ال�����ص��م��ك��ي 

وطرحه ملن يرغب باال�صتثمار يف ذلك؟

- هناك مناطق عزيزة علينا مثل �ملناطق 

�ل�صاحلية  �ملناطق  �أغلب  �إن  حيث  �ل�صاحلية، 

�لبحر،  من  �إل  للدخل  م�صدر  لديهم  يوجد  ل 

يفي  ول  ج���ًد�  قلياًل  وج��د  �إن  �ل��دخ��ل  ويعترب 

�إيجاد  يف  �لبنك  ويفكر  �مل��ط��ل��وب،  بالغر�ض 

مت  حيث  �لبيئة،  نف�ض  من  يخدمهم  برنامج 

ن  �لآ حتى  ي���ز�ل  ول  م��ن��ه،  كبري  ���ص��وط  قطع 

�صياء  حتت �لدر��صة لال�صتق�صاء عن بع�ض �لأ

�ل�صرورية حتى يكون �لربنامج مفيًد� ل�صريحة 

�لزر�عة  وز�رة  مع  وبد�أنا  �ملجتمع،  من  كبرية 

��صتزر�ع  �إمكانية  در����ص��ة  �ل��زر�ع��ي  و�لبنك 

جمدية  كانت  �إذ�  بحيث  و�لربيان  �صماك  �لأ

يقوم �لبنك باإقر��ض �صكان هذه �ملناطق حتى 

يكون لهم دخل ثابت ويكون مبثابة وظيفة لهم 

ولغريهم.

امل�صروع كيف وجدمت�ها، وهل  ٭ فكرة هذا 

لها اأن تنجح؟

مماثلة  م�صاريع  عن  بال�صتف�صار  قمنا   -

لهذ� �مل�صروع فوجدنا �أن هناك م�صاريع كبرية 

ن مل يتم �لنتهاء من در��صة  ناجحة، وحتى �لآ

�نتهاء  وننتظر  �لنا�ض،  لعامة  لطرحه  �مل�صروع 

من خاللها  �لبنك  يقوم  �جلدوى حتى  در��صة 

باإقر��ض �أ�صحاب هذه �مل�صاريع.

م�سروع نزلء ال�سجون

املتعافني  بتم�يل  الت�صليف  بنك  فكر  هل  ٭ 

مل، خا�صًة اأن املجتمع  من م�صت�صفيات االأ

ال يتقبلهم بعد خروجهم من امل�صت�صفى؟

ن  �لآ حتى  برناجمني  فكرة  هناك  نعم   -

من  �ملتعافني  برنامج  وهما  منهما،  ننته  مل 

مل، وخا�صًة �أن هناك در��صات  م�صت�صفيات �لأ

�أثبتت �أن كثرًي� ممن يتعافون من م�صت�صفيات 

�أن  و�ل�صبب  تعافيهم،  من  ينتك�صون  م��ل  �لأ

وتن�صيق  در��صة  وتوجد  يتقبلهم،  ل  �ملجتمع 

ن بيننا وبني وز�رة �ل�صحة و�لتعليم �لفني  �لآ

�ل�صحة  وز�رة  �إن  بحيث  �لتقني  و�لتدريب 

و�لتعليم  للمتعايف  �ل�صحي  �ل��و���ص��ع  تتابع 

فكرة،  �أو  مهنة  على  بتدريبهم  يقوم  �لتقني 

�لبنك  ي��ق��وم  �لعنا�صر  ه��ذه  تكتمل  وح��ت��ى 

باإقر��صهم حتى يندجمو� يف �ملجتمع بدون �أي 

ول  لهم م�صدر دخل،  يكون  وبحيث  م�صاكل، 

يز�ل �مل�صروع حمل نقا�ض بني وز�رة �ل�صحة 

و�لتعليم  �لفني  للتدريب  �لعامة  و�ملوؤ�ص�صة 

�لتقني و�لبنك.

٭ وهل هناك م�صروع مماثل لنزالء ال�صج�ن 

باململكة؟

- بع�ض نزلء �ل�صجون ت�صدر عليهم �أحكام 

و�صارت  �أخ���رى،  �صباب  لأ �أو  ل��دي��ون  تكون  ق��د 

ن�صاء  لإ ع��م��ال  �لأ رج���ال  بع�ض  م��ن  م��ب��ادر�ت 

م�صانع �صغرية د�خل �ل�صجون باململكة، ليدرب 

لهم  ت�صكل  و�صارت  �مل�صاجني،  من  عدد  عليها 

هذ�  لتطوير  فكرة  �لبنك  ول��دى  دخ��ل،  م�صدر 

�ملفهوم بحيث �أن �ل�صجني يعمل �صو�ًء كان نزياًل 

حتى  حمكوميته،  ق�صاء  ينتظر  �أنه  �أو  بال�صجن 

بعدما يخرج من �ل�صجن يجد �أن �ل�صنعة �لتي 

على  تغلب  بذلك  ويكون  ت�صانده،  �صوف  تعلمها 

بو�ب �لتي �صتو�صد يف وجهه من قبل �ملجتمع،  �لأ

وبذلك يكون �صاحب حرفة �أو �صنعة تنفعه.

�أخ��ذ  خ��ريي��ن  �لأ للم�صروعني  بالن�صبة   -

�أن  �أكر من �لتجاري، وناأمل  ن�صاين  �لطابع �لإ

يرى �مل�صروعان �لنور قريًبا.

ذوو الحتياجات اخلا�سة

م���ري  ٭ ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��الت��ف��اق��ي��ة م���ع م��رك��ز االأ

عن  حتدثنا  هل  ع��اق��ة،  االإ بحاث  الأ �صلمان 

هذه االتفاقية؟

- �لربنامج يخ�ض تاأهيل ذوي �لحتياجات 

�لقت�صادية،  �حلياة  يف  دماجهم  لإ �خلا�صة 

�ل��ربن��ام��ج  منتجني،  ��ا  �أ���ص��خ��ا���صً ولي�صبحو� 

عن  عبارة  وهو  ري��ال،  مليون   150 له  مر�صود 

�صالمي  �لإ �لبنك  بني  ثالثية  تفاهم  مذكرة 

م��ري  �لأ م��رك��ز  وب��ني  �لت�صليف  وب��ن��ك  للتنمية 

تطوير  �إىل  يهدف  ع��اق��ة  �لإ ب��ح��اث  لأ �صلمان 

�إن  حيث  �خلا�صة،  �لحتياجات  ذوي  مهار�ت 

تولو�  �صلمان  م��ري  �لأ ومركز  �صالمي  �لإ �لبنك 

�لذين  �خلا�صة  �لحتياجات  ذوي  عن  �لبحث 

�صالمي  �لإ �لبنك  �إن  حيث  تاأهيلهم،  ميكن 

يقوم  �لت�صليف  وبنك  تدريبهم،  بتمويل  يقوم 

�لتدريب،  �جتيازهم  فور  �لقرو�ض  باإعطائهم 

ن مل يتقدم �أحد من ذوي �لحتياجات  وحتى �لآ

�خلا�صة.

المرأة  إق���راض  ب��رام��ج 
وش��رط��ه  ل��دي��ن��ا،  مطبقة 
الوحيد أن تشرف عليه المرأة 

بنفسها.

ريال  مليون   50 قدمنا 
لدعم طالب الجامعات.
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يام التالية ل�سنوات العمل  يفر�س تقدم العمر املزيد من الرتتيبات وال�سرتاتيجيات ملواجهة الأ

ال�سرتاتيجيات  هذه  حتويل  يف  الرغبة  اجلميع  لدى  يزداد  احلقيقة  هذه  �سبح  بروز  ومع  الطويلة، 

مان ويعمل على توفري دخل منا�سب يحقق حياة كرمية، وهذا  اإىل واقع ملمو�س يحقق املزيد من الأ

القرارات ال�ستثمارية وجتنب  اآمنة، وتعلم كيفية اتخاذ  ا�ستثمارية  ا�سرتاتيجيات  اتباع  ما يتطلب 

خطاء، وال�ستفادة من الفر�س واملزايا التي توؤمنها العملية ال�ستثمارية، وهو ما تناولنا جزًءا منه  الأ

يف العدد املا�سي، يف هذه احللقة الثانية نوا�سل اإلقاء املزيد من ال�سوء على هذا اجلانب، فنتحدث عن 

من بعد التقاعد وعدد من امل�سائل املت�سلة. التخطيط املايل وطرق ال�ستثمار الآ

المحفظة

التخطيط المالي وطرق االستثمار 
اآلمن بعد التقاعد

التخطيط املايل

�إذ� �أردت �إد�رة �أمو�لك ب�صورة فعالة، فاأنت 

�إىل خطة مالية، وهي عبارة عن تقرير  بحاجة 

مايل مكتوب حول نيتك باإنفاق و�دخار و��صتثمار 

�أمو�ل �لتقاعد �خلا�صة بك. وهذه �خلطة يجب 

�أن ت�صتمل على �لنو�حي �لتالية:

�حلالية  )�مل����وج����ود�ت(  ����ص���ول  �لأ ملخ�ض   -

وم�صادر �لدخل �لتقاعدي �ملتوقعة.

- تقدير �ملال �لكايف ل�صد �حتياجاتك �ملالية.

بامل�صاريف  ل��ل��وف��اء  �مل��ط��ل��وب  �ملبلغ  تقدير   -

�لطارئة.

- ��صرت�تيجية للمو�زنة مابني �لدخار و�ل�صتثمار 

بكل  تفي  لديك  �لتي  م��و�ل  �لأ �أن  من  للتاأكد 

�حتياجاتك مع تقادم �لعمر.

- قائمة باأنو�ع �ل�صتثمار�ت �لتي تنا�صب خطتك 

�لتقاعدية.

ولية من ور�ء خطة �لتقاعد،  هد�ف �لأ - قائمة بالأ

ه��د�ف، ومدى  وجدول زمني لتحقيق تلك �لأ

�لتكاليف �ملرتتبة عليها.

�صول )�ملوجود�ت( �لتي ترغب يف نقلها �إىل  - �لأ

ورثتك.

بالن�صبة  وخ��ا���ص��ًة   - �مل��ال��ي��ة  �خل��ط��ة  �إن 

للمتقاعدين - هي عملية م�صتمرة، تتطلب منك 

تقييم كل �لنفقات و�ملدخر�ت و�ل�صتثمار�ت على 
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�ملخاطر وقابل لال�صرتد�د عند �حلاجة، وعدم 

�لزج  �أو  ح��و�ل  �لأ باأي حال من  �لت�صرف فيها 

�أو  �لنتائج  حم�صوبة  غري  ��صتثمار�ت  يف  بها 

عالية �ملخاطر.

هداف املتو�سطة: الأ

�أن تنجزها  �لتي تتوقع  ه��د�ف  هي تلك �لأ

خ���الل �ل�����ص��ن��و�ت �مل��ق��ب��ل��ة ك�����ص��ر�ء م��ن��زل �أو 

�لتخطيط ل�صتثمار �أو متويل م�صروع.

على  تنطوي  �أن  ه����د�ف  �لأ ل��ه��ذه  ومي��ك��ن 

ممتدة  تكون  عندما  وخا�صًة  �ملخاطر،  بع�ض 

طار �لزمني  لعدة �صنو�ت. ولكن مع تناق�ض �لإ

�أن تبد�أ ببيع �ل�صتثمار�ت  �ملحدد لها، ميكنك 

�لناجتة  م���و�ل  �لأ وو�صع  �لعليا  �ملخاطر  ذ�ت 

��صتثمار�ت  �أو  م�صمون  مايل  ح�صاب  يف  عنها 

�أقل خماطرة.

مد: هداف البعيدة الأ الأ

وقت  �إىل  حتتاج  �لتي  ه���د�ف  �لأ تلك  هي 

طويل لتحقيقها، و�لتي ميكن �أن تتجلى يف ترك 

وللتاأكد  بعدك.  من  حفاد  و�لأ بناء  لالأ م��ري�ث 

مو�ل �لتي حتتاج �إليها، ميكنك  من �أن لديك �لأ

�أن ت�صتثمر جزًء� من �ملحفظة �لتي تديرها يف 

��صتثمار�ت ميكن �أن تدر عليك عو�ئد �أعلى مع 

مرور �لزمن.

�إىل  وحتتاج  �لعمر،  يف  تتقدم  �أنك  وتذكر 

من  وغريها  �لعالجية  �مل�صاريف  من  �ملزيد 

تتجنب  �أن  عليك  لذلك  �لطارئة،  �لحتياجات 

�ل�صتثمار�ت �لتي تنطوي على خماطر كبرية، 

�ملال  ر�أ���ض  �إ�صاعة  يف  ت�صاهم  �أن  ميكن  و�لتي 

خطة  لديك  يكون  �أن  �ملهم  فمن  ولهذ�  كله. 

نفاق و�لدخار  ت�صاعدك على �ملو�زنة مابني �لإ

و�لبعيدة  نية  �لآ ه��د�ف  �لأ لتحقيق  و�ل�صتثمار 

مد. �لأ

البحث عن امل�سورة املالية:

ي��ل��ج��اأ �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن��ا���ض �إىل �مل�����ص��ورة 

�ملتخ�ص�صة و�ملحرتفة لو�صع خطط ��صتثمارية 

�أن  م���ر  �لأ ه��ذ�  م��ي��ز�ت  وم��ن  �صليمة،  ومالية 

�ل�صخ�ض �خلبري ميكن �أن ي�صاعدك على و�صع 

�إىل حتقيقها  ت�صعى  �لتي  هد�ف  و�لأ ولويات  �لأ

�إليها،  حتتاج  �صوف  �لتي  بامل�صاريف  و�لتنبوؤ 

بالتدفق  ت�صتمر  �صوف  م����و�ل  �لأ �أن  و�صمان 

طار �لزمني �ملحدد و�أنك �صوف تكون  �صمن �لإ

هد�ف. قادًر� على حتقيق تلك �لأ

من ناحية �أخرى، ميكنك �أن تطلب من بع�ض 

عناوين  على  �حل�صول  �لعائلة  �أو  �صدقاء  �لأ

�مل�صت�صارين �ملاليني من ذوي �خلربة ومناق�صة 

على  �لقادر  �ل�صخ�ض  مع  �ملالية  �لحتياجات 

و�إج��ر�ء  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  وحتليلها  در��صتها 

�لعمليات �ل�صتثمارية.

ملاذا ن�ستثمر يف اأثناء التقاعد؟

من  �ملتوفر  �لدخل  ي�صبح  �لتقاعد  عند 

�لعالو�ت  وتتوقف  متز�يد،  �لتقاعد غري  ر�تب 

�أثناء فرتة  �لتي كنت حت�صل عليها  و�ملميز�ت 

�لتقاعد حتى  �صن  �إىل  ت�صل  �أن  وما  �خلدمة، 

�صباب �لتي تدعوك  تربز �أمامك �لعديد من �لأ

�إىل  ثم  ومن  �إ�صايف،  دخل  على  �إىل �حل�صول 

�ل�صتثمار؛ �إذ �إن �لدخل �ملتح�صل من �ملحفظة 

�أمو�لك  فيها  ت�صع  �صوف  �لتي  �ل�صتثمارية 

�أكر  ويجعلك  �ل��الزم،  باملال  باأن ميدك  كفيل 

عليك،  �ملرتتبة  باللتز�مات  �لوفاء  على  قدرة 

وك��ذل��ك �مل�����ص��اري��ف �ل��ط��ارئ��ة و�مل�����ص��اري��ف 

�صا�صي من �لتاآكل  �لطبية وحماية ر�أ�ض �ملال �لأ

ن�صطة  و�لأ ه��د�ف  �لأ وتعديل  منتظم،  �أ�صا�ض 

�لتي تقوم بها مع كل تغري يف و�صعك �ملايل.

هداف: تعريف الأ

مالية  �أه��د�ف  عدة  لديك  تكون  �أن  ميكن 

عند �إحالتك للتقاعد، وميكن �أن تكون ب�صيطة 

�لعام  �أخ��ذه��ا  تقرر  �لتي  ج���ازة  �لإ مثل  و�آن��ي��ة 

من  لورثتك  ث��روة  بناء  مثل  بعيدة  �أو  �لقادم، 

بعدك.

كل  جمع  ه��و  ي�صاعدك  �أن  ميكن  م��ا  �إن 

�أهد�فك وت�صنيفها على �صكل �أولويات، وتقييم 

طار  �لإ وو�صع  منها،  كل  على  �ملرتتبة  �لتكلفة 

�لزمني لها بعد ذلك.

نية: هداف الآ الأ

هد�ف �لتي تتطلع �إىل حتقيقها  هي تلك �لأ

يف �ملدى �لق�صري بعد �لتقاعد. وللتاأكد من �أن 

تبقي  �أن  عليك  لتحقيقها،  �لكايف  �ملال  لديك 

يد�عها يف ح�صاب  لإ كافية  مالية  �صيولة  لديك 

�دخار �أو ح�صاب ��صتثماري منخف�ض �أو منعدم 
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ولدك و�أحفادك  بقاء عليه �إرًثا لأ و�لت�صخم و�لإ

من بعدك.

يرادات الثابتة: الإ

�ل�صعب  من  يكون  �صوف  تتقاعد،  �أن  بعد 

على  ت�صاعدك  ثابتة  �إي���ر�د�ت  �صمان  عليك 

�لوفاء بنفقاتك. ومع �أن ر�تبك �لتقاعدي �لذي 

غر��ض، �إل  ت�صرفه �حلكومة قد يفي ببع�ض �لأ

�صوف  �لتي  �مل�صاريف  كل  ل�صد  كاف  غري  �أنه 

نه غري متز�يد بعالو�ت �صنوية كما  تو�جهك لأ

كان �حلال �أثناء عملك.

وللخروج من هذه �لدو�مة، ميكنك �أن تلجاأ 

�إىل �لعمل بدو�م جزئي يف �ل�صنو�ت �ملبكرة من 

�صايف،  �لتقاعد للح�صول على بع�ض �لدخل �لإ

�صول )�ملوجود�ت( �ملدرجة  �أو حتويل بع�ض �لأ

�ل�صند�ت  �إىل بع�ض  ��صتثمارية  �صمن حمفظة 

�صهم �ملدرة للدخل و�ل�صناديق �ل�صتثمارية  و�لأ

و�ل�صكوك مثاًل، و�لتي ميكنها �أن تغطي بع�ض 

�لنفقات �ل�صهرية �ملرتتبة عليك.

تذكر �أن بع�ض �أو �أغلب �ل�صتثمار�ت �ملالية 

�أو  �صنوي  رب��ع  �أ�صا�ض  على  �إل  �لدخل  ت��در  ل 

�صافية،  �أكر. فاإن كنت تريد �ملال للنفقات �لإ

فاإنه يجب عليك �لبدء بالتخطيط للوفاء بتلك 

باأحد  �لك��ت��ت��اب  ميكنك  ك��ذل��ك  �مل�����ص��اري��ف. 

تنفقه  عما  للتعوي�ض  �ل�صتثمارية  �ل�صناديق 

و�حل�صول على دفعات �صهرية �أو �أ�صبوعية من 

مبالغها  و��صرتد�د  �لوحد�ت  بع�ض  بيع  خالل 

ح�صب �أد�ء تلك �ل�صناديق.

تنباأ بالت�سخم وا�سبقه:

�أن  ميكنه  �لتقاعد  فرتة  يف  �ل�صتثمار  �إن 

�لت�صخم  من  �أم��و�ل��ك  حماية  على  ي�صاعدك 

�صعار.  �لأ ويرفع  �لعملة  قيمة  من  يحط  �ل��ذي 

وهذ� يعني �أنك �صوف تكون بحاجة �إىل �ملزيد 

نف�صها،  بالحتياجات  للوفاء  �ملال كل عام  من 

وبح�صب  �ملعي�صة.  نف�ض م�صتوى  و�حلفاظ على 

فاإن معدلت  �ل�صعودي،  �لعربي  �لنقد  موؤ�ص�صة 

�لت�صخم يف �ململكة �صهدت �رتفاًعا ملحوًظا يف 

خرية. �ل�صنو�ت �لأ

ب��امل��ال،  �لح��ت��ف��اظ  �أن  �ل��ب��ع�����ض  ي��ع��ت��ق��د 

و�لمتناع عن ��صتثماره يجنبه �ملخاطر، ويبقيه 

من. وعلى �لرغم من �أن �حل�صاب  يف �لو�صع �لآ

عن  معزل  يف  �مل��ال  يبقي  �أن  ميكنه  �مل�صريف 

ا لن ي�صاهم يف منائه مبعدل  �ملخاطر، فاإنه �أي�صً

ي�صاوي �أو يزيد عن معدل �لت�صخم، فتتناق�ض 

�لقوة �ل�صر�ئية للمدخر�ت يف �لنهاية.

ومع ذلك، �إن كانت حمفظتك �ل�صتثمارية 

�لت�صخم  م��ع��دل  ع��ن  ي��زي��د  دخ���اًل  ت��در عليك 

ر�أ���ض  على  �حلفاظ  على  ق���ادًر�  تكون  ف�صوف 

ملحوظ،  ب�صكل  �لت�صخم  معدل  يفوق  عائد 

ف�صوف تبقى يف مناأى عن �لت�صخم و�صابًقا له، 

وتتمكن بالتايل من زيادة ر�أ�ض مالك �ملودع يف 

تلك �ملحفظة.

على  للحفاظ  يكفي  ما  لديك  ليكن 

م�ستوى معي�سة لئق بك:

بعد  �لنفقات  بع�ض  تتناق�ض  �أن  ميكن 

�لتقاعد لعدة �أ�صباب منها:

وبالتايل  يومًيا  �لعمل  �إىل  تذهب  ل  �أن��ك   -1

بذهابك  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل�����ص��اري��ف  تقل�صت 

للعمل.

�إنفاقك  باأنف�صهم وتوقف  �أبنائك  2- ��صتقالل 

عليهم يف �لغالب.

متلكت  عملك  �صني  �أث��ن��اء  �أن��ك  يفرت�ض   -3

منزًل ومل تعد تدفع �أق�صاط �لبيت و�لر�صوم 

تن�صاأ  �أن  ميكن  ذل��ك  وم��ع  عليه.  �ملرتتبة 

�لتقاعد،  ف��رتة  يف  �أخ���رى  نفقات  تزيد  �أو 

وخا�صًة تلك �ملرتتبة عن:

- �لعالج �لطبي و�لنفقات �لطارئة.

لديك  يكن  مل  بن�صاطات  و�ل��ق��ي��ام  �ل�صفر   -

�لوقت للقيام بها �أثناء عملك.

عمال و�مل�صاريع �جلديدة. نفاق على �لأ - �لإ

خالل فرتة �لتقاعد، ميكن �أن تكون بحاجة 

�إىل 80% فقط من �لدخل �لذي كنت تك�صبه يف 

نف�صه،  �ملعي�صة  م�صتوى  على  للحفاظ  �ل�صابق 

�لتي من  خ��رى،  �لأ �ملبالغ  بع�ض  �إىل  �صافة  بالإ

كنت  �إن  فمثاًل،  �لت�صخم.  �مت�صا�ض  �صاأنها 

�لتقاعد،  قبل  �صنوًيا  ريال(   55.000( تك�صب 

وكان معدل �لت�صخم )7%( ف�صوف حتتاج �إىل 

وىل من �لتقاعد.  )44.000 ريال( يف �ل�صنة �لأ
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�لفئة  على  و�لقر�ر�ت  ولويات  �لأ من  �لكثري  تختلط  �أن  يحدث  يز�ل  ول  حدث 

فر�د يف جمال �لتعامالت �ملالية، ويكون هذ� �خللط حال جتاوزه حدود  �لغالبة من �لأ

�لعبث مكلًفا جًد� على �ملتورط فيه! تتعدد �أ�صكال هذه �لفو�صى يف حياة �ملرء مّنا بدًء� 

ي نوع من �ل�صرت�تيجيات �ملنظمة حلياته �ملادية، ل على م�صتوى  من عدم �إيجاده لأ

�لدخار و�ل�صتهالك ول حتى على م�صتوى �ل�صتثمار و�صعيه نحو تنمية ثروته �صغرت 

�أم كربت، ومتتد �لفو�صى بالطبع لتطال حتى تفا�صيل طريقته يف �ل�صتهالك، لرتى 

�أمره ينتهي يف نهاية �ملطاف عند ن�صوء �لعجز يف ميز�نيته �ل�صتهالكية، ومن ثم لتبد�أ 

ماكينة �لقرت��ض عرب خمتلف �لو�صائل �ملتاحة، �لتي علم �أم مل يعلم �أنها قد و�صعت 

يدها على جزء من دخله �مل�صتقبلي، ما يعني يف حقيقته تقّل�ض ح�صته �حلقيقية من 

دخله �ل�صهري، وهذ� بالطبع يف�صي �إىل مزيد من �لعجز، ومزيد من �لقرت��ض مرة 

�أخرى مبا قد يوؤدي به �إىل �أن ي�صل عند �ملنعطف �ل�صر�ض جًد�؛ �أن ي�صبح دخله �ل�صهري 

باأكمله مرهوًنا من �أجل �صد�د ذلك �حلجم �لهائل من �لديون. وق�ضr بذ�ت �لروؤية على 

ل  و�صتجد �صوًر�  �ملالية،  ور�ق  �لأ �صوق  �ملتاحة يف  ��صتثمار مدخر�ته  ز�وية طريقته يف 

�صهم  تقل ت�صوًها عن �صابقتها، فعرب عمليات متو��صلة وم�صتمرة من �لبيع و�ل�صر�ء لالأ

�صهم �لد�خلة و�خلارجة من  حتت مظلٍة من �ملخاطر ل نهاية لها، �إذ ل جتد بني تلك �لأ

�ملحفظة �ل�صتثمارية ما قد ي�صمن من جوع �أو ي�صد رمق! يتلقفها من �لبائعني ب�صعٍر غري 

مربر، لريدها لهم بعد حني ببقايا �صعٍر حمطم لهم )بد�فع �إيقاف �خل�صارة(، وت�صتمر 

�لدو�مة �أو قل �ملفرمة حتى �آخر ريال يف �ملحفظة! وماذ� بعد?!

ي تنظيم  �لتام لأ �لغياب  �ل�صود�ء؛ فجوة  �لفجوة  و�قعون يف �صرك هذه  مّنا  كثريون 

فاعيل بالكثريين ما قذف بهم  غلى �ملو�رد �لتي رزقنا �هلل �إياها، فعلت ول تز�ل تفعل �لأ لأ

��صتثنائًيا من خارج حدود  �إنقاًذ�  �ملرء  ينتظر  �أن  لي�ض حاًل  و�لندم.  �لبوؤ�ض  يف جّلة من 

قر�ر�ته �أو قدر�ته، �إنها �حلقيقة �لتي ل تقل مر�رتها عن مر�رة مع�صلتنا �أعاله، ولكن ل 

بد من �لعرت�ف بحجم �خلطاأ، ومن ثم يعزم �ملرء �أمره ملو�جهة نتيجة ما �صنعت يد�ه! 

�ملالية  و�صاع  �لأ �صوء  على  �لنت�صار  يف  جناحك  خالله  تتوقع  زمنًيا  ج��دوًل  لنف�صك  �صع 

و�ل�صتثمارية �لقائمة، قد ت�صطر �إىل �تباع �صيا�صة ��صتهالكية �صديدة �لتقتري؛ فليكن. قد 

خذ بالعديد من �للتز�مات  ت�صطر �إىل �خلروج موؤقًتا من �ل�صوق، فليكن. قد ت�صطر �إىل �لأ

�أن  و�علم  م��ر،  �لأ نهاية  يف  �هلل  مب�صيئة  منت�صًر�  �أنت  �صتخرج  فليكن.  لك  �أوؤكدها  �ملوؤملة؛ 

مور  �لأ و�نفالت  �لتام  فال�ض  �لإ �إل  له  نهاية  ل  �أعاله  �ملذكور  �لفو�صى  مل�صل�صل  ��صت�صالمك 

ب�صورة ل ميكن تخيلها من �لفد�حة ولي�ض هناك ما هو �أ�صو�أ من �لبتعاد عن �أ�صرتك وزّجك 

يف �ل�صجون، �إل �أن تتمنى �ملوت ول ياأتيك! ن�صيحة �ليوم �أ�صبه بالعلقم �لعابر، غري �أنها تقيك 

من علقٍم �أ�صد و�أدوم ل نهاية له �إل عند باب �لقرب.

أولويات ال كماليات في عوالم المال..

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير �ل�صناديق �ل�صتثمارية 

�صركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

�أما يف �ل�صنة �لثانية، ف�صوف حتتاج �إىل 

)44.000 ريال م�صاًفا �إليها 7% كن�صبة 

 3080 ي��ع��ادل  م��ا  )�أي  �صنوي  ت�صخم 

رياًل( لي�صبح جمموع ما حتتاج �إليه هو 

)47.080 رياًل(.

تتوقع  �ل��ذي  �ملبلغ  بطرح  قمت  �إن 

من  �لتقاعد  دخ��ل  م��ن  عليه  �حل�صول 

كافًيا  �صيكون  �أن���ه  تعتقد  �ل���ذي  �ملبلغ 

معرفة  م��ن  تتمكن  ف�صوف  ملعي�صتك، 

�إل��ي��ه م��ن �ملحفظة  م��ق��د�ر م��ا حت��ت��اج 

�ل�صتثمارية عامة.

ن��ف��ق��ات �مل��ع��ي�����ص��ة �ل��ت��ق��دي��ري��ة - 

من  �ملطلوب  �ملبلغ   = �لتقاعدي  �لدخل 

�ل�صتثمار.

املدخرات مقابل ال�ستثمارات:

ح�صاب  يف  �مل��ال  بع�ض  ت�صع  عندما 

�إدخ����ار ل��دى �أح���د �ل��ب��ن��وك، ف���اإن �لبنك 

�صوف ي�صمن �ملبلغ �لذي �أودعته. فمقابل 

�مل��ايل،  ر�صيدك  به  يتمتع  �ل��ذي  م���ان  �لأ

�لزيادة  �أو  �لنمو  �حتمال  فر�صة  ت�صتبعد 

يف  ��صتثماره  عند  تتحقق  �أن  ميكن  �لتي 

�حلالة،  هذه  ويف  مثاًل.  �ل�صركات  �إحدى 

تعتمد�ن  خ�صارته  �أو  �مل���ال  زي���ادة  ف���اإن 

و�صلوك  و�أد�ئ��ه��ا،  �ل�صركة،  �أع��م��ال  على 

�ل�صوق  وجمريات  خرين،  �لآ �مل�صتثمرين 

ب�صكل عام.

كم يجب عليq اأن اأدخر؟

ل توجد هناك �صيغة حمددة لقيا�ض 

فمقد�ر  و��صتثماره.  �دخ���اره  يجب  م��ا 

ميكن  �ل�صتثمار  من  تتوقعه  �لذي  �لنمو 

خر �عتماًد� على  �أن يتغري من ��صتثمار لآ

طول فرتة �لتقاعد، �أو حجم �مل�صاريف 

�لدخ��ار هذ� هو  وح�صاب  �ملتوقعة.  غري 

مو�ل  نه ح�صاب خم�ص�ض لالأ ن�صب، لأ �لأ

�ل�صائلة وقابل لل�صحب منه عندما حتتاج 

ية خ�صارة يف  �إىل �لنقد دون �أن يتعر�ض لأ

�صهم �لتي ميكن �أن  �لقيمة على عك�ض �لأ

تهبط �أ�صعارها عند بيعها.

�أما �إن كنت تخطط ل�صتعمال بع�ض 

�لفو�تري  لت�صديد  �ل�صتثماري  �ل��دخ��ل 

مبالغ  تبقي  �أن  فعليك  عليك  �ملرتتبة 

هذه �لفو�تري �صمن ح�صاب �دخار جاهز 

لل�صحب منه يف �أي وقت.
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يهدف باب ثقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدË �سرì مب�سط ويف 

اإذا  �سهم عن معرفتها  الأ ب�سوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لغنى لأ �سا�سية  الأ للم�سطلحات  �سهلة  لغة 

اأراد ال�ستثمار يف ال�سوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارÇ هي التي “كنك من احلكم على اأداء �سركة 

القرار  �ساحب  اأنت  جتعلك  التي  هي  ا  اأي�سً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�ستثمار  منا�سبة  كانت  اإذا  وما  ما 

ال�ستثماري واأن لتن�ساق خلف ال�سائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من هيÄة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�سر  لزيادة  (تداول)  املالية  ال�سوق  و�سركة  املالية  ال�سوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çالقار عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�ستثماري  الوعي 

وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

قبل  من  للم�صتثمر  �إر�صاله  يتم  خطاب 

�صهم �لتي  �ل�صركة �مل�صدرة، يبني فيه عدد �لأ

مت تخ�صي�صها له.

إشعار 
تخصصي:

�لذي  �مل�صتثمر  �أن  به  يق�صد  م�صطلح 

 ex~Date �لتاريخ  ه��ذ�  يف  �صهم  �لأ ي�صرتي 

يتقرر  �لتي  رباح  �لأ ��صتالم  له �حلق يف  لي�ض 

�لفرتة  عن  �ل�صركة  م�صاهمي  على  توزيعها 

�ملالية �ملنتهية، فهو تاريخ يتد�ول �ل�صهم بعده 

ex~Date بدون �أرباح

تصحيح 
سعري:

يف  �مل�صتمر  �ل��رت�ج��ع  ي�صف  م�صطلح 

ور�ق �ملالية، و�لذي  �ملدى �لق�صري يف �صوق �لأ

ياأتي بعد مرحلة من �لرتفاع �لكبري يف �أ�صعار 

�صهم يف �ل�صوق. �لأ

حلاملها  �لدفع  مبوجبها  يتم  دين  �صهادة 

)�لد�ئن( من قبل �جلهة �مل�صدرة لها )�ملدين 

�ل�صند  حامل  ي�صتحق  بحيث  �مل��ق��رت���ض(،  �أو 

حمدد  �لفائدة  من  معيًنا  م��ق��د�ًر�  )�ل��د�ئ��ن( 

�صلًفا )% من قيمة �ل�صند( لفرتة زمنية معينة 

حمددة يتم بعد �نق�صائها )موعد �ل�صتحقاق( 

�صد�د �لدين.

السند:

�صول �ملالية على عدة �أنو�ع من  تنويع �لأ

مالية  ورق��ة  م��ن  �أك��ر  وعلى  �ل�صتثمار�ت، 

�ملخاطر  لتقليل  وذلك  و�ل�صند�ت،  �صهم  كالأ

�إىل �أقل درجة ممكنة.

التنويع:

يف  للبيع  �ل�صركة  �أ�صهم  ط��رح  عملية 

�إ�صد�ًر�  ا  �أي�صً ور�ق �ملالية، وت�صمى  �صوق �لأ

New Issue �جديًد

التقويم:

تاريخ فقد 
األرباح:
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�ل�صند  حلامل  دفعه  �لو�جب  �ل�صعر  هو 

ع��ن��د �����ص���رتد�د �ل��ورق��ة �مل��ال��ي��ة ق��ب��ل ت��اري��خ 

�ل���ص��ت��ح��ق��اق، وه����ذ� �ل�����ص��ع��ر ع�����ادًة ي��ك��ون 

عالوة  �إليها  م�صاًفا  �ل�صمية  للقيمة  م�صاوًيا 

��صتدعاء.

سعر 
االستدعاء:

به تد�ول  يتم  �لذي  �ل�صعر  هي عبارة عن 

ور�ق �ملالية يف حلظة  �لورقة �ملالية يف �صوق �لأ

زمنية معينة.

القيمة 
السوقية 

للورقة المالية:

�صد�ر �لعا�صر( �مل�صدر: دليل �مل�صطلحات �ل�صتثمارية )هيئة  �ل�صوق �ملالية �لإ

����ص���ه���م �ل���ع���ادي���ة �ل��ت��ي ميكن  ع����دد �لأ

�لقابل  �ل�صند  بتحويل  عليها  �حل�����ص��ول 

للتحويل  �لقابلة  �ملمتازة  �صهم  �لأ �أو  للتحويل 

�إىل �أ�صهم عادية.

نسبة 
التحويل:

هو �ل�صند �لذي يدر عائًد� حمدًد� �إىل 

وع��ادًة  ��صتحقاق،  تاريخ  له  ولي�ض  ب��د،  �لأ

�أ�صهم  �صورة  يف  �ل�صند�ت  ه��ذه  تكون  ما 

ممتازة.

السند 
األبدي:

هي �صند�ت تعطي �حلق مل�صدر �ل�صند 

�مل�صدرة  �ل�صند�ت  كل  �أو  جزء  ل�صتدعاء 

قبل تاريخ �ل�صتحقاق.

سندات قابلة 
لالستدعاء:

مع  �ل�صركات  ت�صدرها  دي��ن  ���ص��ن��د�ت 

�صهم �لعادية يف  �أحقية ��صتبد�لها بعدد من �لأ

نف�ض �ل�صركة �مل�صدرة بن�صبة تبادل حمددة 

�صلًفا.

السندات القابلة 
للتحويل:

تتمثل يف �لقيمة �ملدونة على �لورقة �ملالية 

�أو  عادية  �أ�صهًما  كانت  �صو�ًء  �إ�صد�رها  عند 

�لقيمة  تعني  ول  �صند�ت،  �أو  ممتازة  �أ�صهًما 

يدفعها  �لتي  �لقيمة  �ملالية  للورقة  �ل�صمية 

�ملكتتبون عند طرح �لورقة �ملالية لالكتتاب، 

�إ�صايف  �ملالية ب�صعر  �لورقة  �إ�صد�ر  فقد يتم 

)عالوة �إ�صد�ر( �أو ب�صعر خم�صوم يف بع�ض 

�حلالت )باأقل من �لقيمة �ل�صمية(.

القيمة 
االسمية 
للورقة 
المالية:

)حقوق  �مللكية  حقوق  جمموع  قيمة  يف  تتمثل 

�ملمتازة  ���ص��ه��م  �لأ تت�صمن  ل  �ل��ت��ي  �مل�صاهمني( 

�صهم  �لعادية �مل�صدرة. مق�صومة على عدد �لأ

القيمة الدفترية 
للسهم العادي:
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هل ميكن احل�ص�ل على تقارير ال�ص�ق الدورية 

تلقائًيا؟ وهل ي�جد ر�ص�م لهذه اخلدمة؟

وراق املالية املتداولة يف  ما هي اأن�اع االأ

ال�ص�ق املالية ال�صع�دية )تداول(؟

�أ���ص��ه��م �ل�����ص��رك��ات �مل��درج��ة وم��وؤخ��ًر� 

�ل�صكوك و�ل�صند�ت هي �ملتد�ولة يف �ل�صوق 

�ملالية �ل�صعودية )تد�ول(.

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سÄلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�سا�سي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�سميناه (ج�سور) فهو منكم واإليكم واأنتم حموره الأ

�سهم ميكنكم الت�سال بخدمة العمالء يف مركز  رباì و�سهادات الأ ولال�ستف�سار عن املحافß ال�ستثمارية والأ

اليداع ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090

مييل: للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 

يتم  وام���ر  االأ اأي  ال�ص�ق،  افتتاح  عند 

تنفيذها اأواًل؟

تد�ولها  �ملطلوب  �لكمية  �حت�صاب  عند 

�لكمية  توزيع  يتم  �لتد�ول،  نظام  بو��صطة 

و�مر على �أ�صا�ض �أولويتها: على �لأ

وىل  �لأ ولوية  �لأ �ل�صوق  و�مر  لأ • تكون 
يف �حل�صول على كامل كميتها. 

ذ�ت  �ل�صعر  حمددة  و�مر  لالأ تكون   •
ولوية  �لأ �لفتتاح  �صعر  من  ف�صل  �لأ �ل�صعر 

�لثانية يف �حل�صول على كامل كميتها بعد 

تنفيذ �أو�مر �ل�صوق باأكملها. 

على  �ملتبقية  �لكمية  ت��وزي��ع  يتم   •
�أم��ر  )�صعر  �صعر  لها  يكون  �لتي  و�م���ر  �لأ

با�صتخد�م  �لفتتاح  ل�صعر  م�صاٍو  فعلي( 

طريقة توزيع �لكمية.

�ل�صوق  تقارير  على  للح�صول  طريقتان  يوجد 

�لدورية:

لكرتوين  �لإ للربيد  �لدوريه  �لتقارير  �إر�صال  يتم   -

�لتقرير  �إ�صد�ر  فور  تلقائًيا  بامل�صتخدم  �خلا�ض 

وذلك عن طريق �لت�صجيل يف �لقائمة �لربيدية.

�حلاجة  دون  �إلكرتونًيا  �لتقارير  على  �حل�صول   -2

لزيارة �ملوقع وذلك عن طريق �ل�صرت�ك بخدمة 

)RSS( �ملحافظة على خ�صو�صية �مل�صتخدم حيث 

�إن )RSS( ل تتطلب  تزويد �ملوقع بعنو�ن �لربيد 

لكرتوين للم�صتخدم. �لإ

كلتا �خلدمتني تقدم جماًنا حيث ميكن �ل�صرت�ك 

�ملالية  لل�صوق  ل��ك��رتوين  �لإ �مل��وق��ع  طريق  ع��ن  بهما 

�ل�صعودية )تد�ول(.

ما املق�ص�د باأمر ال�ص�ق؟

حمدد  �صعر  بدون  �أمر  هو  �ل�صوق  �أمر 

ف�صل  �لأ وبال�صعر  ف��وًر�  معني  �صهم  لتد�ول 

�حلايل �ملتوفر يف �ل�صوق.
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م���ن اأي����ن ي��ت��م احل�����ص���ل ع��ل��ى اأرب����اح 

ال�صركات؟ 

وقيمة  �ل�صركات  �أرب��اح  على  �حل�صول  يتم 

���ص��ه��م �ل�����ص��ع��ودي��ة م��ن خ��الل  ���ص��ر�ء �أو ب��ي��ع �لأ

�حل�صاب �خلا�ض بالعميل يف �لبنوك �ملحلية. 

كيف ميكن احل�ص�ل على معل�مات عن ال�صناديق اال�صتثمارية؟

لكرتوين: عن طريق موقع تد�ول �لإ

ر�بط �صناديق �ل�صتثمار يف �ل�صفحة �لرئي�صية حيث يعر�ض جميع �صناديق �ل�صتثمار وتفا�صيلها من خالل 

تقارير �ل�صوق حيث يوجد تقرير خا�ض عن �صناديق �ل�صتثمار ي�صدر �أ�صبوعًيا.

البيع  ل��ع��دد �صفقات  ق�����ص��ى  االأ م��ا ه��� احل���د 

الي�م  تنفيذها يف  للمتداول  التي ميكن  وال�صراء 

ال�احد؟

ل يوجد حد �أق�صى لعدد �صفقات �لبيع 

يف  تنفيذها  للمتد�ول  ميكن  �لتي  و�ل�صر�ء 

�ليوم �لو�حد.

ما هي خيارات �صرو• التنفيذ؟

هناك عدة خيار�ت هي: 

ح�صب  م��ر  �لأ تنفيذ  ويعني  �ل�صوق:  ح�صب   •
�ل�����ص��وق، ويف هذه  �مل��ع��رو���ص��ة يف  ���ص��ع��ار  �لأ

�أن يكون ر�صيد ح�صاب �لعميل  �حلالة يجب 

يغطي قيمة �أعلى �رتفاع لل�صهم )وهي ن�صبة 

�ض% �ملقررة( وذلك يف حالة �ل�صر�ء فقط.

كمية  كامل  تنفيذ  ويعني  كامل:  تنفيذ  �أمر   •
مر. �أ�صهم �لأ

• كمية �لتنفيذ �ل�صغرى: وتعني تنفيذ �لكمية 
مر.  �ل�صغرى من �أ�صهم �لأ

• �أ�صغر جمموعة كل مرة: وتعني تنفيذ �أ�صغر 
مر �ملدخل. جمموعة لالأ

هل ميكن متابعة املحفظة اال�صتثمارية للعميل 

لكرتوين؟ من خالل م�قع تداول االإ

خالل  م��ن  �ملحفظة  متابعة  ميكن  ل 

لكرتوين �ملتابعة ولكن تكون  موقع تد�ول �لإ

�لذي  للو�صيط  لكرتوين  �لإ �ملوقع  من خالل 

يتعامل معه �مل�صتثمر.
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األسواق الخليجية 

بد�أت معظم موؤ�صر�ت �أ�صو�ق �ملال �خلليجية بارتفاع طفيف مقارنة باإغالق �صهر يونيو، �إل �إنها �تخذت بعد �إنهاء تد�ولت 

�أ�صو�ق �ملال �خلليجية  ول م�صار� هابطا ��صتمر حتى �لثالث ع�صر من �صهر يوليو، ومن بعدها بد�أت كل موؤ�صر�ت  �ليوم �لأ

ور�ق �ملالية  ور�ق �ملالية، وموؤ�صر �صوق �لبحرين لالأ بالرتفاع بعدما كانت تتخذ م�صار� هابطا، ماعد� موؤ�صر �صوق �لكويت لالأ

و�لتي �تخذت م�صار� �أفقيا حتى نهاية �ل�صهر. هذ� وقد �أخلقت معظم موؤ�صر�ت �أ�صو�ق �ملال �خلليجية على �رتفاعات متفاوتة، 

ور�ق �ملالية �لذي �أغلق مرتفعا 6.4% مقارنة باإغالق �ل�صهر �ملا�صي، يليه  كر �رتفاعا موؤ�صر �صوق �أبو ظبي لالأ فقد كان �لأ

ور�ق �ملالية �لذي �أغلق مرتفعا باأكر من 4%، يليهم موؤ�صر �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية و�لذي �أغلق بارتفاع  موؤ�صر �صوق م�صقط لالأ

ور�ق �ملالية  ور�ق �ملالية و�صوق �لكويت لالأ قل �أد�ًء، فهي كل من موؤ�صر �صوق �لبحرين لالأ بلغت ن�صبته 3.2%. �أما �ملوؤ�صر�ت �لأ

و�لتي �أغلقت منخف�صة %5.
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�ص�اق اخلليجية خالل �صهر ي�لي� عام 2009 م �صهم ال�صع�دية مقارنة باالأ اأداء �ص�ق االأ
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�صارت معظم موؤ�صر�ت �أ�صو�ق �ملال �لعاملية يف ن�صق و�حد فيما بينها مع تقارب يف ن�صب �لرتفاع و�لنخفا�ض، ماعد� 

خرى. وقد كان �أد�ء موؤ�صر �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية  موؤ�صرNIKKEI   225 �لذي عاك�ض يف �جتاهه �ملوؤ�صر�ت �لعاملية �لأ

خرى حتى منت�صف �ل�صهر، �إل �أنه �تخذ بعد ذلك  TASI متو�فقًا ومتقاربًا يف �أد�ءه موؤ�صر�ت �أ�صو�ق �ملال �لعاملية �لأ
خرى، وقد �أغلقت معظم موؤ�صر�ت �أ�صو�ق �ملال �لعاملية  م�صار� ت�صاعديًا طفيفًا مقارنة مبوؤ�صر�ت �أ�صو�ق �ملال �لعاملية �لأ

 CAC بارتفاع بلغ 10.9%، يليه موؤ�صر DAX على �رتفاع مقارنة باإغالق �صهر يونيو، وكان �أف�صل �ملوؤ�صر�ت �أد�ء موؤ�صر

.225 NIKKEI بارتفاع بلغ 9.1%. �أما �أقل �ملوؤ�صر�ت �أد�ء فقد كان موؤ�صر

األسواق العالمية 

�ص�اق العاملية خالل �صهر ي�لي� عام 2009 م �صهم ال�صع�دية مقارنة باالأ اأداء �ص�ق االأ
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الطاقة: بد�أت تد�ولت عقود �لنفط بانخفا�ض ��صتمر �صتة �أيام حتى و�صلت �إىل 60 دولر وهو �أدنى م�صتوى خالل �ل�صهر، وبعدها 

بد�أت بال�صعود �لتدريجي لي�صل �صعرها �إىل 68.5 دولر، ثم �نخف�صت ب�صكل حاد خالل ثالث �أيام وتعاود �ل�صعود مرة �أخرى لتقفل 

عند �صعر 69.5 دولر.  

ول من �ل�صهر، ثم �رتفعت بعد ذلك من 3.4  �صبوع �لأ �أما �لعقود �مل�صتقبلية للغاز �لطبيعي، فقد �صارت �أ�صعارها ب�صكل متو�زي خالل �لأ

دولر �إىل 3.9  دولر، ثم بد�أ بعد ذلك �لنزول �لتدريجي حتى �أقفل �ل�صعر عند م�صتوى 3.65 دولر.

�حلبوب: تفاوت �أد�ء �لعقود �مل�صتقبلية للحبوب ب�صكل كبري، فقد بد�أ تد�ول عقود �لذرة ب�صكل �إيجابي طفيف ليبد�أ بعد ذلك بنزول �صريع 

من �صعر 337 دولر �إىل 307 دولر، وبعدها بد�أ بالرتفاع ليقفل عند �أعلى م�صتوى له خالل �ل�صهر وهو 339 دولر.

رز، فقد بد�أت تد�ولتها ب�صكل �صلبي، ولكن �صرعان ما تغري �جتاهها �لهابط �إىل �ل�صعود، لتكون بذلك قد �صلكت  �أما �لعقود �مل�صتقبلية لالأ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansف�ل ال�ص�يا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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م�صار� يف معظم �أيام �صهر يوليو.

وىل ت�صاعديا، �إل �أنها �صرعان  يام �لأ بالن�صبة للعقود �مل�صتقبلية للقمح، فقد كان �أد�وؤها متذبذب طو�ل �ل�صهر، حيث كان �جتاهها يف �لأ

ما تغري م�صارها �إىل �لهبوط ب�صكل تدريجي، ثم معاودة �لرتفاع مرة �أخرى لتغلق على �رتفاع طفيف مقارنة ببد�ية �ل�صهر.

�أما فيما يخ�ض �لعقود �مل�صتقبلية لفول �ل�صويا، فقت �صارت �أ�صعارها ب�صكل �أفقي تقريبا يف معظم �أيام �ل�صهر، وبعدها �تخذت م�صار� 

�صاعد� يف �آخر 4 �أيام تد�ول.

املعادن الثمينة:

كان �أد�ء �لعقود  �مل�صتقبلية للذهب و�لف�صة �إيجابيا يف معظم �أيام �صهر يوليو، حيث بد�أ �ل�صهر بانخفا�ض طفيف، ولكن �صرعان ما حتول 

�صعار �إىل  �مل�صار �إىل �ل�صعود. وقد �صهدت �أ�صعار عقود �لذهب و�لف�صة �نخفا�صا حاد� قبل نهاية �ل�صهر، �إل �أنه �صرعان ما عادت �لأ

م�صارها �ل�صاعد.

Wheat القمح Rough Rice رز االأ

Silverالف�صةGoldالذهب
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�أد�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء ( يوليو 2009م 

�لرتتيب�لن�صبة�ل�صفقات�لرتتيب�لن�صبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب�لن�صبة قيمة �لتد�ول�صركة �لو�صاطة

4%2775,21912.38%11,220,852,29516.65%33,855,677,002.4516.86�جلزيرة كابيتال

2%11,069,29517.08%21,236,732,26716.86%31,527,049,536.0515.70�صركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

هلي كابيتال 1%31,078,36917.22%3919,212,71712.53%25,583,844,301.4512.74�لأ

3%4837,82713.38%4816,511,42011.13%23,551,595,874.9011.73 �صامبا كابيتال

ور�ق �ملالية 7%5471,7957.53%5783,035,79010.68%21,465,608,244.2010.69�صاب لالأ

5%6644,72010.30%6725,513,0659.89%20,310,668,743.1010.12فرن�صي تد�ول

8%7373,5585.97%7510,027,4116.95%12,757,137,345.506.35�لعربي لال�صتثمار

6%8508,1518.12%8346,874,8004.73%9,926,147,211.404.94�لريا�ض �ملالية

9%9136,9112.19%9227,051,0283.01%5,949,524,797.652.96 �ل�صتثمار كابيتال

10%10107,6951.72%10173,660,7982.37%4,962,539,362.202.47�ل�صعودي �لهولندي �ملالية

11%1195,8881.53%11136,169,9511.86%3,374,631,664.551.68�صركة �لبالد لال�صتثمار

12%1261,5460.98%1270,108,7440.96%2,283,469,939.001.14 فالكم للخدمات �ملالية

13%1330,5740.49%1348,565,1770.66%1,189,109,788.700.59 �أ�صول �ملالية

14%1511,9680.19%1421,170,9880.29%965,777,255.200.48 كريديت �صوي�ض �لعربية �ل�صعودية

16%1410,1520.16%1521,673,5720.30%560,810,128.100.28جدوى لال�صتثمار

19%165,7160.09%1613,775,6720.19%455,999,702.500.23 هريمي�ض �ل�صعودية

15%1710,7790.17%1712,767,0910.17%422,016,489.800.21 رنا لال�صتثمار

18%197,4260.12%1811,439,3430.16%388,002,966.800.19 بايونريز �ل�صعودية

وىل جوجيت للو�صاطة �ملالية 17%188,8250.14%1912,735,2830.17%385,607,512.600.19   �لأ

ور�ق �ملالية  21%202,9470.05%205,293,0200.07%210,192,385.700.10 دويت�صه لالأ

20%213,0340.05%215,207,8550.07%190,772,220.700.01�صعاع كابيتال

مار�ت خلدمات �ل�صتثمار 22%222,1420.03%224,843,0510.07%107,759,238.800.05 �لإ
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نرتنت( يوليو 2009م  �أد�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء عن طريق �لإ

 �لرتتيب�لن�صبة قيمة �لتد�ول�صركة �لو�صاطة

�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

%386.14%667,77615.30%183.53%1,019,792,75022.19%185.54%28,959,199,273.2522.48�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %171.12%766,89317.57%369.84%642,010,10513.97%271.81%18,372,100,019.8514.26�لأ

%288.30%739,78716.95%279.05%645,435,76214.04%377.36%18,219,575,723.3514.14 �صامبا كابيتال

%586.45%557,36112.77%482.15%596,018,37712.97%482.24%16,702,868,659.2512.97 فرن�صي تد�ول

%458.69%627,56914.37%546.81%578,874,35212.59%548.46%15,278,327,741.2511.86�صركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

30%264300.01%231,149,3920.02%71,116,935.700.04 مورغان �صتانلي �ل�صعودية

و�صط لال�صتثمار �ملايل 25%249770.02%242,202,7370.03%68,433,524.300.03�صركة �ل�صرق �لأ

24%251,1840.02%251,790,7880.02%60,289,516.600.03  �ملال �صكيوريتيز 

23%231,5410.02%262,229,7420.03%51,077,108.900.03جمموعة �لتوفيق �ملالية

26%277070.01%27857,5760.01%28,228,099.100.01  �صركة وثيقة �ملالية

29%284510.01%28709,4280.00%19,782,021.550.00 عودة �لعربية �ل�صعودية

28%294690.01%29573,8030.01%18,951,113.350.01بيت �ل�صتثمار �لعاملي )�ل�صعودية(

31%302750.00%30406,2060.01%18,572,073.200.01  �أرباح �ملالية

27%315980.00%31391,2130.01%14,853,852.400.01 وطن لال�صتثمار

34%32900.00%3264,4570.00%3,825,498.000.00  و�صاطة كابيتال 

32%341160.00%3329,0320.00%1,244,088.950.00جمموعة �لدخيل �ملالية

33%331030.00%3440,9760.00%983,159.900.00 جمموعة بي �إم جي �ملالية

35%3520.00%3540.00%42.500.00 جمموعة �لنفيعي لال�صتثمار

200,781,298,745.807,333,666,6926,261,480

�أد�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء ( يوليو 2009م 

�لرتتيب�لن�صبة�ل�صفقات�لرتتيب�لن�صبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب�لن�صبة قيمة �لتد�ول�صركة �لو�صاطة
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ور�ق �ملالية %752.75%248,8825.70%640.77%319,218,2966.95%644.60%9,574,324,882.507.43�صاب لالأ

%855.24%206,3594.73%747.31%241,310,6895.25%748.61%6,201,370,908.004.81�لعربي لال�صتثمار

%652.38%266,1666.01%851.92%180,114,4033.92%853.60%5,320,563,088.204.13�لريا�ض �ملالية

%1091.33%56,2091.29%1289.38%62,662,1681.36%989.21%2,037,183,998.251.58فالكم للخدمات �ملالية

%970.77%67,8631.55%961.94%84,339,3661.83%1059.96%2,023,286,942.851.57�صركة �لبالد لال�صتثمار

%1139.97%54,7281.25%1032.65%74,124,0091.61%1133.64%2,001,657,454.151.55�ل�صتثمار كابيتال

%1245.12%48,5901.11%1136.89%64,055,6051.39%1235.07%1,740,572,948.901.35�ل�صعودي �لهولندي �ملالية

%1396.80%29,5970.68%1396.84%47,032,6571.02%1396.76%1,150,619,236.750.89 �أ�صول �ملالية

وىل جوجيت للو�صاطة �ملالية %1596.15%8,4850.19%1497.94%12,472,4350.27%1497.54%376,116,570.750.29�لأ

%1481.19%8,7520.20%1579.11%10,100,4720.22%1580.09%338,005,816.600.26  رنا لال�صتثمار

%1640.90%4,1520.01%1643.72%9,475,2410.21%1637.55%210,565,236.450.16جدوى لال�صتثمار

%1915.31%1,1370.03%1722.53%2,577,8260.06%1727.10%105,167,296.350.08بايونريز �ل�صعودية

%1760.78%1,8440.04%1937.01%1,927,6100.04%1840.01%76,330,256.800.06�صعاع كابيتال

%1886.11%1,3270.03%1891.95%2,050,1410.04%1989.03%45,476,281.850.04جمموعة �لتوفيق �ملالية

%2098.87%6990.02%2099.28%851,4200.02%2099.34%28,041,698.600.02�صركة وثيقة �ملالية

%2319.68%2330.01%2139.29%703,5140.02%2142.51%25,629,237.800.02�ملال �صكيوريتيز

%2191.14%5450.01%2379.94%312,7170.01%2285.88%12,756,002.650.00 وطن لال�صتثمار

و�صط لال�صتثمار �ملايل %2412.49%1220.00%2214.50%319,4820.01%2318.51%12,667,016.750.00�صركة �ل�صرق �لأ

%227.73%4420.01%241.72%237,2480.01%241.53%6,974,403.800.01هريمي�ض �ل�صعودية

%250.82%980.00%250.56%118,6600.00%250.32%3,131,344.200.00 كريديت �صوي�ض �لعربية �ل�صعودية

%2678.45%910.00%2657.08%16,5720.00%2651.08%635,428.950.00جمموعة �لدخيل �ملالية

 128,823,147,468.104,596,151,8774,365,707

�أد�ء �صركات �لو�صاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�صر�ء عن طريق �لنرتنت( يوليو 2009م 

 �لرتتيب�لن�صبة قيمة �لتد�ول�صركة �لو�صاطة

�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



�5�لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009تداول56 تداول �لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009 �5�لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009تداول56 تداول �لعدد 34 - �أغ�سط�س 2009

ية
س

جن
ب ال

س
 ح

ون
مر

ستث
لم

ا

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – يوليو 2009

 �إح�صائية �لتد�ول ح�صب ت�صنيف �جلن�صية ونوع �مل�صتثمر ل�صهر يوليو 2009 

�صهم �ملتد�ولة  �لن�صبة   ت�صنيف �جلن�صية  نوع �مل�صتثمر  نوع �لعملية  �لكمية  �لن�صبة  عدد �ل�صفقات  �لن�صبة  قيمة �لأ

92.6% 92,921,197,732.25 95.3% 2,983,932 93.1% 3,414,065,934  بيع 

 فرد 

 �ل�صعوديون 

89.8% 90,159,886,634.10 92.9% 2,907,393 90.7% 3,325,187,012  �صر�ء 

1.8% 1,823,048,063.75 0.8% 23,994 1.7% 62,541,760  بيع 

 �صركة 

4.3% 4,286,133,668.40 2.4% 75,949 4.3% 157,213,658  �صر�ء 

1.6% 1,634,069,480.50 0.7% 21,024 1.7% 62,088,677  بيع 

 �صندوق ��صتثماري 

2.1% 2,141,298,526.80 0.9% 29,116 1.6% 60,255,077  �صر�ء 

1.5% 1,509,500,374.75 0.6% 19,950 1.3% 47,827,207  بيع 

 �خلليجيون 

1.2% 1,247,049,152.80 0.7% 22,108 1.1% 40,460,373  �صر�ء 

1.8% 1,777,353,973.90 2.3% 72,986 1.6% 59,701,895  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمون  

1.7% 1,743,921,858.00 2.8% 86,640 1.6% 58,741,082  �صر�ء 

0.2% 212,040,409.75 0.3% 8,665 0.2% 7,040,530  بيع 

جانب �ملقيمون    )غري �لعرب و�خلليجيني( �لأ

0.2% 180,472,638.80 0.3% 9,203 0.2% 6,082,679  �صر�ء 

0.5% 513,439,338.00 0.006% 189 0.4% 13,567,343  بيع 

جانب   )عرب �تفاقيات �ملبادلة(�لأ

0.6% 631,886,894.00 0.011% 331 0.5% 18,893,465  �صر�ء 

100.0% 100,390,649,372.90 100.0% 3,130,740 100.0% 3,666,833,346 �إجماليات �لبيع

100.0% 100,390,649,372.90 100.0% 3,130,740 100.0% 3,666,833,346 �إجماليات �ل�صر�ء

���ص��ه��م  ج��م��ال��ي��ة ل��الأ ب��ل��غ��ت �ل��ق��ي��م��ة �لإ

�ل�صعودية  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ص��وق  يف  �مل��ت��د�ول��ة 

مليار   100.39 يوليو 2009م  �صهر  خالل 

عن   )%32.75( ق��دره  بانخفا�ض  ري���ال، 

و�لتي   ،2009 يونيو من عام  �صهر  تد�ولت 

من  ن��ف��ذت  مليار ريال،   149.28 ك��ان��ت 

بلغت  وق���د  �صفقة.  م��الي��ني  خ�����الل3.13 

�أي  ري��ال  مليار   92.92 ف���ر�د  �لأ مبيعات 

عمليات  ج��م��ي��ع  م��ن   )%92.6( بن�صبة 

بلغت  فقد  �ل�����ص��ر�ء  عمليات  �أم��ا  �ل�����ص��وق، 

 )%89.8( بن�صبة  �أي  ريال  مليار   90.16

بلغت  �ل�صوق.بينما  عمليات  جميع  م��ن 

مليار  �ل�صعودية 1.82  �ل�صركات  مبيعات 

�أما   ،)%1.8( ن�صبته  ت�صكل  ما  �أي  ري��ال 

بلغت 4.29مليار�ت  فقد  �ل�صر�ء  عمليات 

بالن�صبة  �أما   .)%4.3( ن�صبيه  ما  �أي  ريال 

�إجمايل  بلغ  فقد  �ل�صتثمارية  لل�صناديق 

ن�صبته  ما  �أي  ري��ال  مليار   1.63 مبيعاتها 

بلغت  فقد  �ل�صر�ء  عمليات  �أما   ،)%1.6(

ن�صبته  ت�صكل  م��ا  �أي  ري���ال  مليار   2.14

)2.1%(، يف حني بلغت مبيعات �مل�صتثمرين 

بن�صبة  �أي  ري��ال  مليار   1.51 �خلليجيني 

 1.25 )1.5%(، �أما �مل�صرتيات فقد بلغت 

وقد   ،)%1.2( ن�صبته  ما  �أي  ري��ال  مليار 

�ملقيمني  �لعرب  �مل�صتثمرين  بلغت مبيعات 

�أي  ري��ال  1.78م��ل��ي��ار  �خلليجيني(  )غ��ري 

بلغت  حني  يف   ،)%1.8( ن�صبته  ت�صكل  ما 

بن�صبة  �أي  ري��ال  مليار  م�صرتياتهم1.74 

�ملقيمني  ج��ان��ب  �لأ مبيعات  �أم��ا   ،)%1.7(

ن�صبته  م��ا  �أي  مليون  ب��ل��غ��ت212.04  فقد 

م�صرتياتهم180.47  بلغت  وقد   ،)%0.2(

�أما مبيعات  ن�صبته )%0.2(.  ما  �أي  مليون 

بلغت  فقد  �ملبادلة  �تفاقيات  عرب  جانب  �لأ

513.44 مليون ريال �أي ما ن�صبته )%0.5(، 

مليون   631.89 بلغت  فقد  �مل�صرتيات  �أما 

ريال وهو ما ت�صكل ن�صبته )%0.6(.
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ركان للتطوير �لعقاري  رفعت �صركة �صركة د�ر �لأ

ر�أ�صمالها وذلك مبنح �صهم جماين لكل �صهمني لي�صبح 

عدد �أ�صهمها �مل�صدرة 1،080 مليون �صه�����م، وذلك 

بتاريخ 2009/07/07 م.

إجراءات الشركات 
ال�صركة ال�طنية للبرتوكيماويات

ر�أ�صمال �ل�صركة: 4.8 مليار ريال مق�صم �إىل 480 مليون �صهم.

�أ�صهم �لكتتاب: 240 مليون �صهم متثل 50% من �أ�صهم �ل�صركة. 

�صعر �لطرح: 10 ريالت لل�صهم �لو�حد.

فرتة �لكتتاب: من 2009/07/18 م �إىل 2009/07/24 م.

االكتتابات األولية

يف نهاية �صهر يوليو 2009 م �أغلق �ملوؤ�صر 

عند  )تد�ول(  �ل�صعودية  �ملالية  لل�صوق  �لعام 

 181.68 مرتفعًا  نقطة   5،778.14 م�صتوى 

مقارنة   %3.25 قدرها  منو  بن�صبة  �أي  نقطة 

من  �ملوؤ�صر  د�ء  لأ وبالن�صبة  �ل�صابق.  بال�صهر 

عائدً�  حقق  فقد  تاريخه  حتى  �لعام  بد�ية 

�يجابيًا قدره %20.30.

للموؤ�صر  �إغ��الق  نقطة  �أعلى  كانت  وق��د 

عند  م   2009/07/27 يوم  يف  �ل�صهر  خالل 

م�صتوى 5،839.41 نقطة.

�مل�صدرة  �صهم  لالأ �ل�صوقية  �لقيمة  بلغت 

 1،112.89 م   2009 يوليو  �صهر  نهاية  يف 

مليار   296.77 ي��ع��ادل  م��ا  �أي  ري���ال  مليار 

دولر �أمريكي، م�صجلة �رتفاعًا بلغت ن�ص����بته 

3.59% عن �ل�صهر �ل�صابق.

�صهم �ملتد�ولة  جمالية لالأ بلغت �لقيمة �لإ

ل�صهر يوليو 2009 م 100.39 مليار ريال �أي 

�أمريكي وذلك  ما يعادل 26.77 مليار دولر 

بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته 32.75% عن �ل�صهر 

�ل�صابق.

�صهم �ملتد�ولة ل�صهر  وبلغ �إجمايل عدد �لأ

مقابل  �ص����هم  مليار   3.68 م   2009 يوليو 

�ل�صهر  خالل  تد�ولها  مت  �صهم  مليار   6.33

ن�ص����بته  بلغت  بانخفا�ض  وذل��ك  �ل�صابق، 

.%41.84

�ملنفذة  �ل�صفقات  ع��دد  �إج��م��ايل  �أم���ا   

 3.13 بلغ  فقد  م   2009 يوليو  �صهر  خ��الل 

مليون �صفقة مقاب���ل 3.98 مليون �صفقة مت 

وذلك  م،   2009 يونيو  �صهر  خالل  تنفيذها 

بانخفا�ض  بلغت ن�ص����بته %21.34.

يوليو  �صهر  خالل  �لتد�ول  �أي��ام  عدد  بلغ 

22 يومًا خالل �صهر  21 يومًا، مقابل   ،2009

يونيو 2009 م.

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 100.39 مليار ريال و 3.13 
مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو 2009 م

�صهم ح�صب القطاعات - ي�لي� 2009 م  تداول االأ

Sectoral Activities - July 2009   

Sector
جماىل الن�صبة اىل االإ �صهم املتداولة قيمه االأ جماىل الن�صبه اىل االإ �صهم املتداولة جماىل االأ الن�صبة اىل االإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 10.19% 10,227,852,468.90 16.16% 594,996,607 5.97% 187,040 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 24.30% 24,395,441,923.15 18.75% 690,592,965 13.82% 432,788 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.59% 1,591,748,121.80 0.67% 24,613,740 1.19% 37,262 �صمنت االأ

Retail 4.82% 4,839,110,416.55 4.27% 157,321,127 5.37% 168,204 التجزئة

Energy & Utilities 0.39% 390,873,302.40 0.89% 32,596,218 0.33% 10,301 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.58% 6,607,975,868.25 6.83% 251,475,005 7.92% 248,022 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.24% 6,269,306,584.10 8.73% 321,439,991 4.44% 139,103 االت�صاالت وتقنية املعل�مات

Insurance 20.86% 20,938,733,812.25 11.14% 410,206,961 34.67% 1,085,500 التاأمني

Multi-Investment 3.38% 3,397,688,161.85 6.55% 241,037,117 4.37% 136,927 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 7.31% 7,342,263,437.00 8.05% 296,578,828 7.27% 227,472 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 5.35% 5,369,818,300.75 4.28% 157,735,337 5.62% 175,969 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 4.84% 4,863,643,992.25 9.09% 334,793,664 4.34% 135,924 التط�ير العقاري

Transport 2.09% 2,102,715,950.60 2.87% 105,747,238 2.26% 70,671 النقل

Media & Publishing 0.69% 689,046,700.95 0.59% 21,653,508 0.72% 22,579 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 1.36% 1,364,430,332.10 1.12% 41,413,127 1.69% 52,978 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 100,390,649,372.90 100.00% 3,682,201,433 100.00% 3,130,740 جمايل االإ
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اأداء م�ؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  يونيو - 2009 م يوليو - 2009 م

موؤ�صر�ت �لقطاعات

YTD Change % June - 2009 July - 2009

Banks & Financial Services 11.78% 3.68% 14,658.50 15,197.33 �مل�صارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Industries 44.34% 6.35% 4,303.51 4,576.88 �ل�صناعات �لبرتوكيماوية

Cement 23.06% 2.87% 3,654.91 3,759.80 �صمنت �لأ

Retail 16.89% 0.79% 4,329.39 4,363.60 �لتجزئة

Energy & Utilities 5.13% -1.28% 3,636.95 3,590.27 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agriculture & Food Indust. 17.01% 5.21% 4,296.81 4,520.56 �لزر�عة و�ل�صناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Information  Tech. 10.30% 1.24% 1,793.75 1,816.05 �لت�صالت وتقنية �ملعلومات

Insurance 63.56% -5.16% 1,051.31 997.10 �لتاأمني

Multi-Investment 20.58% 1.12% 2,447.74 2,475.15 �صركات �ل�صتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 34.46% 5.33% 4,199.32 4,423.27 �ل�صتثمار �ل�صناعي

Building & Construction 5.80% -2.04% 4,234.36 4,147.81 �لت�صييد و�لبناء

Real Estate Development 9.65% -2.35% 3,608.99 3,524.33 �لتطوير �لعقاري

Transport 14.68% 2.29% 3,307.10 3,382.98 �لنقل

Media & Publishing 19.29% -2.37% 2,179.60 2,127.92 �لعالم و�لن�صر

Hotel & Tourism 57.02% 5.81% 5,916.67 6,260.30 �لفنادق و�ل�صياحة

مقارنة معل�مات التداول عن �صهر ي�لي� 2009 م مع  �صهر ي�ني� 2009 م

Comparing Trading Information  for July 2009 with June 2009

Trading Information
ن�صبة �لتغري June يونيو  July يوليو 

معلومات �لتد�ول

Change % 2009 2009

Transactions -21.34% 3,980,258 3,130,740 عدد �ل�صفقات �ملنفذة

* Shares Traded -41.84% 6,331,345,183 3,682,201,433 �صهم �ملتد�ولة * عدد �لأ

Value Traded (SR) -32.75% 149,285,792,929.15 100,390,649,372.90 �صهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 22 21   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -17.60% 180,921 149,083 �ملتو�صط �ليومي لعدد �ل�صفقات �ملنفذة

* Daily Average of Shares Traded -39.07% 287,788,417 175,342,925 �صهم �ملتد�ولة * �ملتو�صط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -29.55% 6,785,717,860 4,780,507,113 �صهم �ملتد�ولة )ريال( �ملتو�صط �ليومي لقيمة �لأ

Market Capitalization (SR biln) 3.59% 1,074.34 1,112.89 �صهم �مل�صدرة )مليار ريال   )�لقيمه �ل�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 3.25% 5,596.46 5,778.14  )�ملوؤ�صر �لعام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�صركات 

مقارنة معل�مات التداول عن �صهر ي�لي� 2009 م مع �صهر ي�لي� 2008 م

Comparing Trading Information for July 2009 with July 2008

Trading Information
ن�صبة �لتغري June يونيو July يوليو 

معلومات �لتد�ول

Change % 2008 2009

Transactions -43.62% 5,553,102 3,130,740 عدد �ل�صفقات �ملنفذة

* Shares Traded -10.33% 4,106,332,759 3,682,201,433 �صهم �ملتد�ولة * عدد �لأ

Value Traded (SR) -38.53% 163,304,302,695.00 100,390,649,372.90 �صهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 22 21   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -40.94% 252,414 149,083 �ملتو�صط �ليومي لعدد �ل�صفقات �ملنفذة

* Daily Average of Shares Traded -6.06% 186,651,489 175,342,925 �صهم �ملتد�ولة * �ملتو�صط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -35.60% 7,422,922,850 4,780,507,113 �صهم �ملتد�ولة )ريال( �ملتو�صط �ليومي لقيمة �لأ

Market Capitalization (SR biln) -34.36% 1,695.42 1,112.89 �صهم �مل�صدرة )مليار ريال   )�لقيمه �ل�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -33.89% 8,740.74 5,778.14  )�ملوؤ�صر �لعام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�صركات
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Sectoral Activities - July 2009

كرث ارتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق ي�لي� 2009 م مع ي�ني� 2009 م( ال�صركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of July 2009 with June 2009)

Company
ن�صبة التغري

2009/06/30 2009/07/29 ال�صركة

Change %

ARCCI* 732.50% 10.00 83.25 الراجحي للتاأمني*

ACE* 662.50% 10.00 76.25 *اإي�ص

AXA - Cooperative* 242.00% 10.00 34.20 *اأك�صا - التعاونية

Aldrees 28.87% 29.10 37.50 �لدري�س

Budget Saudi 25.23% 53.50 67.00 بدجت ال�صع�دية

كرث انخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق ي�لي� 2009 م مع ي�ني� 2009 م( ال�صركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of July 2009 with June 2009)

Company
ن�صبة التغري

2009/06/30 2009/07/29 ال�صركة

Change %

A. Othaim Market -18.64% 59.00 48.00  �أ�صو�ق ع �لعثيم

AL Bailad -16.22% 25.90 21.70 �لبالد

SABB Takaful -15.29% 106.25 90.00 �صاب تكافل

Shams -11.90% 37.80 33.30 �صم�ض

Dar Al Arkan -11.55% 17.75 15.70 ركان د�ر �لأ
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كرث ن�صاطا - ي�لي� 2009 م ال�صركات اخلم�ص االأ

Top Five Active Stocks - July 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة �ل�صركة من �إجمايل �ل�صوق ن�صبة �ل�صركة من �لقطاع  عدد �ل�صفقات

ال�صركة

% To Market % To Sector Transactions

ARCCI 8.79% 25.35% 275,200 الراجحي للتاأمني

SABIC 4.83% 34.94% 151,217 �صابك

AXA- Cooperative 4.67% 13.46% 146,086 اأك�صا - التعاونية

ACE 4.01% 11.56% 125,457 �ي�س

Alinma 3.59% 60.08% 112,374 مناء االإ

كرث ن�صاطا - ي�لي� 2009 م ال�صركات اخلم�ص االأ

Top Five Active Stocks - July 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة �ل�صركة من �إجمايل �ل�صوق ن�صبة �ل�صركة من �لقطاع �صهم �ملتد�ولة  �لأ

ال�صركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 13.91% 86.07% 512,092,621 مناء االإ

SABIC 6.00% 31.98% 220,832,390 �صابك

MA’ADEN 4.20% 52.11% 154,533,264 معادن

ZAIN KSA 3.99% 45.70% 146,889,461 زين ال�صع�دية

Emaar E.C 3.95% 43.40% 145,287,218 اإعمار

كرث ن�صاطا - ي�لي� 2009 م ال�صركات اخلم�ص االأ

Top Five Active Stocks - July 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة �ل�صركة من �إجمايل �ل�صوق ن�صبة �ل�صركة من �لقطاع �صهم �ملتد�ولة قيمة �لأ

ال�صركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 13.97% 57.47% 14,019,873,778.25 �صابك

Alinma 6.72% 65.95% 6,744,766,724.05 مناء االإ

ARCCI 5.25% 25.19% 5,273,477,001.50 الراجحي للتامني

Petro Rabigh 2.94% 12.08% 2,946,659,331.50 برتو رابغ

MA’ADEN 2.32% 31.74% 2,330,774,727.30 معادن
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FINANCIAL INDICATORS - 29/07/2009                                               امل�ؤ�صرات املالية الرئي�صية - 29/07/2009 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)

ال�صركة

غالق �صعر االإ القيمه الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ص�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�صاهمني 

)ملي�ن(

�صايف الدخل 

)ملي�ن(

Riyad 24.20 17.85 1.36 1.60 15.12 1,500.000 36,300.00 26,771.39 2,400.76 الريا�ص

AlJazira 21.40 15.65 1.37 0.64 33.34 300.000 6,420.00 4,695.80 192.56 اجلزيرة

Saudi Investment 17.10 15.89 1.08 0.90 19.07 450.000 7,695.00 7,149.73 403.50 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 35.70 17.82 2.00 2.99 11.93 330.750 11,807.78 5,892.50 990.09 ال�صع�دي اله�لندي

Saudi Fransi 40.60 20.53 1.98 3.78 10.75 723.214 29,362.50 14,850.96 2,730.90 ال�صع�دي الفرن�صي

SABB 45.70 17.47 2.62 3.74 12.22 750.000 34,275.00 13,101.35 2,803.90 �ص�اب

Arab National 45.00 20.31 2.22 3.85 11.69 650.000 29,250.00 13,203.80 2,502.48 العربي ال�طني

SAMBA 45.40 21.88 2.08 5.05 8.99 900.000 40,860.00 19,687.78 4,543.77 �صامبا

Al Rajhi 66.50 18.23 3.65 4.46 14.92 1,500.000 99,750.00 27,351.38 6,683.65 الراجحي

AL Bilad 21.70 10.96 1.98 0.22 97.97 300.000 6,510.00 3,288.55 66.45 البالد

Alinma 13.10 10.37 1.26 0.24 55.42 1,500.000 19,650.00 15,561.10 354.59 مناء االإ

Total Banks & Financial 
Services Sector - 17.02 2.12 2.66 13.60 8,903.964 321,880.28 151,554.35 23,672.63

اإجمايل قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 15.50 11.61 1.34 0.28 56.05 120.600 1,869.30 1,400.06 33.35 كيمان�ل

SABIC 69.25 33.34 2.08 2.79 24.79 3,000.000 207,750.00 100,011.83 8,380.86 �صابك

SAFCO 116.25 29.61 3.93 13.48 8.62 250.000 29,062.50 7,401.78 3,370.40 �صافك�

Industrialization 19.45 15.74 1.24 0.66 29.67 460.685 8,960.32 7,249.45 301.96 الت�صنيع

Alujain 20.05 7.67 2.61 -0.84 (M)  (س) 69.200 1,387.46 530.73 -58.31 اللجني

Nama Chemicals 11.40 12.15 0.94 -0.32 (M)  (س) 128.520 1,465.13 1,561.29 -41.52 مناء للكيماويات

SIIG 19.00 11.60 1.64 -0.47 (M)  (س) 450.000 8,550.00 5,219.95 -213.47 املجم�عة ال�صع�دية

Sahara Petrochemical 21.15 9.35 2.26 -0.24 (M)  (س) 187.500 3,965.62 1,752.99 -44.12 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 29.50 10.10 2.92 -0.05 (M)  (س) 562.500 16,593.75 5,682.03 -27.42 ين�صاب

Sipchem 17.85 14.40 1.24 0.60 29.58 333.333 5,950.00 4,801.14 201.13 �صبكيم العاملية

APPC 26.30 11.98 2.20 1.498 17.55 141.375 3,718.16 1,693.36 211.80 املتقدمة

Saudi Kayan 14.50 10.32 1.40 0.00 6217.84 1,500.000 21,750.00 15,481.33 3.50 كيان ال�صع�دية

Petro Rabigh 32.20 10.27 3.13 -1.51 (M)  (س) 876.000 28,207.20 8,999.21 -1,323.33 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 20.02 2.01 1.34 22.32 8,079.713 339,229.44 161,785.15 10,794.83

اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 46.80 28.97 1.62 3.78 12.39 80.000 3,744.00 2,317.53 302.26 �صمنت العربية االأ

Yamamah Cement 40.00 21.42 1.87 3.53 11.32 135.000 5,400.00 2,891.83 476.94 اأ�صمنت اليمامة

Saudi Cement 60.00 27.53 2.18 5.84 10.27 102.000 6,120.00 2,808.16 596.09 اأ�صمنت ال�صع�ديه

Qassim Cement 139.00 39.93 3.48 11.00 12.64 45.000 6,255.00 1,796.94 495.01 اأ�صمنت الق�صيم

Southern Cement 60.50 17.80 3.40 5.27 11.47 140.000 8,470.00 2,491.95 738.26 اأ�صمنت اجلن�بيه

Yanbu Cement 49.90 21.30 2.34 5.19 9.62 105.000 5,239.50 2,236.70 544.76 اأ�صمنت ينبع

Eastern Cement 43.90 21.67 2.03 3.93 11.18 86.000 3,775.40 1,863.53 337.58 اأ�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 19.60 12.40 1.58 1.21 16.22 90.000 1,764.00 1,115.79 108.72 اأ�صمنت تب�ك

Total Cement Sector - 22.38 2.33 4.60 11.33 783.000 40,767.90 17,522.43 3,599.63 �صمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 48.00 13.39 3.59 2.67 17.95 22.500 1,080.00 301.18 60.18 اأ�ص�اق ع العثيم

SASCO 14.75 9.93 1.49 0.76 19.40 45.000 663.75 446.87 34.21 خدمات ال�صيارات

Thim>ar 37.40 7.42 5.04 -1.47 (M)  (س) 10.000 374.00 74.15 -14.70 ثمار

Fitaihi Group 22.00 12.16 1.81 0.14 154.08 50.000 1,100.00 608.24 7.14 جمم�عة فتيحي

Jarir 130.50 16.42 7.95 8.71 14.98 40.000 5,220.00 656.73 348.44 جرير

Aldrees 37.50 12.44 3.01 2.33 16.09 25.000 937.50 310.95 58.26 �لدري�س

AlHokair 29.90 12.81 2.33 2.84 10.52 70.000 2,093.00 896.66 198.96  احلكري 

Alkhaleej Trng 47.10 13.45 3.50 2.45 19.25 15.000 706.50 201.72 36.71 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 12.60 3.48 2.63 15.86 277.500 12,174.75 3,496.51 729.19 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 23.35 12.06 1.94 1.22 19.18 75.000 1,751.25 904.60 91.31 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 9.35 11.51 0.81 0.24 38.63 4,166.594 38,957.65 47,948.30 1,008.38 كهرباء ال�صع�دية

Total Energy & Utilities 
Sector - 11.52 0.83 0.26 37.02 4,241.594 40,708.90 48,852.90 1,099.69

اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 25.40 13.13 1.94 0.20 127.97 500.000 12,700.00 6,563.08 99.24 جمم�عة �صاف�ال

Food 21.10 8.78 2.40 0.58 36.45 20.000 422.00 175.53 11.58 الغذائية

SADAFCO 37.60 16.14 2.33 1.03 36.59 32.500 1,222.00 524.48 33.40  �صدافك�

Almarai 152.75 35.15 4.35 9.15 16.69 109.000 16,649.75 3,831.36 997.30 املراعي
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Anaam Holding 37.90 10.77 3.52 -0.16 (M)  (س) 10.900 413.11 117.44 -1.73 اأنعام القاب�صة

H B 35.00 16.25 2.15 1.50 23.37 28.571 1,000.00 464.33 42.79 حل�اين اإخ�ان

NADEC 39.40 16.54 2.38 0.18 215.65 60.000 2,364.00 992.53 10.96 نادك

Qassim Agriculture 11.40 8.05 1.42 -0.06 (M)  (س) 50.000 570.00 402.55 -2.84 الق�صيم الزراعية

Hail Agriculture 29.80 16.88 1.77 1.48 20.20 30.000 894.00 506.49 44.25 حائل الزراعية

Tabuk Agriculture 26.60 18.80 1.41 0.57 47.08 20.000 532.00 376.05 11.30 تب�ك الزراعية

Saudi Fisheries 50.50 7.77 6.50 -1.18 (M)  (س) 20.000 1,010.00 155.38 -23.56 �صماك االأ

Sharqiya Dev Co 53.75 13.96 3.85 -0.92 (M)  (س) 7.500 403.12 104.66 -6.94 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 29.20 24.87 1.17 2.98 9.81 20.000 584.00 497.42 59.52 اجل�ف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعية

Jazan Development 11.85 13.01 0.90 0.16 72.70 50.000 592.50 654.79 8.15 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.01 2.57 1.33 28.03 963.471 39,705.24 15,422.58 1,283.43

اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�صناعات الغذائية

STC 50.25 19.76 2.54 4.83 10.41 2,000.000 100,500.00 39,512.49 9,655.87 االت�صاالت

Etihad Etisalat 38.10 14.83 2.57 3.53 10.79 700.000 26,670.00 10,384.40 2,472.46 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 11.05 7.21 1.53 - - 1,400.000 15,470.00 10,099.80 - زين ال�صع�دية 

Atheeb Telecom 20.05 10.00 2.01 - - 100.000 2,005.00 1,000.00 - عذيب لالت�صاالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 14.52 2.37 2.89 10.49 4,200.000 144,645.00 60,996.69 12,128.33

اإجمايل قطاع االت�صاالت 

وتقنية املعل�مات

Tawuniya 41.60 22.27 1.87 1.36 30.52 50.000 2,080.00 1,113.70 68.14 التعاونية

Malath Insurance 28.10 8.30 3.39 -0.90 (M)  (س) 30.000 843.00 248.94 -27.08 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.90 10.43 2.48 0.53 48.41 80.000 2,072.00 834.63 42.80 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 80.00 5.72 13.98 -1.31 (M)  (س) 10.000 800.00 57.23 -13.09 إ�ص اإف األيانز ا

SALAMA 61.00 6.87 8.89 -2.76 (M)  (س) 10.000 610.00 68.65 -27.57 �صالمة

Walaa Insurance 27.50 8.48 3.24 -0.49 (M)  (س) 20.000 550.00 169.62 -9.86 والء للتاأمني

Arabian Shield 25.80 10.02 2.58 0.13 191.96 20.000 516.00 200.35 2.69 الدرع العربي

SABB Takaful 90.00 4.02 22.39 -0.91 (M)  (س) 10.000 900.00 40.19 -9.11 �صاب تكافل

SANAD 30.10 0.01 3,557.71 -0.91 (M)  (س) 20.000 602.00 0.17 -18.26 �صند

SAICO 68.00 8.59 7.91 -0.59 (M)  (س) 10.000 680.00 85.94 -5.93 �صايك�

Saudi Indian 57.25 6.80 8.42 -1.60 (M)  (س) 10.000 572.50 68.00 -15.98 ال�صع�دية الهندية

Gulf Union 24.05 8.74 2.75 0.04 630.63 22.000 529.10 192.33 0.84 اإحتاد اخلليج

ATC 157.75 8.16 19.33 -0.82 (M)  (س) 10.000 1,577.50 81.62 -8.18 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 57.25 7.14 8.02 -1.46 (M)  (س) 10.000 572.50 71.42 -14.60 هلية االأ

ACIG 59.50 5.67 10.50 -2.78 (M)  (س) 10.000 595.00 56.66 -27.75 اأ�صيج

AICC 25.90 8.18 3.17 -0.66 (M)  (س) 20.000 518.00 163.63 -13.29 التاأمني العربية

Trade Union 22.20 9.87 2.25 0.09 246.56 25.000 555.00 246.71 2.25 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 53.00 10.12 5.24 0.18 296.25 20.000 1,060.00 202.44 3.58 ال�صقر للتاأمني

U C A 27.90 9.40 2.97 -0.06 (M)  (س) 20.000 558.00 188.01 -1.29 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.15 10.18 1.09 0.11 105.52 100.000 1,115.00 1,018.47 10.57 اإعادة

Bupa Arabia 19.15 9.58 2.00 -0.18 (M)  (س) 40.000 766.00 383.04 -7.08 ب�با العربية

Weqaya Takaful 34.60 10.00 3.46 - - 20.000 692.00 200.00 - وقاية للتكافل

ARCCI 83.25 10.00 8.33 - - 20.000 1,665.00 200.00 - الراجحي للتاأمني

ACE 76.25 10.00 7.63 - - 10.000 762.50 100.00 - �ي�س

AXA - Cooperative 34.20 10.00 3.42 - - 20.000 684.00 200.00 - اأك�صا - التعاونية

Total Insurance Sector - 10.04 3.53 -0.11 60.58 617.000 21,875.10 6,191.75 -68.20 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 52.25 22.57 2.32 0.49 106.97 15.000 783.75 338.48 7.33  امل�صايف 

Saudi Advanced 14.40 17.07 0.84 0.58 24.81 43.200 622.08 737.31 25.07 املتط�رة

Al Ahsa for Dev. 11.95 8.45 1.41 -0.29 (M)  (س) 49.000 585.55 413.90 -14.38 ح�صاء للتنمية االأ

SISCO 13.65 10.65 1.28 -0.38 (M)  (س) 68.000 928.20 723.92 -26.14 �سي�سكو

Assir 15.90 19.01 0.84 -2.67 (M)  (س) 126.389 2,009.58 2,402.10 -337.00 ع�صري

Al Baha 19.90 6.77 2.94 -0.41 (M)  (س) 15.000 298.50 101.55 -6.16 الباحة

Kingdom 4.55 3.25 1.40 -4.86 (M)  (س) 6,300.000 28,665.00 20,467.60 -30,607.50 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 3.81 1.35 -4.68 43.39 6,616.589 33,892.66 25,184.87 -30,958.79

اإجمايل قطاع �صركات 

اال�صتثمار املتعدد
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BCI 37.80 14.66 2.58 2.32 16.29 22.000 831.60 322.59 51.06 بى �صى اآى

MA>ADEN 15.50 17.51 0.89 0.21 74.65 925.000 14,337.50 16,199.42 192.07 معادن

Astra Indust 35.60 20.01 1.78 2.40 14.81 74.118 2,638.59 1,483.06 178.20 اأ�صرتا ال�صناعية

Pharmaceutical 35.60 29.82 1.19 2.23 15.99 60.000 2,136.00 1,789.05 133.61 الدوائية

Glass 32.30 17.24 1.87 2.14 15.08 25.000 807.50 430.92 53.55 زجاج

FIPCO 56.00 17.15 3.27 2.96 18.91 6.875 385.00 117.91 20.36 فيبك�

Maadaniyah 28.30 13.00 2.18 -0.01 (M)  (س) 25.556 723.25 332.26 -2.47 معدنية

Saudi Chemical 32.00 19.41 1.65 3.75 8.54 63.240 2,023.68 1,227.67 237.09 الكيميائية ال�صع�دية

SPM 57.25 15.28 3.75 2.68 21.34 30.000 1,717.50 458.42 80.47 �صناعة ال�رق

AlAbdullatif 47.50 15.84 3.00 2.11 22.50 81.250 3,859.38 1,286.66 171.52 العبداللطيف

Saudi Export 42.00 9.77 4.30 -0.01 (M)  (س) 10.800 453.60 105.55 -1.04 ال�صادرات

Total Industrial 
Investment Sector - 17.94 1.26 0.84 25.71 1,323.839 29,913.59 23,753.51 1,114.42

اإجمايل قطاع اال�صتثمار 

ال�صناعي

MMG 28.90 14.54 1.99 2.36 12.27 125.000 3,612.50 1,817.65 294.49 جمم�عة املعجل

Ceramic 130.00 30.18 4.31 7.24 17.95 25.000 3,250.00 754.40 181.06 اخلزف

Gypsum 44.20 16.28 2.71 3.29 13.43 31.667 1,399.67 515.57 104.24 اجلب�ص

Cables 29.70 16.05 1.85 2.26 13.16 76.000 2,257.20 1,219.69 171.54 الكابالت

Saudi Industrial 10.35 6.77 1.53 -0.05 (M)  (س) 40.000 414.00 270.86 -2.14 �صدق

Amiantit 21.80 13.11 1.66 1.79 12.16 115.500 2,517.90 1,514.26 207.15 اأميانتيت

Pipes 34.90 23.11 1.51 1.70 20.57 31.500 1,099.35 728.02 53.44 اأنابيب

Zamil Industrial 60.00 23.91 2.51 4.76 12.62 45.000 2,700.00 1,075.90 214.03 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 40.00 13.02 3.07 2.78 14.39 40.500 1,620.00 527.44 112.55 البابطني

SVCP 43.20 12.65 3.42 2.25 19.16 15.000 648.00 189.73 33.82 الفخارية

MESC 41.80 12.81 3.26 1.01 41.57 40.000 1,672.00 512.60 40.22 م�صك

Red Sea 62.00 21.80 2.84 5.67 10.93 30.000 1,860.00 653.85 170.11 حمر البحر االأ

Total Building & 
Constructuion Sector - 15.90 2.36 2.57 14.30 615.167 23,050.62 9,779.96 1,580.49 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 25.50 25.10 1.02 0.99 25.74 120.000 3,060.00 3,012.38 118.86 العقارية

Taiba 16.90 19.01 0.89 0.63 26.87 150.000 2,535.00 2,851.78 94.34 طيبة لال�صتثمار

Makkah 32.10 24.02 1.34 1.35 23.83 164.816 5,290.60 3,958.53 221.97  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 12.50 13.74 0.91 0.86 14.61 100.000 1,250.00 1,374.17 85.53 التعمري

Emaar E .C 10.20 9.43 1.08 -0.48 (M)  (س) 850.000 8,670.00 8,015.08 -407.75 اإعمار

Jabal Omar 18.75 9.89 1.90 -0.05 (M)  (س) 671.400 12,588.75 6,639.11 -32.74 جبل عمر

Dar Al Arkan 15.70 11.83 1.33 2.03 7.72 1,080.000 16,956.00 12,779.28 2,195.46 ركان دار االأ

Total Real Estate 
Development Sector - 12.32 1.30 0.73 10.71 3,136.216 50,350.35 38,630.34 2,275.69 اإجمايل قطاع التط�ير العقاري

Shipping 17.10 15.48 1.10 1.99 8.59 315.000 5,386.50 4,877.28 627.35 النقل البحري

SAPTCO 8.40 10.71 0.78 0.55 15.30 125.000 1,050.00 1,338.25 68.64 النقل اجلماعي

Mubarrad 23.95 9.36 2.56 0.30 80.76 18.000 431.10 168.56 5.34 مرد

Budget Saudi 67.00 19.90 3.37 4.67 14.34 18.300 1,226.10 364.14 85.48 بدجت ال�صع�دية

Total Transport Sector - 14.17 1.20 1.65 10.29 476.300 8,093.70 6,748.22 786.81 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 35.00 16.15 2.17 1.83 19.13 15.000 525.00 242.19 27.44 عالن تهامة لالإ

SRMG 30.20 15.65 1.93 1.37 21.97 80.000 2,416.00 1,251.93 109.97 بحاث و الت�ص�يق االأ

SPPC 16.95 12.12 1.40 1.82 9.30 60.000 1,017.00 727.14 109.31 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector - 14.33 1.78 1.59 16.04 155.000 3,958.00 2,221.26 246.72 عالم والن�صر اإجمايل قطاع االإ

Hotels 33.40 23.63 1.41 6.00 5.57 69.006 2,304.80 1,630.58 413.73 الفنادق

Shams 33.30 7.16 4.65 -0.02 (M)  (س) 10.150 338.00 72.70 -0.25 �صم�ص

Total Hotel & Tourism 
Sector - 21.52 1.55 5.22 5.57 79.156 2,642.80 1,703.28 413.48

اإجمايل قطاع الفنادق 

وال�صياحة

Market - 14.18 1.94 0.71 15.50 40,468.510 1,112,888.33 573,843.80 28,698.36 اإجمايل ال�ص�ق
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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 
(2nd Q 2009 as recent).

�ل�صركات �لتي مل ُتعلن �صايف �لدخل، و�ل�صركات �خلا�صرة )�آخر �أربعة �أرباع(، 

غري م�صمولة يف ح�صاب ن�صبة �ل�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر �أربعة �أرباع  ن �ل�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات �ملالية لآ �ض :�ملوؤ�صر �صالب لأ

)تنتهي يف �لربع �لثاين 2009 م(.




