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الـبـيـئـــة

مقال

جتذبها،  التي  ال�ستثمارات  كمية  من  الناجحة  ال�ستثمارية  البيئة  على  احلكم  ميكن 

اأمامها،  نظمة التي ت�ساهم يف تذليل كل العقبات  وقدرتها على املحافظة عليها، وتطبيق الأ

فبيئة   ،  ìالنجا على  ت�ساعد  التي  الو�سائل  اإحدى  هي  من�ساأة  اأو  قطاع  ي  لأ العامة  والبيئة 

الب�سرية وبالتايل  ت�ساهم يف حتقيق مركز  للكفاءات  املتميزة تكون جذابة بدورها  العمل 

متقدم عند ر�سد املناف�سة.

املكتب،  وبيئة  البيت،  بيئة  ال�سخ�سية،  البيئات  اإىل  و�سوًل  ت�سغر  بنا  املحيطة  البيئة 

يف  النظريات  من  العديد  عليها  وطبقت  الدرا�سات  من  العديد  عليها  اأجريت  خرية  الأ وهذه 

نتاجية  �سعي متوا�سل للو�سول اإىل اأف�سل ت�سور يحقق لل�سركات واملن�ساBت بلوÆ اأرفع درجات الإ

وحتقيق العملية والراحة يف اBن.

هم يف خلق بيئة عمل، وهي لي�ست  وتعترب الديكورات والت�ساميم املكتبية اأحد العوامل الأ

ثاç ومكونات املكتب، بل اإنها تتجاوز ذلك  فقط جمرد مل�سات فنية، اأو اإبداعات يف ت�سميم الأ

وطبيعة  من�ساأة،  كل  عمل  لطبيعة  الت�سورات  وو�سع  املكونات،  هذه  بن  العالقات  خلق  اإىل 

العاملن فيها، ووظائفهم، وما يقدمونه من خدمات اأو منتجات.

هذا اجلانب رغم اأنه مازال نا�سئًا كفكر و‡ار�سة يف العامل العربي، اإل اأن ال�سركات الكربى 

وىل لو�سع  واملنظمات اجلديدة، بداأت تاأخذ يف العتبار كل هذه العوامل بدًءا من اللحظة الأ

تاأخذ  ا  اأي�سً لكنها  بالعتبار،  الكلفة  عامل  اأخذ  حقيقة  تخفي  ل  وهي   ، املن�ساBت  ت�ساميم 

هداف. ن�ساين يف احل�سبان لت�سل اإىل معادلة موزونة حتقق جميع الأ اجلانب الإ

فكار والروؤى  ننا يف جملة }تداول z نتابع كل ماله عالقة بالقت�ساد، و�سعنا هذه الأ ولأ

اأ�سبح يف التخطيط ال�سرتاتيجي  للمن�ساأة  هداف القت�سادية  ن حتقيق الأ حتت املجهر، لأ

اليوم يعتني بكل التفا�سيل، وما نراه من حتديث لل�سكل وامل�سمون يف كثري من ال�سركات هو 

دوات ال�ستثمارية، بل ميتد اإىل  �سول، والأ اأحد مالمح التطور، فال�ستثمار لي�س فقط يف الأ

غلى  ف�سل دوًما هو الأ بداع وخلق البيئة الف�سلى، ولي�س بال�سرورة اأن يكون الأ ال�ستثمار يف الإ

‚ح يف خلق عالقة ود بن العاملن واأماكن عملهم. جمل �سكاًل بقدر ما هو الأ ثمًنا اأو الأ
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�شركات  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  خييرة  الأ العاملية  املالية  زميية  الأ اأدت 

اأو  النطالق  نقطة  كانت  اأنها  ثبت  اأن  بعد  الئتماين  الت�شنيف  ووكييالت 

زمة نف�شها ب�شبب تقييماتها غر املحايدة  ال�شرارة التي اأدت اإىل اندلع الأ

ا �شركات  غالًبا للمراكز املالية للعديد من كربيات ال�شركات العاملية خ�شو�شً

كانت  والبنوك  ال�شركات  هذه  اأن  لحًقا  ات�شح  حيث  والبنوك،  العقارات 

فال�س، وكانت النتيجة  تعاين ف�شاًدا مالًيا وتواجه على اأر�س الواقع �شبح الإ

الطبيعية لقيام وكالت الت�شنيف الئتماين بدور غر نزيه يف التغطية على 

الثقة  امل�شتثمرون  اأن فقد  ال�شركات والبنوك عرب تقارير مالية غر نزيهة 

تقريًبا يف هذه الوكالت. 

30

من  الرغم  على  اقت�شادها،  م�شتقبل  جتاه  متفائلة  اأنها  ال�شعودية  اأكييدت 

املوؤ�شرات تدعم هذا  واأن كل  العاملية،  التي ت�شرب القت�شادات  العاملية  زمة  الأ

زمة توا�شل اتخاذ �شيا�شات مالية  التفاوؤل، واأنها يف اإطار �شعيها لتخفيف اآثار الأ

36 يف  العام احلايل نحو  الزيادة يف ال�شتثمار �شمن موازنة  اإذ بلغت  تو�شعية، 

املئة مقارنة بالعام املا�شي.
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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

الداخلية  املكاتب  تبدو ت�شاميم  كغرها من مفردات ع�شرنا احلايل، 

خرى بالتاأثر مبا يجري حولنا، اأمزجة  والتفا�شيل التي حتتويها بداأت هي الأ

رحمة  حتت  اليوم  هي  جميعها  عملهم  واأ�شلوب  اإنتاجيتهم  ون�شب  املوظفني 

ثاثات واملفرو�شات.  البيئة، الت�شميم الداخلي وت�شميم الأ

24

الناشر

الوحدة  من  ميييارات  الإ وان�شحاب  اليابان  يف  القت�شاد  انكما�س  بني  ما 

العدد اجلديد من »تداول« متلم�ًشا يف طريقه كثًرا  النقدية اخلليجية مي�شي 

حداث  الأ من  تياًرا  وت�شكل  املهتمني  بال  ت�شغل  التي  القت�شادية  الق�شايا  من 

املت�شاعدة يوًما بعد اآخر.

وي�شكل الت�شنيف الئتماين اأهمية خا�شة عندما ترغب ال�شركة يف الو�شول 

اإىل قاعدة م�شتثمرين عاملية، ونظًرا لوجود عدة �شركات يف اخلليج تتوىل هذا 

اأخطاء  ثمة  اأن  العدد  ق�شية  عرب  نقراأ  عندما  الغريب  من  �شيكون  فاإنه  مر  الأ

وقعت فيها بع�س �شركات الت�شنيف اأ�شرت ب�شمعتها واأفقدتها م�شداقيتها لدى 

املتعاملني معها ما يلقي بظالل كثيفة على و�شعها امل�شتقبلي يف ال�شوق.

ويحمل حوار العدد مع رئي�س احتاد امل�شارف العربية عدًدا من املوؤ�شرات 

العاملي  املييايل  النظام  ت�شكيل  يف  الحتيياد  ي�شارك  حيث  التفاوؤل  من  والكثر 

اجلديد وهو اأمر له ما بعده على �شعيد القت�شاد العربي م�شتقباًل.

واملحلية  العاملية  الق�شايا  من  عييدًدا  تناق�س  بالعدد  خييرى  الأ املو�شوعات 

اإىل  بال�شعودية،  م   2009 يوروموين  موؤمتر  بها  التي خرج  النتائج  ومنها ر�شد 

جانب ق�شايا اأخرى تتعلق ببيئة العمل بوجه عام وتاأثر الت�شاميم والديكورات 

يف جعلها بيئة طاردة للموظفني اأو العك�س.

العدد  ي�شم  ال�شركات،  واإعالنات  واأخباره  ال�شوق  موؤ�شرات  جانب  واإىل 

�شهم اإذ من خالله ميكنهم التعرف على  مو�شوًعا يهم امل�شتثمرين يف �شوق الأ

خطاء ال�شائعة يف البور�شة وحتقيق نتائج طيبة. و.. نرتككم مع  كيفية تفادي الأ

العدد 32 ونتمنى اأن حتوز مو�شوعاته اإعجابكم وتقدم ما نطمح اإليه من معلومة 

مفيدة وثقافة اقت�شادية جيدة ولنكن دائًما على توا�شل.
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إعالن بشأن تحـديد فترة حـظر تعامالت أعضـاء 
مجالس اإلدارات وكبـار التنفيذيين

اأعلنت هيئة ال�شوق املالية اأن فرتات 

دارات  حظر تعامالت اأع�شاء جمال�س الإ

يف  ورد  مييا  على  بناء  التنفيذيني  وكييبييار 

دراج  املادة )33( من قواعد الت�شجيل والإ

تي: هي كالآ

املالية  فرتتها  تنتهي  التي  ال�شركات   -1

2009/06/30م تبداأ فرتة  ولية يف  الأ

2009/06/17م  تيياريييخ  ميين  احلظر 

بالنتائج  اإعييالن  ن�شر  بتاريخ  وتنتهي 

ولية لل�شركة. املالية الأ

2 - ال�شركات التي تتبع التاريخ الهجري 

فرتتها  وتيينييتييهييي  املييالييييية  �شنتها  يف 

1430/06/30هييييي  يف  ولييييية  الأ املالية 

املييوافييق  الييقييرى(  اأم  تييقييومي  )ح�شب 

2009/06/23م تبداأ فرتة احلظر من 

تاريخ 1430/06/17هي املوافق2009/

اإعالن  ن�شر  بتاريخ  وتنتهي  10/06م 

ولية لل�شركة.  بالنتائج املالية الأ

3 - ال�شركات التي تتبع التاريخ الهجري 

فرتتها  وتيينييتييهييي  املييالييييية  �شنتها  يف 

1430/07/29هييييي  يف  ولييييية  الأ املالية 

املييوافييق  الييقييرى(  اأم  تييقييومي  )ح�شب 

احلظر  فييرتة  تييبييداأ  2009/07/22م 

املوافق  1430/07/18هييييي  تاريخ  من 

بييتيياريييخ  وتيينييتييهييي  م   11/07/2009

ولية  الأ املالية  بالنتائج  اإعييالن  ن�شر 

لل�شركة.

سحب ترخيص المجموعة االستشارية المالية االستثمارية )آي سي جي(
قييرارا  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  اأ�ييشييدر 

ب�شحب الرتخي�س املمنوح للمجموعة ال�شت�شارية 

املالية ال�شتثمارية )اآي �شي جي( بناًء على نظام 

ال�شوق املالية.

املالية  اليي�ييشييوق  هيئة  رخيي�ييشييت  اأن  و�ييشييبييق 

)اآي  ال�شتثمارية  املالية  ال�شت�شارية  للمجموعة 

وتقدمي  الرتتيب  ن�شاطي  مبمار�شة  جييي(  �شي 

مبوجب  وذلك  املالية  وراق  الأ اأعمال  يف  امل�شورة 

وتيياريييخ   )2007-17-6( رقيييم  املجل�س  قيييرار 

وت�شمن   ،2007/4/9 املوافق  1428/3/21هيييي 

اليي�ييشييروط  با�شتيفاء  اليي�ييشييركيية  اإليييييزام  اليييقيييرار 

اأعمالها،  ممار�شة  لبدء  الييالزميية  واملتطلبات 

املهلة  بتمديد  الهيئة  مييوافييقيية  ميين  وبييالييرغييم 

مبوجب قرار املجل�س رقم )6-9-2009( وتاريخ 

لكن   2009/3/23 املييوافييق  1430/3/26هيييييييي 

واملتطلبات  ال�شروط  تلك  ت�شتوف  مل  املجموعة 

وراق املالية يف الوقت  ومل تبداأ مزاولة اأعمال الأ

املمنوح لها.

تعليق الترخيص الممنوح للشركة 
العربية ألعمال األوراق المالية

وراق  الأ عمال  لأ العربية  لل�شركة  املمنوح  الرتخي�س  تعليق  الهيئة  جمل�س  قرر 

املالية ملدة �شتة اأ�شهر بناًء على املادة 62 من نظام ال�شوق املالية.

املالية  وراق  الأ عمال  لأ العربية  لل�شركة  املالية  ال�شوق  هيئة  رخ�شت  اأن  و�شبق 

املالية  وراق  الأ اأعمال  واحلفظ يف  دارة،  والإ وكيل،  ب�شفة  التعامل  اأن�شطة  مبمار�شة 

املوافق  1428/1/12هيييي  وتاريخ   )2007-7-1( رقم  املجل�س  قييرار  مبوجب  وذلييك 

 .2007/1/31

من جهة اأخرى وافقت الهيئة على تعديل قائمة اأعمال �شركة اأداك�س ال�شعودية 

دارة، والرتتيب،  اأ�شيل والتعهد بالتغطية، والإ وراق املالية لت�شمل التعامل ب�شفة  لالأ

وراق املالية. وتقدمي امل�شورة، واحلفظ يف الأ
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الموافقة على زيادة رأس مال الصناعات الكيميائية عبر منح أسهم مجانية
�شا�شية  زيادة راأ�س  وافقت هيئة ال�شوق املالية على طلب �شركة ال�شناعات الكيميائية الأ

مالها من 220 مليون ريال اإىل 275 مليون ريال وذلك مبنح �شهم واحد مقابل كل اأربعة اأ�شهم، 

على اأن يتم ت�شديد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ 55مليون ريال من بند 

�شهم،  مليون   27.5 اإىل  �شهم  مليون   22 �شهم من  الأ زيادة عدد  وبالتايل  امل�شتبقاة،  رباح  الأ

بزيادة قدرها 5.5 ماليني �شهم.

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

غر العادية والتي �شوف يتم لحًقا حتديد وقت انعقادها من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة.

طرح صـناديق 
استثمارية للعربي 

لالستثمار
املييالييييية عن  اليي�ييشيييييوق  هيئة  اأعييليينييت 

مييوافييقييتييهييا ليي�ييشييركيية الييعييربييي الييوطيينييي 

املبارك  �شندوق  طييرح  عن  لال�شتثمار 

الهيئة  اأعلنت  كما  اخلليجية،  �شهم  لالأ

و�شط  الأ ال�شرق  ل�شركة  موافقتها  عن 

�شندوق  طييرح  على  امليييايل  لال�شتثمار 

�شهم ال�شعودية. ميفك لالأ

الموافقة على طلب شركة جرير 
للتسويق زيادة رأس مالها

املالية  ال�شوق  هيئة  وافييقييت 

للت�شويق  جرير  �شركة  طلب  على 

 زيادة راأ�س مالها من 300 مليون 

400 مليون ريال وذلك  اإىل  ريال 

مبنح �شهم واحد جماين مقابل كل 

ثالثة اأ�شهم، على اأن يتم ت�شديد 

املييال عن  راأ�ييس  الزيادة يف  قيمة 

طريق حتويل مبلغ 90،644 مليون 

ريال من بند الحتياطي النظامي 

من  ريييال  ماليني   9،356 ومبلغ 

وبالتايل  امل�شتبقاة،  ربيياح  الأ بند 

�شهم من 30 مليون  زيادة عدد الأ

�شهم اإىل 40 مليون �شهم، بزيادة 

قدرها 10 ماليني �شهم. 

مالك  على  املنحة  وتقت�شر 

تداول  نهاية  املقيدين يف  �شهم  الأ

غر  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم 

لحًقا  يتم  �شوف  والتي  العادية 

قبل  ميين  انعقادها  وقييت  حتديد 

جمل�س اإدارة ال�شركة.

100 ألف ريال غرامة على بنك البالد
ال�شوق  هيئة  اأعلنت 

غرامة  فر�س  عن  املالية 

البالد  بنك  على  مالية 

األييييف رييييال،   50 قييدرهييا 

وذلك لعدم تقيده باأحكام 

املادة )45/ج( من نظام 

اليي�ييشييوق املييالييييية، وامليييادة 

قييواعييد  مييين  )26/ج( 

دراج،  والإ الييتيي�ييشييجيييييل 

فيي�ييشيياء ونيي�ييشيير قييوائييمييه  لإ

املييالييييية اليي�ييشيينييوييية لييعييام 

ال�شحف  باإحدى  2008م 

الهيئة  تزويد  قبل  املحلية 

بها واإعالنها. كما اأعلنت 

الييهيييييئيية فييير�يييس غييراميية 

نف�شه  البنك  على  اأخييرى 

ريييييال،  األيييييف   50 مبييبييلييغ 

وذليييييييك لييييعييييدم تييقيييييده 

)26/ب(  املييادة  باأحكام 

مييين قيييواعيييد الييتيي�ييشييجيييييل 

بعدم  وذليييك  دراج،  والإ

بالقوائم  الهيئة  تييزويييد 

املييالييييية اليي�ييشيينييوييية لييعييام 

اعتمادها  فيييور  2008م 

دارة بتاريخ  من جمل�س الإ

املوافق  1430/2/27هيييييي 

2009/2/22م.
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إسمنت الشرقية تضيف خط إنتاج بطاقة 600 طن يومًيا
وقيييييييع اليييييدكيييييتيييييور زاميييييل 

ع�شو  امليييقيييرن  عييبييدالييرحييميين 

عييام  ومييدييير  دارة  الإ جمل�س 

�يييشيييركييية اأ�يييشيييمييينيييت امليينييطييقيية 

باأبراج  ال�شركة  مبقر  ال�شرقية 

مع  عييقييًدا  ال�شرقية  اأ�ييشييميينييت 

املتخ�ش�شة  اليي�ييشييركييات  اأحيييد 

بعمل  مبوجبه  ال�شركة  تييقييوم 

وتوريد  الهند�شية  الت�شاميم 

اإنتاج  الييالزميية خلييط  املييعييدات 

نواع  لالأ يومًيا  600 طن  بطاقة 

�شمنت. املتخ�ش�شة من الأ

إعالن توضيحي من الصحراء للبتروكيماويات بخصوص 
أحد إعالناتها السابقة

اأعلنت �شركة ال�شحراء للبرت وكيماويات عن 

ورود خطاأ مطبعي غر مق�شود يف الإعالن املدرج 

نتاج  مبوقع تداول بتاريخ 11مايو 2009 واملتعلق بالإ

التجريبي مل�شنع الواحة للبرتوكيماويات - اإحدى 

�شركاتها التابعة، حيث وردت كلمة ت�شامنية عند 

وال�شحيح  الن�س،  يف  الييواحيية  ب�شركة  التعريف 

ذات  �شركة  للبرتوكيماويات  الواحة  �شركة  اأن  هو 

ال�شحراء  �شركة  ومتتلك  حميييدودة  م�شوؤولية 

فيما  راأ�شمالها  من   %75 ن�شبة  للبرتوكيماويات 

ك�شريك   %25 ن�شبة  بييازل  ليوندل  �شركة  متتلك 

اجلبيل  مدينة  يف  ال�شركة  اأ�ش�شت  وقييد  اأجنبي، 

ال�شناعية.

الباحة لالستثمار والتنمية 
تعلن فتح باب التسديد 

للمتأخرين عن تسديد قيمة 
السهم المتبقية

اأعلنت �شركة الباحة لال�شتثمار والتنمية عن فتح باب 

عن  املتاأخرين  امل�شاهمني  لل�شادة  خرة  الأ للمرة  الت�شديد 

ت�شديد قيمة ال�شهم املتبقية من قيمة ال�شهم ال�شمية بواقع 

)2.5 ريال( اعتباًرا من يوم ال�شبت 1430/6/6هي املوافق 

1430/6/23هيييي  الثالثاء  يوم  نهاية  حتى  2009/5/30م 

املوافق 2009/6/16م.

ونوهت ال�شركة باأنه �شيتم بيع اأ�شهم ال�شادة املتاأخرين 

اإلكرتوين يف  التاريخ يف مزاد علني  بعد ذلك  ال�شداد  عن 

ح�شب  2009/6/28م  املوافق  1430/7/5هيييي  حييد  الأ يوم 

املادة 110 من نظام ال�شركات العام.

أسيج تحصل على ترخيص 
لمزاولة أعمال التأمين في 
فرعي التأمين العام والصحي

عن  اأ�شيج   - التعاوين  للتاأمني  املتحدة  املجموعة  �شركة  اأعلنت 

ح�شولها على ترخي�س موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي على مزاولة 

وذلك  ال�شحي  والتاأمني  العام  التاأمني  فرعي  يف  التاأمني  اأعمال 

مبقت�شى الت�شريح رقم ت م ن /20095/21 وتاريخ 1430/5/15هي 

�شركات  مراقبة  نظام  من  الثالثة  واملييادة  الثانية  املييادة  على  بناًء 

التاأمني التعاوين واملادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 

رقم  النقد  موؤ�ش�شة  وقرار معايل حمافظ  التعاوين  التاأمني  �شركات 

430/33 وتاريخ 1430/5/14هي.

نائب  ماريانو  ن�شتور  ا�شتقالة  قبول  عن  ال�شركة  اأعلنت  كما 

ال�شركة  دارة  لإ بها  تقدم  الييذي  العام  للتاأمني  التنفيذي  الرئي�س 

من  اعتباًرا  املفعول  �شارية  ال�شتقالة  و�شت�شبح  العائلية،  لظروفه 

العام  للتاأمني  التنفيذي  الرئي�س  نائب  و�شتنقل مهام  2009/6/1م، 

اإىل نائب الرئي�س التنفيذي للتاأمني الطبي اعتباًرا من ذلك التاريخ 

)2009/6/1م(.
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المعجل تعلن عن 
موعد صرف أرباح 
المساهمين لعام 

2008م
املعجل  حممد  جمموعة  �شركة  اأعييليينييت 

املايل  العام  رباح عن  الأ اأن �شرف  مل�شاهميها 

املييوافييق  الييثييالثيياء  ييييوم  يييبييداأ  �ييشييوف  2008م 

واحييد  رييييال  بييواقييع  وذليييك  2009/06/16م 

باأن  علًما  املييال(،  راأ�ييس  رفييع  )قبل  �شهم  لكل 

املقيدين  للم�شاهمني  �شتكون  ربيياح  الأ اأحقية 

بال�شجالت الر�شمية لل�شركة بنهاية يوم انعقاد 

اجلمعية العامة العادية يف 2009/05/26م. 

باإيداع  التجاري  هلي  الأ البنك  و�شيقوم 

مبالغ اأرباح امل�شاهمني مبا�شرة اإىل ح�شاباتهم 

لدى  ال�شتثمارية  باملحافظ  املربوطة  اجلارية 

البنوك.

السعودية للكهرباء تحول النقل والتوزيع إلى 
شركتين مملوكتين بالكامل للشركة

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �ييشييرح 

بن  علي  املهند�س  للكهرباء  ال�شعودية 

ال�شركة  اإدارة  جمل�س  اأن  الرباك  �شالح 

الثانية  املرحلة  بتنفيذ  البدء  على  وافق 

�شرتاتيجية املتعلقة بهيكلة  من خطتها الإ

وىل قبل  اأن�شطتها والتي بداأت مرحلتها الأ

التوليد  قطاعات  بتنظيم  �شنوات  عييدة 

والنقل والتوزيع اإىل وحدات عمل م�شتقلة 

على م�شتوى اململكة اإ�شافة اإىل اخلدمات 

امل�شرتكة. 

اإقييرار حتويل  �شبق  اأنه  الرباك  وبني 

اأربع �شركات متكافئة  ن�شاط التوليد اإىل 

وحجم  التوليد  قييدرة  اإجمايل  حيث  من 

�شتتملكها  التي  التقنية  ونييوع  املحطات 

دارة �شيمكن  كل �شركة، وقرار جمل�س الإ

ال�شركة من حتويل كل من ن�شاطي النقل 

والتوزيع اإىل �شركتني مغلقتني مملوكتني 

للكهرباء  ال�شعودية  لل�شركة  بالكامل 

ال�شبكات  و�شيانة  وت�شغيل  متلك  تتوليان 

واملحافظة على ا�شتقرار النظام وتقدمي 

اخلدمة للم�شرتكني. 

هييذه  اأن  التنفيذي  الييرئييييي�ييس  وبيييني 

اخلطوة هي اإحدى مراحل هيكلة اأن�شطة 

ال�شعودية  ال�شركة  تكون  بحيث  ال�شركة 

�شركات  تتملك  قاب�شة  �شركة  للكهرباء 

التوليد والنقل والتوزيع وتتوىل التخطيط 

لحييتييييياجييات �ييشييركيياتييهييا الييتييابييعيية من 

التمويل  وتاأمني  الراأ�شمالية  التو�شعات 

الالزم لذلك وتقدمي اخلدمات امل�شرتكة 

من خالل اتفاقيات تقدمي اخلدمة، كما 

الطاقة  �شراء  عن  م�شئولة  �شتكون  اأنها 

على  وبيعها  املنتجني  ميين  الكهربائية 

ا�شتئجار  وحييدة  خييالل  ميين  امل�شتهلكني 

�شعات �شبكات النقل والتوزيع. 

تبداأ  اأن  التنفيذي  الرئي�س  وتييوقييع 

عام  من  اعتباًرا  اأعمالها  ال�شركات  هذه 

يف  اخلييطييوة  هييذه  ت�شهم  واأن  2011م، 

للم�شتهلكني  املييقييدميية  اخلييدميية  حت�شني 

ورفع كفاءة الت�شغيل. 

»صدق« توضح ما أثير عن قرض 
جمعية البر بجدة للشركة

اأو�شحت ال�شركة ال�شعودية للتنمية ال�شناعية »�شدق« تفا�شيل ما اأثر حول قر�س 

جمعية الرب بجدة كما يلي:

دارة مت التوقيع على  1-يف تاريخ 2005/05/01م خالل فرتة الدورة ال�شابق ملجل�س الإ

عقد اتفاق تقدمي قر�س ح�شن من جمعية الرب بجدة لل�شركة مببلغ )8.000.000( 

ثمانية ماليني ريال، ي�شتحق �شداده بعد خم�س �شنوات من تاريخ ا�شتالم املبلغ بتاريخ 

)2010/05/09م(.

ف�شاح عن هذا القر�س يف كافة القوائم املالية املعلنة لل�شركة من تاريخ توقيع  2- مت الإ

ول من عام2009م. العقد يف عام 2005م واإىل نتائج الربع الأ

�شعارات  بالإ القر�س وذلك  بامل�شادقة على �شحة ر�شيد  الرب بجدة  3- قامت جمعية 

املقدمة اإىل املراجع اخلارجي لل�شركة يف عام 2005م وعام 2006م.

4- تتحفظ ال�شركة على اتفاق بيع احل�ش�س الذي ورد يف بيان جمعية الرب بجدة املن�شور 

لكرتونية وذلك لوجود  يوم اخلمي�س املوافق 2009/5/28م مبوقع �شحيفة الوئام الإ

جرائية، كما توؤكد اأنه ل �شحة ملا ورد يف البيان من  عدد من املخالفات النظامية والإ

وجود م�شادقة اجلمعية العمومية لل�شركة على بند اتفاق بيع احل�ش�س.

5- توؤكد ال�شركة التزامها ب�شداد القر�س اإىل جمعية الرب بجدة يف موعد ا�شتحقاقه.
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)سايكو( تحصل على موافقة مؤسسة النقد على بعض المنتجات
اأعلنت ال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني التعاوين )�شايكو( عن ح�شولها على موافقة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي النهائية 

مبوجب خطابها رقم 713 تاريخ 2009/5/26م على املنتجات التالية:

- تاأمني ال�شيارات التجارية. 

- تاأمني ال�شيارات اخلا�شة.

جبل عمر للتطوير توقع 
اتفاقية مع الراجحي 

للخدمات المالية
اأعلنت �شركة جبل عمر للتطوير عن توقيعها اتفاقية مع 

�شركة الراجحي للخدمات املالية يوم ال�شبت 1430/5/28هي 

املوافق 2009/5/23م لتقدمي ال�شت�شارات املالية، وترتيب 

منتجات  طييريييق  عيين  عمر  جبل  مل�شروع  اليييالزم  التمويل 

�شالمية. م�شرفية متنوعة متوافقة مع ال�شريعة الإ

تهامة لإلعالن تعلن عن 
نتائجها المالية السنوية 

المنتهية في 2009/3/31م
عن  والت�شويق  العامة  والعالقات  عالن  لالإ تهامة  �شركة  اأعلنت 

النتائج املالية املدققة لل�شنة املنتهية يف 2009/3/31م. 

للعام  ريال  مليون   28 مقابل  ريال  مليون   30.1 الربح  �شايف  بلغ   -

ال�شابق وذلك بارتفاع قدره %7.5. 

- بلغت ربحية ال�شهم ريالني مقابل 1.87 ريال للعام ال�شابق. 

- بلغ اإجمايل الربح 45.6 مليون ريال مقابل 45.7 مليون ريال للعام 

ال�شابق وذلك بانخفا�س قدره %0.22. 

ريال  مليون   12.2 مقابل  ريال  مليون   11.2 الت�شغيلي  الربح  بلغ   -

للعام ال�شابق وذلك بانخفا�س قدره %8. 

التابعة  وال�شركات  ال�شركة  اأداء  حت�شن  اإىل  الرتفاع  �شبب  يعود   -

بوجه  ال�شركة  ربحية  على  انعك�س  مما  ربحيتها  وزيادة  والزميلة 

عام.

ات
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الغاز والتصنيع األهلية تنشئ محطة للغاز في منطقة حائل
هلية وبناًء  اأعلنت �شركة الغاز والت�شنيع الأ

على توجيه اللجنة الدائمة للمجل�س القت�شادي 

على رقم 9/27 وتاريخ 1429/4/14هي عن  الأ

قرار جمل�س الوزراء املوافقة على ا�شتمرار حق 

ملدة  هلية  الأ والت�شنيع  الغاز  ل�شركة  المتياز 

خم�س �شنوات ابتداء من 1429/5/24هي.

يوم  وقييع  فقد  اللجنة  لتو�شيات  وتنفيًذا 

2009/5/24م  املوافق  حييد1430/5/29هييي  الأ

اأمر منطقة حائل رئي�س الهيئة العليا لتطوير 

ميير  الأ امللكي  ال�شمو  �شاحب  حائل  منطقة 

مذكرة  عبدالعزيز  بن  عبداملح�شن  بن  �شعود 

منطقة  يف  للغاز  حمطة  ن�شاء  لإ ملزمة  تفاهم 

والت�شنيع  الغاز  �شركة  عييام  مدير  مع  حائل 

اإبراهيم ال�شبنان،  هلية املهند�س حممد بن  الأ

و�شيتم النتهاء منه خالل عام 2011م.

مجلس إدارة دار األركان يوصي بزيادة رأس المال 
عن طريق منح أسهم

 )%50( قدرها  زيادة  بن�شبة  �شعودي 

النظامي  الحييتييييياطييي  بييا�ييشييتييخييدام 

رباح املبقاة. والأ

الزيادة  قبل  ال�شركة  اأ�شهم  عدد  يبلغ   -

الزيادة  بعد  لرتفع  �شهم  720مليون 

بييزيييادة  �ييشييهييم  1.080ميييليييييييار  اإىل 

�شهم   )1( مبعدل  �شهم  360مييليييييون 

لكل )2( �شهم.

املييال ملقابلة  راأ�ييس  زيييادة  الغر�س من   -

يف  وامل�شتقبلية  احلالية  التو�شعات 

م�شاريع ال�شركة. 

- �شتكون اأحقية اأ�شهم املنحة للم�شاهمني 

لييدى  اليي�ييشييركيية  ب�شجالت  امل�شجلني 

املالية  ال�شوق  ب�شركة  يييداع  الإ مركز 

ال�شعودية )تداول( بنهاية يوم التداول 

الذي تينعقد فيه اجلمعية العامة غر 

العادية.

ركييان  الأ دار  �شركة  اإدارة  جمل�س  اأو�شى 

انعقد  الييذي  اجتماعه  يف  العقاري  للتطوير 

امليييوافيييق  2009/05/23م  اليي�ييشييبييت  يييييوم 

1430/05/28هي بالدعوة للجمعية العامة غر 

دارة بزيادة  العادية للنظر يف تو�شية جمل�س الإ

راأ�س مال ال�شركة وذلك على النحو التايل:

ال�شركة من 7،200مليار  راأ�س مال   - زيادة 

رييييال �ييشييعييودي اإىل 10،800مييليييييار ريييال 
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أسواق

مؤتمر يوروموني 2009

المملكة تجاوزت آثار 
األزمة بسياستها المالية 

التوسعية

زمة العاملية  اأكدت ال�سعودية اأنها متفائلة جتاه م�ستقبل اقت�سادها، على الرغم من الأ

اإطار  التي ت�سرب القت�سادات العاملية، واأن كل املوؤ�سرات تدعم هذا التفاوؤل، واأنها يف 

زمة توا�سل اتخاذ �سيا�سات مالية تو�سعية، اإذ بلغت الزيادة يف  �سعيها لتخفيف اBثار الأ

ال�ستثمار �سمن موازنة العام احلايل نحو 36 يف املئة مقارنة بالعام املا�سي.
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الناتج  من   %25 على   تستحوذ  السعودية 
القومي العربي كأكبر سوق اقتصادية حرة في 

الشرق األوسط.

جذب  على  تعمل  لالستثمار  العامة  الهيئة 
استثمارات لقطاعات محددة، بناًء على ميزاتها 

النسبية وتعزيز أثرها االقتصادي.

يف  الع�شاف  اإبراهيم  الدكتور  ال�شعودي  املالية  وزير  وك�شف 

اأن اململكة   »2009 ال�شعودية  افتتاح موؤمتر »يوروموين -  كلمته يف 

ول  الأ الربع  التنمية يف  الراأ�شمايل على م�شاريع  اإنفاقها  �شاعفت 

بليون ريال لدعم   40.6 العام احلايل، ومنحت عقوًدا بقيمة  من 

القطاع غر النفطي.

اأن  ال�شري�شري  جبارة  الدكتور  النقل  وزييير  نفى  جهته  من 

زمة اأثرت يف اململكة مبيًنا اأن احلكومة مل تقم بتاأجيل اأو  تكون الأ

اإلغاء امل�شاريع املعتمدة يف اأي قطاع من القطاعات احلكومية فور 

زمة.  بداية الأ

زمة املالية مل توؤثر يف احل�شول على التمويل الكايف  واأبان اأن الأ

مل�شاريع البنية التحتية يف اململكة واإمنا على اأ�شلوب متويلها فبدًل 

كلي  اأو  جزئي  ب�شكل  امل�شتثمرين  قبل  من  التمويل  يكون  اأن  من 

اأن هذا ل يعني تغيًرا  اأ�شبح التمويل حكومًيا ب�شكل كامل موؤكًدا 

واإمنا هي قرارات عملية  القطاع اخلا�س  اململكة جتاه  �شيا�شة  يف 

اأثبتت جدواها يف  مدرو�شة بنيت على درا�شات اقت�شادية ومالية 

هذه املرحلة وباأ�شلوب كل حالة على حدة.

جيييراءات  الإ من  عييدًدا  اتخذت  اململكة  »اإن  الع�شاف:  وقييال 

زيادة  اأهمها  ومن  اقت�شادها،  على  العاملية  زميية  الأ اآثار  لتخفيف 

املئة،  يف   36 بنحو  الييعييام  هييذا  مييوازنيية  يف  ال�شتثماري  نييفيياق  الإ

واملوافقة على عدد كبر من العقود املجازة من وزارة املالية خالل 

ول من العام احلايل والبالغ قيمتها اأكرث من 40.6 بليون  الربع الأ

ريال، مقارنة بي20 بليون ريال يف الفرتة نف�شها من العام املا�شي، 

قرا�س  بزيادة تتجاوز 103 يف املئة«. واأ�شاف قائاًل: »اإن �شايف الإ

الذي التزمت به ال�شناديق احلكومية العام املا�شي نحو 20 بليون 

ريال، مبعدل منو بلغ نحو 110 يف املئة مقارنة بعام 2007«.

نفاق ال�شتثماري الذي ي�شمل قطاعات  واأو�شح اأن التو�شع يف الإ

ا  �شا�شية واخلدمات العامة والتعليم وال�شحة يفتح فر�شً البنية الأ

واخلارج،  الداخل  يف  اخلا�س  للقطاع  كبرة  وجتارية  ا�شتثمارية 

وما  النفط  اأ�شعار  يف  حادة  تقلبات  من  يحدث  ما  اأن  اإىل  م�شًرا 

اأهمية و�شالمة اتباع  يتعر�س له القت�شاد العاملي من ركود يوؤكد 

اأن  وبني  القت�شادية.  للدورة  املعاك�شة  القت�شادية  ال�شيا�شات 

اأخييرى،  اإىل  دوليية  من  �شيختلف  العاملي  القت�شاد  يف  النكما�س 

ويتوقع اأن يكون معدل النكما�س يف القت�شاد العاملي مبعدل 1.3 

يف املئة هذا العام، ومن املنتظر انخفا�س معدل النكما�س يف الربع 

الثاين من العام، وا�شتئناف النمو العام املقبل ليكون مبعدل 1.9 

يف املئة.
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وال�شناعة، بلغ 18861 �شركة حتى نهاية 

امل�شرتكة  اليي�ييشييركييات  فيها  مبييا   ،2007

جمالية  جنبية وت�شل روؤو�س اأموالها الإ والأ

اإىل 570.5 بليون ريال. 

تنويع االقت�ضاد �ضرورة

واعيييتيييرب حميييافيييظ الييهيييييئيية الييعيياميية 

»تنويع  اأن  اليييدبييياغ،  عييمييرو  لال�شتثمار 

القيييتييي�يييشييياد الييي�يييشيييعيييودي مييهييميية حيييييوييية 

و�شرورية«، لكنه راأى عدم اإمكان »جتاوز 

�ييشييا�ييشييييية وميييييزاتيينييا  حييييدود قييدراتيينييا الأ

واملوقع  »الطاقة  اأن  اإىل  التناف�شية«، لفًتا 

لل�شعودية«.  رئي�شتان  تناف�شيتان  ميزتان 

»جيييذب  املييمييلييكيية  اإميييكيييان  اأن يف  واأعيييلييين 

منحت  المملكة  العساف: 
ريال  بليون   40.6 بقيمة  عقوًدا 

لدعم القطاع غير النفطي.

اأبيييدى  امليييوؤمتييير  اأمييييام  كلمته  وخييييالل 

ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  حمافظ 

تفاوؤًل  اجلا�شر  حممد  الدكتور  )�شاما( 

مب�شتقبل القت�شاد ال�شعودي الذي تدعمه 

كبر  ارتياح  ظهور  وكذلك  املوؤ�شرات،  كل 

عرب عنه امل�شتثمرون وامل�شاركون يف املوؤمتر 

على  اليي�ييشييوء  املييوؤمتيير  يلقي  اأن  متمنًيا   ،

خالل  ال�شعودية  يف  القت�شادية  التنمية 

التي  احلديثة  والتغيرات  العاملية  زميية  الأ

من  جييديييدة  مرحلة  تعك�س  والييتييي  قييامييت 

النظام املايل اجلديد.

القت�شاد  يف  اململكة  دور  اأن  واأكيييد 

اإحييالل  يف  وزنييهييا  بف�شل  يتعاظم  العاملي 

�شواق  لأ الكافية  مدادات  الإ وتوفر  التوازن 

النمو  وحفز  ا�شتقرارها  يدعم  مبا  النفط 

عاملًيا.

25 يف  واعيييتيييرب اميييتيييالك اليي�ييشييعييودييية 

النفط  من  العاملية  الحتياطات  من  املئة 

�ييشييواق  الأ حيياجييات  تلبية  يف  وم�شاهمتها 

العاملي  الحييتييييياطييي  »بيينييك  دور  يعطيها 

النفط  وفيييرة  �شمان  خييالل  ميين  للنفط« 

التكيف  على  قييادرة  عالية  اإنتاجية  وطاقة 

اأن  على  اجلا�شر  و�شدد  الطلب.  تزايد  مع 

ال�شيا�شة القت�شادية لل�شعودية التي تعتمد 

ت�شعى  النفط  عائدات  على  منها  جزء  يف 

املنتجني  م�شالح  بييني  تيييوازن  اإيييجيياد  اإىل 

وامل�شتهلكني، موؤكًدا اأنها اأ�شهمت يف تزويد 

بلغت  عندما  اإ�شافية،  بيياإمييدادات  ال�شوق 

�شعار ذروتها عند 147دولًرا للربميل يف  الأ

متوز )يوليو( املا�شي.

ت�شاعد  اأن  يف  تاأمل  اململكة  اإن  وقييال 

�يييشيييعيييار امليينييخييفيي�ييشيية مبيييقيييدار الييثييلييثييني  الأ

النمو  حتفيز  على  يوليو  يف  ذروتييهييا  عيين 

للم�شتهلكني.  الكلفة  وخف�س  القت�شادي 

القرار  �شناع  كبار  اأمييام  اجلا�شر  »وتعهد 

و�شط والعامل باأن  القت�شادي يف ال�شرق الأ

ا�شتقرار  يتوخى  دور  على  اململكة  حتافظ 

القت�شاد العاملي وال�شوق النفطية.

ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص

ويف تقرير حديث اأعدته الهيئة العامة 

لال�شتثمار وتزامن مع انعقاد املوؤمتر األقت 

امل�شتقبلية  خططها  على  ال�شوء  الهيئة 

للقطاع  ال�شتثمارات  ميين  املييزيييد  جلييذب 

اخلا�س، حيث اأ�شار التقرير اإىل اأن الهيئة 

يف  ال�ييشييتييثييمييارات  تييتييجيياوز  اأن  اإىل  ت�شعى 

 26.6( ريييال  بليون   100 اخلا�س  القطاع 

نتائج  لتحقيق   ،2010 نهاية  دولر(  بليون 

حيياة  على  ملمو�س  اأثيير  لها  يكون  اإيجابية 

املواطنني ومي�شتوى رفاهيتهم.

ال�شتثمار  اأهمية  على  التقرير  ورّكييز 

منطلًقا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

وثرواتها  املتميز  اجلييغييرايف  موقعها  ميين 

و�شيا�شاتها  ال�شخمة،  واملعدنية  النفطية 

املحلية  و�شوقها  املنفتحة  القييتيي�ييشييادييية 

من  املتزايد  العدد  اإىل  اإ�شافة  الكبرة، 

م�شاريع التخ�شي�س واحلوافز ال�شتثمارية 

اأف�شل  يجعلها  ما  تطرحها احلكومة،  التي 

جنبي يف منطقة ال�شرق  موقع لال�شتثمار الأ

و�شط. الأ

»�شعت  اململكة  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

من  القت�شادية  حركتها  يف  التغير  اإىل 

خالل التحول اإىل منطقة جاذبة لال�شتثمار 

لال�شتفادة من اإمكاناتها القت�شادية ومتيز 

عامة  هيئة  اإن�شاء  اإىل  دفعها  ما  موقعها، 

حتقيق  على  تعمل   ،2000 عام  لال�شتثمار 

وتوفر  وم�شتمر،  �شريع  اقت�شادي  منييو 

وت�شجيع  للم�شتثمرين  �شاملة  خييدمييات 

والنقل  الييطيياقيية  قييطيياعييات  يف  ال�شتثمار 

وال�شناعات القائمة على املعرفة. 

وتتلخ�س ا�شرتاتيجية الهيئة يف الرتكيز 

�شاملة  وت�شهيالت  خييدمييات  تييقييدمي  على 

للفر�س  والرتويج  والت�شويق  للم�شتثمرين، 

الن�شبية  بامليزات  املرتبطة  ال�شتثمارية 

لل�شعودية مع م�شتثمرين حمددين.

القائمة  ال�شركات  عدد  اأن  اإىل  واأ�شار 

التجارة  وزارة  من  واملرخ�شة  اململكة  يف 



15العدد 32 - يونيو 2009تداول14 تداول العدد 32 - يونيو 2009 15العدد 32 - يونيو 2009تداول14 تداول العدد 32 - يونيو 2009

القطاع  ف��ي  االس��ت��ث��م��ارات 
الخاص ستتجاوز 26 بليون دوالر 

في 2010م.

موقع  أف��ض��ل  المملكة 
الشرق  في  األجنبي  لالستثمار 

األوسط.

ال�شرتاتيجية يف اململكة منها اأن ال�شعودية 

اأ�شعار  العامل جلهة  وىل يف  الأ الدولة  هي 

الطاقة املقدمة للم�شاريع ال�شتثمارية، كما 

يحقق ال�شتثمار يف اململكة معدلت ربحية 

اأو  امل�شرتكة  اأو  املحلية  للم�شاريع  مرتفعة 

من  متدنية،  خماطرة  ن�شبة  مع  جنبية  الأ

اأو  ال�شرائب  من  عدة  اأ�شكال  وجود  دون 

واأفيياد  وغييرهييا«.  امللكية  ت�شجيل  ر�ييشييوم 

و2007   2006 عيييميييال  الأ اأداء  تييقييريييرا 

اليي�ييشييادران عيين الييبيينييك الييييدويل، »بييياأن 

ال�شعودية حتتل املركز اخلام�س عاملًيا يف 

ما يتعلق بال�شرائب، واملركز الرابع يف ما 

يتعلق بتكاليف ت�شجيل امللكية«. 

ولفت التقرير اإىل اأن ال�شعودية »ت�شكل 

منطقة  يف  حييرة  اقت�شادية  �ييشييوق  اأكيييرب 

و�شط، اإذ حتوز 25 يف املئة من  ال�شرق الأ

الناجت القومي العربي«. 

من  كبًرا  »تركيًزا  التقرير  ولحييظ 

على  ال�شريفني  احلرمني  خييادم  حكومة 

زيادة وترة تطوير املوارد الب�شرية، لت�شمل 

ا اأكرث  عمار، ما يتيح فر�شً كل الفئات والأ

العاملة  اليد  لختيار  امل�شتثمرين  اأمييام 

معاهد  اأن�شئت  وقد  مل�شاريعها.  املطلوبة 

بحث  ومييرافييق  وخييا�ييشيية،  عيياميية  تعليمية 

احتياجات  كبًرا من  توفر جانًبا  وتطوير 

�شندوق  اأخييًرا  تاأ�ّش�س  كما  العمل.  �شوق 

تنمية املوارد الب�شرية لتدريب ال�شعوديني 

يف  لل�شركات  حوافز  وتقدمي  وتوظيفهم، 

مقابل توظيف املواطنني.

التمويل«.  بتقدمي  جييانييب  الأ امل�شتثمرين 

للمنتدى  اليي�ييشيينييوي  الجييتييميياع  يف  واأ�يييشيييار 

طرق  تقدمي   « اإىل  الييعيياملييي،  القت�شادي 

الييدييين«.  ومتييويييل  الييعييام  للتمويل  وو�ييشييائييل 

و�شّدد على اأن ال�شعودية »�شتكون من اأف�شل 

وجهات امل�شتثمرين هذا العام، يف وقت ل 

بقية  يف  العام  والتمويل  الدين  متويل  يتاح 

العامل«.

مهمة  م�شاريع  تاأجيل  ميكن  »ل  وقييال: 

�شغال العامة، اإذ ن�شتغل  للبنية التحتية والأ

ن  لأ املخفو�شة،  البناء  مييواد  اأ�شعار  اليوم 

درجيية  يف  تكاليفنا  هيكل  �شيدعم  ذلييك 

كبرة مبا ل يقل عن 30 اإىل 40 يف املئة«.

على  »تعمل  الهيئة  اأن  التقرير  واأو�شح 

جيييذب ا�ييشييتييثييمييارات لييقييطيياعييات حميييددة، 

اخترت بناًء على ميزاتها الن�شبية وتعزيز 

وتتمحور  وتيييعيييدده،  القييتيي�ييشييادي  اأثيييرهيييا 

يف الييطيياقيية واليينييقييل وتييقيينييييية املييعييلييومييات 

تتجاوز  اأن  اإىل  وتيي�ييشييعييى  والتييي�يييشيييالت. 

ال�شتثمارات املوجهة للقطاع اخلا�س 100 

نهاية  دولر(  بليون   26.6( ريييال  بليون 

لها  يكون  اإيجابية  نتائج  لتحقيق   ،2010

وم�شتوى  املواطنني  حياة  على  ملمو�س  اأثر 

رفاهيتهم«.

تييدعييو  كييثييرة  »اأ�ييشييبيياًبييا  اأن  واعيييتيييرب 

القطاعات  ميين  عييدد  يف  ال�شتثمار  اإىل 
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التعاون  جمل�س  دول  م��ارات  الإ فاجاأت 

من  ان�سحابها  ر�سمًيا  باإعالنها  اخلليجي 

خطوة  يف  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ن��ق��دي  الحت����اد 

ي��رى م��راق��ب��ون اأن��ه��ا ق��د ت��وؤج��ل انطالق 

عام  ُعمان  ان�سحاب  بعد  بخا�سة  الحتاد، 

2006 وفك الكويت ربط عملتها بالدولر 

مريكي الذي ترتبط به كل عمالت دول  الأ

خرى. اخلليج الأ

اإلمارات خارج الوحدة النقدية 
الخليجية... بعد ُعمان

أسواق



�1العدد 32 - يونيو 2009تداول16 تداول العدد 32 - يونيو 2009 �1العدد 32 - يونيو 2009تداول16 تداول العدد 32 - يونيو 2009

على  احتجاًجا  ج��اء  القرار 
للبنك  م��ق��ًرا  ال��ري��اض  اختيار 

المركزي الخليجي.

وقال م�شدر م�شوؤول يف وزارة اخلارجية 

مارات اإن  ماراتية بح�شب وكالة اأنباء الإ الإ

قييررت  املتحدة  العربية  مييييارات  الإ »دولييية 

النقدي  الحتيياد  اتفاق  يف  طرًفا  تكون  األ 

مارات مبثابة  اخلليجي«. وجاء ان�شحاب الإ

للبنك  مقًرا  الريا�س  اختيار  على  فعل  رد 

الت�شاورية  القمة  خالل  اخلليجي  املركزي 

لقادة دول املجل�س، بح�شب م�شدر اإماراتي 

حكومي. وذكر امل�شدر »انها م�شاألة مبداأ. 

مارات تنازًل  لكن يف الوقت نف�شه قدمت الإ

تعطيل  عدم  بقرارها  مرونة  واأبدت  كبًرا 

اتفاق الوحدة النقدية باأكمله«.

كان  اإذا  مييا  ب�شاأن  �ييشييوؤال  على  ورًدا 

مبجل�س  النقدية  الوحدة  �شي�شعف  القرار 

التعاون اخلليجي قال امل�شوؤول: »بالتاأكيد. 

فهذا  النقدية  الييوحييدة  ثلث  �شحبت  اإذا 

القت�شاد  اأن  اإىل  م�شًرا  �شي�شعفها«، 

بالده  من  �شيجعل  كان  املفتوح  ميياراتييي  الإ

البنك  ل�ييشييتيي�ييشييافيية  فيي�ييشييل  الأ الخييتيييييار 

املركزي.

بييالده  اأن مييوقييف  امليي�ييشييدر  واأو�يييشيييح 

حييدث  ملييا  اليي�ييشييديييد  ا�شتيائها  عيين  »يييعييرب 

ا  خ�شو�شً خر،  الأ الريا�س  اجتماع  خالل 

تقدمت  التي  الوحيدة  الدولة  كانت  اأنها 

اأنه ل يوجد  البنك، ف�شاًل عن  ل�شت�شافة 

من  ي  لأ مييركييز  اأو  مقر  اأي  مييييارات  الإ يف 

املوؤ�ش�شات والهيئات التابعة ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج.

قرار م�ؤقت اأم نهائي؟

وعييلييى رغيييم قييييرار النيي�ييشييحيياب لكن 

موؤ�شرات ظهرت �شريًعا على احتمال عودة 

مبثابة  اعترب  الذي  قرارها  عن  مييارات  الإ

و�شيلة �شغط على بقية دول املجل�س للعدول 

الريا�س  القمة اخلليجية اختيار  عن قرار 

مقًرا للبنك املركزي اخلليجي.

ت�شريح  يف  املييوؤ�ييشييرات  هييذه  ومتثلت 

يوم  عقب  جاء  ماراتي  الإ اخلارجية  لوزير 

اأن  اإىل  م�شًرا  الن�شحاب  قرار  من  واحد 

الراهن  الوقت  يف  مهتمة  غر  ميييارات  الإ

بالن�شمام اإىل الوحدة النقدية اخلليجية، 

لكنه مل ي�شتبعد التو�شل اإىل حل.

ماراتي ال�شيخ  وقال وزير اخلارجية الإ

لل�شحفيني يف  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل 

الباب  اإن  اأقول  »ل  ريغا  الالتفية  العا�شمة 

ال�شيا�شة«،  يف  ينتهي  �شيء  ل  اأقييفييل..  قد 

واأ�شاف »لكني اأقول اإننا يف الوقت الراهن 

غر مهتمني«.

بالده  قرار  ماراتي اأن  الإ الوزير  وتابع 

النقدية  الييوحييدة  م�شروع  من  الن�شحاب 

الييتييي اتييفييق مييبييدئييًيييا عييلييى اإجنيييازهيييا عييام 

اخلليج  دول  قرار قادة  اإىل  2010، يرجع 

اتخاذ  ال�شهر عدم  هييذا  مطلع  العربية 

مارات مقًرا للبنك املركزي اخلليجي. الإ

مييارات كانت  الإ اأن  وقال »نحن نعتقد 

ميير  الأ املييقيير..  ل�شت�شافة  مر�شح  اأف�شل 

بعدم  بييل  اليي�ييشييعييودييية  بيياخييتيييييار  يتعلق  ل 

اإعالن  بعد  ومبا�شرة  ميييارات«.  الإ اختيار 

اتفاقية  م�شروع  من  الن�شحاب  مييارات  الإ

الكويت  من  كل  اأكييدت  النقدية،  الييوحييدة 

يف  قدًما  �شتم�شي  اأنها  وال�شعودية  وقطر 

امل�شروع.

وت�شاءلت فعاليات اقت�شادية خليجية، 

اأم  »نهائًيا«  ميييارات  الإ قييرار  كييان  اإذا  عما 

لتغير  تييفيياو�ييشييًيييا«، يف حميياوليية  »مييوقييًفييا 

املركزي  امل�شرف  الريا�س  احت�شان  قرار 

روؤو�يييس  بحركة  �شيعنى  اليييذي  اخلليجي، 

وتوقعت  والعامل.  املجل�س  موال بني دول  الأ

مارات  الإ اأنه يف حال كان موقف  امل�شادر 

نهائًيا،  النقدي  الحتيياد  من  بالن�شحاب 

اأمام  كبرة  اإ�شافية  عقبة  �شي�شيف  فاإنه 

اإطالقه  املزمع  من  الييذي  الحتيياد  اإن�شاء 

عام 2010.

اجتماع  يف  يعلن  اأن  امل�شادر  ورجحت 

تاأجيل  احلييايل،  العام  نهاية  املقبلة  القمة 

اخلليجي  النقدي  الحتيياد  م�شروع  تطبيق 

اإىل  اأن يرحل  رجح  ب�شع �شنوات، وعلى الأ

لتطبيق  املطلوبة  املهلة  نها  لأ  ،2015 عام 

لنجاح  اجلييوهييرييية  ال�ييشييرتاطييات  بع�س 

امل�شروع.

وقال م�شدر: »حتى بعد ترحيله، ل�شنا 

امل�شروع،  القادة على  يتوافق  باأن  متفائلني 

زمني،  بربنامج  التاأجيل  قرار  يقرتن  واأن 

لتنفيذ متطلبات جناحه«. 

الت�شاورية  اخلليجية  القمة  وكييانييت 

ال�شهر  منت�شف  الريا�س  يف  عقدت  التي 

اجلييياري قيييررت اخييتيييييار الييريييا�ييس مييقييًرا 

دفع  مييا  اخلليجي،  املييركييزي  للم�شرف 

مارات اإىل اإعالن حتفظها على القرار.  الإ

تكون  »لن  اأنها  مييارات  الإ قرار  وعلى رغم 

اخلليجي«،  اليينييقييدي  الحتيييياد  يف  طييرًفييا 

اأ�شارت  ماراتية  الإ اخلارجية  وزارة  فيياإن 

التزاماتها  عن  تتخلى  لن  الدولة  اأن  اإىل 

والتفاقات  التعاون  جمل�س  جتاه  خييرى  الأ

امل�شدر  واأ�شاف  م�شبًقا.  توقيعها  التي مت 

العمل  يف  ما�شية  مييارات  الإ »اأن  امل�شوؤول: 

يف كل ما من �شاأنه م�شلحة مواطني دول 

بدورها  القيام  �شتوا�شل  واأنها  املجل�س، 

ر�شالته  لتحقيق  للمجل�س  موؤ�ش�شة  كدولة 

واأهدافه«.

تنفيذ  يف  ميييارات  الإ �شجل  »اإن  وتابع: 

التعاون  جمل�س  عن  ال�شادرة  الييقييرارات 

اإميانها  بقوة  يوؤكد  العربية  اخلليج  لييدول 

حمافظ  اأمييا  امل�شرتك«.  اخلليجي  بالعمل 

�شلطان  امليييركيييزي  ميييييييارات  الإ ميي�ييشييرف 

لو�شائل  تيي�ييشييريييح  يف  فيياأكييد  اليي�ييشييويييدي، 

النقدية  ال�شيا�شة  اأن  الر�شمية  عيييالم  الإ

املنفتح  نهجها  يف  »�شت�شتمر  مييارات  لييالإ

اأي تغير، و�شي�شتمر �شعر �شرف  من دون 

مركي«. الدرهم مربوًطا بالدولر الأ

اأول  كانت  مييارات  الإ اأن  امل�شدر  واأكييد 

ر�شمي  بطلب   2004 عيييام  يف  تييقييدم  ميين 

اخلليجي،  املركزي  امل�شرف  ل�شت�شافة 

تتقدم  مل  ال�شعودية  العربية  اململكة  واأن 

يوجد  ل  اأنه  اإىل  بطلب لال�شت�شافة، لفًتا 

من  ي  لأ مييركييز  اأو  مقر  اأي  مييييارات  الإ يف 

املوؤ�ش�شات والهيئات التابعة ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.

دولية حتدثت  تقومي  موؤ�ش�شات  وكانت 

عييين اأهييمييييية اإطيييييالق الحتييييياد اليينييقييدي 

تداعيات  املنطقة  دول  ملواجهة  اخلليجي، 
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اأنه  اإىل  واأ�ييشييارت  واحيييدة.  ككتلة  زمييية  الأ

تطبيق  اأن موعد  الإعالن عن  »على رغم 

م�شروع العملة املوحدة هو عام 2010، اإل 

تكون  ما  اأبعد  املجل�س  اأن دول  نعتقد  اأننا 

ما  الهتمام  ن  لأ هذا،  وعدها  تنفيذ  عن 

�شبه  غياب  مع  ال�شكل،  على  من�شًبا  زال 

كامل مل�شمون امل�شروع«.

اأكد م�شدر خليجي  اأخرى،  من جهة 

وقطر  والكويت  ال�شعودية  اأن  لييي»رويييرتز« 

الوحدة  والبحرين ل تزال ملتزمة بخطة 

اإعيييالن  رغيييم  عييلييى  اخلليجية،  اليينييقييدييية 

وقييال  اخلييطيية.  ميين  ان�شحابها  مييييارات  الإ

امل�شدر الذي حتدث ب�شرط عدم الك�شف 

وقطر  والكويت  »ال�شعودية  هويته:  عيين 

والبحرين ملتزمة «. واأ�شاف اأن ان�شحاب 

مارات �شي�شعف الوحدة النقدية، ولكنه  الإ

مييارات،  لييالإ خ�شارة  على  ا  اأي�شً ينطوي 

نها �شتفقد امليزة التناف�شية التي يتيحها  لأ

الن�شمام لكتلة موحدة. 

التنفيذي  الرئي�س  قييال  ذليييك،  اإىل 

اإنه  يا�شني،  حممد  املالية  وراق  لالأ ل�شعاع 

مارات جاء ب�شورة  يعتقد اأن ان�شحاب الإ

اململكة  اختيار  قرار  على  احتجاًجا  اأكرب 

العربية ال�شعودية مقًرا للبنك املركزي.
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ذلك  على  عالوة  جاء  »اأنييه  واأ�شاف: 

احييتييجيياًجييا عييلييى الييطييريييقيية الييتييي مت بها 

الختيار ولي�س مكان الختيار«، معرًبا عن 

مر على القت�شاد  اعتقاده بعدم تاأثر الأ

�شهم.  اأو اأ�شواق الأ

التعاون  ملجل�س  الييعييام  ميييني  الأ وكييان 

اخلييليييييجييي عييبييد الييرحييميين الييعييطييييية قييال 

الدولة  هي  البحرين  اإن  �شابق  وقييت  يف 

الوحيدة التي �شدقت على التفاق.

االن�ضحاب ال مينع 

ال�حدة النقدية

اأن  واقت�شاديون   اأكييادمييييييون  واأكيييد 

النقدية  الوحدة  من  مييارات  الإ ان�شحاب 

الوحدة  حتقيق  ميين  مينع  ليين  اخلليجية 

اأن  اإىل  م�شرين  اخلليجية،  اليينييقييدييية 

الن�شحاب يعترب طبيعًيا يف طريق حتقيق 

اإذ عادة ما متر تلك  التكامل بني الدول، 

يتخلف  وقد  خمتلفة،  مبراحل  التجارب 

خاللها عدد من الدول.

الدكتور  القت�شادي  اخلبر  واأو�شح 

مور  الأ كل  على  التفاق  اأن  كردي  اأ�شامة 

اخلليجية  ال�شوق  اإن�شاء  واأن  وارد،  غر 

والحتاد اخلليجي �شيمران مبراحل عدة، 

مييييارات طبيعي،  والإ عمان  دخييول  وعييدم 

امل�شتقبل  يف  �شيتغلب  املنطق  اأن  مييوؤكييًدا 

على املعوقات التي تعرت�س امل�شرة.

نظر  القت�شادي  قييال  جانبه،  ميين 

�شي�شتدعي  مييارات  الإ قرار  اإن  له  العبدالإ

مر، اإل  من دول جمل�س التعاون تدار�س الأ

اأنه لن يقف عائًقا اأمام انطالقة الوحدة 

ميين املطالب  اأ�ييشييبييحييت  الييتييي  اليينييقييدييية، 

دولها،  قبل  اخلليج  ل�شعوب  �شا�شية  الأ

وركيزة يف الوحدة اخلليجية.

واأ�شاف اأن الوحدة النقدية اخلليجية 

اجلميع  به  �شيلتحق  القطار  مثل  �شتكون 

املجل�س  دول  اأن  بخا�شة  ي�شر،  حيياملييا 

على  م�شممة  مييارات  والإ عمان  با�شتثناء 

امل�شي يف الوحدة النقدية، مع وجود اأمل 

املتخلفتان  الدولتان  بها  تلتحق  باأن  كبر 

يف اأ�شرع وقت ممكن.

واأ�شاف اأن امل�شئولني العمانيني اأكدوا 

ت�شمح  ل  الراهن  الوقت  يف  ظروفهم  اأن 

 ،2010 يف  العملة  اإىل  بالن�شمام  لهم 

و�شيلتحقون بها حاملا ت�شمح لهم الظروف 

على  �شينطبق  نف�شه  مييييير  والأ بييذلييك، 

�شباب  مارات، اإذ من املتوقع اأن تزول الأ الإ

التي اأدت اإىل اإعالن ان�شحابها من العملة 

ماراتي  اخلليجية. واأ�شار اإىل اأن البيان الإ

الذي اأعلن الن�شحاب كان ليًنا، ما ي�شر 

جتاوز  العاجل  القريب  يف  ميكن  اأنه  اإىل 

اإىل  تلميحات  البيان  وت�شمن  �شباب،  الأ

ذلك من خالل متنيها لبقية دول املجل�س 

التوفيق والنجاح يف امل�شي قدًما يف العملة 

املوحدة، وتاأكيدها اأنها »ما�شية يف العمل 

يف كل ما من �شاأنه م�شلحة مواطني دول 

بدورها  القيام  �شتوا�شل  واأنها  املجل�س، 

ر�شالته  لتحقيق  للمجل�س  موؤ�ش�شة  كدولة 

واأهدافه«.

مارات من  وراأى اأنه اإذا كان هدف الإ

الن�شحاب هو عدم اختيارها مقًرا للبنك 

املركزي اخلليجي، فاإن هذا يعترب مربًرا 

�شطحًيا، وقد يكون هناك هدف اأكرب من 

من  خروجها  فيياإن  وعموًما  الن�شحاب، 

العملة  اإ�شدار  �شيوؤخر  النقدية  الوحدة 

عن وقتها املحدد.

من جهته، اأو�شح اخلبر القت�شادي 

الدكتور حممد الهذلول اأن قرار ان�شحاب 

ومن  نهائًيا،  خروجها  يعني  ل  مييارات  الإ

النقدية  الييوحييدة  اإىل  تن�شم  اأن  املمكن 

اأن  املييرجييح  ميين  اأنييه  اإىل  م�شًرا  لحييًقييا، 

مييارات  الإ يف  القت�شادية  و�شاع  الأ تكون 

واأ�شاف  حالًيا.  لالن�شمام  منا�شبة  غر 

اأن اإطالق العملة املوحدة يحتاج اإىل وقت، 

ومن املهم التن�شيق بني ال�شيا�شات املالية 

الييذي  وهييو  اخلييليييييج،  دول  بييني  والنقدية 

اخلليجي،  النقدي  املجل�س  عليها  �شيقوم 

يف  اخلليجية  العملة  ت�شدر  ليين  ورمبيييا 

الوقت املحدد.

الخارجية  وزي��ر  تصريحات 
موارًبا  الباب  تركت  اإلماراتي 

لفتح الطريق أمام التراجع.

وسيلة  القرار  اقتصاديون: 
المجلس  دول  على  ضغط 
الرياض  اختيار  ع��ن  للعدول 
إص��دار  يمنع  لن  واالنسحاب 

العملة الموحدة.
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أسواق

ت�سهد  اأن  والتنمية   القت�سادي  التعاون  منظمة  رجحت 

نهاية هذا العام انتعا�س القت�ساد العاملي، بينما ك�سفت بيانات 

�سواأ انكما�س منذ 30 عاًما. اأن اقت�ساد بريطانيا يتعر�س لأ

اقتصاد العالم قد 
ينتعش نهاية العام

أعلى انكماش ببريطانيا في 30 عاًما

ميييييييييني اليييييعيييييام لييلييميينييظييميية  وقييييييييال الأ

�شحفي  موؤمتر  يف  غوريا  املك�شيكي اأنخيل 

قبيل حت�شن مبيعات  اإن هناك موؤ�شرات من 

ال�شينية  وال�شادرات  مركية  الأ امل�شاكن 

يعد  مل  الييعيياملييي  اأن القت�شاد  عييلييى  تيييدل 

يتهاوى.

الناجت  كييان  اإذا  عما  �ييشييوؤال  على   ورًدا 

نهاية  بحلول  النتعا�س  يف  �شيبداأ  العاملي 

اأقول  اأن  »ميكنني  غوريا  قال  احلايل  العام 

يف  نبداأ  اأن  تعني  ل  النتعا�س  م�شاألة  نعم، 

بل  الو�شوح  غاية  يف  اإيجابية  بيانات  ر�شد 

اأوًل اأن يتوقف انكما�س القت�شاد العاملي«.

التعاون  ملنظمة  العام  مييني  الأ  واأ�شاف 

دوليية   30 ت�شم  التي  والتنمية  القت�شادي 

اأن  ال�شوق،  اقت�شاد  تنتهج  غربية  معظمها 

ت�شدرها  اأن  املنتظر  ميين  الييتييي  الييتييوقييعييات 

�شتظهر  ع�شاء  الأ الييدول  يف  للنمو  املنظمة 

ول مرة يف عدة مراجعات عدم حدوث خف�س  لأ

جمايل. كبر يف تقديرات الناجت املحلي الإ

 ورجح اأنخيل غوريا اأن ت�شتعيد الوليات 

اأوروبييا  قبل  القت�شادي  انتعا�شها  املتحدة 

 787 بقيمة  ال�شخمة  نقاذ  الإ خطة  ب�شبب 

الرئي�س  اإدارة  مررتها  الييتييي  دولر  مليار 

باراك اأوباما مطلع هذا العام.

ذروة االنكما�ص

فيييييييييادت بيييييييانيييات نيي�ييشييرهييا مييكييتييب  واأ

ح�شاءات الربيطاين باأن وترة النكما�س  الإ

هي  بريطانيا  اقت�شاد  لييه  يتعر�س  اليييذي 

30 عاًما يف ظل ركود اقت�شادي  العليا منذ 

ي�شرب العامل باأ�شره.

املكتب،  التي ن�شرها  رقييام  لييالأ  ووفًقا 

جمايل املحلي  بلغت ن�شبة انكما�س الناجت الإ

 %1.9 احليييايل  الييعييام  ميين  ول  الأ الييربييع  يف 

خر من العام املا�شي. مقارنة بالربع الأ

الناجت  اأن  اجلييديييدة  البيانات  واأظييهييرت 

اأ�شا�س  على  تييراجييع  الييربيييطيياين  جييمييايل  الإ

الييعييام  ميين  ول  الأ الييربييع  يف  �شنوي %4.1 

ا من 2008. ول اأي�شً احلايل مقارنة بالربع الأ

 وعلق حمللون على هذه البيانات بالقول 

يجابي فيها اأن انكما�س القت�شاد  مر الإ اإن الأ

رجح الذروة يف الربع  الربيطاين بلغ على الأ

اأن البالد  ول من العام احلايل، ما يعني  الأ

قد تكون جتاوزت املرحلة ال�شعبة يف الركود 

اأزمة  �شواأ منذ  الأ باأنه  الذي يو�شف  احلايل 

ثالثينيات القرن الكربى.

ا�ستبيان مرييل لين�ص

ا�شتبيان  نتائج  اأظهرت  اأخرى  من جهة 

�شناديق  ملييديييري  لين�س«  »مييريييل  اأجييرتييه 

م�شتثمرين   10 كييل  ميين   7 اأن  ال�ييشييتييثييمييار 

يتوقعون حت�شن اأداء القت�شاد العامل خالل 

على  موؤ�شر  يف  املقبلة  ع�شر   الثني  ال�شهور 
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العاملية  �شواق  الأ يف  امل�شتثمرين  تفاوؤل  اأن 

و�شل اإىل م�شتويات مرتفعة جديدة. 

ال�شتثمارية  ال�شناديق  مديرو  تييبييع  واأ

حول  اإيجابية  توقعات  اإىل  امل�شتند  تفاوؤلهم 

توظيف  اإىل  بيياملييبييادرة  اليي�ييشييركييات،  اأربيييياح 

موال التي يديرونها وبينما تراجعت قيمة  الأ

املحافظ النقدية من 4.9 يف املئة يف ني�شان 

اأيار  يف  املئة  يف   4.3 اإىل  املا�شي  )اأبريل( 

قبال  التي تراجع الإ �شهم  اأثبتت الأ )مايو(، 

بقيادة  �شعبيتها  ا�ييشييتييمييرار  اأخييييًرا  عليها 

لتاأثر  اخلا�شعة  الدورية  القطاعات  اأ�شهم 

الدورات القت�شادية، وهي القطاعات التي 

ت�شر التوقعات اإىل اأنها �شتحقق اأف�شل اأداء 

يف دورة النتعا�س القت�شادي املقبلة. 

اأن  اإىل  لين�س«  »مييريييل  م�شح  واأ�ييشييار 

يف  توظيفهم  �شايف  �شوا  خفَّ امل�شتثمرين 

وىل منذ اآب )اأغ�شط�س(  ال�شندات، للمرة الأ

عييديييًدا من  اأن  واأو�ييشييح  املا�شي  الييعييام  ميين 

ال�شتثمار  على  يتهافتون  راحوا  امل�شتثمرين 

القييتيي�ييشييادات  ذات  اليييييدول  اأ�ييييشييييواق  يف 

التفاوؤل  ارتييفيياع  مييع  بالتزامن  ال�شاعدة، 

اأعلى  اإىل  ال�شيني  القت�شاد  اأداء  بتح�شن 

م�شتوياته يف �شت �شنني. 

امل�شارك  الرئي�س  هارتِنت  مايكل  وقال 

اليييدويل  ال�ييشييتييثييمييار  ا�شرتاتيجية  لييدائييرة 

اأخييذوا  امل�شتثمرين  اإن  لين�س«  »مييريييل  يف 

يييفييتييحييون حمييافييظييهييم اأخييييييييًرا، وراحيييييوا 

ال�ييشييتييثييمييارات  يف  توظيفاتهم  يخف�شون 

اأوا�شط  يف  ال�شابقة  م�شتوياتها  اإىل  النقدية 

لي�شتثمروا  احلالية،  القت�شادية  اليييدورة 

�شهم  والأ ال�شركات  اأ�شهم  من  ح�ش�س  يف 

�شول التي تنطوي على خماطر،  الدورية والأ

من   %70 لينش«:  »ميريل 
العالم  في  االستثمار  مديري 
يتوقعون تحسن االقتصاد خالل 

12 شهًرا.
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اإىل التوظيف يف اأ�شهم القطاع املايل«. 

وبييحيي�ييشييب الييينيييتيييائيييج �ييشييهييد امليييييزاج 

اآفاق  اإزاء  العاملي حتوًل حاًدا  ال�شتثماري 

عليه  كان  مبا  مقارنة  العاملي،  القت�شاد 

ول  الأ ت�شرين  يف  احلالكة  ييييام  الأ خييالل 

 60 كان  املا�شي حني  العام  )اأكتوبر( من 

تدهور  يتوقعون  امل�شتثمرين  من  املئة  يف 

�شواأ.  مور نحو الأ الأ

لين�س«  »مييريييل  م�شح  نتائج  وت�شر 

ن�شبة  اأن  اإىل  ال�شتثمار  �شناديق  ملديري 

اأداء  حت�شن  يتوقعون  الذين  امل�شتثمرين 

املقبلة،  ال�شهور  خالل  العاملي  القت�شاد 

ني�شان  يف  املييئيية  يف   26 ميين  ارتييفييعييت  قييد 

خالل  املئة  يف   57 اإىل  املا�شي  بييريييل(  )اأ

التحول  هيييذا  يييكيين  ومل  اجليييياري  اليي�ييشييهيير 

احلاد يف توقعات امل�شتثمرين اأكرث و�شوًحا 

ارتفعت  حيييييث  اأوروبيييييا،  يف  عليه  هييو  مييا 

اأداء  بتح�شن  املتفائلني  امل�شتثمرين  ن�شبة 

وروبي العام املقبل، يف امل�شح  القت�شاد الأ

الذي اأجرته »مريل لين�س«، من 26 يف املئة 

اإىل 35 يف املئة خالل ال�شهر اجلاري. 

ميين  امليييئييية  يف   18 اأ�يييشيييبيييح  وهيييكيييذا 

ا�شتبيان  مت  الذين  وروبيني  الأ امل�شتثمرين 

اأربيياح  بارتفاع  فييجيياأة  متفائلني  اآرائييهييم، 

ال�شركات حول العامل خالل ال�شهور املقبلة 

مقارنة  كبرة  قفزة  الن�شبة  هذه  وت�شكل 

الذين  امل�شتثمرين  من  املئة  يف   12 بن�شبة 

رباح يف ال�شهر املا�شي.  توقعوا تراجع الأ

قبال املتزايد على ال�شتثمار  ويرتكز الإ

�شواق ال�شاعدة، حيث  �شهم على الأ يف الأ

تلك  اأ�شهم  يف  امل�شتثمرين  ن�شبة  ارتفعت 

املا�شي  ال�شهر  املائة  يف   26 من  �شواق  الأ

اجليياري  ال�شهر  خييالل  املييائيية  يف   46 اإىل 

القت�شاد  اأداء  بتح�شن  الييتييفيياوؤل  وبييلييغ 

ر�شد  بدء  منذ  م�شتوياته  اأعلى  ال�شيني 

ال�شيني  لالقت�شاد  لين�س«  »مريل  م�شح 

أسواق

المساكن  تحسن مبيعات 
األميركية يدل على أن االقتصاد 

العالمي لم يعد يتهاوى.

خا�شة  املجازفة،  على  التهافت  هذا  اأن  اإل 

بلوغ  ميين  يقرتب  ال�شاعدة،  �ييشييواق  الأ يف 

 40 اأن  ويييبييدو  منطقية.  غيير  ميي�ييشييتييويييات 

ال�شناديق  مديري  من  بال�شبط  املئة  يف 

بقوة  ال�شتثمار  اإىل  يتطلعون  ال�شتثمارية 

الثني  ال�شهور  خييالل  املنطقة،  اأ�ييشييواق  يف 

ع�شر املقبلة. 

امل�شارك  الرئي�س  بيكر  جييياري  وقيييال 

الييدويل  ال�شتثمار  ا�شرتاتيجية  لييدائييرة 

عييززوا  امل�شتثمرين  اإن  لين�س«  »مريل  يف 

واأ�شهم  الييدورييية  �ييشييهييم  الأ يف  توظيفاتهم 

تقلي�س  ووا�ييشييلييوا  احلييقيييييقييي  القييتيي�ييشيياد 

بعد  املت�شخمة،  الييدفيياعييييية  توظيفاتهم 

هم اأولوياتهم املتمثلة يف العودة  ت�شديهم لأ
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وهو  ال�شعودية،  الثقافة  يف  كييرب  الأ الهتمام  على  العقاري  ال�شتثمار  ي�شتحوذ 

�شول  الأ امتالك  ملجرد  بالراحة  الكثرون  ي�شعر  حيث  ووجيييداين،  عملي  اهتمام 

اأمثلة كثرة عليه منها »العقار ظهر التاجر«، و»العقار ولد بار«،  العقارية، وت�شرب 

وهو القطاع الذي ميكنه اأن يجمد اأو يحرك مليارات الريالت، ف�شاًل عن ارتباطاته 

ب�شياقات اقت�شادية واجتماعية خمتلفة.

واملالحظ اأن القطاع يحتاج اإىل كثر من التنظيم، وهو �شهد بع�س الفو�شى يف 

املا�شي وحتديًدا يف ملف امل�شاهمات العقارية، وبداأت هذه الفو�شى يف التال�شي مع 

خطاء. �شدور العديد من التنظيمات اجلديدة، وازدياد الوعي ن�شبًيا، والتعلم من الأ

كرث  ويحتاج تكري�س اإ�شالح القطاع اإىل خطوات اأكرث، لعل اأهمها اإيجاد البديل الأ

وهو يف هذه  العقارية،  بامل�شاهمات  يتعلق  فيما  النا�س  كرث حفظا حلقوق  والأ قانونية، 

احلالة ال�شناديق العقارية التي توؤ�ش�س حتت اإ�شراف اجلهات املخت�شة، وهي كانت من 

اأجمل خطوات هيئة ال�شوق املالية، ولكنها خطوة مل ت�شتجب لها من ع�شرات ال�شركات 

نواع اأحدها يف  ن ثالثة �شناديق عقارية خمتلفة الأ املرخ�شة �شوى �شركة واحدة لديها الآ

رباح على امل�شاهمني. قفال وتوزيع الأ طريقه لالإ

اأحجمت امل�شارف ن�شبًيا عن تاأ�شي�س ال�شناديق العقارية، وعدد ال�شناديق العقارية 

اإىل اإجمايل ال�شناديق يف امل�شارف مازال ي�شكل ن�شبة �شئيلة، واأخ�شى اأن تكون �شركات 

للربح،  ا كبرة  اأيديها فر�شً لت�شيع من بني  املنوال  دارة �شت�شر على نف�س  والإ الو�شاطة 

ملدخراتهم  قناة  ال�شناديق  هذه  يف  �شيجدون  الذين  امل�شتثمرين  جمهور  وا�شتقطاب 

ال�شغرة واملتو�شطة.

كرثة  وهييي  العقارية  ال�شناديق  على  مالحظة  اأهييم  اأ�ييشييوق  اأن  املنا�شب  من  ولعل 

كاهل  تثقل  التي  ور�شومه  اأتعابه  له  منهم  وكل  ومتعاقدين  م�شت�شارين  من  امل�شتفيدين 

ال�شندوق ، وت�شعف من اأرباحه، ورمبا اأ�شعفت من اإقبال النا�س على التجارب املماثلة، 

ولعل القت�شار على مدير ال�شندوق، واملطور العقاري، وامل�شرف امل�شتلم اأو املدير ملالية 

الثالث  اجلهات  يف  املوجودة  والقانونية  الت�شويقية  دارات  الإ على  والعتماد  ال�شندوق، 

�شيخف�س من م�شروفات ال�شناديق.

والتفوق  الريادة  �شتحقق  التي  وال�شركات  ذلك،  يف  جدال  ل  ولفتة  فارقة  خطوة  هي 

�شيكون لها �شاأن ا�شتثماري يف الذاكرة املجتمعية، ول ميكن لهذه ال�شركات اأن حتقق النجاح 

يف  ورمبا  العقارية،  ال�شناديق  يف  بع�شها  تخ�ش�س  اإن  بل  وحده،  �شهم  الأ �شوق  يف  جميًعا 

من  مزيًدا  وي�شفي  ال�شتثمار  ويو�شع جمالت  ال�شوق،  �شيرثي  اأخرى  �شناديق  امل�شتقبل يف 

ال�شتقرار على اقت�شاد بالدنا.

استثمار الولد البار

محمد اليامي
كاتب اقت�شادي

منار
 87 توقع  فبينما   ،2003 عام  يف 

يف املئة من امل�شتثمرين ا�شتمرار 

�شعف القت�شاد ال�شيني ال�شهر 

منهم  املئة  يف   61 توقع  املا�شي 

القييتيي�ييشيياد  ذليييك  اأداء  حتيي�ييشيين 

ال�شهر اجلاري. 

ميين  الييييتييييحييييول  يييييييييزال  ول 

الييتييوظيييييفييات الييدفيياعييييية بيياجتيياه 

حيث  م�شتمًرا،  الدورية  �شهم  الأ

ا�شتبني  الذين  امل�شتثمرون  قلَّ�س 

توظيفاتهم  من  اآراءهيييم،  امل�شح 

يف قييطيياعييهييم النييكييمييا�ييشييي وهييو 

قطاع امل�شتح�شرات ال�شيدلنية، 

املئة  يف   21 ميين  وىل،  الأ وللمرة 

املئة  يف   2 اإىل  املا�شي  ال�شهر  يف 

وقلَّ�س  اجليييياري  اليي�ييشييهيير  خيييالل 

امليي�ييشييتييثييمييرون مييين تييوظيييييفيياتييهييم 

�شا�شية  الأ ال�شلع  قييطيياعييات  يف 

العامة،  واملييرافييق  والتيي�ييشييالت 

واملواد  الطاقة  قطاعات  مل�شلحة 

ووا�شلوا  والت�شنيع،  �شا�شية  الأ

القطاع  يف  توظيفاتهم  تييعييزيييز 

امل�شريف، ليقلu�شوا بذلك الفجوة 

الييتييي جنييمييت عيين عييزوفييهييم عن 

منذ  القطاع  هييذا  يف  ال�شتثمار 

حزيران )يونيو( من عام 2007. 

اإل اأنه يبدو اأن م�شهد التفاوؤل 

مل يكتمل بعد، حيث اإن 6 يف املئة 

ن�شبة  يوظفوا  امل�شتثمرين مل  من 

ح�ش�س  يف  اأموالهم  من  كافية 

اأ�شهم ال�شركات يف العامل عموًما 

اليييييورو  وميينييطييقيية  اليييييابييان  ويف 

ب�شفة خا�شة. 

يييواكييب  وقيييال هييارتييِنييت »مل 

�ييشييانييعييو  قيييييييرارات الييتييوظيييييف 

مديري  تفاوؤل  تزايد  تام  ب�شكل 

ويتمثل  ال�شتثمارية،  ال�شناديق 

�ييشييواق يف  اأكييرب خطر يييواجييه الأ

ملزيد  ال�شانعني  اأولييئييك  حتويل 

احليازات  من  التوظيفات،  من 

اإىل ح�ش�س  وال�شندات  النقدية 

اأ�شهم ال�شركات«.
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المجهر

المكتب وديكوراته :

راحة أكثر .. 
إنتاجية أعلى
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معاوية كنة 

الجتاهات اجلديدة 

هيينيياك تييوجييهييات جيييدييييدة بييييداأت 

بالظهور ب�شكل قوي يف ت�شميم املكاتب، 

الييعييمييل، ويف مييييييوازاة ذلييك  واأمييياكييين 

اجلديدة  امل�شطلحات  بع�س  ظهرت 

قبيل  ميين  نف�شه  الجتييياه  تتناول  الييتييي 

املرافق،  واإدارة  وفاعلية  ال�شتدامة، 

وهي م�شطلحات وموا�شيع يتم تناولها 

وخا�شة  كثًرا  عليها  ال�شوء  وت�شليط 

وتاأثيث  بت�شميم  ميير  الأ يت�شل  حينما 

ميكن  ما  وهييذا  العمل  واأماكن  املكاتب 

احلديث  يتم  عندما  ا  اأي�شً مالحظته 

عن مفهوم املكاتب وتطويرها فيتحدث 

املخت�شون عن العالقة بني �شحة مكان 

ا�شت�شارات  ومييزايييا  وفعاليته،  العمل 

اإدارة املرافق وغرها من امل�شطلحات 

واملوا�شيع اجلديدة. 

اإن مفهوم ال�شتدامة مثاًل ي�شمل ما 

هو اأكرث من املوا�شيع البيئية، فقد يكون 

ماكن التي نعمل  لها تاأثر اإيجابي على الأ

فيها وهذا ما ن�شتطيع تبينه بالنظر اإىل 

ثاث املكتبي الذي له تاأثر على الهواء  الأ

املوظفون،  ي�شتن�شقه  الييذي  الييداخييلييي 

تاأثر  فيها  امل�شتخدمة  املواد  وخليارات 

جواء. هذه املبادئ هو ما  ا على الأ اأي�شً

ذكياء  الأ وامل�شممون  املوظفون  يتبناه 

وذلييك ميين اأجييل جييذب الييقييوى العاملة 

املوهوبة واحلفاظ عليها وخلق جو عمل 

العمل  فلبيئة  و�شحي.  منا�شب  ع�شري 

يف  كبر  دور  املكتبية  البيئة  اأو  اإذن 

التاأثر على فاعلية املكاتب واإنتاجيتها، 

مر مرتبط كذلك بتقليل النفقات  بل الأ

توؤثر  التي  للمكاتب  التحتية  البنية  يف 

بح�شب املخت�شني يف اإنتاجية املوظفني. 

نوع  بعمل  اليوم  ال�شركات  تقوم  حيث 

احل��ايل،  ع�سرنا  مفردات  من  كغريها 

تبدو ت�ساميم املكاتب الداخلية والتفا�سيل 

بالتاأثر  خ��رى  الأ هي  بداأت  حتتويها  التي 

مب��ا ي��ج��ري ح��ول��ن��ا، اأم���زج���ة امل��وظ��ف��ن 

جميعها  عملهم  واأ�سلوب  اإنتاجيتهم  ون�سب 

الت�سميم  البيئة،  رحمة  حتت  اليوم  هي 

ثاثات واملفرو�سات.  الداخلي وت�سميم الأ

الدرا�سات  اإل��ي��ه  ذهبنا  م��ا  ي��وؤي��د  وم��ا 

على  باتت  التي  وامل�سطلحات  احلديثة 

ل�سن ..  جميع الأ

هنا مزيد من التفا�سيل التي تك�سف ما 

اأ�سرنا اإليه.
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و�شط  حييل  اإىل  الييو�ييشييول  اأو  الت�شوية  ميين 

عالية  واملفرو�شات  بالت�شميم  يتعلق  فيما 

نتاجية  الإ زيييادة  اأجييل  وذلييك من  اجلييودة 

وخلق جو عملي فعال. 

�سا�سي الفخامة لي�ست الهدف الأ

رجيييال  مييين  الييكييثيير  اأن  واحلييقيييييقيية 

يف  فادحة  اأخطاء  يرتكبون  اليوم  عمال  الأ

عمال  الأ مكاتب  وفر�س  وتاأ�شي�س  ت�شميم 

حني  فييفييي  ومييوؤ�ييشيي�ييشيياتييهييم.  �شركاتهم  يف 

املكتب  بفخامة  يهتمون  غالبيتهم  اأن 

ي�شعون  فقط  منهم  القليل  فيياإن  واأناقته، 

يف اعتبارهم املتطلبات العملية والت�شغيلية 

للمكاتب التي اأ�شبحت �شرورية يف ظروف 

هييذا  بييهييا  يت�شم  الييتييي  املييحييمييوميية  الييعييمييل 

الع�شر، فبيئة العمل يجب اأن تكون خالية 

األع��م��ال  رج���ال  م��ن  كثير 
في  فادحة  أخطاء  يرتكبون 
مكاتب  وف����رش  ت��ص��م��ي��م 

أعمالهم 
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من اأي تعقيدات اأو منغ�شات، وتعمل على 

وقات.  توفر الراحة للموظفني يف جميع الأ

امل�شممون  يعكف  الغاية،  هييذه  ولتحقيق 

درجة  وعلى  مرنة  عمل  بيئات  ابتكار  على 

بداع والبتكار.  عالية من الإ

من  عييدد  بيياأخييذ  املخت�شون  ويييو�ييشييي 

النهاية  يف  تقود  التي  املهمة  العتبارات 

العملية  باملتطلبات  يفي  مكتب  بناء  اإىل 

و�شع  هييي:  العتبارات  وهييذه  والت�شغيلية 

املهام  �شر  وطييريييقيية  العمل  اخت�شا�س 

عدد  ومالحظة  العييتييبييار،  يف  املكتب  يف 

و  اأعمالهم  وطبيعة  احلاليني  املوظفني 

طبيعة حت�شيلهم يف تن�شيق املكتب، وو�شع 

عييدد  يف  املحتملة  لييلييزيييادات  اعييتييبييارات 

يف  امل�شتقبلية  التغير  وعمليات  املوظفني 

كافية  عمل  م�شاحة  واإعطاء  العمل،  �شر 

مهامه  اإمتيييام  على  ت�شاعده  موظف  لكل 

يف  ولييوييية  الأ تكون  اأن  على  وجييه   باأف�شل 

امل�شاحة واملوقع وامل�شهد اإن وجد للموظفني 

كرث وجوًدا يف املكتب، مع احلر�س على  الأ

لهم  تتيح  وزوايييا  مكاتب  املوظفني  اإعطاء 

الهتمام  وكييذلييك  الييالزميية  اخل�شو�شية 

برتتيب املكتب وتوزيع املوظفني فيه بحيث 

املحتملة  والت�شادمات  التقاطعات  تقل 

عمله  منه  يتطلب  مليين  خ�شو�شا  بينهم 

احلركة الكثرة يف املكتب.

الديكور الداخلي

يدعو  الداخلي  الديكور  يخ�س  وفيما 

عييام  ب�شكل  الييبيي�ييشيياطيية  اإىل  املييخييتيي�ييشييون 

اأن  على  باملوظفني  املحيطة  تلك  وخا�شة 

تركز الديكورات الفخمة يف مناطق زيارة 

يخ�س  فيما  اأما  الزبائن.  وكبار  العمالء 

القاتمة  األل��وان  استخدام 
يثير  الموظفين  حول  والغامقة 

نعاسهم ويضاعف كسلهم

لوان  لوان فيدعون اإىل عدم ا�شتخدام الأ الأ

القامتة والغامقة حول املوظفني التي تثر 

الفاقعة  لييوان  الأ وكذلك  وك�شلهم  نعا�شهم 

اأثناء  املوظف  تربك  التي  املتنا�شبة  و غر 

عمله مييع �ييشييرورة  ا�ييشييتييخييدام ديييكييورات 

واأثاثات ت�شاعد على بناء و�شيانة ال�شبكات 

والت�شالت(  )كاحلوا�شيب  لكرتونية  الإ

الكثر من  الكبر واعتماد  ب�شبب �شيوعها 

عمال عليها اليوم. الأ

ييييدعيييو خيييرباء  نييفيي�ييشييه  اليي�ييشييييياق  ويف 

نييارة  الإ ا�شتخدام  �ييشييرورة  اإىل  �ييشيياءة  الإ

واحلر�س  املكتب  اأق�شام  اجليدة يف جميع 

نارة الطبيعية من النوافذ مع  على وجود الإ

اأرجاء  والزهور يف  املزروعات  بع�س  و�شع 

اللوحات اجلميلة  املكتب وا�شتخدام بع�س 

ال�شجيج  ذات  الييتييجييهيييييزات  اإبيييعييياد  مييع 

من  وغرها  الت�شوير  واآلت  كالطابعات 

املكائن التي قد ت�شبب اإرباًكا للموظفني اإن 

كانت بقربهم وو�شعها يف مكان م�شتقل. 

فكار الع�سرية   مكتب القرية والأ

العاملية  ال�شركات  من  الكثر  هناك 

جديدة  اأ�شاليب  تبني  اإىل  تييدعييو  اليييييوم 

ومبتكرة يف بيئات العمل املكتبية من اأجل 

اإنتاجيتهم، فخالل  راحة املوظفني وزيادة 

مييوؤمتيير عييقييد بييدبييي ميينييذ فيييرتة، طرحت 

�شركة هولندية متخ�ش�شة يف التجهيزات 

يهتم  للمكاتب  جييديييد  مييفييهييوم  املكتبية 

توفر  على  ويعمل  الييداخييلييي  بالت�شميم 

وكانت  العمل،  لبيئات  الييالزميية  احلييلييول 

قد  »�ييشييامييا�ييس«  �شركة  وا�شمها  ال�شركة 

عمال  الأ تطوير  مدير  خالل  ومن  اأ�شارت 

فيها ثيو ميغرمانز، اإىل اأن احلاجة لتوفر 

واحلث  واملرونة  بالراحة  تت�شم  عمل  بيئة 

بداع، ف�شاًل عن �شغوط  والإ البتكار  على 

الزدحام املروري التي يواجهها املوظفون، 

دعتهم  التي  الرئي�شية  �شباب  الأ من  كانت 

عليه  اأطلق  الييذي  اجلديد  املفهوم  لطرح 

 .»Village Office« »مكتب القرية«

على  يييتييعييني  نييييه  اأ اإىل  اأ�يييشيييارت  كييمييا 

ا�شتيعاب  عييمييال  والأ ال�شركات  اأ�شحاب 

فكرة اأن الت�شميم الداخلي اجليد لبيئات 

العمل يعد يف حد ذاته  و�شيلة من و�شائل 

وربط  املوظفني  اإنتاجية  لزيادة  دارة  الإ

ذلك مع فر�س م�شاعفة اأداء املوظفني يف 

العمل التي قال اإنها ترتفع بحوايل 10 يف 

حيث  املرنة،  الجتماعية  البيئات  يف  املئة 

بع�شهم  مع  والتفاعل  التوا�شل  ميكنهم 

البع�س. 

القرية«  »مكتب  مفهوم  اأن  هنا  نذكر 

»Village Office«  الذي حظي باإقبال كبر 

وامل�شممني،  املعماريني،  املهند�شني  من 

املوؤمتر  الذين ح�شروا  املكاتب،  واأ�شحاب 

هولندا،  يف  بنجاح  وتنفيذه  طرحه  مت  قد 

مفهوم  وهو  واأملانيا،  وبلجيكا،  وبريطانيا، 

التكيف  على  فييراد  الأ م�شاعدة  على  يعمل 

نواع املختلفة من بيئات العمل �شواء  مع الأ

اأثناء ال�شفر  اأو  اأو املنزل  كانت يف املكتب، 

روح  حتفيز  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  ويهدف 

التكيف  وتعليمهم  املوظفني  عند  بييداع  الإ

نواع املختلفة من بيئات العمل،  مع هذه الأ

على  الييقييرييية«  »مكتب  مفهوم  يييوؤكييد  كما 

مبداأ اأن ر�شا املوظفني و�شعادتهم ينعك�س 

بال�شرورة على نوعية العمل الذي يقومون 

به، وذلك من خالل بناء روابط بني البيئة 

لدى  واحلافز  الوظيفي،  والر�شا  املكتبية، 

نتاجية.  املوظف والإ

للموظفني  مييرنيية  عمل  بيئة  ولييتييوفيير 

املنتجة  اليي�ييشييركيية  ا�ييشييتييوحييت  دارة،  والإ

الجتماعية  الهياكل  من  مفهومها  للفكرة 

احل�شرية.  ال�شواحي  اأو  القرى  حييدى  لإ

تخلو  أن  يجب  العمل  بيئة 
الراحة  وتوفر  تعقيدات  أي  من 

للموظفين دائًما.
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روح  املفهوم  لهذا  املميزة  الييروح  ومتاثل 

اجلميع  يييعييرف  حيييييث  اليييواحيييد،  املجتمع 

وحمبة  األفة  يف  ويعي�شون  البع�س  بع�شهم 

يف مكان يلبي كافة املتطلبات من الناحية 

تتمتع  بيئة  ويوفر  والنف�شية،  اجل�شمانية 

وميكنها  ومريح،  وجذاب،  ذكي،  بت�شميم 

باملرونة،  تت�شم  مكتبية  عمل  اأجواء  توفر 

يجعلهم  مما  للموظفني،  والود  والفعالية، 

ويحفزهم  اأعمالهم،  اإىل  القدوم  يحبون 

نتاج.  على بذل اأق�شى جهدهم لزيادة الإ

رجونوميك�س.. ودعوة  الإ

ل�ستخدام العلوم احلديثة

هذا التقدم يف مفاهيم البيئة العملية 

رجونوميك�س«  قاد اإىل ظهور ما ي�شمي بي »الإ

بت�شميم  يهتم  علم  وهييو   Ergonomics
بحيث  العمل  بيئة  يف  واملييعييدات  دوات  الأ

ن�شان وحاجياته، كما  تتالءم مع طبيعة الإ

وتقلي�س  للعامل  الراحة  توفر  يف  ي�شاعد 

ويعترب  �ييشييابييات.  لييالإ الييتييعيير�ييس  خميياطيير 

وهي  ن�شان  الإ عوامل  اأو  رجونوميك�س«  »الإ

يخت�س  علًما  لال�شم  العربية  الرتجمة 

ن�شان وعنا�شر  الإ التفاعل ما بني  بدرا�شة 

والنظريات  املعلومات  وي�شتخدم  اأخييرى 

ن�شان  الإ حياة  لتح�شني  الت�شميم  وطييرق 

واأدائه. 

رجونوميك�س  بالإ املخت�شون  ويهتم 

نظمة  والأ واملنتجات  الوظائف  بت�شميم 

ومهارات  احتياجات  مع  لتتوافق  واملهام 

نييي�يييشيييان. بييتييعييريييف اآخيييير فييياإن  وحيييييدود الإ

العلمي  املبحث  ذلييك  هو  رجونوميك�س  الإ

واملييعييدات  دوات  الأ بت�شميم  يهتم  الييذي 

طبيعة  مييع  تييتييالءم  بحيث  العمل  بيئة  يف 

ن�شان وحاجياته.  الإ

 Ergonomics ال�شم  اإىل  وبالعودة 

 1857 عييام  يف  �شياغتها  متت  كلمة  فهي 

�شل  الأ يف  وتتكون  بولندي  عييامل  قبل  من 

وتعني   ergon هما  يونانيتني  كلمتني  من 

»عمل«، وnomos وتعني »قوانني«. 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مع  اإلن������ارة 
المكتب  أرجاء  في  المزروعات 

تضفي جًوا من االنتعاش 

مفهوم  اإلرجونوميكس 
مع  العمل  بيئة  لتواؤم  جديد 

طبيعة اإلنسان وحاجياته

المجهر
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ريم أسعد
حما�شرة يف التمويل بكلية دار احلكمة

يف العدد املا�شي حتدثت عن زيارتي املمتعة ملدينة امللك عبداهلل القت�شادية وكيف متيزت 

املدينة بتخطيط م�شتقبلي يندر اأن جند مثله يف املدن الرئي�شية باململكة. وبهذه املنا�شبة توجهت 

�شئلة اجليدة التي تنم عن عقلية تفكر ملا هو اآت بدًل مما هو حا�شر  حا�شرات اللقاء ببع�س الأ

ن. وكان ال�شوؤال الذي ا�شرتعى انتباه اجلميع ي�شتف�شر عن »احلالة الجتماعية واملجتمعية  الآ

للمدينة« اأو مبعنى اآخر »ما هو امل�شتوى الثقايف والفكري واملجتمعي الذي ينوي القائمون على 

املدينة احلفاظ عليه حتى ت�شل املدينة القت�شادية اإىل الروؤية ال�شرتاتيجية العاملية املخطط 

لها«؟ ما هي ال�شلوكيات الجتماعية ومنط احلياة العامة التي من املتوقع تبنيها يف هذه املدينة؟ 

مباذا تختلف مدينة امللك عبد اهلل القت�شادية عن غرها من املدن الرئي�شية باململكة بجانب 

كونها »مدينة ذكية« اأو »مدينة مائية« اأو »مدينة تقنية وجميلة«؟

اإن�شاء هذا  �شمعت عن عزم خادم احلرمني  �شنوات عندما  منذ  بخلدي  ال�شوؤال  دار هذا 

مر الذي يعك�س  امل�شروع ال�شخم، وظلت الت�شاوؤلت دون اإجابة وا�شحة من القائمني عليها، الأ

اأود  وهنا  مبكًرا.  عنه  عييالن  الإ عدم  قل  الأ على  اأو  املدينة  لهذه  املجتمعية  الروؤية  ات�شاح  عدم 

لهذا  الرئي�شي  الف�شل  اأو  النجاح  مفتاح  هو  براأيي  والييذي  الجتماعي«  »النمط  اأهمية  اإي�شاح 

ال�شرح العظيم.

اإن هذه املدن الذكية تطمح بالتاأكيد ل�شتقطاب �شرائح جمتمعية تعتقد باأهمية تطوير منط 

اخلارجي  العامل  ملواكبة  والفكري  والتعليمي  ال�شلوكي  التطور  ب�شرورة  وتوؤمن  ال�شعودية  احلياة 

نرتنت  واخلروج من العزلة الفكرية والثقافية -  والتي نعي�شها حالًيا والتي قّلت كثًرا منذ ظهور الإ

والإعالم الف�شائي يف حياتنا.

 اإن املجتمع الذي نطمح اأن نراه يف مثل هذه املدن هو جمتمع يوؤمن بالبقاء وال�شتثمار واملعي�شة 

جازة بفارغ ال�شرب لق�شائها خارج اململكة.  يف هذه املدن على املدى الطويل، اإنه جمتمع ل ينتظر الإ

اإنه جمتمع ي�شتمتع فعاًل بعي�شه دون منغ�شات وقيود جمتمعية تنتقد كل ما هو جديد وتتهم كل 

ب�شكل ع�شري وجميل دون  التطوير  باأهمية  يوؤمن  اإنه جمتمع  والبدعة.  باملف�شدة  وابتكار  اخرتاع 

خر مهما كان لونه اأو  التخلي عن مبادئ ديننا احلنيف. اإنه جمتمع يوؤمن ب�شرورة التعاي�س مع الآ

خر يرغب يف التعاي�س ب�شالم.  عرقه اأو دينه طاملا اأن الآ

موال التي توؤثر ب�شدة يف تطور اأي منطقة اأو ف�شلها، وهذه  علمًيا هناك اأربعة اأنواع من روؤو�س الأ

ربعة هي راأ�س املال النقدي والرثوات الطبيعية واملوؤثرات ال�شيا�شية واملوارد الب�شرية. اإننا  نواع الأ الأ

وىل ولكن نفتقر ب�شدة اإىل تطوير مواردنا الب�شرية. ول�شيق امل�شاحة يف  يف اململكة منلك الثالثة الأ

اأنه ما مل يكن هناك تطوير جمتمعي ينبذ القدمي ال�شار ويتبنى  جابة يف  اأخت�شر الإ هذه الزاوية 

اجلديد النافع بكل مرونة وعملية، فاإن جتربة املدن القت�شادية لن ترتقي اإىل ما نطمح اإليه و�شتبقى 

جمرد �شرح معماري يجتذب زوار اخلارج ويعزف عنه مواطنو الداخل.

واهلل املوفق 

ريم أسعد

زيـارة لمدينة الملك عبداهللا االقتصادية )2(

زوايا
بدرا�شة  العلم  ويقوم هذا 

والت�شلية  والييتييفييكيير  الييعييمييل 

انعكا�شها  خالل  من  الب�شرية 

ال�ييشييتييخييدام  يف  �ييشييلييوكييه  يف 

وهي  ربيييع  الأ للغرائز  مييثييل  الأ

والعقل  حيي�ييشييا�ييس  والإ احلييركيية 

وامل�شاعر.

�ييشييليية  اإىل  يييي�يييشيييار  كيييميييا 

ميي�ييشييطييلييح اإييييرغيييونيييوميييكييي�يييس 

بييالييعييوامييل الييبيي�ييشييرييية  الييتييي 

نييهييا »اكييتيي�ييشيياف  تييعييرف عييلييى اأ

وتييطييبيييييق امليييعيييليييوميييات حيييول 

واحلييدود  واملييقييدرات  ال�شلوك 

خرى  واخل�شائ�س الب�شرية الأ

لت  والآ دوات  الأ ت�شميم  يف 

وبيئات  عيييميييال  والأ نييظييميية  والأ

العمل من اأجل تاأمني ا�شتخدام 

اأكرث اأماًنا وراحة وفعالية.

وا�شتقاق كلمة اإرجونوميك�س 

 nomos من اللفظني اليونانيني

مبعنى القانون وergon مبعنى 

ميير  الأ حقيقة  يف  ت�شر  العمل 

هو  رجييونييوميييييكيي�ييس  الإ اأن  اإىل 

ي�شر  لفظ  وهييو  العمل.  علم 

ونطاًقا  علًما  كونه  اإىل  ا  اأي�شً

ميينييظييومييًيييا امييتييد اأخيييييًرا اإىل 

املتعلقة  العيييتيييبيييارات  جييميييييع 

باحلياة الب�شرية، كالتاأكد من 

ثيياث  والأ دوات  والأ لت  الآ اأن 

املتعلق باأداء مهمة اأو وظيفة ما 

يييوؤدون  الذين  العاملني  يالئم 

هذا العمل اأو املهمة وهو بهذا 

اأو  الهند�شية  العلوم  نطاق من 

توؤكد  التي  الب�شرية  الهند�شة 

ما  عمل  ملكان  املمكن  من  اأنييه 

م�شمم ب�شكل منا�شب اأن يقلل 

من  ويزيد  العامل  اإجهاد  من 

الذي  العمل  اأو  الوظيفة  اأمان 

يوؤديه. 
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قضية العدد

خالد الزومان من الرياض 

التصنيف االئتماني.. بين مطرقة 
المصداقية وسندان األزمة العالمية
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الت�سنيف  ووكالت  �سركات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  خرية  الأ العاملية  املالية  زمة  الأ اأدت 

زمة نف�سها  الئتماين بعد اأن ثبت اأنها كانت نقطة النطالق اأو ال�سرارة التي اأدت اإىل اندلع الأ

العاملية  ال�سركات  كربيات  من  للعديد  املالية  للمراكز  غالًبا  املحايدة  غري  تقييماتها  ب�سبب 

ا �سركات العقارات والبنوك، حيث ات�سح لحًقا اأن هذه ال�سركات والبنوك كانت تعاين  خ�سو�سً

فال�س، وكانت النتيجة الطبيعية لقيام وكالت  ف�ساًدا مالًيا وتواجه على اأر�س الواقع �سبح الإ

الت�سنيف الئتماين بدور غري نزيه يف التغطية على ال�سركات والبنوك عرب تقارير مالية غري 

نزيهة اأن فقد امل�ستثمرون الثقة تقريًبا يف هذه الوكالت. 

تتهم  اأن  ميكن  وبع�سها  بحيادية،  تعمل  ل  الت�سنيف  موؤ�س�سات  بع�س  اأن  املحللون  ويوؤكد 

و�سركات كانت معر�سة  ل�سناديق،  املتميز  فيها، خا�سة يف تقييمها  النزاهة  بانخفا�س معايري 

موؤ�س�سات  رفعتها  ق�سايا  توجد  كما  فادحة،  خ�سائر  امل�ستثمرين  حتميل  اإىل  اأدى  ما  فال�س  لالإ

اأنها ورطتها يف �سفقات �سخمة ل ت�ستحق  مالية خليجية على �سركات ت�سنيف عاملية تعتقد 

القتناء.

ما ه� الت�سنيف االئتماين؟

الئتماين  الت�شنيف  مبفهوم  يق�شد 

حتديد معدلت اخلطر املرتبطة بقرارات 

منح الئتمان التي يرتتب عليها خ�شارة من 

عدم وفاء العميل اأو تاأخره عن اللتزامات 

املالية.

وقد تتعر�س البنوك اإىل اأخطار جراء 

نتيجة  اأو  لعمالئها  متنحها  التي  القرو�س 

املبادلة  �شفقات  مثل  جتارية  ل�شفقات 

لتقييم ال�شمانات اأو غرها، فتعمد البنوك 

وقد  اأخييطييارهييا  تقييم  اإىل  ال�شركات  اأو 

خارجي  تقييم  اإىل  املوؤ�ش�شات  تلك  تلجاأ 

املتخ�ش�شة،  العاملية  الوكالت  خالل  من 

الكبرة  ال�شركات  معظم  لييدى  يوجد  اإذ 

تقييم  مييراكييز  احلييكييومييييية  واملييوؤ�ييشيي�ييشييات 

الئتمانية  املراكز  وهذه  احلالية،  لديونها 

تلك  خيييالل  ميين  ونيي�ييشييرهييا  تقييمها  يييتييم 

اأند  و)�شتاندرد  )موديز(  مثل  الوكالت 

بورز( و) فيت�س اآي بي �شي اأيه( من اأجل 

اأن حتدد البنوك معدل الفائدة التي �شوف 

تتقا�شاه على القرو�س اجلديدة بناء على 

تلك املراكز الئتمانية. 

فقد  ال�شغرة  لل�شركات  بالن�شبة  اأما 

الئييتييمييانييييية من  املييعييلييومييات  عييلييى  حت�شل 

م�شادر متعددة مثل وكالت ال�شتعالمات 

التجارية مقابل مبالغ مالية ب�شيطة.

اخلارجية  الييوكييالت  تلك  تييقييوم  لييذا 

من  بنك  اأو  �شركة  عيين  املعلومات  بجمع 

خالل اأية معلومات من�شورة من قبل اإدارة 

تقارير  يف  ذلييك  كييان  �شواء  ال�شركة  تلك 

دورية اأو يف ال�شحف واملجالت والتلفزيون 

. كما اأنها تراقب اأداء ال�شركة يف البور�شة 

�شهم  بالن�شبة لل�شركات املدرجة يف �شوق الأ

تلك  وال�شعف يف  القوة  نقاط  فيتم حتليل 

ال�شركة وما لديها من موارد مالية وب�شرية 

وحتييديييد الييفيير�ييس واملييخيياوف الييتييي تهدد 

املايل  املركز  حتليل  في�شبح  م�شتقبلها. 

ل�شركه اأمًرا حا�شًما يف تقييم ال�شركة من 

خالل التدقيق يف الن�شب املالية بينما يتم 

خطار على نظام حتقيق النقاط.  تقييم الأ

عندما  بالتقييم  تقوم  الوكالت  هذه 

لتحديد  ال�شركة  اأو  البنك  تتلقى طلًبا من 

مييركييزهييا الئييتييميياين وتييعييطييي اليييوكيييالت 

النهائي  قرارها  من  املئة  يف   40 املذكورة 

فيما يخ�س املركز املايل الئتماين. اإذ اإنه 

ولية  الأ املعلومات  ال�شركة على  يتم اطالع 

قييبييل اخلييو�ييس يف  الييوكيياليية  تقدمها  الييتييي 

خذ موافقتها. ففي  املعلومات التف�شيلية لأ

تقييم  باإعادة  الوكالة  تقوم  حيان  الأ بع�س 

حتديد املراكز الئتمانية الذي اأ�شدرته مع 

تقييم  �شكوًكا حول  يثر  ما  الظروف  تغر 

تلك الوكالة.

على  الئتمانية  املراكز  تقييم  ويوؤثر 

ارتباًطا  القرو�س  وعلى  الفائدة  معدل 

لها  الييوكييالت  تلك  لكن  خييطييار.  الأ مبعدل 

زمة  بالأ التنبوؤ  يف  �شواء  الف�شل  من  تاريخ 

حديًثا  ثم   1997 عام  يف  �شيوية  الآ املالية 

زمة املالية يف عام 2008 بل اإن بع�س  يف الأ

بنف�شها  قد خ�شرت  العاملية  الوكالت  تلك 

ومت اإفال�شها اأو اندماجها. واأدى ذلك اإىل 

املراكز  تلك  يف  الثقة  امل�شتثمرين  فقدان 

املالية التي تقدمها تلك ال�شركات.

فقدان امل�سداقية

جمعة  بن  حممد  فهد  الدكتور  يقول 

»لحظنا  مريكية  الأ املالية  اجلمعية  ع�شو 

بع�س  �شهم  لأ العاملية  الوكالت  تقييم  اأن 

ال�شعودية  �ييشييهييم  الأ �ييشييوق  يف  اليي�ييشييركييات 

تقييًما  يكن  مل  املالية  زمييية  الأ قبل  حتى 

اأهداف  وراءه  تقف  وكانت  نزيًها  اأو  عادًل 

حدة  ارتفاع  خالل  من  ذلك  وظهر  خفية 

كثر  وتعر�س  �شهم  الأ هذه  على  امل�شاربة 

من املتداولني يف ال�شوق ال�شعودي خل�شارة 
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التقارير  هذه  عرب  ت�شليلهم  جييراء  كبرة 

�شواء كان ذلك يف بداية عام 2006 اأو حتى 

يف الوقت احلا�شر«.

التقييمات  من  حالت  هناك  اأن  وتابع 

غر املحايدة بل اإنها تخدم تعار�س امل�شالح 

الوكالت  تلك  بع�س  اكت�شاف  مت  اأن  بعد 

اأن  اإىل  م�شًرا  متتلكه،  الذي  ال�شهم  تقيم 

�شهم  �شعار العادلة لأ التقييم الئتماين اأو الأ

التي  املوؤ�شرات  اأهييم  من  تعترب  ال�شركات 

ينظر اإليها امل�شتثمرون وتدعم جاذبية تلك 

ولكن  منوها  معدلت  من  وترفع  ال�شركات 

دون  تقييماتها  يف  م�شتقلة  تكون  اأن  عليها 

تعار�س اأي م�شالح توؤدي اإىل زيادة اأخطار 

ال�شركات  على  �شلبيا  يعود  ما  امل�شتثمرين 

املقيمة ويجعل امل�شتثمرين يفقدون الثقة يف 

تلك الوكالت.

دول  اأنه يف  بن جمعة  الدكتور  ويو�شح 

اأو  ي�شدقون  امل�شتثمرون  يعد  مل  اخلليج 

قطعًيا،  ال�شركات  تلك  تقييم  يف  يثقون 

حيث يالحظ اأخًرا اأنه عندما ت�شدر تلك 

�شعار العادلة لبع�س  الوكالت تو�شياتها بالأ

العك�س  على  بل  اأ�شعارها  ترتفع  ل  �شهم  الأ

يبتعد عنها املتداولون خوًفا من مغزى تلك 

التقييمات. كما اأن احلكومة الربيطانية يف 

نظمة  الأ بع�س  اأ�شدرت  املا�شية  �شابيع  الأ

تلك  على  الرقابة  م�شتوى  من  ترفع  التي 

الوكالت ومنعها من اإ�شدار تلك التقييمات 

نييهييا  لأ وحتييقييق  ومييتييابييعيية  مييراقييبيية  اأي  دون 

تقييمات م�شتقلة ولي�س الق�شد منها اإ�شدار 

معلومات م�شللة .

اإ�شدار تلك  الهدف من  اأن  اإىل  واأ�شار 

التقييمات ل�شركة ما هو اإبراز املركز املايل 

لل�شركة وكونها قادرة يف الظروف القائمة 

واأنها يف طريقها نحو  زمات  الأ على جتاوز 

هناك  ولي�س  النمو  ميين  مييعييدلت  حتقيق 

يلتف  امل�شتثمر  يجعل  ما  تواجهها  اأخطار 

حول تلك ال�شركة. وختم حديثه باأنه يف كل 

يف  لل�شركات  املرتفع  التقييم  فاإن  حييوال  الأ

القت�شاد  ذلك  قوة  مدى  يعرب عن  ما  بلد 

ما  متاحة،  ا�شتثمارية  فر�شا  هناك  واأن 

من  ويييزيييد  جييانييب  الأ امل�شتثمرين  يجذب 

لكن  اليييداخيييل.  اإىل  اليينييقييدييية  الييتييدفييقييات 

التي  اأو  اخليياطييئيية  التقييمات  املييقييابييل  يف 

تلك  م�شتقبل  تهدد  تخدم م�شالح حمددة 

وتفقد  عييام  ب�شكل  والقت�شاد  ال�شركات 

تلك  م�شداقية  مدى  يف  الثقة  امل�شتثمرين 

التقييمات.

م�ؤ�س�سات ق�ية رغم االنتقادات 

بن  ف�شل  امل�شريف  يييقييول  جانبه  ميين 

�شعد البوعينني اإنه يجب اأن نعرتف باأهمية 

تاأثرها  وقوة  العاملية  الت�شنيف  موؤ�ش�شات 

له  تتعر�س  عما  النظر  بغ�س  العامل،  حول 

من انتقادات حادة ب�شبب اإخفاقها يف و�شع 

الت�شنيفات ال�شحيحة لكثر من ال�شركات 

زميية  الأ ُبعيد  اأفل�شت  التي  العاملية  املالية 

على  ح�شولها  ميين  الييرغييم  على  العاملية 

الت�شنيف  موؤ�ش�شات  من  عالية  ت�شنيفات 

يعد  لم  الخليج  في  جمعة:  بن 
المستثمرون يثقون في تقييم تلك 
والمتداولون  قطعًيا،  الشركات 

يبتعدون عن توصياتها.
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زمة باأ�شابيع. العاملية قبيل الأ

�شخمة  �ييشييركييات  �ييشييقييوط  اأن  ويييوؤكييد 

اأن  ميكن  عالية  ت�شنيفات  على  حا�شلة 

لتق�شرها  اإما  الت�شنيف  موؤ�ش�شات  يدين 

يف كيي�ييشييف و�ييشييعييييية اليي�ييشييركييات الييرديييئيية 

اأو  املت�شرتين،  فاأ�شبحت من  للم�شتثمرين، 

و�شعها  حقيقة  اإىل  الو�شول  عن  لعجزها 

املايل ال�شعيف، ويف احلالتني تعترب مدانة 

دون جدال. 

ك�شفت  العاملية  زميية  الأ اأن  اإىل  واأ�شار 

به  تقوم  الذي  ال�شعيف  العمل  عن م�شتوى 

ومع  العاملية،  الت�شنيف  موؤ�ش�شات  غالبية 

ذلك ما زالت تلك املوؤ�ش�شات قائمة وتعمل 

�شواق  الأ على  كبر  تاأثر  ولديها  بفاعلية 

بها  املعرتف  الوحيدة  فهي اجلهة  العاملية، 

اأن  اإل  العاملية«.  التقييم  »�شوق  يف  عاملًيا 

تاأثرها اأ�شبح اأقل عما كانت عليه �شابًقا، 

�شابق  اإىل  تعود  اأن  تلبث  لن  اأنها  واأعتقد 

عهدها مع مرور الوقت. 

يف  العاملية  املالية  ال�شاحة  اأن  ويييرى 

حاجة اإىل �شركات ت�شنيف جديدة موثوقة 

اإدانة  اإىل  ال�شابقة  تقاريرها  تتعر�س  ومل 

حمايدة  تكون  اأن  يجب  اأنها  كما  مبا�شرة، 

اأو  منظمات،  هيئات،  قبل  من  ُت�شتغل  واأل 

طبيعة  مع  تتعار�س  اأهييداف  لتحقيق  دول 

ما�شة  اأنها يف حاجة  كما  عملها احليادية; 

جديدة  عاملية  ومييعيياييير  �ييشييوابييط  لو�شع 

وترفع  الت�شنيف  موؤ�ش�شات  عمل  حتكم 

من كفاءتها، وت�شمن حياديتها و�شفافيتها 

املتناهية. 

وي�شيف اأن بع�س موؤ�ش�شات الت�شنيف 

يتهم  اأن  ميكن  وبع�شها  بحيادية،  تعمل  ل 

خا�شة  فيها،  النزاهة  معاير  بانخفا�س 

و�شركات  ل�شناديق،  املتميز  تقييمها  يف 

فال�س ما اأدى اإىل حتميل  كانت معر�شة لالإ

امل�شتثمرين خ�شائر فادحة. 

قييطيياعييات  تق�شيم  ميييكيين  اأنييييه  ويييييرى 

بح�شب  الت�شنيف  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  اهييتييمييام 

البوعينين: سقوط شركات ضخمة 
مؤسسات  يدين  عالمًيا  مصنفة 
التصنيف إما لتقصيرها أو لعجزها 
إلى حقيقة وضعها  الوصول  عن 

المالي الضعيف.

ال�شيادية  الت�شنيفات  ومنها:  التخ�ش�س، 

)الدول(، القطاعات امل�شرفية، امل�شارف، 

واأ�شواق  ال�شتثمار،  �شناديق  ال�شركات، 

ال�شيادية  الت�شنيفات  كانت  ورمبييا  املييال. 

اأكرثها خطورة، واأعظمها تاأثًرا، لذا حتر�س 

الت�شنيف  مييعيياييير  مييراعيياة  عييلييى  الييييدول 

من  نف�شه  الوقت  يف  تخ�شى  كما  العاملية، 

انحراف بع�س موؤ�ش�شات الت�شنيف العاملية 

ودخولها يف  القت�شادي،  �شرها  عن خط 

من  ي�شعف  ما  متفرقة،  �شيا�شية  خطوط 

ال�شكوك  ويثر  املقدمة،  التقارير  جييودة 

موؤ�ش�شات  لها  تتو�شل  التي  النتائج  حييول 

الت�شنيف يف الغالب. 
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موؤ�ش�شات  اإىل  البوعينني  وتييطييرق 

الت�شنيف اخلليجية التي تهتم يف الغالب 

معظمها  اأن  اإىل  م�شًرا  �شهم  الأ باأ�شواق 

�شهم، بل  على عالقة بال�شتثمار يف �شوق الأ

اإن بع�س �شركات ال�شتثمار ل تتوانى عن 

اإ�شدار تقارير تت�شمن تو�شيات مبا�شرة، 

�شهم اخلليجية، وهذا  اأو تقييما لبع�س الأ

يقحمها يف مع�شلة »تعار�س امل�شالح«. ويف 

العامني املا�شيني اأ�شدرت بع�س ال�شركات 

�شهم املحلية، وغالبيتها  تقارير متعلقة بالأ

�شهم يف ال�شوق،  كانت معاك�شة حلركة الأ

الهدف  ال�شكوك حول  من  الكثر  اأثار  ما 

احلقيقي من وراء تلك التقارير.

ال�شتثمار  جاذبية  م�شتوى  عن  العاملية 

اجلانبني  وكييال  ال�شعودي،  القت�شاد  يف 

التقييمات  الوطني.  لالقت�شاد  مهمان 

ال�شركات  املالية،  للقطاعات  املتحفظة 

الئتمان  توفر  توؤثر يف قدرتها على  رمبا 

الالزم عاملًيا، اأو حتقيق النجاح لل�شندات 

واليي�ييشييكييوك امليي�ييشييدرة حمييليييييا، يف حني 

لل�شركات  يجابية  الإ التقييمات  ت�شاعد 

اليي�ييشييعييودييية يف تييوفيير الئييتييمييان اليييالزم 

ا. وباأ�شعار مغرية اأي�شً

يجابية  الإ التقييمات  اأن  اإىل  وي�شر 

للبيئة ال�شتثمارية، والقت�شاد ب�شكل عام 

جنبية  الأ ال�شتثمارات  تدفق  على  ي�شاعد 

و�شهولة،  ي�شر  بكل  ال�شعودية  ال�شوق  يف 

والييعييكيي�ييس �ييشييحيييييح. ومييين هيينييا نييقييول اإن 

موؤ�ش�شات الت�شنيف العاملية، واإن حتفظنا 

تبقى  اأنها  اإل  وحياديتها،  كفاءتها،  على 

من املوؤثرين الرئي�شني يف اتخاذ القرارات 

القت�شادية حول العامل.

ملوؤ�ش�شات  اأنه ل ميكن  اأي�شا  وي�شيف 

التقييم اأن تعمل بحيادية طاملا اأنها تدير 

حمافظ ا�شتثمارية، على اأ�شا�س اأن بع�س 

التقارير الدقيقة املعلنة ميكن اأن تتعار�س 

من  وحتييرمييهييا  املييوؤ�ييشيي�ييشيية،  م�شلحة  مييع 

�شا�س على ربحية  دخل مايل يعتمد يف الأ

ال�شناديق ل خ�شارتها. 

ملوؤ�ش�شات  ميكن  باأنه  حديثه  ويختم 

على  مبا�شًرا  تاأثرا  توؤثر  اأن  الت�شنيف 

يتعلق  فيما  خا�شة  ال�شعودي  القت�شاد 

اقت�شاد  ي  لأ ميكن  ل  اليييذي  بييالئييتييمييان 

عنه،  مبعزل  والزدهيييار  العمل  العامل  يف 

ال�شورة  ر�ييشييم  يف  الييتيياأثيير  اإىل  اإ�ييشييافيية 

االقتصاد  على  أخطر  االئتماني  التصنيف  وكــاالت  المانع: 
المحلي من غيرها على اعتبار أنها تتعاطى في أمور لها طابع 

السيادية.



35العدد 32 - يونيو 2009تداول34 تداول العدد 32 - يونيو 2009 35العدد 32 - يونيو 2009تداول34 تداول العدد 32 - يونيو 2009

األزمة المالية العالمية كشفت استشراء الفساد في أروقة 
شركات التصنيف االئتماني العالمية نفسها.

مآسي موديز
ماغازين«  اإنييد  »ويييك  جملة  ن�شرت 

»ماآ�شي  عيينييوان  تييقييريييًرا حتييت  مييوؤخييًرا 

املعروف  الكاتب  اأن  فيه  اأوردت  موديز« 

منت�شف  يف  كييتييب  فييريييدمييان  تييومييا�ييس 

بالرغم  اأنه  فيه  جاء  مقاًل  الت�شعينيات 

اأن  اإل  ال�شوفيتي،  الحتييياد  انهيار  ميين 

زالييت  ومييا  القطبية  ثنائي  ظييل  الييعييامل 

الوليات  اأولهييمييا  عظميان  قوتان  فيه 

موديز  وكالة  فهي  الثانية  اأما  املتحدة، 

ال�شيادية.  ال�شندات  ت�شنيف  خلدمات 

وقال فريدمان حينها »اإذا كانت الوليات 

دوليية  اأي  تييدميير  اأن  ت�شتطيع  املييتييحييدة 

وت�شويتها  بالقنابل  ق�شفها  خييالل  من 

ر�س، فاإن »موديز« ت�شتطيع اأن تدمر  بالأ

ت�شنيف  تخفي�س  خييالل  ميين  دوليية  اأي 

�شنداتها«. 

ذائعة  مييوديييز  وكيياليية  اأن  اإىل  ي�شار 

منت  الئتماين  الت�شنيف  يف  ال�شيت 

وتييطييورت خيييالل الييقييرن املييا�ييشييي حتى 

وهناك  املا�شي،  العام  املدوي  �شقوطها 

ميين يييرى اأنييهييا حتولت ميين طييرف اأمييني 

�شواق املالية  �شاهر على اأمن و�شالمة الأ

�شواق، وعلى  اإىل »مب�شر ومروج« لهذه الأ

املالية  باملنتجات  يتعلق  فيما  خيي�ييس  الأ

املحفوفة  القرو�س  وهي  املعاد هيكلتها، 

البنوك  قامت  التي  واملتعرثة  خطار  بالأ

وت�شنيفها  وتنظيمها  جتميعها  باإعادة 

لتعطيها اأ�شماء اأدوات مالية اأكرث تعقيًدا 

املمار�شات  هييذه  اأدت  و»قييد  وغمو�شا. 

خالل العام املا�شي اإىل تركيع القت�شاد 

امل�شكالت  من  كثرا  ومعاناته  العاملي 

نتيجة هذه  ب�شبب ما حل به من ويالت 

دوات«.  الأ

وييييالحيييظ الييعييديييد مييين املييراقييبييني 

)يف  احلا�شر  الييوقييت  يف  امل�شرعني  اأن 

اأوروبا  دول  من  وعدد  املتحدة  الوليات 

الغربية( باتوا يتخذون مواقف مت�شددة 

حيال وكالت الت�شنيف. فبعد اأ�شبوع من 

ن�شر جملة »ويك اإند ماغازين« مقاًل اأثار 

اجلدل يف ال�شوق القت�شادي ا�شتدعيت 

وا�ييشيينييطيين  اإىل  الييتيي�ييشيينيييييف  وكييييييالت 

الكوجنر�س.  اأع�شاء  اأميييام  مل�شاءلتها 

وقال ع�شو الكوجنر�س هرني واك�شمان، 

الذي اأطاح مبحا�شبي �شركة اإنرون لدى 

انهيارها يف عام 2002 »اإن الف�شل الذي 

الئتماين  الت�شنيف  وكييالت  به  منيت 

ميثل ق�شة اإخفاق هائلة«. 

وروبيييي  ويف اأوروبييييا بييداأ الحتييياد الأ

باإعداد قوانني جديدة �شيكون من �شاأنها 

دراميياتيييييكييييية  تييغيييييرات  تطبيق  فيير�ييس 

جديدة يف وكالت الت�شنيف، قد يذهب 

بع�شها اإىل حد تفكيك الوكالت الكربى 

الثالث وهي: موديز، �شتاندارد اآند بورز 

واأخًرا فيت�س. 

اأما على م�شتوى �شركات الت�شنيف 

الئتماين العاملية فرى اأنها اأخطر على 

القت�شاد املحلي من غرها على اعتبار 

اأنها تتعاطى يف اأمور لها طابع ال�شيادية، 

وروبييييية  الأ املفو�شية  بقيام  م�شت�شهًدا 

بفر�س جمموعة من ال�شروط ال�شارمة 

على وكالت الت�شنيف الئتماين بعد اأن 

اأخطارها  قراءة  وتعاظم  جتاوزها  ثبت 

زمة.  على الدائرة املالية كاملة بعد الأ

التجارية  ال�شركات  اإىل  �شافة  وبالإ

واملالية يرى املحلل القت�شادي الدكتور 

الت�شنيف  �ييشييركييات  اأن  املييانييع  خييالييد 

الييدول  تقييم  يف  ا  اأي�شً تهتم  الئتماين 

وقييانييونييييية  �شيا�شية  نييواحييي  عيييدة  ميين 

بتناول  تقوم  ثم  وغييرهييا،  واقت�شادية 

وامل�شرفية،  املالية  قطاعاتها  تقييم 

مطالًبا بر�شد الثقة يف تقييماتها والتي 

لييدى  جييارفيية  �شعبية  وتك�شب  تييتييزايييد 

حد  على  واملوؤ�ش�شاتي  الفردي  املتعامل 

يف  برمته  القت�شاد  يدخل  قد  ما  �شواء 

التي  ال�شركات  هييذه  توجهات  اأخييطييار 

رمبا كانت �شيا�شية اأو اإيديولوجية بحتة، 

بها يف  الثقة  الذي عزز  مر  الأ اأن  ورمبا 

ال�شعودية  البنوك  حيياجيية  هييو  الييداخييل 

اأو  �شخمة  خارجية  لقرو�س  واخلليجية 

رمبا �شلعة النفط التي تتداول يف اأ�شواق 

املتعلقة  العوامل  من  غرها  اأو  خارجية 

بالتجارة بني دول اخلليج والعامل، لكنه 

يوؤخذ  اأن  يجب  مر  الأ هذا  اأن  اإىل  اأ�شار 

الراهنة  املالية  زمة  الأ بعد  يف احل�شبان 

اليييدول  اأو  اخلييليييييج  دول  تييعييمييل  بييحيييييث 

موؤ�ش�شات  عمل  تطوير  على  العربية 

�شمان  عرب  موثوقيتها  وتعزيز  م�شابهة 

ذات  ب�شرية  بكوادر  وتاأهيلها  حياديتها 

خربة ودراية.
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بروفايل

اإلنماء ..

مصرف غير تقليدي وعمالق 
مالي قادم للمنافسة بقوة

م/15  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  عامة  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  مناء  الإ م�سرف  تاأ�س�س 

مليار  اإىل  مق�سم  ريال  مليار   15 مال  براأ�س  )2006/3/28م(  1427/2/28ه���  وتاري������������خ 

و500مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم ع�سرة ريالت.

الباقية  الن�سبة  خ�س�ست  فيما  امل�سرف  راأ�سمال  من   %70 يف  ال�سعوديون  املواطنون  واكتتب 

وقدرها 30% لكل من: �سندوق ال�ستثمارات العامة، املوؤ�س�سة العامة للتقاعد واملوؤ�س�سة العامة 

للتاأمينات الجتماعية بن�سبة 10% لكل منها اأي ما يعادل 4.5مليار ريال .



�3العدد 32 - يونيو 2009تداول36 تداول العدد 32 - يونيو 2009 �3العدد 32 - يونيو 2009تداول36 تداول العدد 32 - يونيو 2009

تقدير دويل

ف�شل يف تاريخ  كان عام 2008م رمبا الأ

امل�شرف  اأعلن  ففيه  ن  الآ حتى  امل�شرف 

2008م،  اإبريل  يف  �شهمه  لأ العام  اكتتابه  

يف  �شخم  الأ بامل�شرف  م�شوؤولون  واعتربه 

طرح  مت  حيث  ال�شعودية  الكتتابات  تاريخ 

ال�شركة  اأ�شهم  اإجييمييايل  ميين  املئة  يف   70

ريال  مليار   10.5 بقيمة  العام  لالكتتاب 

�شعودي.

وحقق الكتتاب جناًحا اأهله لنيل جائزة 

من  املقدمة  2008م  للعام  اكتتاب  اأف�شل 

جملة »بانكر« التابعة ملجموعة »فاينان�شيال 

تاميز« وهي اإحدى املجموعات الرائدة دولًيا 

يف جمال تقدمي التقارير املالية وذلك بعد 

�شهم امل�شرف. حتليلها لالكتتاب العام لأ

داء املايل االأ

م�شرف  اأعييليين  2009م  مييار�ييس  ويف 

�شهر  الإمناء حتقيق اأرباح �شافية خالل الأ

2009م   اجلارية  ال�شنة  من  وىل  الأ الثالثة 

بلغ  وبييذلييك  ريييييال،  ميياليييني   109 قييدرهييا 

املايل احلايل  للعام  امل�شرف  اأرباح  �شايف 

حتى نهاية �شهر مار�س املا�شي 499 مليون 

اإجمايل  اأن  املالية  النتائج  واأظهرت  ريال، 

مليون   16187 بلغت  امل�شرف  مييوجييودات 

مليون   2348 ال�شتثمارات  واإجمايل  ريال، 

امل�شاهمني  حقوق  اإجمايل  بلغ  فيما  ريييال، 

15499 مليون ريال، وربحية ال�شهم 0.33 

ريال.

وبييييرر امليي�ييشييرف وقييتييهييا عيييدم وجيييود 

العام  ميين  املقابلة  الييفييرتة  مييع  مييقييارنييات 

وىل  الأ املييالييييية  ال�شنة  هييذه  كييون  املييا�ييشييي 

مايو   26 الفرتة من  تغطي  التي  للم�شرف 

 31 وحتى  الييوزاري(  القرار  )تاريخ   2008

دي�شمرب 2009.

خالل  �شيتم  امل�شرف  ت�شغيل  اأن  كما 

ال�شنة اجلارية مع نهاية الربع الثاين حيث 

لية  الآ نظمة  الأ على  الختبارات  اإجييراء  مت 

املا�شي  مييار�ييس  يف  فعلًيا  امل�شرف  وبيييداأ 

ا�شتالم جمموعة من الفروع حيث انطلقت 

اأعمال التجهيز والتاأثيث لتكون هذه الفروع 

عليها  يعتمد  التي  الييفييروع  �شبكة  بيياكييورة 

امل�شرفية  اخلييدمييات  تقدمي  يف  امل�شرف 

لل�شراف  �شبكة  اإىل  اإ�ييشييافيية  لييلييعييمييالء 

كما  اململكة،  مناطق  جميع  تغطي  يل  الآ

القنوات  عرب  امل�شرفية  اخلدمات  �شتتاح 

لكرتونية املختلفة. الإ

ال��ساطة املالية

ويف اإبريل 2009م  دخل امل�شرف ن�شاط 

اأ�ش�س �شركة و�شاطة  الو�شاطة املالية حيث 

مالية تابعة له هي الإمناء لال�شتثمار التي 

املالية  ال�شوق  هيئة  ترخي�س  على  ح�شلت 

وراق املالية بعد اأن  ملمار�شة جميع اأعمال الأ

لالئحتي  وفقا  النظامية  املتطلبات  اأكملت 

�شخا�س املرخ�س  وراق املالية، والأ اأعمال الأ

ال�شوق  هيئة  جمل�س  من  ال�شادرتني  لهم 

العالقة يف  ذات  خرى  الأ نظمة  والأ املالية، 

اململكة العربية ال�شعودية.

منيياء  الإ متييار�ييس  الرتخي�س  ومبييوجييب 

ح�شب  املالية  وراق  الأ اأعييمييال  لال�شتثمار 

الالئحة ال�شادرة بقرار هيئة ال�شوق املالية 

رقم 2-83-2005 وتاريخ 1426/5/21هي، 

ووكيييييل  اأ�ييشيييييل  ب�شفة  الييتييعييامييل  وتيي�ييشييمييل 

والرتتيب،  دارة،  والإ بالتغطية،  والتعهد 

وراق  وتقدمي امل�شورة، واحلفظ يف اأعمال الأ

املالية.

لال�شتثمار  منيييياء  الإ ميييال  راأ�ييييس  وبييلييغ 

 100 اإىل  مق�شم  ريييال  مليار  بييه  امل�شرح 

مليون �شهم مت�شاوية القيمة قيمة كل منها 

املييدفييوع مائتان  امليييال  وراأ�ييييس  رييييالت   10

اأ�شهم  وجميعها  رييييال  مليون  وخم�شون 

عادية.

وجاءت موافقة هيئة ال�شوق املالية على 

مبمار�شة  لال�شتثمار  مناء  لالإ الرتخي�س 

جهود  �شمن  املالية  وراق  الأ اأعمال  جميع 

الهيئة وم�شاعيها املتوا�شلة لدعم وت�شجيع 

القطاع اخلا�س للقيام بدور فاعل يف دعم 

م�شرة القت�شاد الوطني، مبا يفتح املجال 

ا�شتثمارية  خدمات  لتقدمي  ال�شركة  اأمييام 

متطورة.

وتعد الإمناء لال�شتثمار اأوىل ال�شركات 

التابعة للم�شرف وهي حتر�س على تقدمي 

املتوافقة  ال�شتثمارية  املنتجات واخلدمات 

وتوفر  ال�شرعية  وال�شوابط  حييكييام  الأ مع 

منظومة  وال�شركات  فراد  الأ من  ل�شركائها 

تقدم  ال�شتثمارية،  املنتجات  من  متكاملة 

ونييوافييذ  احلديثة  الييفييروع  ميين  �شبكة  عييرب 

وقنوات اإلكرتونية متعددة ومتطورة.

اأكرب  اأحييد  باعتباره  امل�شرف  وييياأمييل 

امل�شارف ال�شعودية املوؤ�ش�شة من حيث راأ�س 

املال تنفيذ خطط عمله الواعدة التي ترمي 

تطلعات  حتقيق  واإىل  بن�شاطاته  النمو  اإىل 

حتقيق  اإىل  �شافة  بالإ ومن�شوبيه  عمالئه 

العوائد اجليدة للم�شاهمني يف امل�شتقبل.

امل�شتقبلية  ل�شرتاتيجيته  يتوقع  كما 

القطاع امل�شريف  رئي�شًيا يف  دوًرا  توؤدي  اأن 

موظفني  عرب  تنفيذها  و�شيتم  ال�شعودي 

امل�شتوى  على  حييدث  الأ هي  وتقنيات  اأكفاء 

ذلك  خالل  من  امل�شرف  وي�شعى  العاملي، 

يف  مبتكرة  منتجات  و  خدمات  تقدمي  اإىل 

وال�شركات  امل�شرفية  التجزئة  جمييايل 

حيييكيييام  وجييميييييعييهييا وفييييق اليي�ييشييوابييط والأ

ال�شرعية.
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خالد الزومان من الرياض



احتاد  رئي�س  يو�سف  اأحمد  عدنان  ك�سف 

التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����س��ارف 

البنوك  اأن  امل�سرفية  ال��ربك��ة  ملجموعة 

على  الرقابة  اأحكمت  اخلليجية  املركزية 

موال القذرة  التعامالت امل�سرفية املتعلقة بالأ

ال�سنوات  يف  قامت  كما  م���وال،  الأ وتبيي�س 

ال�سبع ال�سابقة بعمل تدريب مكثف بخ�سو�س 

املالية  واجل��رائ��م  م���وال  الأ غ�سيل  مو�سوع 

قامت  كذلك  العامل.  اأنحاء  يف  ترتكب  التي 

بن�سر توعية للم�سارف اخلليجية بخ�سو�س 

ل�سو�س  �سبكات  ومراقبة  التزوير  عمليات 

البنوك  ق��ام��ت  ح��ي��ث  الئ��ت��م��ان  ب��ط��اق��ات 

املركزية بن�سر الوعي واإجراء دورات لك�سف 

تزوير  بخ�سو�س  وامل�ستجدات  ن��ظ��م��ة  الأ

بطاقات الئتمان.

نجحت  اإلسالمية  البنوك 
في تطبيق )بازل 2(

على  ال��س��ي��ط��رة  ت��م��ت 
األم���وال  تبييض  عمليات 
تجفيف  مع  التعامل  ويجري 

منابعها 

و�شدد على اأهمية الدور املنوط باحتاد 

املالية  زمييية  الأ ظل  يف  العربية  امل�شارف 

العاملي  املايل  النظام  ب�شياغة  يتعلق  فيما 

عقد  يف  الييتييو�ييشييع  اإىل  ميي�ييشييًرا  اجليييدييييد، 

ال�شراكات بني الحتاد والبنوك العاملية.

واأو�شح رئي�س احتاد امل�شارف العربية 

اأن امل�شارف  »تييداول«  يف حييواره مع جملة 

نظمة  الأ طبقت  والتقليدية  �ييشييالمييييية  الإ

املتعلقة باتفاقية )بازل 2( وهو ما اأعطاها 

هذه  لتواكب  اأنظمتها  بتطوير  للقيام  ثقاًل 

التحديات العاملية اجلديدة، وهناك جدية 

ما  مييع   )2 )بيييازل  تطوير  تعديل  يف  ن  الآ

واأنظمة  اآلية  بو�شع  القيام  منها  ي�شتدعي 

جديدة ملواكبة هذه التطورات.

احتاد امل�ضارف العربية

- ما اأبرز ن�ساطات واأهداف احتاد امل�سارف 

العربية؟

على  العربية  امل�شارف  احتيياد  يعمل 

واملالية  املوؤ�ش�شات امل�شرفية  تقدمي �شورة 

وم�شوؤولية  بييدقيية  واحتياجاتها  العربية 

راء وبرامج  وامل�شاركة بفاعلية يف تقدمي الآ

امليي�ييشييارف الييعييربييييية وذليييك ميين امليينييظييار 

ي�شعى  وهو  الحتيياد،  لوظائف  الكال�شيكي 

وتقدمي  الييراأي  واإبيييداء  املييوارد  توجيه  اإىل 

امليي�ييشييورة لييلييهييييياكييل الييدولييييية الييتييي تييقييوم 

البنوك  نظمة  لأ جديدة  معاير  ب�شياغة 

الدولية  املوؤ�ش�شات  هييذه  واجييهييت  بعدما 

م�شاكل كبرة.

- ه���ل مت ت��ف��ع��ي��ل ال�������س���راك���ة ب���ن احت���اد 

امل�������س���ارف ال���ع���رب���ي���ة م����ع ال��ت��ج��م��ع��ات 

امل��م��اث��ل��ة يف م��ن��اط��ق ال����ع����امل؟ وك��ي��ف 

�ست�ستفيد منها البن�ك العربية؟

بتوقيع  �شابقة  اأوقييات  يف  الحتيياد  قام 

لتاأكيد امل�شاركة بني الحتاد  اتفاقات عدة 

اجلمعيات  وكييذلييك  الييدولييييية  والييهيييييئييات 

امل�شارف  جمعية  مع  ذلك  ومت  امل�شرفية 

ومع  والبلجيكية  والفرن�شية  يييطييالييييية  الإ

والربيطانية،  وروبييييية  الأ البنوك  جمعيات 

�ييشييواق  الأ اأو�ييشيياع  ل�شوء  ونييظييًرا  ن  الآ اأمييا 

ب�شكل  دوره  يفعل  اأن  فعلى الحتاد  العاملية 

العاملي  املييايل  النظام  �شياغة  جتاه  اأقييوى 

اجلديد.
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- هل هناك ح�افز يف هذه الدول لت�سجيع 

لال�ستثمار  جلذبه  العربي  امل�ستثمر 

امل�سريف يف املنطقة العربية؟

هيينيياك ا�ييشييتييمييرار لييتييجييارب جيييييدة يف 

وروبي العربي خا�شة يف  جمال التعاون الأ

التفاقات  لهذه  وتنفيًذا  امل�شريف  القطاع 

اإن�شاء  مت  ال�شابق  يف  توقيعها  مت  الييتييي 

وكان  م�شرتكة  اأوروبييييية  عربية  م�شارف 

على راأ�شها اآنذاك بنك يوباف الذي اأ�ش�س 

والبنوك  جمتمعة  العربية  الييبيينييوك  بييني 

ليقوم  ال�شراكة  هذه  تفعيل  ومت  الفرن�شية 

اأوروبيييا  يف  لييه  فييروع  بافتتاح  البنك  هييذا 

توقيع �شراكة  ال�شبعينيات ثم مت  بداية يف 

نكليزية. مع البنوك اليطالية والإ

بن�ك اخلليج

- هل حتظى البن�ك يف اخلليج بح�سانة 

زمة  من ن�ع ما منعتها من التاأثر باالأ

ترفع  ق��د  التي  الع�امل  وم��ا  املالية؟ 

امل�����س��ارف؟  ق��ط��اع  يف  النم�  ن�سب  م��ن 

ه���ل ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ب��ن���ك امل��رك��زي��ة يف 

رب��ح��ي��ة قطاع  ت�����س��در  دور يف  اخل��ل��ي��ج 

البن�ك؟

مبعظمها  الييبيينييوك  اأن  احلييقيييييقيية  يف 

عييييمييييال الييكييثييرة  مييتييحييفييظيية وبيي�ييشييبييب الأ

ال�شنوات  خالل  اخلليج  دول  يف  املوجودة 

ن�شاط  جمييال  انح�شر  ال�شابقة  اخلم�س 

معظمها يف منطقتها ما جنبها الدخول يف 

�شواق الدولية وقد تطور الكثر من هذه  الأ

وكان  اخلليج  حكومات  قبل  من  امل�شاريع 

�شعار الدولية ما  املردود جيًدا مقارنة بالأ

الحتفاظ  على  اخلليجية  البنوك  �شجع 

ب�شيولتها يف نطاق املنطقة العربية كذلك 

لديها  كانت  كثرة  �شركات خليجية  وجود 

بدورها  قامت  العربية  البنوك 
تجاه مجتمعاتها التي تعمل بها

املالية  �شواق  لالأ اأ�شهمها  طرح  يف  الرغبة 

ملدة  ا�شتثنائية  اأرباًحا  البنوك  اأعطى  ما 

 ،2006 حييتييى   2001 ميين  �ييشيينييوات  �ييشييت 

البنوك  اخلليجية  الييدول  �شجعت  كذلك 

فتح  ما  العقار  قطاع  بتمويل  لها  و�شمحت 

من  مقيًدا  ال�شابق  يف  كان  جماًل  اأمامها 

البنوك اخلليجية  اأعطى  الدول وهذا  قبل 

خماطرها  وتنويع  اأ�شولها  لنمو  جميياًل 

قبل  ميين  ت�شدد  هناك  ذلييك  اإىل  اإ�شافة 

املحافظ  على  اخلليجية  املركزية  البنوك 

الدولية حيث يبدو اأن هناك معاير وقيوًدا 

خا�شة بالن�شبة لتوزيع هذه املحافظ.

- هل تعتقد اأن البن�ك املركزية اخلليجية 

املالية  اجلرائم  �سد  الرقابة  اأحكمت 

اأو �سد دخ�ل اأي اأم�ال م�سب�هة؟

نعم اأحكمت ذلك وقامت يف ال�شنوات 

ال�شبع ال�شابقة بعمل تدريب مكثف بخ�شو�س 

املالية  واجلرائم  مييوال  الأ غ�شيل  مو�شوع 

التي ترتكب يف اأنحاء العامل كذلك قامت 
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بزيادة  بدأت  اإلسالمية  البنوك 
رؤوس أموالها والتوسع لتقديم 

الجديد في السوق المالية

بن�شر توعية للم�شارف اخلليجية بخ�شو�س 

التزوير ومراقبة �شبكات ل�شو�س  عمليات 

البنوك  قييامييت  الئييتييمييان حيييييث  بييطيياقييات 

دورات  واإجييييراء  الييوعييي  بن�شر  املييركييزييية 

بخ�شو�س  وامل�شتجدات  نظمة  الأ لك�شف 

تزوير بطاقات الئتمان.

اأ�سلمة امل�سارف

ال��ب��ن���ك يف تقدمي  ب��ع�����ص  ل��ت���ج��ه  - ه��ل 

إ���س��الم��ي��ة دور يف  ا خ��دم��ات م�����س��رف��ي��ة 

زمة العاملية؟ حمايتها من تداعيات االأ

ال�شابقة  الييفييرتة  يف  الييبيينييوك  متكنت 

وبرجمياتها  لييييية  الآ اأنظمتها  تطوير  ميين 

واأنظمة املراقبة واإدارة املخاطر ما و�شعها 

بداأت  كذلك  الدولية،  البنوك  م�شاف  يف 

�شالمية خالل ال�شنوات املا�شية  البنوك الإ

قطاعات  يف  والييدخييول  حمفظتها  بتنويع 

به  �ييس  بيياأ ل  وجييزء  اإقليمية  منها  جييديييدة 

�ييشييواق  الأ يف  الييدخييول  بيييداأت  حيث  دويل، 

واإعادة  وتنظيمها  �شركات  و�شراء  الدولية 

طرحها مرة ثانية كما تفعل البنوك العربية 

التقليدية.

- ه���ل ال��ه��ي��ئ��ات ال�����س��رع��ي��ة يف امل�����س��ارف 

اأم  ل��ل��رق��اب��ة  اأم  ل��ل��ف��ت���ى  ���س��الم��ي��ة  االإ

كليهما مًعا؟

يف  ال�شرعية  الييرقييابيية  هيئة  وظييائييف 

يف  فقط  تنح�شر  ل  �شالمية  الإ البنوك 

الرقابة اأو الفتاوى لكن كذلك م�شوؤولياتها 

واإبداء امل�شورة والتاأكد  التدريب  اإىل  تت�شع 

املوؤ�ش�شات  اإجييييراءات  اأن  ميين  والتدقيق 

ال�شريعة  مييع  تتطابق  وعملياتها  املييالييييية 

�شالمية وهي لها دور مهم يف اإن�شاء كل  الإ

�شا�شي  الأ النظام  يلزم  �شالمية  الإ البنوك 

ولها  موجودة  ال�شرعية  الهيئة  تكون  بيياأن 

والتدقيق  العمليات  يخ�س  فيما  فعال  دور 

فيها من الناحية ال�شرعية.

���س��الم��ي��ة  - ك��ي��ف ت�����س��ت��ث��م��ر امل�����س��ارف االإ

اأم�الها؟ وما طبيعة عق�د امل�ساربة؟

امل�شارف  ت�شتثمر  كيف  ناحية  ميين 

لها نظاًما متطوًرا  فاإن  اأموالها  �شالمية  الإ

وال�شتثمارات  املخاطر  توزيع  ناحية  من 

عليها  امل�شادقة  متييت  منتجات  وهيينيياك 

هييذه  تنظم  الييتييي  ال�شرعية  الييهيييييئييات  يف 

البنوك  فاإن  �شابًقا  اأ�شرنا  وكما  العمليات، 

املنتج  ميين  اخلييييروج  بييييداأت  �ييشييالمييييية  الإ

منها  منتجات  عدة  اإىل  واملرابحة  الواحد 

بالتمليك  املنتهية  جارة  بالإ امل�شاركة  مثاًل 

جيييييارة املييو�ييشييوفيية بييالييذميية ومتييويييالت  والإ

ال�شلم وامل�شاركات.

من  النوعية  هذه  تعامالت  من  وكثر 

ون�شبة  املرابحات  يف  تنح�شر  امل�شارف 

ولالحتياجات  جل  الأ ق�شرة  كانت  كبرة 

متت  الفرتة  هييذه  خييالف  لكن  ال�شرورية 

ميين اخلييدمييات  اإ�ييشييافيية جمموعة جييديييدة 

البنوك  يف  �ييشييرًعييا  عليها  املييوافييقيية  جييرى 

الييبيينييوك  اأن  اإىل  اإ�ييشييافيية  �ييشييالمييييية،  الإ

اأموالها  روؤو�ييس  بزيادة  بييداأت  �شالمية  الإ

يف  اجلديد  لتقدمي  ودولًيا  عربًيا  والتو�شع 

ال�شوق املالية.

العمل  ي�اجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وم��ا   -

�سالمي؟ امل�سريف االإ

امل�شارف  تواجه  التي  التحديات  اإن 

م�شتقباًل  �شتظهر  والتقليدية  �شالمية  الإ

ما  وهييو  »بييييازل2«  نييظييام  تطبيق  مت  حيث 

بتطوير  للقيام  البنوك  لهذه  ثقاًل  اأعطى 

اجلديدة  نظمة  الأ هييذه  لتواكب  اأنظمتها 

ن يف تعديل تطوير بازل 2  وهناك جدية الآ

ما ي�شتدعي منها القيام بو�شع اآلية واأنظمة 

جديدة ملواكبة هذه التطورات.

الرقابة امل�سرفية والدور االجتماعي

على  م�����ال  االأ غ�سيل  عمليات  اآث���ار  م��ا   -

دول���ة عربية  ي  ال���ط��ن��ي الأ االق��ت�����س��اد 

وانعكا�ساتها االجتماعية براأيك؟

تبيي�س  اأنييظييميية  اأن  نن�شى  األ  يييجييب 

التغرات  ملواكبة  تطويرها  مت  قد  مييوال  الأ

ال�شيطرة  ومتييت  الييعييامل  يف  حتييدث  الييتييي 

التعامل  يجري  كما  العمليات،  تلك  على 

منابعها  جتفيف  مع  ا  اأي�شً بعيد  حد  اإىل 

وم�شادرها.

- اإىل اأي مدى ترى قيام البن�ك العربية 

الدول  جتاه  االجتماعية  مب�س�ؤوليتها 

التي تعمل بها؟

عجلة  دفييع  يف  دور  العربية  للبنوك 

حيث  الجييتييميياعييييية  والتنمية  القييتيي�ييشيياد 

ي�شهد الكثر من امل�شارف العربية تو�شًعا 

يف جمال امل�شاريع ذات املنفعة العامة وقام 

الكثر من البنوك العربية خالل ال�شنوات 

املجال  هذا  باإجنازات �شخمة يف  املا�شية 

امل�شت�شفيات  اإن�شاء  املثال  �شبيل  على  منها 

وو�ييشييع تيي�ييشييهيييييالت خييا�ييشيية لييلييتييدريييب يف 

تربعات  بتقدمي  قامت  وكذلك  اجلامعات 

كيييثيييرة لييلييجييمييعيييييات اخليييريييية يف دولييهييا 

وبن�شاطات عدة واعدة اأخرى.

ف���راد  - م����اذا ع���ن ج����ان���ب ال��ت��ط���ي��ر ل���الأ

العاملن يف القطاع امل�سريف؟ وهل قام 

االحتاد بدوره يف ذلك؟

من  امل�شرفية  الييكييوادر  تدريب  يعترب 

اأن  ا  خ�شو�شً العربية  امل�شارف  اأولويات 

مفهوًما  عربية  دولييية  كييل  يف  ن  الآ هيينيياك 

امل�شرفية  الثقافة  ون�شر  لتدريب  ا  خا�شً

اإ�شالمية وقد قام احتاد  اأم  تقليدية كانت 

�شقل  يف  هييام  بيييدور  العربية  امليي�ييشييارف 

دورات  وبيياإعييداد  العربية  الييكييوادر  وتنمية 

وندوات وور�س يف جمالت م�شرفية عدة، 

�شارة اإىل اأن الحتاد يعتمد  كذلك جتب الإ

بالندوات يف جميع  ا  �شنوًيا خا�شً برناجًما 

الدول العربية ويقوم باإعداد برامج خا�شة 

للبنوك العربية يف جمالت عدة خا�شة يف 

موال. جمال اإدارة املخاطر وغ�شيل الأ

ال��ت���ع��ي��ة  يف  ع�������الم  االإ دور  ع���ن  م�����اذا   -

ب�سيا�سات واأن�سطة البن�ك العربية؟

خرة منًوا يف الوعي  �شهدت الفرتة الأ

ا  وخ�شو�شً امل�شريف  املجال  يف  عالمي  الإ

املوؤ�ش�شات  ن�شاطات  بتغطية  يتعلق  ما  يف 

املالية واإبراز دورها يف القت�شاد العربي، 

اأق�شام  بييياإدراج  اهتمت  ال�شحف  اأن  كما 

الوعي  لن�شر  اليومية  ال�شحف  يف  خا�شة 

امل�شريف بني قرائها وهذا دور هام وحيوي 

عالم العربي. ي�شكر عليه الإ
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كيف تتفادى 
األخطاء 

في سوق 
األسهم؟

يف العدد املا�سي من تداول 

خا�سة  اأم��ور  ع��دة  اأو�سحنا 

ببناء املحفظة ال�ستثمارية 

ال�ستثمارات  توزيع  وكيفية 

ه���داف  داخ��ل��ه��ا وف���ًق���ا ل���الأ

امل�ستثمر،  قبل  من  املر�سومة 

امل�سوار  نكمل  العدد  هذا  ويف 

خطاء التي  بتو�سيح بع�س الأ

يقع فيها البع�س داخل �سوق 

تفاديها،  وكيفية  ���س��ه��م،  الأ

القرتا�س  كيفية  بيان  مع 

الو�سطاء  وتعريف  للتداول، 

واملقر�سن.
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لها  يتعر�س  التي  ال�شائعة  خطاء  الأ من 

اإىل  توؤدي  ورمبا  �شهم  الأ �شوق  داخل  البع�س 

تورطه باخل�شارة:

التداول ب�سكل متكرر:

اجلديدة  ال�شتثمارات  اأن  من  بالرغم 

وقات،  الأ تكون متاحة يف جميع  والواعدة قد 

لي�س  متكرر  ب�شكل  والييبيييييع  اليي�ييشييراء  اأن  اإل 

ال�شتثمارات  معظم  اإنَّ  جيدة.  ا�شرتاتيجية 

فرتة  خييالل  قيمتها  وتهبط  ترتفع  اجليييييدة 

تخ�شر  فقد  ب�شرعة  بعت  فاإذا  طويلة،  زمنية 

�شتخ�شر  كذلك  الطويل،  املدى  على  ربيياح  الأ

ن ال�شعر قد يهبط اإىل اأقل  اإذا بعت مت�شرًعا لأ

من املبلغ الذي دفعته ل�شراء ال�شهم ولكنه ل 

اختيارك  كان  اإذا  منه  على  لأ يعود  اأن  يلبث 

لل�شهم �شليًما.

االحتفاظ بال�سهم لفرتة ط�يلة:

فرتة  ميين  حمفظتك  داء  لأ متابعتك  اإنَّ 

بيع  خالل  من  اأدائها  قوة  من  تزيد  خييرى   لأ

اأمييا  ال�شعيف.  داء  الأ ذات  ال�ييشييتييثييمييارات 

اأو  خ�شائر  حتقق  التي  �شهم  بالأ احتفاظك 

اإىل تقلي�س  توؤدي  العائد املتدين ف�شوق  ذات 

اأرباحك ال�شنوية لذلك من ال�شروري متابعة 

اأداء  ملعرفة  دوري  ب�شكل  وتقييمها  حمفظتك 

اأ�شولها ومكوناتها.

البحث والتحري قبل �سراء ال�سهم:

عن  تتحرى  اأن  عليك  ا�شتثمار  اأي  قبل 

وذلك  املييايل،  وو�شعها  وممتلكاتها  ال�شركة 

ومواقع  املالية  الن�شرات  قيييراءة  خييالل  ميين 

يف  يييجييري   مييا  ملتابعة  الر�شمية  نيييرتنيييت  الإ

ا التحري عن املواد املالية  ال�شوق، وعليك اأي�شً

لل�شركة ومنتجاتها وخدماتها واأن�شتطها.

�ساعات امل�سللة: املعل�مات واالإ

بيينيياًء  ال�ييشييتييثييمييارات  وبيييييع  �يييشيييراء  اإن 

يعد  الر�شمية  غر  واملعلومات  �شاعات  علىالإ

تنطوي  اإ�شاعة  اأي  ن  لأ اخلطورة  منتهى  يف 

على عدة خماطر منها:

ي ميكن اأن تكون املعلومات غر �شححية.

�شاعة  الإ ميين  الغر�س  يكون  اأن  ميكن  ي 

الت�شليل عن ق�شد حلث النا�س على ا�شتثمار 

غر ر�شيد.

ال�شتثمارات  على  �شاعات  الإ ت�شجع  قد  ي 

املخالفة للقانون والنظام.

تاأكد  معلومة  اأي  مبوجب   العمل   فقبل 

مدى  عن  بنف�شك  التحريات  بيياإجييراء  منها 

مثل  به  موثوًقا  م�شدًرا  ا�شتخدم  �شحتها. 

ن�شرة مالية معروفة وا�شاأل نف�شك ما الفائدة 

التي  املعلومات  مقابل  ال�شخ�س  يجنيها  التي 

املعلومات  م�شدر  تعرف  وهل  لك؟  يقدمها 

وتثق به؟

لذلك، عليك توخي احلذر من املعلومات 

اليييتيييي حتيي�ييشييل عييليييييهييا مييين خييييالل الييربيييد 

لكرتوين اأو الهاتف اجلوال اأو بع�س مواقع  الإ

نرتنت غر الر�شمية. الإ

ل�سهم  الكثري من حمفظتك  تخ�سي�ص 

واحد اأو �سناعة واحدة:

اأو  واحييييًدا  �شهًما  اأن  ميين  الييرغييم  عييلييى 

�شناعة واحدة قد تبدو ا�شتثماًرا ممتاًزا، اإل 

اأموالك يف �شلة واحدة لي�شت  اأن و�شع جميع 

ن هيينيياك دائييًمييا احييتييمييال اأن  فييكييرة جيييييدة لأ

تواجه اأي �شركة اأو قطاع م�شاكل بغ�س النظر 

بعت  واإذا  القطاع،  اأو  ال�شركة  هذه  قوة  عن 

تبني  ا�شتثمارات  ل�شراء  خرى  الأ ا�شتثماراتك 

لحًقا اأنها اختيارات �شيئة فاإنَّك �شتخ�شر كل 

�شيء.

مال  ح�شة  اأخييذ  مبكان  اخلييطييورة  وميين 

للحالت  بييه  حتتفظ  الييتييي  مييالييك  راأ�يييس  ميين 

يف  اإليها  حتتاج  اأمييوال  ا�شتخدام  اأو  الطارئة 

ال�شروريات  ل�شراء اأ�شهم.

االقرتا�ص من اأجل اال�ستثمار:

�شيدر  نييه  اأ تعتقد  ا�شتثماًرا  جتد  عندما 

يغريك  قييد  ذلييك  فييياإنَّ  كييثييرة  اأمييييواًل  عليك 

بالقرتا�س من البنك اأو من قريب اأو �شديق 

املال  من  ممكن   قييدر  اأكييرب  ل�شتثمار  عزيز 

ولكن  ربيياح،  الأ اأكرب قدر ممكن من  وحتقيق 

اأداء ا�شتثمارك بعك�س ما كنت تاأمل  اإذا كان 

به فاإنَّك قد تخ�شر املبلغ املقرت�س واأموالك يف 

الوقت نف�شه، لذلك من احلكمة اأن ت�شتثمر ما 

يتوفر لديك من املال وبناء راأ�س مالك مبرور 

الوقت.

داخل  لالقرتا�س  نظام  هناك  ذلييك  مع 

الراغب  امل�شتثمر  على  لكن  الييتييداول،   �شوق 

مور التالية: فيه اأن يعي الأ

- البحث عن املوؤ�ش�شات التمويلية التي تقر�س 

�شعر )تكلفة القرتا�س(. باأقل الأ
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كيف تستقي معلوماتك؟
�شهم  يجب اأن يبني امل�شتثمر يف �شوق الأ

قراره على معلومات وثيقة ال�شلة مب�شتقبل 

والتحري  البحث  به  يجدر  لذلك  ال�شهم. 

وتتنوع  وميي�ييشييادرهييا  املييعييلييومييات  تلك  عيين 

املعلومات التي تهم امل�شتثمرين ح�شب تنوع 

ح�شب  امل�شادر  هذه  وتختلف  احتياجهم، 

وب�شكل  امل�شتثمر.  يطلبها  التي  املعلومة  نوع 

امل�شتثمر  ي�شتطيع  ميي�ييشييادر  هيينيياك  عيييام 

تكاليف  دون  منها  املعلومة  على  احل�شول 

كبرة ومنها:

- الت�شال بال�شركة نف�شها واحل�شول على 

املعلومة من م�شدرها.

بن�شر  لييهييا  امليي�ييشييّرح  الر�شمية  املييواقييع   -

املييعييلييومييات عيين اليي�ييشييركييات املييدرجيية، 

وموقع  املالية  ال�شوق  هيئة  موقع  ومنها 

)تداول(.

املعلومات  �شبكة  عييلييى  اليي�ييشييركيية  مييوقييع   -

نرتنت( وكذلك تقاريرها ال�شنوية. )الإ

القت�شادية  خييبييار  والأ املالية  القوائم   -

وامليييجيييالت  اليي�ييشييحييف  املييينييي�يييشيييورة يف 

املتخ�ش�شة.

املالية  ال�ييشييتيي�ييشييارات  خييدمييات  مييكيياتييب   -

ومطبوعاتها.

- مطبوعات الو�شطاء.

فييرتات  خييالل  لل�شركة  املالية  الييقييوائييم   -

�شابقة.

يف  مبا  املا�شية  املالية  الن�شب  حتليالت   -

رباح والتوزيعات. ذلك تواريخ الأ

- اإدارة ال�شركة وجمل�س اإدارتها والتغر  يف 

اأدائها خالل ال�شنوات املا�شية.

تنتجه  اليييذي  للمنتج  العاملية  �ييشييعييار  الأ  -

�شعار حملًيا. ال�شركة ومقارنتها بالأ

يف  والتو�شع  النمو  م�شادر  عن  البحث   -

اأعمال ال�شركة م�شتقباًل.

حوال القت�شادية العامة )اأ�شعار النفط،  - الأ

الت�شخم، �شعر العملة، اأ�شعار الفائدة(.

القنوات  لتحديد  م�شتفي�شة  درا�شة  عمل   -

فيها،  الدخول  يرغب  التي  ال�شتثمارية 

اأعلى  عائًدا  له  حتقق  اأنها  من  والتاأكد 

من تكلفة القرتا�س.

اأن عوائد هذا ال�شتثمار �شتكون  - مراعاة 

عليه  يح�شل  الييذي  العائد  بييني  الييفييرق 

وتكلفة القرتا�س.

حتقق  جمييالت  يف  ال�شتثمار  اأن  اإدراك   -

نف�شه  الييوقييت  يييعيينييي يف  عييالييييية  عييوائييد 

املخاطر  من  عيياٍل  جانب  حتمل  �شرورة 

)عالقة طردية(.

اأنه  اخل�شارة  حالة  يف  املقرت�س  اإدراك   -

ح�شل  الييذي  القر�س  قيمة  بدفع  ملزم 

عييليييييه، وبييالييتييايل فيييياإن القيييرتا�يييس قد 

يف  وييي�ييشيياعييف  الييعييائييد  ن�شبة  ُييي�ييشيياعييف 

الوقت نف�شه ن�شبة اخل�شارة.

وىل  الأ لل�شنة  اقرتا�شه  تكاليف  حتديد   -

كما يف املعادلة التالية:

املبلغ   = ال�شنوية  القيييرتا�يييس  تكلفة 

املقرت�س * ن�شبة الفائدة ال�شنوية 

كرث من �شنة  - حتديد تكاليف القرتا�س لأ

كما يف املعادلة التالية:
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جابة على ال�شوؤال: كيف لك  كنُت قد و�شلت معكم يف �شياق احلديث عن حمددات الإ

ول: اأن يطور  اأن حتول خ�شائرك اإىل مكا�شب؟ اإىل اختيار اأحد اأربعة خيارات; اخليار الأ

املرء قدراته مبا يوؤهله لقراءة وفهم القوائم املالية لل�شركات )املركز املايل، قائمة الدخل، 

�شا�شية التي ت�شاعدك على  قائمة التدفقات النقدية(، ومن ثم ا�شتنباط اأهم املوؤ�شرات الأ

من  اأي  مع  التعاقد  اإمكانية  يف  املتمثل  الثاين:  اخليار  اأو  م�شاهمة،  �شركة  اأي  اأداء  تقييم 

املالية.  وراق  الأ تداول  والن�شح يف جمال  امل�شورة  بتقدمي  املرخ�شة  ال�شتثمارية  ال�شركات 

بحاث والتو�شيات  حيث مبوجب التفاقية بني الطرفني ميكن للفرد املتعامل العتماد على الأ

تكفيه عناء  بذلك  املالية، وهي  وراق  لييالأ تداوله  ال�شتثمار يف جمال  �شركة  ت�شله من  التي 

وجهد البحث والفح�س عن الفر�س ال�شتثمارية املتاحة يف ال�شوق، كما توفر له حماية اأكرب 

من الوقوع يف اأي من قرارات ال�شتثمار اأو امل�شاربة اخلاطئة، والتي قد يتكبد جّراءها خ�شائر 

للع�شوائية وعدم الدقة  ال�شوق املحلية، كنتيجٍة حتمية  اليوم يف  فادحة كما هو قائم و�شاهد 

خر من حمددات اإجابة  يف حيثيات اأغلب قرارات املتعاملني. ون�شتكمل مًعا يف هذا اجلزء الأ

�شوؤالنا اأعاله اخليارين الثالث والرابع.

جل ال�شتثمار يف اأحد ال�شناديق  ويتمثل اخليار الثالث يف اإمكانية و�شع مدخراتك املتاحة لأ

�شناديق  يف  ممثلة  خماطرة  اأعالها  من  بدًءا  ا  اأي�شً هي  خياراتها  تتنوع  والتي  ال�شتثمارية، 

اأو  العقارية  �شواًء  اأنواعها  مروًرا مبختلف  العاملية،  اأو حتى  قليمية  الإ اأو  املحلية  �شواًء  �شهم  الأ

املتوازنة اأو املتخ�ش�شة يف بع�س القطاعات التي تتفاوت درجات املخاطرة فيها، وانتهاًء باأقلها 

خماطرة املتمثلة يف اأدوات ال�شتثمار النقدية كاملرابحة وما �شابهها. وفًقا للتجربة املريرة التي 

فراد للعديد من  مرَّ بها جمتمع املتعاملني، وقد يكون هذا اخليار اأحد اأكرث اخليارات منا�شبة لالأ

�شباب، اأهمها اأنها متتاز بتوزيع املخاطر ال�شتثمارية; كون ا�شرتاتيجيات تلك ال�شناديق قائمة  الأ

موال امل�شيتثمرة يف اأكرث من جمال ا�شيتثماري، مبا يكفل لها خف�س درجات املخاطرة  على توزيع الأ

وال�شبب الثاين: اأنها توفر للفرد اإمكانية ال�شتفادة من وجود اإدارة ا�شتثمارية متخ�ش�شة ملدخراته 

عباء والتكاليف  باأقل تكلفة وجهد على حدx �شواء. ال�شبب الثالث: اأنها توفر على الفرد الكثر من الأ

دارية، وذلك لقدرة تلك ال�شناديق على اإبرام ال�شفقات الكبرة بعمولت متدنية، م�شتفيدًة من  الإ

اقت�شاديات احلجم التي تتمتع بها. ال�شبب الرابع: امتيازها بالقدرة على توفر ال�شيولة الالزمة 

على درجات  للم�شرتك يف اأي وقٍت يرغب فيه. اخلام�س: اأن تلك ال�شناديق ال�شتثمارية خا�شعة لأ

�شراف من هيئة ال�شوق املالية. اأخًرا: اأنها تتيح ل�شغار املتعاملني اإمكانية الدخول يف  الرقابة والإ

جمالت ا�شتثمارية متعددة ووا�شعة اخليارات ل ي�شتطيعون دخولها مبفردهم. 

وراق  اأخًرا ن�شل مًعا اإىل اخليار الرابع; والذي يتحدث باخت�شار عن عدم الدخول يف �شوق الأ

املالية، اإذا مل تكن لديك القدرة على اختيار اأحد اخليارات الثالثة اأعاله.

كيف تصل إلى المكاسب بأقل المخاطر )3-3(

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير ال�شناديق ال�شتثمارية 

�شركة الراجحي للخدمات املالية

 = القييرتا�ييس  تكلفة  اإجييمييايل 

عدد   * ال�شنوية  القييرتا�ييس  تكلفة 

�شنوات القرتا�س

- احت�شاب �شايف العائد من القرتا�س 

كما يف املعادلة التالية:

اإجمايل العائد ال�شنوي من املبلغ 

املقرت�س بعد ا�شتثماره = تكلفة 

القرتا�س ال�شنوية                

--------------------

اإجمايل قيمة القر�س

ل����ك����ن م������ن ه������م ال����������س����ط����اء 

واملقر�س�ن؟

حالًيا  التجارية  البنوك  تلعب 

ال�شعودي،  ال�شوق  يف  الو�شيط  دور 

وتعترب املن�شاآت الوحيدة التي تقوم 

بالو�شطاء  ويق�شد  اليييدور.  بييهييذا 

البيع  عمليات  بتنفيذ  الييقييائييمييون 

وال�شراء حل�شاب امل�شتثمر يف �شوق 

املهام  اأهييم  وميين  املالية.  وراق  الأ

تي: التي يقومون بها الآ

ميكن  ا�شتثمارية  حمفظة  فتح   -

طريقها  عن  امل�شتثمر  اأو  للعميل 

تنفيذ ال�شفقات يف ال�شوق.

طرحها  اأو  املالية  وراق  الأ حيازة   -

للم�شدر.

- توفر التمويل الالزم والت�شهيالت 

�شهم. للعمالء للمتاجرة بالأ

اأميييا املييقيير�ييشييون فييهييم اجلييهييات 

املالية التي تقر�س امل�شتثمرين لهدف 

�شوق  يف  ال�شتثمار  وهييو  فقط  واحييد 

التجارية  البنوك  وتلعب  �ييشييهييم.  الأ

ي�شمى  مييا  وهييذا  اليييدور،  هييذا  حالًيا 

تعني  الييتييي  والت�شهيالت  بالتمويل 

قيمة  ميين  جيييزًءا  امل�شتثمر  اقييرتا�ييس 

�شهم من البنك،  ال�شتثمار يف �شوق الأ

املقرت�س  اأو  امل�شتثمر  يحدد  اأن  بعد 

�شهم التي ينوي ال�شتثمار فيها. الأ

امليي�ييشييدر: بييتيي�ييشييرف مييين كييتيياب »دليييييل 

اإ�ييشييدارات  اأحييد  ال�شباب«،  امل�شتثمرين 

هيئة ال�شوق املالية.
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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 هيئة 

وزيادة  املتداولن  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.

�شول امل�شتخدمة ل�شمان القرو�س. الأ

الضمانات:

متثل مدى اعتماد ال�شركة على التكاليف 

الثابتة يف عملياتها، فكلما زاد العتماد على 

كلما  ال�شركة  عمليات  يف  الثابتة  التكاليف 

و�شفت ال�شركة باأن لها رافعة ت�شغيلية عالية، 

وبالتايل زادت اأخطار عملياتها.

الرافعة 
التشغيلية 
 Operation
:Leverage

اإلعسار 
المالي:

عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها 

عندما يحني ميعاد ال�شداد.

تكلفة املبيعات هي كافة التكاليف املبا�شرة 

نتاج اأو �شراء  التي تتكبدها ال�شركة يف عملية الإ

ال�شركة.  تبيعها  التي  اخلدمات  اأو  الب�شائع 

�شبيل  على  النفقات  هييذه  تت�شمن  اأن  وميكن 

ورواتييب  والت�شويق  نييتيياج  الإ م�شاريف  املييثييال 

املوظفني وغرها.

تكلفة 
ت�شكيل المبيعات: يف  ال�شركة  اعتماد  مدى  متثل 

التمويل  م�شادر  على  مالها  راأ�يييس  هيكل 

وال�شندات  كالقرو�س  الثابتة  التكلفة  ذات 

هذه  ن�شبة  زادت  وكلما  املمتازة،  �شهم  والأ

العنا�شر من جمموع هيكل راأ�س مال ال�شركة 

و�شفت ال�شركة باأن لها رافعة متويلية عالية، 

وبالتايل زادت اأخطار متويلها.

الرافعة المالية 
 Financial
:Leverage
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�شركة  على  يتوجب  اليييذي  التقرير  هييو 

كل  م�شاهميها  به  تييزود  اأن  عامة  م�شاهمة 

والدخل  املايل  املركز  ويت�شمن قائمتي  عام، 

ول  النقدية.  والييتييدفييقييات  املبقاة  ربيييياح  والأ

يقت�شر التقرير املايل ال�شنوي على التفا�شيل 

عن  عامة  معلومات  ي�شمل  بل  فح�شب  املالية 

ال�شركة.

التقرير المالي 
السنوي:

�شدار العا�شر( امل�شدر: دليل امل�شطلحات ال�شتثمارية )هيئة  ال�شوق املالية الإ

يتقرر  الييذي  جييبيياري،  الإ الحتياطي  هو 

ال�شركات  قانون  مبوجب  �شنوًيا  اقتطاعه 

قبل  ال�شافية  ربيييياح  الأ ميين  معينة  بن�شبة 

نظام  يييحييدد  ميييامل  وجييييدت،  اإن  ال�شريبة 

�شا�شي لل�شركة ن�شبة اأكرب. الأ

االحتياطي 
القانوني:

ال�شركة  تتحملها  التي  امل�شاريف  هي 

خييييالل مييزاولييتييهييا نيي�ييشيياطييهييا الييتييجيياري، 

اإيرادات  اأو نفقات  وتنق�شم اإىل م�شاريف 

وت�شمل  راأ�شمالية.  نفقات  اأو  وم�شاريف 

التي  اليينييفييقييات  يييييرادييييية:  الإ امليي�ييشيياريييف 

تتكبدها ال�شركة خالل الفرتة املحا�شبية. 

الراأ�شمالية  )امل�شاريف(  النفقات  اأمييا 

كرث  لأ اأثرها  ميتد  التي  النفقات  فت�شمل: 

من فرتة حما�شبية.

النفقات:

اجلمعية  تقرر  الييذي  املبلغ  ذلييك  هو 

كجزء  �شنوًيا  اقتطاعه  لل�شركة  العمومية 

اإن  ال�شريبة  قبل  ال�شافية  ربييياح  الأ من 

وجدت.

االحتياطي 
االختياري 

(العام):

ا�شتبعاد  تنتج  التي  �ييشييول  الأ �شايف  هي 

�ييشييول،  اإجييمييايل اخليي�ييشييوم ميين اإجييمييايل الأ

املدفوع  املال  راأ�س  امل�شاهمني  حقوق  وت�شمل 

التي  الحتياطيات  وجميع  املبقاة  ربييياح  والأ

تن�شئها ال�شركة امل�شاهمة.

حقوق 
المساهمين:

�ييشييول عالية  �ييشييول املييتييداوليية هييي الأ الأ

نقدية  اإىل  حتويلها  ميكن  والييتييي  ال�شيولة 

اأقل  اأو  �شنة  تكون  ما  يف فرتة ق�شرة عادة 

وراق  وي�شمل النقدية واملخزون واملدينون والأ

املالية التجارية وغرها.

األصول 
المتداولة: 
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نظام  بها  يق�م  التي  ال�سركات  اإج���راءات  هي  ما 

)تداول(؟

لدي �سهادات واأريد اإيداعها.. كيف؟ 

جراءات املطلوبة:  هذه هي الإ

- وجود حمفظة ا�شتثمارية للم�شتفيد.

- �شورة من الهوية الوطنية.

�شلية. - اإرفاق ال�شهادة الأ

لكرتوين  يداع  )موجود على املوقع الإ - تعبئة منوذج الإ

لي ) تداول(.

يف  ال�شعودية  املالية  لل�شوق  الرئي�شي  املقر  - زيارة 

مدينة الريا�س )طريق امللك فهد - اأبراج التعاونية 

ر�شي(. الأ – الدور  ال�شمايل  – الربج 

ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع اأ�سئلتكم 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 وره 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 

فقدتها,  وقد  معينة  �سركات  يف  �سهادات  اأملك 

فكيف ا�ستخرê ال�سهادات مرة اأخرى واأودعها؟

عمل  عليك  �شلية  الأ ال�شهادة  فقدان  حالة  يف 

تي: الآ

- الإعالن عن فقدان ال�شهادة يف �شحيفة يومية.

  - توقيع منوذج اإقرار بالفقدان. )موجود على موقع 

)تداول(.

ال�شعودية  املالية  لل�شوق  الرئي�شي  املقر  -   زيارة 

اأبييراج   - فهد  امللك  )طريق  الريا�س  مدينة  يف 

ر�شي(. التعاونية – الربج ال�شمايل – الدور الأ

املييوقييع  عييلييى  يييييييداع  )ميييوجيييود  الإ -   تعبئة منييييوذج 

لكرتوين لي ) تداول(. الإ

اأنييواع  بجميع  القيام  النظام  طريق  عيين  ميكن 

املنحة وجتزئة  اأ�شهم  توزيع  ال�شركات مثل  اإجراءات 

�شهم الناجتة  رباح النقدية، وزيادة عدد الأ �شهم والأ الأ

ح�شابات  يف  مبا�شرة  يظهر  ال�شركة  يف  اإجييراء  عن 

النتظار  اإىل  امل�شتثمر  ي�شطر  ل  بحيث  امل�شاهمني، 

حتى ي�شتلم �شهادته، وبدًل من انتظار ا�شتالم ال�شيك 

رباح النقدية مبا�شرة يف احل�شاب  فاإنه ميكن اإيداع الأ

البنكي اخلا�س بامل�شتثمر.

اإج���راءات   اأ���س��ه��م, فما ه��ي  وال���دي ت����يف, ولدينا 

�سهم على ال�رثة؟ تق�سيم االأ

�شهم املوروثة:   املطلوب يف ق�شمة الأ

رث. - �شك �شرعي بح�شر الإ

- �شورة هوية املتوفى.

- �شور الهويات جلميع الورثة.

- اأ�شل ال�شهادة.

- اأرقام املحافظ ال�شتثمارية جلميع الورثة.

- تق�شيم �شادر من املحكمة ال�شرعية يحدد ن�شيب كل 

�شهم بدون ك�شور. وارث من الأ
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مل������اذا ال ي���ت���م ت��غ��ي��ري وق�����ت ال�����ت�����داول ل��ل�����س���ق 

ال�ضعودية؟

تغير اأوقات التداول من اخت�شا�س هيئة ال�شوق 

املالية.

وامر اأن تبقى يف ال�س�ق ملدة حمددة؟ هل Áكن لالأ

وامر اأن تبقى يف ال�شوق ملدة يوم واحد )�شاحلة حتى نهاية اليوم(، كما  نظام ال�شوق مرن جًدا ولذا ميكن لالأ

�شبوع(، وميكن اأن تبقى يف ال�شوق ملدة 30 يوًما  وامر اأن تبقى يف ال�شوق ملدة اأ�شبوع )�شاحلة حتى نهاية الأ ميكن لالأ

)�شاحلة حتى نهاية ال�شهر(، اأو حتى نهاية تاريخ معني. وميكن للم�شتثمرين اأن ي�شتخدموا اأوامر التنفيذ الكامل 

وامر يجب اأن يتم تنفيذه بالكامل، اأو جزئًيا حاملا يدخل ال�شوق، واإذا مل يتم تنفيذ  لغاء، وهذا النوع من الأ اأو الإ

مر يلغى تلقائًيا. ال�شفقة مبا�شرة فاإن الأ

متى �سيتم تداول �س�ق ال�سندات وال�سك�ك؟

تعمل هيئة ال�شوق املالية  حاليا على تطوير �شوق 

ال�شركات  متويل  جمال  لتو�شيع  وال�شكوك  ال�شندات 

من خالل هذه ال�شوق  كما اأو�شح معايل رئي�س الهيئة 

تداول  بدء  متوقًعا  التويجري،  عبدالرحمن  الدكتور 

�شوق ال�شكوك وال�شندات خالل العام اجلاري 2009 

�شهم متاًما  �شمن النظام ال�شائد مثل ما يحدث يف الأ

ما يتيح جماًل اآخر لال�شتثمار.

ما هي قدرات نظام )ت��داول( يف تنفيذ عمليات 

البيع وال�سراء؟

نظام )تداول( يتيح الت�شوية ال�شريعة والدقيقة، 

فجميع ال�شفقات بدون ا�شتثناء يتم ت�شويتها يف يوم 

تنفيذها.

لية  الآ املعاجلة  اأ�شا�س  على  مبني  وهييو  نظام 

حال  معاجلتها  يتم  وال�شراء  البيع  فاأوامر  املتكاملة، 

اإدخالها وحتى انتقال ملكيتها، كما اأنه ي�شهل اإمكانية 

نرتنت.  وامر عن طريق الإ اإدخال الأ

التداول  دورة  اإمتام  يوؤمن  )تداول(  نظام  ا  اأي�شً

بكفاءة وخالل فرتة زمنية ق�شرة، فعملية نقل امللكية 

تتم مبا�شرة بعد تنفيذ اأوامر البيع وال�شراء.

نية لل�س�ق املالية  �سعار االآ كيف اأح�سل على االأ

ال�ضعودية؟

لل�شوق  نية  الآ �شعار  الأ على  احل�شول  باإمكانك 

املعلومات  مييوزعييي  طييريييق  عيين  اليي�ييشييعييودييية  املييالييييية 

باإمكانك  كما  خدمتهم،  اأطلقوا  الذين  املرخ�شني 

زيارة موقع )تداول( والدخول على رابط )معلومات 

ال�شوق(.
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األسواق الخليجية 

وراق املالية  انطلقت موؤ�شرات اأ�شواق املال اخلليجية ب�شكل اإيجابي مع بداية �شهر مايو، وقد تفوق موؤ�شر �شوق الدوحة لالأ

املال اخلليجية  اأ�شواق  اأما موؤ�شرات   ،%19 باأكرث من  ارتفاع  اأغلق على  خرى، فقد  الأ �شواق  الأ ب�شكل وا�شح على موؤ�شرات 

خرى ف�شارت متوازية فيما بينها مع تفوق ملوؤ�شر ال�شوق املالية ال�شعودية اإىل اأن تراجع يف اآخر ثالث اأيام تداول. وقد كان  الأ

وراق املالية.  اأف�شل املوؤ�شرات اأداًء كما ذكرنا موؤ�شر �شوق الدوحة يليه بعد ذلك موؤ�شر �شوق دبي ثم موؤ�شر �شوق م�شقط لالأ

اأما اأقل املوؤ�شرات اأداًء فقد كان موؤ�شر البحرين ومن بعده موؤ�شر ال�شوق املالية ال�شعودية يليه بعد ذلك موؤ�شر �شوق اأبو ظبي 

وراق املالية.  لالأ

هم
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ق 
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س

أ

�س�اق اخلليجية خالل �سهر ماي� عام 2009 م �سهم ال�سع�دية مقارنة باالأ اأداء �س�ق االأ

22%

24%

25%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

1-May 4-May
TASI Dubai Abo Dhabi Kuwait

7-May 10-May 13-May 16-May 19-May 22-May 25-May 28-May 31-May
Bahrain Muscat Doha



51العدد 32 - يونيو 2009تداول50 تداول العدد 32 - يونيو 2009 51العدد 32 - يونيو 2009تداول50 تداول العدد 32 - يونيو 2009

تفاوت اأداء موؤ�شرات اأ�شواق املال العاملية على عك�س ما �شهدناه يف ال�شهرين املا�شيني والتي �شارت فيه املوؤ�شرات ب�شكل 

�شبه متوازي. 

يام الثالث  خرى معظم اأيام ال�شهر، اإل اأنه تراجع يف الأ وقد تفوق اأداء موؤ�شر تداول على اأغلب املوؤ�شرات العاملية الأ

خرى. خرة، واأقفل بن�شبة ارتفاع مقاربة للموؤ�شرات العاملية الأ الأ

�شواأ من حيث  اأما موؤ�شر NASDAQ َو DAX فقد �شارت بنف�س الن�شق من بداية ال�شهر اإل اأن موؤ�شر NASDAQ  كان الأ

خرى، اأما اأف�شل املوؤ�شرات اأداء فهو موؤ�شر NIKKEI 225 يليه موؤ�شر الي DAX ثم موؤ�شر  داء من بني املوؤ�شرات الأ الأ

.100 FTSE

األسواق العالمية 

�س�اق العاملية خالل �سهر ماي� عام 2009 م �سهم ال�سع�دية مقارنة باالأ اأداء �س�ق االأ
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الطاقة : ا�شتمرت العقود امل�شتقبلية خلام برنت يف م�شارها الت�شاعدي الذي كانت عليه يف �شهر اإبريل،  فقد بداأت تداولت ال�شهر 

ب�شعر 54.1 دولر، وا�شتمرت بارتفاعها حتى نهاية ال�شهر، هذا وقد انتهى �شهر مايو مرتفعا باأكرث من %22.

وىل، بعدها �شلكت م�شاًرا اأفقيًا حتى من�شف  يام الأ بالن�شبة للعقود امل�شتقبلية للغاز الطبيعي بداأت تداولتها يف �شهر مايو على ارتفاع يف الأ

ال�شهر، ثم بداأت بالنخفا�س اإل اأنها عاودت الرتفاع لتغلق عند م�شتوى قريب من افتتاح ال�شهر.

احلبوب : تفاوت اأداء العقود امل�شتقبلية للحبوب ، فقد كان م�شار اأ�شعار العقود امل�شتقبلية للذرة اإيجابيًا يف معظم اأيام �شهر مايو، وقد اأغلق 

على ارتفاع قدره 7% مقارنة مع بداية ال�شهر. 

يام  يجابي عن الذرة فقد كان م�شاره يف معظم اأيام التداول اإيجابيًا، اإل بع�س الأ اأما بالن�شبة للعقود امل�شتقبلية للقمح فلم يختلف اأداوؤها الإ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansف�ل ال�س�يا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة
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ول من ال�شهر حيث كان م�شاره اأفقيًا. يف الن�شف الأ

رز فقد اتخذت م�شارًا هابطًا من بداية ال�شهر على عك�س عقود الذرة والقمح، اإل اأنها عاودت الرتفاع يف اآخر  اأما العقود امل�شتقبلية لالأ

اأربع اأيام تداول، وقد اأغلقت على انخفا�س بي %5. 

فيما يتعلق بالعقود امل�شتقبلية لفول ال�شويا فقد كان اجتاهها اإيجابيًا يف معظم اأيام ال�شهر، وقد اأقفل مرتفعًا باأكرث من 7% مقارنة مع 

بداية ال�شهر.

املعادن الثمينة:

�شهدت العقود امل�شتقبلية للذهب والف�شة ارتفاعات على طول ال�شهر، بعك�س ما كانت عليه ال�شهر املا�شي، هذا وقد اأغلقت عقود الذهب 

على ارتفاع  بي 8.2% اأما العقود امل�شتقبلية للف�شة فقد اأغلقت مرتفعة بي 13.8% عن اإغالق �شهر اإبريل.

Wheat القمح Rough Rice رز االأ

Silverالف�سةGoldالذهب
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اأداء �سركات ال��ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( ماي� 2009م

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبةقيمة التداول�سركة ال��ساطة

4%11,188,70712.32%12,962,618,31117.27%67,575,754,699.2517.38اجلزيرة كابيتال

2%21,461,74815.15%22,394,788,72613.96%52,681,420,197.4513.55�شركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 1%41,587,90016.46%32,131,861,35212.43%49,293,885,969.6512.68الأ

6%3837,8938.68%42,244,827,42913.08%47,997,317,061.1012.34�شاب لالوراق املالية

3%51,356,42714.06%51,847,436,34710.77%42,838,332,776.6511.02�شامبا كابيتال

5%6999,34210.36%61,594,362,6979.29%37,292,089,493.409.59فرن�شي تداول

�شتثمار 8%7651,1426.75%71,239,486,6587.22%26,743,946,107.806.88العربي لالإ

7%8757,0097.85%8947,896,2895.53%23,612,604,335.906.07الريا�س املالية

�شتثمار كابيتال 9%9239,0712.48%9571,165,8243.33%12,219,739,877.603.14الإ

10%10187,2981.94%10424,542,2152.47%9,186,088,980.352.36ال�شعودي الهولندي املالية

�شتثمار 11%11164,9551.71%11315,316,9671.84%6,580,593,745.301.69�شركة البالد لالإ

12%1368,8720.71%12115,313,9400.67%3,282,577,790.200.84فالكم للخدمات املالية

13%1248,7080.50%13117,414,1140.68%2,468,479,498.900.63اأ�شول املالية

14%1417,2690.18%1451,263,8490.30%1,192,763,538.900.31هرمي�س ال�شعودية

17%1512,6810.13%1548,480,6780.28%1,091,875,180.750.28جدوى لال�شتثمار

16%1612,9590.13%1627,118,5290.16%977,314,337.550.25كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية

20%206,2810.07%1715,271,8810.09%683,818,372.050.18�شعاع كابيتال

15%1713,1300.14%1820,212,8470.12%585,302,869.550.15رنا لال�شتثمار

وراق املالية 21%224,6360.05%1910,370,9580.06%540,270,645.900.14دويت�شه لالأ

18%188,6130.09%2017,021,6490.10%472,253,796.000.12الوىل جوجيت للو�شاطة املالية

وراق املالية 19%198,0890.08%2116,132,9300.09%470,150,373.100.12بايونرز ال�شعودية لالأ

22%233,9600.04%229,828,9080.06%306,249,504.650.08املال �شكيوريتيز

مارات خلدمات ال�شتثمار 23%213,3390.03%2313,295,1430.08%227,584,805.800.06الإ

و�شط لال�شتثمار املايل 25%252,1630.02%246,110,3200.04%191,150,503.900.05�شركة ال�شرق الأ
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نرتنت( ماي� 2009م  اأداء �سركات ال��ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة ال��ساطة
الن�سبة عن طريق 

االنرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

%480.00%950,96013.78%176.46%2,265,179,02021.62%179.23%53,542,322,340.5521.72اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %179.89%1,268,62918.39%271.80%1,530,669,87314.61%274.57%36,759,768,219.5514.91الأ

%290.63%1,229,28817.82%382.39%1,522,113,76914.53%383.71%35,860,473,861.6514.55 �شامبا كابيتال

%586.95%868,94012.59%481.82%1,304,452,36912.45%482.00%30,578,828,019.9512.40 فرن�شي تداول

%365.09%951,41513.79%548.70%1,166,159,00811.13%551.37%27,061,323,909.4510.98�شركة الراجحي للخدمات املالية

%651.12%428,3476.21%637.80%848,528,9308.10%642.26%20,281,655,390.258.23�شاب لالوراق املالية

%853.10%345,7335.01%748.91%606,224,8895.79%749.80%13,319,663,079.755.40العربي لال�شتثمار

24%243,0430.03%256,162,9080.04%129,899,201.850.03جمموعة التوفيق املالية

26%261,3700.01%262,787,0890.02%63,124,854.250.02اأرباح املالية

27%277260.01%271,743,3080.01%28,947,926.700.01�شركة وثيقة املالية

28%286570.01%28697,8970.00%17,308,391.500.00وطن لال�شتثمار

31%322550.00%29516,7300.00%14,189,287.300.00عودة العربية ال�شعودية

32%301770.00%30613,1000.00%12,999,799.800.00بيت ال�شتثمار العاملي )ال�شعودية(

وراق املالية 30%292700.00%31617,8500.00%11,903,638.400.00�شركة امل�شتثمر لالأ

عمال الوراق املالية 29%312830.00%32559,9950.00%9,584,843.900.00ال�شركة العربية لأ

34%331390.00%33132,6960.00%7,841,232.000.00و�شاطة كابيتال

33%341740.00%3489,8330.00%3,118,678.450.00جمموعة الدخيل املالية

35%351190.00%3541,1750.00%1,099,963.700.00جمموعة بي ام جي املالية

36%361030.00%363,5520.00%89,078.050.00مورغان �شتانلي ال�شعودية

388,811,671,357.6017,156,104,6949,649,508

اأداء �سركات ال��ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( ماي� 2009م

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبةقيمة التداول�سركة ال��ساطة
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%756.43%427,1926.19%847.61%451,256,6034.31%847.16%11,136,713,279.804.52الريا�س املالية

%970.54%116,3591.69%957.73%182,029,5701.74%957.55%3,787,153,338.451.54�شركة البالد لال�شتثمار

%1036.68%87,7011.27%1028.49%162,752,9221.55%1029.47%3,601,104,099.651.46ال�شتثمار كابيتال

%1143.82%82,0801.19%1132.58%138,306,4491.32%1135.86%3,293,913,016.201.34ال�شعودي الهولندي املالية

%1287.97%60,5850.88%1387.16%100,502,8600.96%1287.91%2,885,830,536.801.17فالكم للخدمات املالية

%1396.75%47,1230.68%1297.59%114,585,0641.09%1397.19%2,399,190,777.000.97 اأ�شول املالية

%1662.89%7,9750.12%1471.26%34,545,2280.33%1454.82%598,534,767.700.24جدوى لال�شتثمار

وىل جوجيت للو�شاطة املالية %1594.87%8,1710.12%1595.89%16,322,5120.16%1595.67%451,808,308.600.18الأ

%1476.89%10,0960.15%1678.69%15,905,5140.15%1677.05%450,953,105.000.18رنا لال�شتثمار

و�شط لال�شتثمار املايل %1888.30%1,9100.03%1791.00%5,560,3330.05%1791.20%174,323,384.450.07�شركة ال�شرق الأ

%1911.92%9640.01%1920.29%3,273,8130.03%1832.76%154,016,870.700.06بايونرز ال�شعودية

%1781.86%2,4910.04%1882.14%5,062,1900.05%1977.56%100,755,634.650.04جمموعة التوفيق املالية

%206.54%8470.01%214.09%1,109,5150.01%202.63%25,712,559.950.01كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية

%2282.37%5980.01%2088.78%1,547,6580.01%2183.83%24,265,760.650.01�شركة وثيقة املالية

%214.57%7890.01%231.24%637,0440.01%221.55%18,445,280.550.01هرمي�س ال�شعودية

%2390.11%5920.01%2293.76%654,3620.01%2390.47%15,658,712.350.01وطن لال�شتثمار

عمال الوراق املالية %2483.39%2360.00%2461.48%344,3120.00%2472.89%6,986,587.650.00ال�شركة العربية لأ

%261.84%730.00%252.35%230,6590.00%252.06%6,300,093.350.00املال �شكيوريتيز

%2593.10%1620.00%2671.60%64,3200.00%2650.42%1,572,525.450.00جمموعة الدخيل املالية

%270.11%70.00%270.06%9,8200.00%270.03%196,360.250.00�شعاع كابيتال

 246,537,469,820.35   10,478,028,606   6,899,263   

اأداء �سركات ال��ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االنرتنت( ماي� 2009م 

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة ال��ساطة
الن�سبة عن طريق 

االنرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت
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املتداولة  �شهم  جمالية لالأ الإ القيمة  بلغت 

مايو  �شهر  خالل  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف 

قدره  بارتفاع  ريييال،  مليار   194.40 2009م 

من  اإبييريييل  �شهر  تيييداولت  عيين   )%47.64(

العام 2009، والتي كانت 131.67 مليار ريال، 

حيث   ، �شفقة  مليون  خييالل4.82  من  نفذت 

فراد 180.76 مليار ريال اأي  بلغت مبيعات الأ

ال�شوق  عمليات  جميع  من   )%93.0( بن�شبة 

178.29مليار  اأما عمليات ال�شراء فقد بلغت 

ريال اأي بن�شبة )91.7%( من جميع عمليات 

اليي�ييشييوق.بييييينييمييا بييلييغييت مييبيييييعييات اليي�ييشييركييات 

ت�شكل  مييا  اأي  ريييال  مليار   3.38 ال�شعودية 

ن�شبته )1.7%( اأما عمليات ال�شراء فقد بلغت 

 .)%2.5( ن�شبيه  ما  اأي  ريييال  مليار   4.95

بلغ  فقد  ال�شتثمارية  لل�شناديق  بالن�شبة  اأما 

ما  اأي  ريييال  مليار   2.81 مبيعاتها  اإجييمييايل 

ن�شبته )1.4%(اأما عمليات ال�شراء فقد بلغت 

3.12 مليار ريال اأي ما ت�شكل ن�شبته )%1.6( 

يف حني بلغت مبيعات امل�شتثمرين اخلليجيني 

اأما   )%1.4( بن�شبة  اأي  ريييال  مليار   2.68

للم�شرتيات فقد بلغت 2.88 مليار ريال اأي ما 

ن�شبته )1.5%( وقد بلغت مبيعات امل�شتثمرين 

 3.70 خليجيني(  )الييغيير  املقيمني  الييعييرب 

يف   )%1.9( ن�شبته  ت�شكل  ما  اأي  ريال  مليار 

اأي  ريال  مليار   3.71 م�شرتياتهم  بلغت  حني 

جانب املقيمني  بن�شبة )1.9%( اأما مبيعات الأ

ن�شبته  ما  اأي  ريال  مليون  بلغت477.99  فقد 

 433.73 م�شرتياتهم  بلغت  وقييد   )%0.2(

مليون ريال اأي ما ن�شبته )0.2%( اأما مبيعات 

بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات  عييرب  جييانييب  الأ

ن�شبته )%0.3(  ما  اأي  ريال  مليون   585.20

اأما امل�شرتيات فقد بلغت 992.46 مليون ريال 

وهو ما ت�شكل ن�شبته )%0.5(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – مايو 2009

اإح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ون�ع امل�ستثمر ل�سهر ماي� 2009

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  ن�ع امل�ستثمر  ن�ع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة االأ

93.0% 180763646249.25 94.2% 4,543,378 93.7% 8,033,406,825  بيع 

 فرد 

 ال�شعوديني 

91.7% 178294270649.90 93.1% 4,493,904 92.7% 7,952,506,328  �شراء 

1.7% 3382138546.85 1.0% 49,057 1.9% 160,943,922  بيع 

 �شركة 

2.5% 4952170450.45 1.7% 84,210 2.3% 201,054,819  �شراء 

1.4% 2814021443.20 0.7% 34,420 1.2% 100,612,485  بيع 

 �شندوق ا�شتثماري 

1.6% 3128943379.30 0.6% 30,392 1.4% 120,651,312  �شراء 

1.4% 2682821150.70 0.7% 35,226 1.1% 97,466,956  بيع 

 اخلليجيون 

1.5% 2886333161.70 0.8% 39,668 1.2% 106,032,197  �شراء 

1.9% 3700006629.75 3.0% 145,882 1.7% 149,515,284  بيع 

 العرب املقيمون ) غر اخلليجيني(  

1.9% 3717918038.20 3.3% 158,749 1.7% 149,822,544  �شراء 

0.2% 477998300.05 0.3% 16,636 0.2% 18,273,952  بيع 

جانب املقيمون ) غر العرب واخلليجيني(    الأ

0.2% 433734153.25 0.4% 17,559 0.2% 17,236,982  �شراء 

0.3%  585,203,359.00 0.003% 155 0.2% 17,832,923  بيع 

جانب ) عرب اتفاقيات املبادلة (   الأ

0.5%  992,465,846.00 0.006% 272 0.4% 30,748,165  �شراء 

100.0% 194405835678.80 100.0% 4,824,754 100.0% 8,578,052,347 اإجماليات البيع

100.0% 194405835678.80 100.0% 4,824,754 100.0% 8,578,052,347 اإجماليات ال�شراء
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رفعت �شركة جمموعة حممد املعجل راأ�شمالها وذلك مبنح �شهم جماين لكل اأربعة اأ�شهم لي�شبح عدد اأ�شهمها امل�شدرة 125 مليون 

�شهيييييم، وذلك بتاريخ 2009/05/26 م.

إجراءات الشركات 

يف نهاية �شهر مايو 2009 م اأغلق املوؤ�شر العام 

م�شتوى  عند  )تيييداول(  ال�شعودية  املالية  لل�شوق 

اأي  نقطة   267.83 مرتفعًا  نقطة   5،893.34

بن�شبة منو قدرها 4.67% مقارنة بال�شهر ال�شابق. 

داء املوؤ�شر من بداية العام حتى تاريخه  وبالن�شبة لأ

فقد حقق عائدًا ايجابيًا قدره %22.70.

خالل  للموؤ�شر  اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد 

م�شتوى  عند  م   2009/05/23 يييوم  يف  ال�شهر 

6،100.85 نقطة.

امل�شدرة  �شهم  لالأ ال�شوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1،130.97 م   2009 مايو  �شهر  نهاية  يف 

301.59 مليار دولر اأمريكي،  ريال اأي ما يعادل 

م�شجلة ارتفاعًا بلغت ن�شييييبته 6.89% عن ال�شهر 

ال�شابق.

املتداولة  �شهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

ما  اأي  ريال  مليار   194.41 م   2009 مايو  ل�شهر 

يعادل 51.84 مليار دولر اأمريكي وذلك بارتفاع 

بلغت ن�شييييبته 47.65% عن ال�شهر ال�شابق.

�شهم املتداولة ل�شهر مايو  وبلغ اإجمايل عدد الأ

مليار   6.52 مقابل  �شييييهم  مليار   8.59 م   2009

وذلييك  ال�شابق،  ال�شهر  خييالل  تداولها  مت  �شهم 

بارتفاع بلغت ن�شييييبته %31.79.

خالل  املنفذة  ال�شفقات  عدد  اإجمايل  اأمييا   

�شفقة  مليون   4.82 بلغ  فقد  م   2009 مايو  �شهر 

خالل  تنفيذها  مت  �شفقة  مليون   3.79 مقابيييل 

�شهر ابريل 2009 م، وذلك بارتفاع  بلغت ن�شييييبته 

.%27.42

مايو  �شهر  الييتييداول خييالل  اأييييام  عييدد  بلغ   -

2009، 22 يومًا مقابل 21 يومًا خالل �شهر ابريل 

2009 م

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 194.41 مليار ريال و 4.82 
مليون صفقة تم تنفيذها خالل مايو 2009 م

�سهم ح�سب القطاعات - ماي� 2009 م  تداول االأ

Sectoral Activities - May 2009   

Sector
جمايل الن�سبة اإىل االإ �سهم املتداولة قيمه االأ جمايل الن�سبة اإىل االإ �سهم املتداولة جمايل االأ الن�سبة اإىل االإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

To Market% Value Traded (SR) % To Market Shares Traded To Market % Transactions

Banks & F. Services 11.35% 22,068,720,788.00 15.55% 1,335,934,852 5.98% 288,745 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 22.39% 43,523,597,811.80 16.97% 1,457,587,713 15.91% 767,768 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 0.60% 1,172,033,891.60 0.29% 24,729,619 0.70% 33,955 �شمنت الأ

Retail 4.13% 8,023,354,336.85 3.78% 325,087,569 5.63% 271,544 التجزئة

Energy & Utilities 0.57% 1,108,079,641.60 1.08% 92,644,773 0.59% 28,388 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.66% 14,882,454,207.25 6.51% 559,294,965 10.21% 492,542 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.37% 12,379,156,190.50 9.48% 814,144,150 5.16% 248,861 الت�شالت وتقنية املعلومات

Insurance 14.73% 28,640,200,697.25 8.33% 715,721,103 21.20% 1,022,676 التاأمني

Multi-Investment 5.00% 9,726,838,308.50 7.74% 664,608,253 6.97% 336,283 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 8.71% 16,935,629,390.00 8.75% 751,324,766 8.53% 411,469 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction 6.17% 12,001,388,324.50 4.65% 399,761,085 6.86% 330,839 الت�شييد والبناء

Real Estate Development 6.78% 13,180,604,523.45 10.94% 939,522,699 5.98% 288,664 التطوير العقاري

Transport 2.71% 5,259,303,584.70 3.78% 324,727,866 2.99% 144,409 النقل

Media & Publishing 1.27% 2,462,452,065.00 1.05% 89,884,887 1.45% 69,925 الإعالم والن�شر

Hotel & Tourism 1.56% 3,042,021,917.80 1.11% 95,536,139 1.84% 88,686 الفنادق وال�شياحة

Total 100.00% 194,405,835,678.80 100.00% 8,590,510,439 100.00% 4,824,754 الإجمايل
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إبريل 2009 م مقارنة معل�مات التداول عن �سهر ماي� 2009 م مع  �سهر ا

Comparing Trading Information  for May 2009 with April 2009

Trading Information
ن�شبة التغر April  اإبريل May  مايو

معلومات التداول

Change % 2009 2009

Transactions 27.42% 3,786,640 4,824,754 عدد ال�شفقات املنفذة

* Shares Traded 31.79% 6,518,569,798 8,590,510,439 �شهم املتداولة * عدد الأ

Value Traded (SR) 47.65% 131,670,768,749.40 194,405,835,678.80 �شهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 21 22     عدد اأيام التداول  

Daily Average of Transactions 21.62% 180,316 219,307 املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 25.79% 310,408,086 390,477,747 �شهم املتداولة * املتو�شط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 40.93% 6,270,036,607 8,836,628,894 �شهم املتداولة )ريال( املتو�شط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) 6.89% 1,058.12 1,130.97 �شهم امل�شدرة )مليار ريال(   القيمة ال�شوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 4.76% 5,625.51 5,893.34  املوؤ�شر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اإجراءات ال�شركات *

مقارنة معلومات التداول عن شهر مايو 2009 م مع شهر مايو 2008 م

Comparing Trading Information for May 2009 with May 2008

Trading Information
ن�سبة التغري May  مايو May  مايو

معلومات التداول

Change % 2008 2009

Transactions 9.87% 4,391,372 4,824,754 عدد ال�شفقات املنفذة

* Shares Traded 123.91% 3,836,562,615 8,590,510,439 �شهم املتداولة * عدد الأ

Value Traded (SR) 24.15% 156,584,257,669.25 194,405,835,678.80 �شهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 21 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 4.87% 209,113 219,307 املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 113.73% 182,693,458 390,477,747 �شهم املتداولة * املتو�شط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 18.51% 7,456,393,222 8,836,628,894 �شهم املتداولة )ريال( املتو�شط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -36.32% 1,775.97 1,130.97 �شهم امل�شدرة )مليار ريال(   القيمة ال�شوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -38.16% 9,529.34 5,893.34  املوؤ�شر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اإجراءات ال�شركات

أداء مؤشرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  ابريل - 2009 م مايو - 2009 م

م�ؤ�سرات القطاعات

YTD Change %  April - 2009 May - 2009

Banks & Financial Services 17.30% -5.35% 16,847.95 15,947.24 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 44.66% 26.07% 3,638.62 4,587.16 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 21.15% -6.26% 3,948.43 3,701.35 �شمنت الأ

Retail 14.13% 10.68% 3,849.43 4,260.54 التجزئة

Energy & Utilities 11.16% 5.06% 3,613.56 3,796.43 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 11.78% 3.85% 4,155.15 4,315.29 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 12.79% 3.52% 1,793.78 1,857.01 الت�شالت وتقنية املعلومات

Insurance 70.71% 0.99% 1,030.41 1,040.66 التاأمني

Multi-Investment 27.67% 8.35% 2,418.78 2,620.68 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 35.44% 14.15% 3,903.43 4,455.68 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction 4.09% 8.60% 3,757.23 4,080.51 الت�شييد والبناء

Real Estate Development 11.90% 9.09% 3,297.16 3,596.73 التطوير العقاري

Transport 16.45% 5.47% 3,257.41 3,435.46 النقل

Media & Publishing 25.83% 7.81% 2,081.91 2,244.55 الإعالم والن�شر

Hotel & Tourism 51.85% 14.15% 5,303.76 6,054.06 الفنادق وال�شياحة
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�سهم ح�سب القطاعات - ماي� 2009م تداول االأ

كرث ارتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق ماي� 2009 م مع ابريل 2009 م( ال�سركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of May 2009 with April 2009)

Company
نسبة التغير

29/04/2009 31/05/2009 ال�ضركة

Change %

ATC 83.95% 81.00 149.00 هلي تكافل الأ

H B 55.12% 25.40 39.40 حلواين اإخوان

Sahara Petrochemical 50.15% 16.65 25.00 ال�شحراء للبرتوكيماويات

SABIC 36.55% 49.80 68.00 �شابك

Mubarrad 35.47% 17.90 24.25 مربد

الشركات األكثر انخفاضا في أسعارها )مقارنة سعر إغالق مايو 2009 م مع ابريل 2009 م(

(Top Losers (Comparing Close Price of May 2009 with April 2009

Company
نسبة التغير

29/04/2009 31/05/2009 الشركة
Change %

ACIG -34.19% 107.50 70.75 أسيج

SANAD -31.00% 50.00 34.50 سند

Gulf Union -18.48% 34.10 27.80 اتحاد الخليج

Saudi Cement -17.83% 71.50 58.75 إسمنت السعودية

Saudi Hollandi -15.99% 46.90 39.40 السعودي الهولندي
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�سهم جميع ال�سركات - ماي� 2009م م�ؤ�سر تداول الأ

نقطة

Tadawul

كرث ن�ساطا - ماي� 2009 م ال�سركات اخلم�ص االأ

Top Five Active Stocks - May 2009

By number of transactions  من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�س�ق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�ضركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 5.41% 33.99% 260,977 �سابك

Alinma 3.61% 60.35% 174,272 مناء االإ

ZAIN KSA 2.88% 55.92% 139,167 زين ال�سع�دية

MA’ADEN 2.54% 29.80% 122,626 معادن

Emaar E.C 2.46% 41.17% 118,833 اإعمار

كرث ن�ساطا - ماي� 2009 م ال�سركات اخلم�ص االأ

Top Five Active Stocks - May 2009

By value of shares traded  سهم املتداولة� من حيث قيمة االأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�س�ق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة اال�سهم املتداولة

ال�شركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 12.28% 54.85% 23,871,009,352.25 �شابك

Alinma 8.09% 71.30% 15,735,619,683.35 الإمناء

ZAIN KSA 3.50% 54.89% 6,794,828,832.20 زين ال�شعودية

MA’ADEN 3.43% 39.33% 6,661,444,804.65 معادن

Emaar E.C 3.09% 45.53% 6,001,507,129.55 اإعمار 

كرث ن�ساطا - ماي� 2009 م ال�سركات اخلم�ص االأ

Top Five Active Stocks - May 2009

By number of shares traded  سهم املتداولة� من حيث عدد االأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�س�ق ن�سبة ال�سركة من القطاع  اال�سهم املتداولة

ال�ضركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 13.78% 88.62% 1,183,871,684 الإمناء

Emaar E.C 6.94% 63.41% 595,795,438 اإعمار 

ZAIN KSA 6.60% 69.66% 567,121,480 زين ال�شعودية

MA’ADEN 5.29% 60.52% 454,703,210 معادن

SABIC 4.33% 25.53% 372,146,970 �شابك
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   FINANCIAL INDICATORS - 31/05/2009                                            امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية - 31/05/2009 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�ضركة

غالق �سعر االإ القيمة الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمة ال�س�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�ساهمن 

)ملي�ن(

�سايف الدخل 

)ملي�ن(

Riyad 23.75 16.90 1.41 1.59 14.91 1,500.000 35,625.00 25,347.34 2,389.11 الريا�س

AlJazira 21.85 15.76 1.39 0.57 38.28 300.000 6,555.00 4,729.24 171.22 اجلزيرة

Saudi Investment 21.55 15.36 1.40 1.10 19.57 450.000 9,697.50 6,913.13 495.65 ا�شتثمار

Saudi Hollandi 39.40 17.52 2.25 3.71 10.63 330.750 13,031.55 5,794.14 1,225.78 ال�شعودي الهولندي

Saudi Fransi 41.80 20.71 2.02 3.89 10.75 723.214 30,230.36 14,977.01 2,813.25 ال�شعودي الفرن�شي

SABB 50.50 16.64 3.03 3.90 12.96 750.000 37,875.00 12,482.28 2,922.96 �شياب

Arab National 43.60 19.24 2.27 3.86 11.30 650.000 28,340.00 12,508.85 2,508.77 العربي الوطني

SAMBA 49.30 21.45 2.30 5.03 9.81 900.000 44,370.00 19,302.43 4,524.33 �شامبا

Al Rajhi 68.25 17.05 4.00 4.44 15.38 1,500.000 102,375.00 25,580.33 6,654.44 الراجحي

AL Bilad 23.90 10.81 2.21 0.32 74.23 300.000 7,170.00 3,244.11 96.59 البالد

Alinma 14.25 10.33 1.38 0.27 52.03 1,500.000 21,375.00 15,499.36 410.86 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

 16.44 2.30 2.72 13.90 8,903.964 336,644.41 146,378.22 24,212.96
اإجمايل قطاع امل�شارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.60 11.57 1.26 0.32 45.02 120.600 1,760.76 1,394.91 39.11 كيمانول

SABIC 68.00 33.99 2.00 4.71 14.44 3,000.000 204,000.00 101,958.57 14,124.06 �شابك

SAFCO 113.00 27.40 4.12 16.32 6.92 250.000 28,250.00 6,849.78 4,080.99 �شافكو

Industrialization 21.70 15.90 1.37 0.94 23.19 460.685 9,996.86 7,323.40 431.03 الت�شنيع

Alujain 20.60 7.40 2.78 -0.88 (M)  (س) 69.200 1,425.52 512.27 -60.91 اللجني

Nama Chemicals 11.95 11.93 1.00 -0.26 (M)  (س) 128.520 1,535.81 1,533.14 -32.93 مناء للكيماويات

SIIG 17.70 11.44 1.55 -0.29 (M)  (س) 450.000 7,965.00 5,146.17 -129.87 املجموعة ال�شعودية

Sahara Petrochemical 25.00 11.25 2.22 -0.25 (M)  (س) 187.500 4,687.50 2,109.96 -46.83 ال�شحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 28.30 10.11 2.80 -0.05 (M)  (س) 562.500 15,918.75 5,688.69 -26.95 ين�شاب

Sipchem 21.60 17.71 1.22 1.00 21.53 333.333 7,200.00 5,903.52 334.36 �شبكيم العاملية

APPC 25.20 11.73 2.15 1.790 14.08 141.375 3,562.65 1,658.72 253.07 املتقدمة

Saudi Kayan 14.40 10.33 1.39 0.05 310.03 1,500.000 21,600.00 15,487.82 69.67 كيان ال�شعودية

Petro Rabigh 30.40 10.54 2.88 -1.37 (M)  (س) 876.000 26,630.40 9,235.15 -1,202.82 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

 20.40 2.03 2.21 14.30 8,079.713 334,533.25 164,802.10 17,831.98
اإجمايل قطاع ال�شناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 46.30 27.88 1.66 3.87 11.95 80.000 3,704.00 2,230.75 309.99 �شمنت العربية الإ

Yamamah Cement 39.60 20.04 1.98 4.00 9.91 135.000 5,346.00 2,705.46 539.40 اإ�شمنت اليمامة

Saudi Cement 58.75 25.89 2.27 5.88 9.99 102.000 5,992.50 2,640.51 600.03 اإ�شمنت ال�شعودية

Qassim Cement 116.00 41.65 2.79 11.08 10.47 45.000 5,220.00 1,874.32 498.72 اإ�شمنت الق�شيم

Southern Cement 60.00 16.28 3.68 5.40 11.10 140.000 8,400.00 2,279.80 756.61 اإ�شمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 49.10 19.86 2.47 5.17 9.49 105.000 5,155.50 2,085.64 543.15 اإ�شمنت ينبع

Eastern Cement 46.70 20.05 2.33 4.37 10.68 86.000 4,016.20 1,724.20 376.15 اإ�شمنت ال�شرقية

Tabuk Cement 22.40 11.98 1.87 1.55 14.43 90.000 2,016.00 1,077.96 139.68 اإ�شمنت تبوك

Total Cement Sector  21.22 2.40 4.81 10.59 783.000 39,850.20 16,618.64 3,763.73 �شمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 44.90 14.02 3.20 2.45 18.33 22.500 1,010.25 315.43 55.12 اأ�شواق ع العثيم

SASCO 15.50 9.35 1.66 0.85 18.33 45.000 697.50 420.55 38.05 خدمات ال�شيارات

Thim’ar 37.20 7.85 4.74 -0.83 (M)  (س) 10.000 372.00 78.47 -8.27 ثمار

Fitaihi Group 17.00 11.66 1.46 0.33 52.08 50.000 850.00 582.99 16.32 جمموعة فتيحي

Jarir 179.75 21.98 8.18 11.44 15.72 30.000 5,392.50 659.32 343.11 جرير

Aldrees 29.90 11.65 2.57 2.17 13.78 25.000 747.50 291.37 54.26 الدري�س

AlHokair 30.30 12.33 2.46 2.89 10.48 70.000 2,121.00 862.85 202.36  احلكر 

Alkhaleej Trng 48.90 13.53 3.61 2.76 17.71 15.000 733.50 202.99 41.41 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector  12.76 3.49 2.78 15.39 267.500 11,924.25 3,413.97 742.36 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 23.80 11.51 2.07 1.76 13.53 75.000 1,785.00 863.17 131.97 الغاز والت�شنيع

Saudi Electricity 9.95 11.47 0.87 0.26 38.57 4,166.594 41,457.61 47,781.59 1,074.74 كهرباء ال�شعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

 11.47 0.89 0.28 35.84 4,241.594 43,242.61 48,644.76 1,206.71
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 23.45 12.95 1.81 0.29 81.18 500.000 11,725.00 6,475.46 144.43 جمموعة �شافول



63العدد 32 - يونيو 2009تداول62 تداول العدد 32 - يونيو 2009 63العدد 32 - يونيو 2009تداول62 تداول العدد 32 - يونيو 2009

Food 23.20 8.64 2.68 0.70 33.05 20.000 464.00 172.85 14.04 الغذائية

SADAFCO 28.20 15.47 1.82 0.87 32.27 32.500 916.50 502.63 28.40  �شدافكو

Almarai 144.00 31.34 4.60 8.67 16.60 109.000 15,696.00 3,415.72 945.44 املراعي

Anaam Holding 46.10 10.72 4.30 -0.12 (M)  (س) 10.900 502.49 116.87 -1.27 اأنعام القاب�شة

H B 39.40 15.86 2.48 1.40 28.22 28.571 1,125.71 453.11 39.89 حلواين اإخوان

NADEC 40.10 16.82 2.38 1.17 34.27 60.000 2,406.00 1,009.37 70.20 نادك

Qassim Agriculture 12.20 8.00 1.52 0.00 (M)  (س) 50.000 610.00 400.04 -0.15 الق�شيم الزراعية

Hail Agriculture 27.60 16.66 1.66 1.90 14.56 30.000 828.00 499.78 56.87 حائل الزراعية

Tabuk Agriculture 28.20 19.29 1.46 0.72 39.25 20.000 564.00 385.70 14.37 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 56.75 8.02 7.08 -1.21 (M)  (س) 20.000 1,135.00 160.37 -24.17 �شماك الأ

Sharqiya Dev Co 44.10 13.89 3.18 -1.11 (M)  (س) 7.500 330.75 104.14 -8.34 ال�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 28.70 24.30 1.18 3.03 9.48 20.000 574.00 486.02 60.53 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�شة الزراعية 

Jazan Development 13.15 12.90 1.02 0.30 44.28 50.000 657.50 644.93 14.85 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

 15.45 2.55 1.41 25.17 963.471 37,883.70 14,883.48 1,355.09
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�شناعات الغذائية

STC 52.50 18.70 2.81 5.25 9.99 2,000.000 105,000.00 37,390.22 10,505.54 الت�شالت

Etihad Etisalat 36.40 13.87 2.62 3.21 11.34 700.000 25,480.00 9,709.47 2,245.93 احتاد ات�شالت

Zain KSA 12.55 7.83 1.60 - - 1,400.000 17,570.00 10,956.46 - زين ال�شعودية 

Atheeb Telecom 18.50 10.00 1.85 - - 100.000 1,850.00 1,000.00 - عذيب لالت�شالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

 14.06 2.54 3.04 10.23 4,200.000 149,900.00 59,056.15 12,751.47
اإجمايل قطاع الت�شالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 41.40 19.74 2.10 1.39 29.75 50.000 2,070.00 986.84 69.58 التعاونية

Malath Insurance 32.90 7.87 4.18 -1.08 (M)  (س) 30.000 987.00 235.99 -32.52 مالذ للتاأمني

MEDGULF 22.30 9.83 2.27 -0.06 (M)  (س) 80.000 1,784.00 786.49 -5.03 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 83.50 6.25 13.37 -1.37 (M)  (س) 10.000 835.00 62.47 -13.70 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 67.00 6.31 10.62 -3.04 (M)  (س) 10.000 670.00 63.11 -30.35 �شالمة

Walaa Insurance 32.40 8.88 3.65 -0.20 (M)  (س) 20.000 648.00 177.69 -4.04 ولء للتاأمني

Arabian Shield 28.20 9.83 2.87 0.01 2088.89 20.000 564.00 196.63 0.27 الدرع العربي

SABB Takaful 93.50 4.54 20.58 -0.48 (M)  (س) 10.000 935.00 45.44 -4.83 �شاب تكافل

SANAD 34.50 8.46 4.08 -1.00 (M)  (س) 20.000 690.00 169.21 -20.07 �شند

SAICO 55.50 8.77 6.33 -0.51 (M)  (س) 10.000 555.00 87.70 -5.12 �شايكو

Saudi Indian 57.00 7.43 7.67 -1.16 (M)  (س) 10.000 570.00 74.27 -11.62 ال�شعودية الهندية

Gulf Union 27.80 8.82 3.15 0.05 509.67 22.000 611.60 194.06 1.20 احتاد اخلليج

ATC 149.00 8.23 18.12 -0.93 (M)  (س) 10.000 1,490.00 82.25 -9.27 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 56.50 7.90 7.16 -0.87 (M)  (س) 10.000 565.00 78.95 -8.67 هلية الأ

ACIG 70.75 6.39 11.08 -2.52 (M)  (س) 10.000 707.50 63.86 -25.22 اأ�شيج

AICC 32.30 8.40 3.85 - - 20.000 646.00 167.96 - التاأمني العربية

Trade Union 25.20 9.89 2.55 -2.02 (M)  (س) 25.000 630.00 247.30 -1.08 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 50.25 10.16 4.95 0.31 164.48 20.000 1,005.00 203.18 6.11 ال�شقر للتاأمني

U C A 31.50 9.52 3.31 - - 20.000 630.00 190.32 - املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.25 10.26 1.19 0.20 62.82 100.000 1,225.00 1,025.63 19.50 اإعادة

Bupa Arabia 20.90 9.75 2.14 0.01 1741.67 40.000 836.00 389.80 0.48 بوبا العربية

Total Insurance Sector  10.11 3.37 -0.14 64.97 547.000 18,654.10 5,529.15 -74.38 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 58.75 16.29 3.61 0.47 125.36 15.000 881.25 244.34 7.03  امل�شايف 

Saudi Advanced 13.95 16.72 0.83 0.50 27.78 43.200 602.64 722.25 21.69 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 13.00 7.96 1.63 -0.28 (M)  (س) 49.000 637.00 389.91 -13.80 ح�شاء للتنمية الإ

SISCO 12.75 10.62 1.20 -0.34 (M)  (س) 68.000 867.00 722.34 -23.26 �شي�شكو

Assir 15.30 18.28 0.84 -2.70 (M)  (س) 126.389 1,933.75 2,310.66 -341.13 ع�شر

Al Baha 21.85 6.89 3.17 -0.44 (M)  (س) 15.000 327.75 103.29 -6.60 الباحة

Kingdom 5.30 3.05 1.74 -4.79 (M)  (س) 6,300.000 33,390.00 19,201.16 -30,164.81 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

 3.58 1.63 -4.61 51.67 6,616.589 38,639.39 23,693.95 -30,520.88
اإجمايل قطاع �شركات ال�شتثمار 

املتعدد
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M:Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (1st Q 2009 as 
recent).

ال�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، وال�شركات اخلا�شرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غر م�شمولة يف 

ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد للقطاعات ولل�شوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  ن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات املالية لآ �س :املوؤ�شر �شالب لأ

ول 2009 م(. الربع الأ

BCI 35.10 14.43 2.43 2.09 16.78 22.000 772.20 317.51 46.01 بى �شى اآي

MA’ADEN 16.10 17.52 0.92 0.20 81.58 925.000 14,892.50 16,205.98 182.56 معادن

Astra Indust 32.10 19.97 1.61 2.25 14.28 74.118 2,379.18 1,480.38 166.59 اأ�شرتا ال�شناعية

Pharmaceutical 36.00 24.13 1.49 2.17 16.61 60.000 2,160.00 1,447.95 130.05 الدوائية

Glass 34.70 17.84 1.94 2.52 13.78 25.000 867.50 446.12 62.97 زجاج

FIPCO 61.00 16.56 3.68 2.96 20.61 6.875 419.38 113.86 20.35 فيبكو

Maadaniyah 29.90 13.34 2.24 0.94 31.89 25.556 764.14 341.03 23.96 معدنية

Saudi Chemical 31.50 18.40 1.71 3.73 8.46 63.240 1,992.06 1,163.90 235.57 الكيميائية ال�شعودية

SPM 58.50 15.64 3.74 2.83 20.68 30.000 1,755.00 469.29 84.87 �شناعة الورق

AlAbdullatif 41.40 15.27 2.71 2.16 19.14 81.250 3,363.75 1,240.83 175.77 العبداللطيف

Saudi Export 47.60 9.72 4.90 0.90 52.83 10.800 514.08 104.94 9.73 ال�شادرات

Total Industrial Investment 
Sector

 17.62 1.28 0.86 26.25 1,323.839 29,879.78 23,331.79 1,138.43
اإجمايل قطاع ال�شتثمار 

ال�شناعي

MMG 32.10 15.26 2.10 3.76 8.54 125.000 4,012.50 1,907.27 470.03 جمموعة املعجل

Ceramic 99.00 28.07 3.53 7.23 13.70 25.000 2,475.00 701.71 180.66 اخلزف

Gypsum 45.70 15.38 2.97 3.56 12.85 31.667 1,447.17 487.08 112.61 اجلب�س

Cables 27.80 14.45 1.92 2.78 10.01 76.000 2,112.80 1,098.01 211.12 الكابالت

Saudi Industrial 11.25 6.14 1.83 -0.16 (M)  (س) 40.000 450.00 245.65 -6.21 �شدق

Amiantit 23.15 12.98 1.78 2.06 11.25 115.500 2,673.83 1,498.87 237.64 اميانتيت

Pipes 36.50 22.77 1.60 2.70 13.53 31.500 1,149.75 717.39 84.95 اأنابيب

Zamil Industrial 55.25 22.43 2.46 5.05 10.94 45.000 2,486.25 1,009.23 227.25 الزامل لل�شناعة

AL Babtain 43.60 12.34 3.53 2.93 14.88 40.500 1,765.80 499.82 118.67 البابطني

SVCP 44.40 12.32 3.60 2.79 15.92 15.000 666.00 184.77 41.84 الفخارية

MESC 38.20 14.98 2.55 1.53 24.99 40.000 1,528.00 599.10 61.15 م�شك

Red Sea 68.50 24.74 2.77 7.29 9.39 30.000 2,055.00 742.26 218.80 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

 15.75 2.35 3.18 11.39 615.167 22,822.09 9,691.16 1,958.51 اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

Real Estate 24.95 25.85 0.97 1.19 21.00 120.000 2,994.00 3,102.48 142.56 العقارية

Taiba 18.10 19.40 0.93 0.83 21.73 150.000 2,715.00 2,909.41 124.96 طيبة لال�شتثمار

Makkah 27.30 24.02 1.14 1.35 20.27 164.816 4,499.48 3,958.53 221.97 ن�شاء   مكة لالإ

Arriyadh Development 13.20 13.76 0.96 0.83 15.86 100.000 1,320.00 1,376.04 83.24 التعمر

Emaar E .C 10.75 9.56 1.12 -0.39 (M)  (س) 850.000 9,137.50 8,128.20 -335.08 اإعمار

Jabal Omar 19.10 9.92 1.93 -0.03 (M)  (س) 671.400 12,823.74 6,657.35 -18.03 جبل عمر

Dar Al Arkan 25.90 16.89 1.53 3.15 8.23 720.000 18,648.00 12,161.01 2,264.73 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector

 13.79 1.36 0.89 10.64 2,776.216 52,137.72 38,293.02 2,484.35 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 17.50 15.13 1.16 2.28 7.67 315.000 5,512.50 4,765.99 718.25 النقل البحري

SAPTCO 9.00 11.21 0.80 0.21 42.57 125.000 1,125.00 1,401.55 26.43 النقل اجلماعي

Mubarrad 24.25 9.14 2.65 0.58 42.17 18.000 436.50 164.57 10.35 مربد

Budget Saudi 58.50 20.50 2.85 4.63 12.63 18.300 1,070.55 375.13 84.76 بدجت ال�شعودية

Total Transport Sector  14.08 1.21 1.76 9.70 476.300 8,144.55 6,707.24 839.79 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 34.80 15.92 2.19 2.00 17.37 15.000 522.00 238.83 30.06 عالن   تهامه لالإ

SRMG 32.50 15.41 2.11 2.34 13.91 80.000 2,600.00 1,232.54 186.95 بحاث و الت�شويق الأ

SPPC 17.90 11.96 1.50 2.19 8.16 60.000 1,074.00 717.57 131.60 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

 14.12 1.92 2.25 12.04 155.000 4,196.00 2,188.94 348.61 اإجمايل قطاع الإعالم والن�شر

Hotels 31.10 18.70 1.66 1.81 17.20 69.006 2,146.09 1,290.28 124.79 الفنادق

Shams 36.50 7.17 5.09 0.06 627.92 10.150 370.48 72.76 0.59 �شم�س

Total Hotel & Tourism Sector  17.22 1.85 1.58 20.07 79.156 2,516.56 1,363.04 125.38 اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

Market  14.10 2.00 0.95 13.82 40,028.510 1,130,968.62 564,595.61 38,164.11 اإجمايل ال�شوق

   FINANCIAL INDICATORS - 31/05/2009                                            امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية - 31/05/2009 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�ضركة

غالق �سعر االإ القيمة الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمة ال�س�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�ساهمن 

)ملي�ن(

�سايف الدخل 

)ملي�ن(




