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الـروح المالية

مقال

يف  لكم  لنقدمها  العدد  موا�سيع  �سهر  كل  نختار  ونحن  مبتغانا  هي  القت�سادية  ال�سمة 

بال�ستثمار  والعالقة  ال�سمة،  هذه  مالمح  اأهم  هي  املالية  والروح  املنا�سب،  ال�سحفي  القالب 

ا حمدد اأ�سا�س جلعل كل مادة بني غاليف هذه املجلة جديرة باهتمام كل  وامل�ستثمرين هي اأي�سً

متخ�س�س، ثم هي جديرة مبتابعة كل باحث عن املعلومة القت�سادية ال�ستثمارية املفيدة.

الوعي،  تزايد  ومع  فييراد،  الأ امل�ستثمرين  ذهنية  على  امل�سيطرة  هي  �سهم  الأ ظلت  لقد 

وت�سليط ال�سوء على منتجات مالية اأخرى باتت ال�سكوك وال�سندات تاأخذ بع�س الهتمام 

على  ال�سهر  هذا  ال�سوء  ون�سلط  الزمنية،  بالفرتة  قيا�ًسا  مب�سر  لكنه  �سعيًفا  يزال  ل  الذي 

ال�سكوك وال�سندات كاأدوات “ويل وا�ستثمار من عدة جوانب.

موقع،  من  اأكرث  يف  والنكما�س  الت�سخم،  نناق�س  العاملية،  القت�سادات  يف  معكم  و‚ول 

لنتعلم بع�س الدرو�س، ونر�سد بع�س مراحل التاريخ القت�سادي الذي يعي�سه العامل ونحن 

ف�سل ‰ًوا وحمافظة  ف�سل اأداء، وباأمر اˆ �سنظل الأ جزء منه، نحمد اˆ اأن كنا اجلزء الأ

على ثوابتنا القت�سادية التي �ساعدتنا كثرًيا عندما اهتز العامل اقت�سادًيا.

حداç القت�سادية بالتغطية والتحليل مللتقى اآفاق ال�ستثمار  وكما عودناكم مبتابعة الأ

زمة املالية. 2009م بالريا�س والذي خرج بتو�سيات وحلول لالأ

يتوا�سل البناء القت�سادي يف بالدنا، ونتوا�سل فكًرا و�سحافة معكم، وتت�سل كل املعلومات 

حداç لت�سكل امل�سهد العام الذي نرغب دوًما اأن نكون جزًءا منه. نظمة ورمبا الأ والأ
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- واالقت�صادية  املالية  ال�صاحة  على  املالية  وراق  االأ اأهمية  تزايدت 

وخا�صة ال�صندات منها- �صواء على م�صتوى الدول واحلكومات، اأو ال�صركات 

ا  خ�صو�صً مهمة  ووظائف  خ�صائ�ص  من  لها  ملا  وامل�صارف؛  واملوؤ�ص�صات 

لتوفري ال�صيولة الالزمة لتمويل امل�صروعات الكربى املوؤثرة على دوران عجلة 

االقت�صاد املحلي مثل م�صروعات البنية التحتية كالكهرباء واملياه وغريها.

26

ذلك  يف  مبا  خ��ر،  واالآ احلني  بني  ال�صعوديني  االقت�صاديني  مطالب  تتجدد 

يف  النظر  ب��اإع��ادة  ال�صعودية  للحكومة  ال�صعودي  ال�صورى  جمل�ص  من  اأع�صاء 

يتعلق  فيما  وبالتحديد  النقدية  ال�صيا�صة  خا�صة  والنقدية،  املالية  ال�صيا�صتني 

مريكي وربطه ب�صلة عمالت رئي�صة كاأحد  مبو�صوع فك ارتباط الريال بالدوالر االأ

ت�صتوردها اململكة من  التي  ال�صلع واخلدمات،  اأ�صعار  ارتفاع  للتعامل مع  احللول 

ق�صى. اخلارج وبالذات من منطقة اليورو واليابان ودول ال�صرق االأ
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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

�صالمية  االإ امل�صرفية  تعطى  اأن  اأهمية  م�صوؤولون خليجيون وخرباء  اأكد 

دوات املحكمة  زمة املالية العاملية من خالل االأ دورها يف معاجلة تداعيات االأ

تعمل على  التي  االإمنائية  املجاالت  اال�صتثمار نحو  توجيه  تت�صمنها، مع  التي 

ال�صيغ  على  القائمة  التمويل  م�صادر  توفري  خالل  من  فاعلة  تنمية  حتقيق 

�صالمية.  االإ

22

الناشر

موؤخًرا  ن�صر  �صحفي  ت�صريح  خالل  من  املالية  ال�صوق  هيئة  ك�صفت 

الهيئة  ع��زم  عن  التويجري  عبدالرحمن  الدكتور  الهيئة  رئي�ص  ملعايل 

ا�صتحداث �صوق لل�صندات وال�صكوك، وهي خطوة اعتربها حمللون مبثابة 

ال�صعودي ت�صعه يف م�صاف  �صهم  بداية حقبة جديدة من تاريخ �صوق االأ

�صهم وال�صندات وال�صكوك  �صواق العاملية ليكون كغريه �صوًقا �صاماًل لالأ االأ

وغريها من امل�صتقات املالية.

مو�صوع  خالل  من  املو�صوع  هذا  على  ال�صوء  ن�صلط  العدد  هذا  ويف 

ب�صاأن  التوقعات  ح��ول  واخل���رباء  املحللني  اآراء  ن�صتطلع  حيث  الغالف 

الذين  ال�صعودية،  �صهم  االأ �صوق  وم�صتقبل  واقع  على  اخلطوة  هذه  تاأثري 

اأجمعوا على اأنها خطوة تاريخية توؤ�ص�ص لواقع جديد لل�صوق يت�صم بالعمق 

واال�صتقرار عرب توفري العديد من اخليارات اأمام املتداولني.

زمة املالية العاملية على اقت�صاد  ونوا�صل يف العدد متابعة تداعيات االأ

املنطقة اخلليجية حيث ن�صلط ال�صوء من خالل »املجهر« على ملتقى اآفاق 

اال�صتثمار 2009م الذي ناق�ص هذا املو�صوع ، ومن خالل »اأ�صواق عاملية« 

زمة العاملية على اأحد اأكرب االقت�صاديات العاملية وهو  نتطرق اإىل تاأثري االأ

االقت�صاد الياباين الذي مير حالًيا مبرحلة انكما�ص غري م�صبوقة.

كما نتطرق من خالل »اأ�صواق �صعودية« اإىل ق�صية مهمة اأثارت اجلدل 

الريال  ربط  ق�صية  وهي  العاملية  املالية  زمة  االأ موؤخًرا من جديد يف ظل 

ال�صعودي بالدوالر.
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تداول تنظم المنتدى الثاني لألعضاء

ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  نظمت 

)تداول( موؤخرا بالريا�ص »منتدى اأع�صاء 

الو�صاطة  �صركات  مب�صاركة  الثاين«  تداول 

املرخ�صة يف ال�صوق املالية ال�صعودية .

من  ع��دد  على  ال�صوء  املنتدى  و�صلط 

ب�صوؤون  ُتعنى  التي  املهمة  الراهنة  الق�صايا 

ال�صوق  ب�صركة  وعالقتها  الو�صاطة  �صركات 

منوها  واآف���اق  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية 

وتطورها والتحديات التي تواجهها. 

املحاور  من  ع��ددًا  املنتدى  تناول  كما 

امل�صتقبلية  امل�صاريع  حول  تركزت  الرئي�صية 

�صركات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تطبيقها  امل��زم��ع 

املقدمة  التداول  خدمات  ورف��ع  الو�صاطة، 

و�صائل  وك��ذل��ك  واملتعاملني  للم�صتثمرين 

التداول  نظمة  لكرتوين الأ التقني واالإ الدعم 

تطوير  جانب  اإىل  الو�صاطة،  �صركات  يف 

املنتجات.

وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة ال�صوق 

فهد  الدكتور  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية 

ياأتي  املنتدى  اإن عقد  املبارك   بن عبداهلل 

همية م�صاركة  اإدراكًا من �صركة ) تداول ( الأ

يف  ال�صوق  يف  العاملة  الو�صاطة  �صركات 

تطوير  وا�صرتاتيجيات  �صيا�صات  �صياغة 

ال�صوق، باعتبار اأن �صركة )تداول( حتر�ص 

على توفري كافة اأ�صكال الدعم لتعزيز اأداء 

ال�صوق املالية من خالل التعاون مع اأطراف 

عرب  وغريها  الو�صاطة  �صركات  من  ال�صوق 

بيئة  خل��ل��ق  ال��الزم��ة  التنظيمات  ت��ط��وي��ر 

ا�صتثمارية جاذبة ت�صاهم يف دعم االقت�صاد 

الوطني ، وتواكب حركة التطور ال�صريع التي 

ي�صهدها قطاع اخلدمات املالية.

اأ�صهم  امل��ن��ت��دى  اأن  امل��ب��ارك  واأو���ص��ح 

�صركة  بني  مثمرة  ايجابية  عالقة  بناء  يف 

هدف  كما   ، الو�صاطة  و�صركات  )ت��داول( 

فيما  ع�صاء  االأ نظر  لوجهة  اال�صتماع  اإىل 

م�صتوى  من  للرفع  ت��داول  حتققه  اأن  ميكن 

ي�صهم يف  ومنتجاتها مبا  واأداءها  خدماتها 

 ، ال�صعودية  املالية  ال�صوق  مب�صتوى  الرقي 

ع�صاء على نتائج عمل اللجان  كما اطلع االأ

واملراحل  ول  االأ ت��داول  منتدى  من  امل�صكلة 

التي و�صلت اإليها كل جلنة.

رئي�ص  تراأ�صها  التي  اجلل�صة  وح�صر 
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إلغاء ترخيص شركة برودانشال 
جزيرة  إلدارة األصول

1430/4/24ه�������  االث��ن��ني  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  هيئة  جمل�ص  اأ����ص���در 

)2009/04/20م( قراره باملوافقة على اإلغاء الرتخي�ص املمنوح ل�صركة 

�صول.  دارة االأ برودان�صال جزيرة الإ

التاأ�صي�ص(  �صول )حتت  دارة االأ وكانت �صركة برودان�صال جزيرة الإ

ممثلة ب�صركائها تقدمت اإىل الهيئة بطلب اإلغاء الرتخي�ص املمنوح لها 

من جمل�ص الهيئة بالقرار رقم )3-13-2008( وتاريخ 1429/3/23ه� 

امل�صورة،  وت��ق��دمي  دارة،  االإ اأن�صطة  ملمار�صة  2008/3/31م  امل��واف��ق 

وراق املالية. واحلفظ يف االأ

50 ألف ريال غرامة على 
الشركة السعودية لخدمات 

السيارات والمعدات
مقدارها  مالية  غ��رام��ة  املالية  ال�صوق  هيئة  فر�صت 

خم�صون األف ريال على ال�صركة ال�صعودية خلدمات ال�صيارات 

نظام  من  )46/اأ(  امل��ادة  باأحكام  تقيدها  لعدم  وامل��ع��دات 

دراج،  واالإ الت�صجيل  قواعد  من   )25( واملادة  املالية  ال�صوق 

من  حكم  ب�صدور  واجلمهور  الهيئة  اإب��الغ  يف  تاأخرت  حيث 

2008/12/27م  بتاريخ  الريا�ص  مبنطقة  داري��ة  االإ املحكمة 

باإلزامها بدفع مبلغ )49،580،431 ريااًل(، اإذ �صدرت ن�صخة 

االإعالم باحلكم بتاريخ 2009/2/1م ومل تعلن عنه ال�صركة 

اإال بتاريخ 2009/2/10م.

الدكتور  )ت��داول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  اإدارة  جمل�ص 

�صتاذ طه  فهد بن عبداهلل املبارك نائب رئي�ص جمل�ص ال�صركة االأ

من  وعدد  ال�صويلمي  عبداهلل  �صتاذ  االأ التنفيذي  واملدير  القويز 

امل�صئولني ب�صركة )تداول( ، كما ح�صر اللقاء من جانب �صركات 

�صركات  عن  ممثلني  جانب  اإىل  التنفيذيني  الروؤ�صاء  الو�صاطة 

الو�صاطة املرخ�صة بال�صوق ال�صعودية.
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سابك تحقق صافي خسائر 974 مليون ريال 
خالل الربع األول2009م

�صا�صية )�صابك( عن نتائجها  اأعلنت ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات االأ

ول من العام اجلاري، حيث بلغ �صايف خ�صارة ال�صركة خالل  املالية للربع االأ

تلك الفرتة 974 مليون ريال، مقابل �صايف اأرباح 6.924 مليارات ريال للربع 

 املماثل من العام ال�صابق. ومقابل �صايف اأرباح 311 مليون ريال للربع ال�صابق. 

مقابل  ريال  3.622مليارات  ول(  )االأ الربع  خالل  الربح  اإجمايل  وبلغ 

قدره  بانخفا�ص  ال�صابق،  العام  من  املماثل  للربع  ريال  مليار   13.790

 .%74

ول(  وذكرت ال�صركة يف بيان لها اأن الربح الت�صغيلي خالل الربع )االأ

من  املماثل  للربع  ريال  مليارات   10.891 مقابل  ريال  مليون   380 بلغ 

ال�صهم خالل  بلغت خ�صارة  فيما   ،%97 قدره  بانخفا�ص  ال�صابق،  العام 

ريال   2.31 بلغت  لل�صهم  0.33 ريال مقابل ربحية  اأ�صهر  الثالثة  فرتة 

للفرتة املماثلة من العام ال�صابق. 

لت�صجيل  يعود  الفرتة  ه��ذه  خ�صارة  �صايف  اأن  ال�صركة  واأو�صحت 

انخفا�ص يف قيمة ال�صهرة مببلغ 1.181 مليار ريال. بينما بلغت اأرباح 

ال�صركة 207 مليون ريال قبل ت�صجيل هذا االنخفا�ص، م�صرية اإىل اأن هذا 

االنخفا�ص يف قيمة ال�صهرة مل يوؤثر على التدفقات النقدية لل�صركة. 

كما اأ�صارت اإىل اأن ا�صتمرار انخفا�ص معظم اأ�صعار املنتجات البرت 

ول من  وكيماوية واملعادن اأدى اإىل انخفا�ص اأرباح ال�صركة خالل الربع االأ

عام 2009م مقارنة بنف�ص الفرتة من العام ال�صابق. 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  املا�صي  حمد  بن  حممد  املهند�ص  وقال 

اإىل  اأدت  واالقت�صادية  املالية  زم��ة  االأ »اإن  التنفيذي  الرئي�ص  �صابك 

�صعوبة ح�صول امل�صتهلكني على الت�صهيالت املالية الالزمة من البنوك 

املنتجات  اأ���ص��ع��ار  هبوط  وت��رية  ت�صارع  وب��ال��ت��ايل  املالية  واملوؤ�ص�صات 

البرتوكيماوية واحلديد«.

واأ�صاف املا�صي »كما اأن انح�صار الطلب على املنتجات البرت وكيماوية 

سبكيم وسيالنيز تعلنان وقف النظر في الدعوى المقامة بينهما
امل��ح��دودة  �صيالنيز  �صركة  اأع��ل��ن��ت 

وال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات 

اأوقفتا النظر يف الدعوى  اأنهما  »�صبكيم« 

املقامة بينهما يف حمكمة القطاع اجلنوبي 

بوالية تك�صا�ص بالواليات املتحدة.

اإن  ت��داول  موقع  على  ن�صر  بيان  وقال 

دعوى �صركة �صيالنيز املحدودة �صد �صركة 

�صبكيم اأوقفت لعدم وجود اأي دالئل موؤيدة 

اأي ا�صتحقاقات مالية على  للق�صية ودون 

�صركة �صبكيم اأو اأي من �صركاتها التابعة. 

كما اأ�صار البيان اإىل اأن دعوى �صركة 

املحدودة  �صيالنيز  �صركة  �صد  �صبكيم 

موؤيدة  دالئ��ل  وج��ود  لعدم  ا  اأي�صً اأوق��ف��ت 

للق�صية ودون اأي ا�صتحقاقات مالية على 

�صركة �صيالنيز املحدودة. 

�صركة  يف  م�����ص��ئ��ول  م�����ص��در  واأف�����اد 

�صبكيم اأن ال�صركة اأو�صحت منذ البداية 

عدم  واأبانت  الق�صية،  هذه  من  موقفها 

ت�صتخدم  التابعة  �صركاتها  واأن  �صحتها، 

عاملية  ل�صركات  مملوكة  خمتلفة  تقنيات 

معتربة.

على  اأثرت  التي  العاملية  زمة  االأ اء  َجرِّ املبتكرة  البال�صتيكيات  ا  خ�صو�صً

ال�صناعات  قطاع  و  والبناء  الت�صييد  وقطاع  ال�صيارات  �صناعة  قطاع 

لكرتونية كان له تاأثري قوي على اأداء ال�صركات العاملية ومنها �صابك.  االإ

وبالرغم من ذلك فقد حافظت �صابك على نف�ص م�صتوياتها الت�صغيلية 

2009م  عام  من  ول  االأ الربع  خالل  نتاج  االإ كميات  اإجمايل  بلغ  حيث 

14.17 مليون طن وبزيادة ن�صبتها 0.39%، بينما زادت الكميات املباعة 

الفرتة من  بنف�ص  5% مقارنة  ن�صبتها  وبزيادة  11.53 مليون طن  لتبلغ 

العام ال�صابق«.

اأن �صركة �صابك متلك  مركًزا مالًيا متيًنا، وقدرة على  اإىل  واأ�صار 

توفري التدفقات النقدية الالزمة، وبراجمها امل�صتمرة خلف�ص التكاليف، 

تو�صعاتها احلالية يف كل  نتاجية من خالل  االإ وزيادة معدالت الطاقات 

من: )�صركة ين�صاب، وتو�صعة �صرق، و�صركة كيان ال�صعودية( ما �صيكون 

القادمة مما  الفرتات  ال�صركة خالل  ونتائج  اأداء  على  اإيجابية  اآثار  له 

م�صتوى  على  تكلفة  املنتجني  اأق��ل  بني  من  التناف�صي  و�صعها  �صيعزز 

العامل.
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ارتفاع أرباح الراجحي خالل 
الربع األول بنسبة %8.1

ول من العام  اأعلن م�صرف الراجحي عن نتائجه املالية للربع االأ

اجلاري 2009م، حيث بلغ �صايف الربح خالل تلك الفرتة 1732 مليون 

ريال، مقابل 1602 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�صابق وذلك 

مليون   1424 ال�صابق  للربع  ربح  �صايف  ومقابل   ،%8.1 قدره  بارتفاع 

ريال وذلك بارتفاع قدره %21.6.

ول 2740 مليون ريال،  وبلغ اإجمايل دخل العمليات خالل الربع االأ

مقابل 2485 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�صابق، وذلك بارتفاع 

واال�صتثمارات خالل  التمويل  بلغ �صايف دخل  10.3%، يف حني  قدره 

ول 2284 مليون ريال، مقابل 2030 مليون ريال للربع املماثل  الربع االأ

من العام ال�صابق وذلك بارتفاع قدره 12.5%.  وبلغت ربحية ال�صهم 

ول 1.15 ريال، مقابل 1.07 ريال للفرتة املماثلة من  خالل الربع االأ

العام ال�صابق. 

 162 العام اجلاري  ول من  االأ الربع  بنهاية  املوجودات  بلغت  كما 

ال�صابق،  العام  143 مليار ريال للفرتة املماثلة من  مليار ريال مقابل 

كما  واال�صتثمارات  التمويل  حجم  وبلغ   ،%13.4 قدره  بارتفاع  وذلك 

للفرتة  ريال  مليار   123 مقابل  ريال  مليار   143 2009/03/31م  يف 

16.6%، وبلغت ودائع  ال�صابق وذلك بارتفاع قدره  العام  املماثلة من 

من  املماثلة  للفرتة  ريال  مليار   101 مقابل  ريال  مليار   120 العمالء 

العام ال�صابق وذلك بارتفاع قدره %18.2. 

الراجحي  مل�صرف  التنفيذي  والرئي�ص  املنتدب  الع�صو  واأو�صح 

رباح  االأ االرتفاع يف  �صبب  اأن  الراجحي  �صليمان  بن  �صتاذ عبداهلل  االأ

اإىل  اأدت  التي  واال�صتثمار  التمويل  ملحفظة  امل�صرف  تنويع  اإىل  يعود 

ول بن�صبة %12.5. يرادات للربع االأ ارتفاع االإ

الباحة لالستثمار والتنمية  
تعلن عن بيع أسهم المتخلفين 

عن سداد قيمة القسط األخير
اأن يكون  اأنه تقرر  الباحة لال�صتثمار والتنمية  اأعلنت �صركة 

حد 1430/7/5ه� املوافق 2009/6/28م موعد بيع اأ�صهم  يوم االأ

خري من  ال�صادة امل�صاهمني املتخلفني عن �صداد قيمة الق�صط االأ

قيمة ال�صهم )وهي اأ�صهم غري متداولة حالًيا( وذلك عن طريق 

لكرتوين ومع  االإ ال�صركة  اإلكرتوين مبا�صر من خالل موقع  مزاد 

نظام )تداول(.

واأو�صحت ال�صركة اأن البيع �صيتم من خالل ا�صتقبال العرو�ص 

على موقع ال�صركة، و�صيكون ذلك ب�صكل مبا�صر ومتاح للراغبني 

�صعار مبا�صرة، وينتهي البيع بانتهاء بيع  يف ال�صراء مع عر�ص االأ

�صهم بعد اأن يتم اإيداع قيمة ال�صراء يف ح�صاب ال�صركة. كامل االأ

قبل  وتذكريي  اإحلاقي  اإع��الن  اإ�صدار  �صيتم  اأن��ه  واأ�صافت 

موعد البيع املحدد بكيفية الدخول على مناذج ال�صراء من خالل 

لكرتوين، و�صيتاح للراغبني يف امل�صاركة ح�صورًيا  موقع ال�صركة االإ

جراء هو ح�صب املادة  يف مقر ال�صركة بالباحة، علًما باأن هذا االإ

رقم 110 من نظام ال�صركات، والتي تن�ص على جواز بيع اأ�صهم 

ق�صاط امل�صتحقة من قيمة  امل�صاهمني املتخلفني عن �صداد قيمة االأ

ال�صهم لتح�صيل قيمة الق�صط املطلوب واإيداع باقي قيمة البيع يف 

ح�صاب امل�صاهم املباعة اأ�صهمه.

السعودية لصناعة الورق تعلن بدء التشغيل 
التجريبي لمصنع تدوير الورق في جدة

ل�صناعة  ال�صعودية  ال�صركة  اأعلنت 

يف  التجريبي  الت�صغيل  ب��دء  عن  ال��ورق 

2009/4/28 ملركز جتميع وفرز  تاريخ 

التابع لها يف  الورقية اجلديد  املخلفات 

الفروع  اإىل  اإ�صافة  وذلك  جدة،  مدينة 

مناطق  كافة  يف  لها  املنت�صرة  احلالية 

اململكة وخارجها. 

موقع  على  ن�صر  لل�صركة  بيان  وقال 

تداول اإن تكلفة املركز بلغت 10 ماليني 

نتاجية  ريال، واأنه �صي�صاعف الطاقة االإ

�صنوًيا  األف طن   35 اإىل  لت�صل  لل�صركة 

مما �صيوؤدي اإىل التخفيف من االعتماد 

وال��ذي  الطبيعي  ال��ل��ب  ا���ص��ت��رياد  على 

ب����دوره ي�����ص��اه��م يف ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف 

اململكة. 

لهذا  يكون  اأن  ال�صركة   بيان  وتوقع 

املركز تاأثري على القوائم املالية لل�صركة 

ابتداء من الربع الرابع لهذا العام.
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هبوط أسعار العقارات بنسبة 41% في دبي
ا�صت�صارات  �صركة  اأع��دت��ه  تقرير  اأظ��ه��ر 

العقارات  اأ���ص��ع��ار  يف  هبوطا  عاملية  عقارية 

العربية املتحدة  مارات  االإ باإمارة دبي يف دولة 

وىل من العام  �صهر الثالثة االأ بن�صبة 41% يف االأ

العام  م��ن  خ���ري  االأ ال��رب��ع  م��ع  اجلاري مقارنة 

.2008

كولييز  �صركة  اأعدته  الذي  وقال التقرير 

اإنرتنا�صيونال اإن الطفرة العقارية التي �صهدتها 

دبي يف ال�صنوات املا�صية انح�صرت كثرًيا نتيجة 

انخفا�صا  انعك�ص  ما  العاملية،  املالية  زم��ة  االأ

بني  ال�صكنية  العقارات  اأ�صعار  يف   %41 بن�صبة 

ول  الف�صل الرابع من العام 2008 والف�صل االأ

من العام 2009 اجلاري.

واأ�صار التقرير اإىل اأن اأ�صعار ال�صقق هبط 

خري من العام املا�صي  بن�صبة 42% بني الربع االأ

هبطت  فيما   ،2009 العام  من  ول  االأ وال��رب��ع 

ال�صكنية  واملنازل   %42 بن�صبة  الفيالت  اأ�صعار 

جانب  االأ ملكية  موؤ�صر  هبط  كما   .%42 بن�صبة 

مبقدار %34.

زم���ة  االأ ث����ار  الآ وىل  االأ وبداأت العوار�ص 

يف  تظهر  م����ارات  االإ يف  العاملية  االقت�صادية 

مسقط: زيادة اإلنفاق الحكومي لتحفيز النمو
العماين  الوطني  االقت�صاد  وزي��ر  ق��ال 

اأحمد بن عبد النبي مكي اإن بالده �صتوا�صل 

نفاق العام لتحفيز النمو االقت�صادي  زيادة االإ

زمة املالية العاملية.  وتعوي�ص اآثار االأ

نرتنت  وقالت الوزارة يف موقعها على االإ

االقت�صاد  ل��دع��م  اإج����راءات  اإط���ار  اإن���ه يف 

خ��ارج  م��ن  للنفط  املنتجة  ع��م��ان  ط��رح��ت 

بقيمة  للبنوك  اإق��را���ص��ًي��ا  ت�صهياًل  اأوب���ك 

ملياري دوالر. 

وق��ال��ت ال�����وزارة ن��ق��اًل ع��ن م��ك��ي »اإن 

زمة  ال�صلطنة متكنت من جتاوز تداعيات االأ

املالية واالقت�صادية العاملية ب�صالمة يف ظل 

ما تتمتع به من مركز مايل متني«. 

�صتحفز  ع��م��ان  اإن  ال������وزارة  وق���ال���ت 

تو�صعة  يف  اال�صتمرار  طريق  عن  االقت�صاد 

نفاق العام بن�صبة  ال�صيا�صة املالية وزيادة االإ

11 باملئة يف ميزانية هذا العام. 

وقالت دول منطقة اخلليج العربية اإنها 

مل�صاعدة  العام مرتفًعا  نفاق  االإ �صتبقي على 

املالية  زم����ة  االأ ع��ل��ى حت��م��ل  اق��ت�����ص��ادات��ه��ا 

العاملية. 

عمان  ق��درت  الثاين  يناير/كانون  ويف 

عجز امليزانية بنحو 2.1 مليار دوالر يف عام 

2009 ا�صتناًدا اإىل ح�صاب �صعر النفط على 

اأ�صا�ص 45 دوالًرا للربميل. 

وبلغ فائ�ص امليزانية 4.1 مليار دوالر يف 

على يف �صبع �صنوات على  عام 2008 وهو االأ

بلغ  فقد  النفط.  اإي��رادات  ارتفاع  مع  ق��ل  االأ

�صعر النفط ذروته قرب 150 دوالًرا للربميل 

يف ال�صيف املا�صي. 

توا�صل  احل��ك��وم��ة  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 

�صا�صية ال�صخمة  تنفيذ م�صروعات البنية االأ

املخطط لها ومن املتوقع - مع قيامها بذلك 

نفاق على برنامج التنمية لهذا  - اأن يزيد االإ

العام بن�صبة ع�صرة باملئة. 

وقال حمافظ البنك املركزي العماين يف 

االقت�صادي  النمو  اإن  املا�صي  اآذار  مار�ص/ 

باملئة يف  وثالثة  واحد  بني  ينخف�ص مبا  قد 

2009 من نحو ثمانية باملئة العام املا�صي.

خري من العام 2008، اإال اأنها تفاقمت  الربع االأ

يف  خا�صة   2009 ال��ع��ام  م��ن  ول  االأ ال��رب��ع  يف 

من  اثنني  ان�صحاب  ب�صبب  العقارية  ال�صوق 

ال�صوق واملخاوف  العقاريني من  الدائنني  اأكرب 

املتنامية للعمال من عمليات ال�صرف.

املالية،  زمة  اأن االأ جم��دًدا  التقرير  واأك��د 

التي بداأت يف بور�صة وول �صرتيت يف نيويورك، 

الواليات  يف  العقاري  الرهن  زم��ة  الأ حم�صلة 

اقت�صادات  اإىل معظم  امتدت الحًقا  املتحدة، 

تعاين  العاملية  البور�صات  ت��زال  وم��ا  ال��ع��امل، 

من  املليارات  مئات  �صخ  رغم  تداعياتها  من 

الدوالرات فيها.
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المالكي يدعو إلى شراكة دولية لالستثمار وإعادة إعمار العراق
املالكي  ن��وري  العراقي  ال���وزراء  رئي�ص  دع��ا 

دول العامل والهيئات الدولية اإىل الدخول بعقود 

�صراكة مع العراق من خالل امل�صاهمة باال�صتثمار 

يف البالد وامل�صاركة الفعالة بجهود اإعادة اإعمارها 

لتكون »واحة للتقدم وال�صالم يف املنطقة«. 

العراق  �صعب  با�صم  »اأعر�ص  املالكي:  وقال 

وحكومته �صراكة مع اأ�صدقائنا يف جمال النفط 

واملعادن  املالية  واخل��دم��ات  وامل��ق��اوالت  وال��غ��از 

العراق  �صعب  و�صتجدون  التنمية،  وموؤ�ص�صات 

�صديقا لكم«. 

وق���ال امل��ال��ك��ي يف اأع��ق��اب اف��ت��ت��اح م��وؤمت��ر 

2009«، اإن احلكومة العراقية  »ا�صتثمر بالعراق 

»عاقدة العزم على بداية عهد جديد من التعاون 

املكثف والفعال مع اأ�صدقاء العراق، بغية ت�صجيع 

اال�صتثمار والتنمية يف البالد التي �صتفتح اأبوابها 

وا�صعة اأمام الراغبني بدخول ال�صوق العراقية«. 

وت�صعى  �صعت  حكومته  اأن  املالكي  واأو�صح 

واخل�صبة  املنا�صبة  ر���ص��ي��ة  االأ لتهيئة  ج��اه��دة 

العامل  دول  م��ع  ال�����ص��راك��ات  تلك  مثل  لتحقيق 

اأ�صلحنا  »ل��ق��د  م�صيًفا:  املختلفة،  وه��ي��ئ��ات��ه 

بعد  االقت�صاد  اإ�صالح  اإىل  واجتهنا  ال�صيا�صة، 

من، نحن قمنا بعملية اإ�صالح وتنمية  اإ�صالح االأ

وا�صعة يف خمتلف املجاالت«. 

�صالح  االإ يف  ما�صون  »نحن  قائاًل:  واأردف 

ال�صريبي والت�صريعي وتطوير الطاقات التي من 

لكن،  نه�صويا.  تطوير  م�صروع  تطلق  اأن  �صاأنها 

يبقى العراق بحاجة اإىل جهد دويل وم�صروعات 

لال�صتثمار  ن  االآ معرو�صة  فيه  التحتية  البنى 

املبا�صر«. 

وك���ان امل��ال��ك��ي ق��د خ��اط��ب امل�����ص��ارك��ني يف 

وممثل  م�صتثمر   400 نحو  فيه  و�صارك  املوؤمتر، 

خا�صة  ا�صتثمارية  وموؤ�ص�صات  حكومية  لهيئات 

500 م�صروع ا�صتثماري  اأكرث من  وُيطرح خالله 

دوالر  مليار  ال�����500  قيمتها  ت��ف��وق  ال��ع��راق  يف 

اأمريكي، قائاًل: 

»اإن اخت�صار الزمن �صروري جًدا لتعوي�ص 

خالل  العراقي  ال�صعب  عا�صه  ال��ذي  احلرمان 

الذي  ال�صابق  النظام  ظل  يف  املا�صية  ال�صنوات 

كانت الدولة حتتكر فيه كل �صيء، وكان االقت�صاد 

معزواًل ومهم�ًصا، اإذ مل ُتÍ مدر�صة )يف البالد( 

اأو م�صت�صفى منذ ثمانينيات القرن املا�صي«. 

دول  كافة  العراقية  احلكومة  رئي�ص  وح��ث 

عمال على  العامل والهيئات اال�صتثمارية ورجال االأ

امل�صاركة يف »موؤمتر العهد الدويل« الذي �صُيعقد 

ول  االأ اأكتوبر/ت�صرين  �صهر  خ��الل  ال��ع��راق  يف 

املقبل، والذي »ُيعد ا�صتكمااًل للجهود التي ت�صعى 

لتهيئة بيئة ا�صتثمارية جادة وكبرية يف البالد«. 

مبلغ  اإىل  حت��ت��اج  ب���الده  اإن  امل��ال��ك��ي  وق���ال 

الذي  العجز  ل�صد  اأمريكي  دوالر  مليار   187.7

ب��ني عامي  م��ا  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  خ��الل  �صينجم 

النفط،  اأ�صعار  انخفا�ص  ب�صبب  و2010،   2007

االقت�صادية  التنمية  عمليات  متويل  اأج��ل  ومن 

وامل�صاريع التي »ُيعد العراق باأم�ص احلاجة لها«. 

حتقيق  اإىل  ت�صعى  حكومتي  »اإن  واأ���ص��اف: 

التنوع االقت�صادي، من خالل تنويع اال�صتثمارات 

وتطوير ال�صناعات النفطية واإطالق امل�صاريع يف 

خرى«. كافة القطاعات االأ

فران�صي�صكو  ���ص��ان  �صحيفة  ت��وق��ع��ت 

مريكية اأن توؤدي اأعمال القر�صنة  كرونيكل االأ

قناة  عائدات  اإىل تقل�ص  حمر  االأ البحر  يف 

حيث  دوالر،  1.5 مليار  ال�صوي�ص بحوايل 

اإىل  ال�صحن  �صركات  من  ا�صطرت العديد 

الرجاء  راأ�ص  اإىل طريق  �صفنها  م�صار  تغيري 

ال�صالح بداًل من القناة امل�صرية.

يف  حققت  القناة  اأن  ال�صحيفة  وذكرت 

ال�صنة املالية املا�صية اأكرث من 5.1 مليارات 

دوالر.

اإىل تقديرات  ا�صتناًدا  لكنها رجحت - 

جم��م��وع��ة ه��ريم��ي�����ص امل��ال��ي��ة يف م�����ص��ر- 

اإىل  ع��ائ��دات��ه��ا  يف  ك��ب��ري  حدوث تراجع 

امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  يف  دوالر  4.5 مليارات 

ا اأكرب لتلك العائدات اإىل  احلالية، وانخفا�صً

امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��ة  يف  دوالر  3.6 مليارات 

القادمة.

قناة  اإىل اأن  ال�صدد  ه��ذا  يف  واأ���ص��ارت 

للعملة  ال��رئ��ي�����ص  امل�����ص��در  ال�����ص��وي�����ص مت��ث��ل 

وحتويالت  ال�صياحة  بعد  م�صر  يف  جنبية  االأ

امل�صريني املقيمني باخلارج.

ال�����رتاج�����ع  ه��������ذا  اأن  واع�������ت�������ربت 

يوؤثر  »لن  ال�صوي�ص  قناة  الكبري يف عائدات 

لكنه  امل�صري،  املدفوعات  ميزان  على  فقط 

ا على عجز امليزانية املرتفع«. �صيوؤثر اأي�صً

ونقلت ال�صحيفة عن اخلبري الربيطاين 

موؤ�ص�صة  يف  املوانئ  مدير  ديفيد�صون-  نيل 

ل��ن��دن-  يف  لل�صحن  اال���ص��ت�����ص��اري��ة  دري����وري 

دفع  ال�صوماليني  القرا�صنة  تهديد  اإن  قوله 

من  م�صارها  تغيري  اإىل  ال�صفن  من  العديد 

اإىل راأ�ص الرجاء ال�صالح كي  ال�صوي�ص  قناة 

يعد مركًزا  عدن الذي  بخليج  املرور  تتجنب 

لن�صاط القرا�صنة.

عرب  �صفينة  اأي  م��رور  اإن  التقرير  وق��ال 

قناة ال�صوي�ص ي�صتغرق ما بني 11 و16 �صاعة. 

ويبلغ متو�صط ر�صوم املرور لل�صفينة الواحدة 

حوايل 250 األف دوالر.

األ��ف   20 ح���وايل  اإن  ديفيد�صون  وق���ال 

كما  ���ص��ن��وًي��ا.  ال�صوي�ص  بقناة  مت��ر  �صفينة 

النظم  -م��دي��ر  ب��رودر���ص��ون  ف��ني  نقلت عن 

الدامناركية  �صركة ماير�صك الين  الفنية يف 

العديد  م�صار  غريت  ال�صركة  اإن  العمالقة- 

�صباب اأمنية. من �صفنها الأ

وقال برودر�صون -الذي تعد �صركته من 

العامل-  يف  ال�صحن  خطوط  �صركات  ك��ربى 

مب��وارد  )ال�صفن(  حمايتها  ميكن  مل  »اإذا 

ال�صفن يجب  فاإن هذه  املنطقة،  ع�صكرية يف 

اأن تذهب اإىل جنوب اإفريقيا«.

وقالت ال�صحيفة اإن هجمات القرا�صنة 

�صهر  ال�صوماليني ارتفعت 10 اأ�صعاف يف االأ

مقارنة  احل���ايل  ال��ع��ام  وىل من  االأ ال��ث��الث��ة 

املا�صي، ح�صب  ال��ع��ام  م��ن  نف�صها  بالفرتة 

ماليزيا الذي  يف  ال���دويل  البحري  املكتب 

يراقب اأعمال القر�صنة.

القرصنة تكبد قناة السويس 1.5 مليار دوالر
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توقعات بخسارة االقتصاد 70 مليار دوالر:

المكسيك تواجه إنفلونزا الخنازير بإغالق جزئي لالقتصاد
الرئي�ص املك�صيكي مواطنيه على  حث 

خالل  عائالتهم  مع  منازلهم  يف  البقاء 

اإىل  ول  االأ من  لالقت�صاد  جزئي  اإغ��الق 

اإىل  م�صرًيا  اجل��اري،  مايو  من  اخلام�ص 

�صبعني  نحو  االقت�صاد  بخ�صارة  توقعات 

مليار دوالر.

وجاء مطلب فيليب كالديرون يف اإطار 

اإنفلونزا  لفريو�ص  للت�صدي  البالد  �صعي 

 176 اإىل  ي�صل  م��ا  قتل  ال��ذي  اخلنازير 

ا. �صخ�صً

عمال واخلدمات  واأوقفت احلكومة االأ

املتاجر  اأن  اأك��دت  فيما  �صا�صية،  االأ غري 

وامل�صت�صفيات  غ��ذي��ة  االأ ومتاجر  الكربى 

وموؤ�ص�صات  املالية  اخل��دم��ات  و���ص��رك��ات 

وخدمات  العامة  واملوا�صالت  االت�صاالت 

ب�صكل  العمل  �صتوا�صل  �صرورية،  اأخ��رى 

طبيعي.

من جانبه عدل البنك املركزي توقعاته 

انخفا�ص  متوقًعا  البالد،  اقت�صاد  لو�صع 

بني  ت��رتاوح  بن�صبة  ج��م��ايل  االإ املحلي  الناجت 

3.7% و4.8% خالل العام احلايل.

وكان البنك توقع مطلع العام اأن يرتاجع 

بني  ت���رتاوح  بن�صبة  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل 

0.8% و%1.85.

ميثل  ن��ف��ل��ون��زا  االإ م��ر���ص  اأن  اع��ت��رب  كما 

زمة املالية، م�صرًيا  خطًرا »اإ�صافًيا« ليعمق االأ

اإىل اإمكانية اأن يوؤثر تف�صي املر�ص على »جميع 

الربع  االقت�صادية« خالل  ن�صطة  االأ م�صتويات 

الثاين من العام.

تف�صي  وق��ب��ل  �صابقة  ت��ق��دي��رات  وح�صب 

وظائفهم  �صيفقدون  من  عدد  قدر  نفلونزا  االإ

األف �صخ�ص   450 بنحو  العام اجلاري  خالل 

كرب  االأ  13 ال�  باملركز  يعد  ال�ذي  باالقت�صاد 

بالعامل.

خرية يف مواجهة  جراءات االأ وقيدت االإ

نفلونزا من عمل املطاعم، حيث �صدرت  االإ

باالكتفاء  العا�صمة  مل��ط��اع��م  تعليمات 

بخدمة تو�صيل الطلبات للمنازل.

لرتاجع  خ���رية  االأ ج����راءات  االإ واأدت 

العا�صمة  داخ���ل  االق��ت�����ص��ادي  الن�صاط 

اأن  الت�صوق  مراكز  واأعلنت   .%60 بن�صبة 

�صبوع  االأ نهاية  عطلة  خالل  رواده��ا  عدد 

املا�صية انخف�ص بنحو %60.

عمال  االأ اأرب��اب  جمعية  رئي�ص  وح��ذر 

م��ن حظر تناول  ب��ارب��ا  دي��و���ص  خ��وان دي 

من  اأن  معترًبا  املطاعم،  داخ��ل  الطعام 

�صاأن ذلك اأن يت�صبب يف خ�صائر مالية تبلغ 

نحو 111 مليون دوالر يوميا.

�صيوؤثر  ع��م��ال،  االأ منظمات  وبح�صب 

األف  و450  مطعم  األ��ف   35 على  احلظر 

عامل.

����ص���رار ب��ق��ط��اع ال��ن��وادي  وحل��ق��ت االأ

يف  جميعها  اإغالقها  تقرر  حيث  الليلية 

منتجع اأكابولكو ال�صاحلي ثالثة اأيام.

اإل��غ��اء  يف  امل��ر���ص  ع��ن  الك�صف  وت�صبب 

التي متثل احلدث  الثريان  م�صابقة م�صارعة 

الرئي�صي هناك. وتوقع م�صوؤول اأن يت�صبب هذا 

�صيوؤثر  كما  دوالر،  مليون  بنحو 126  بخ�صائر 

تبلغ  والتي  املوؤقتة  العمالة  على  مبا�صر  ب�صكل 

خم�صة اآالف عامل.

الكونغرس يقر مشروع الميزانية بـ »مبلغ 3.4« تريليونات دوالر
م�صروع  على  مريكي  االأ الكونغر�ص  وافق 

التي  اجلديدة  املالية  لل�صنة  العامة  امليزانية 

قيمتها  وتبلغ  اأوباما،  ب��اراك  الرئي�ص  قدمها 

3.4 تريليونات دوالر.

باأغلبية  ال�صيوخ  جمل�ص  موافقة  وجاءت 

وافق  بينما  ع�صًوا،   43 معار�صة  مقابل   53

مقابل   233 باأغلبية  امل�صروع  على  ال��ن��واب 

معار�صة 193 ع�صًوا.

ومتثل موافقة الكونغر�ص ن�صًرا للرئي�ص 

اأوباما يف يومه املائة يف املن�صب، ولكنها جاءت 

مبعار�صة من مناف�صيه من اجلمهوريني.

اإق���رار  على  تعليق  يف  الرئي�ص  واع��ت��رب 
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قطاع الطيران أكبر 
الخاسرين جراء 
إنفلونزا الخنازير

العاملية  وال�صياحة  الطريان  �صركات  تخ�صى 

املالية العاملية  زم��ة  االأ ج��راء  اأ�صاًل  تعاين  التي 

اإنفلونزا  مر�ص  تف�صى  ما  اإذا  اأزمتها  تتعمق  اأن 

ب��ق��ي��ة  ع����ن  اخل����ط����ر  ن���ف���ي  دون  اخل����ن����ازي����ر 

القطاعات االقت�صادية.

واأعرب االحتاد الدويل للنقل اجلوي )اأياتا( 

انت�صار  من  املخاوف  اإزاء  قلقه  عن  له  بيان  يف 

بالغ  له  يكون  ب��اأن  توقعات  اإىل  م�صرًيا  املر�ص، 

ثر على حركة النقل اجلوي. االأ

واع���ت���رب امل���دي���ر ال���ع���ام ل���الحت���اد ج��وف��اين 

اإنفلونزا  تاأثري  تقييم  املبكر  من  اأنه  بي�صيجناين 

توقعات  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  م�صرًيا  اخلنازير، 

بتاأثريات بالغة على حركة امل�صافرين.

النقل اجل��وي  ���ص��رك��ات  اأ���ص��ه��م  وت��راج��ع��ت 

ووكاالت تنظيم الرحالت ال�صياحية يف البور�صات 

امل��زي��د من  اإل��غ��اء  امل��خ��اوف م��ن  العاملية ج���راء 

نفلونزا. الرحالت اجلوية خ�صية  االإ

ت��ي امل��خ��اوف اجل��دي��دة ب��ع��د اأي����ام من  وت��اأ

اأي  طريان  �صركة   230 ي�صم  الذي  اإعالن اأياتا 

حركة  اأن  الدولية  اجلوي  النقل  حركة  من   %93

املا�صي  اآذار  مار�ص/  يف  تراجعت  الركاب  نقل 

بن�صبة 11.1% مقارنة مع ال�صهر نف�صه من العام 

املا�صي. 

العاملي  اجل��وي  اأن ال�صحن  االحت���اد  وذك��ر 

تراجع ال�صهر املا�صي بن�صبة 21% مقارنة بال�صهر 

بناوؤها  مت  »امليزانية  اأن  امليزانية  الكونغر�ص 

هذا  لتحريك  اتخذناها  التي  اخلطوات  على 

االقت�صاد من الركود اإىل التعايف و�صوال اإىل 

الرخاء يف النهاية«.

عجز  حدوث  توقعات  امليزانية  وتت�صمن 

يف  ع��ل��ى  االأ وه��و  دوالر،  تريليون   1.2 ي�صل 

مريكي. تاريخ االقت�صاد االأ

وت�صع خطة امليزانية اخلطوط العري�صة 

ولويات الت�صريعية  اأمام الكونغر�ص لدرا�صة االأ

للطبقة  ال�صرائب  خف�ص  بينها  ومن  وباما  الأ

االجتماعي  نفاق  االإ نطاق  وتو�صيع  املتو�صطة، 

مبجال الرعاية ال�صحية والطاقة والتعليم.

وعزا اأع�صاء احلزب اجلمهوري املعار�ص 

اأن��ه  اإىل  امليزانية  م�صروع  على  االع��رتا���ص 

امل�صتثمرين  على  بال�صرائب  زيادات  يت�صمن 

يزيد  اأن  �صاأنه  م��ن  ال��ذي  م���ر  االأ ن��ف��اق،  واالإ

الو�صع االقت�صادي �صوًءا.

كما عار�ص امليزانية عدد من املحافظني 

الدميقراطيني ب�صبب خماوف من اأنها �صتزيد 

العجز اإىل م�صتويات خطرية.

فرباير/  يف  واف��ق  الكونغر�ص  اأن  ُيذكر 

اقت�صادي  حتفيز  خطة  على  املا�صي  �صباط 

جديدة  حماولة  يف  دوالر،  مليار   787 بقية 

زمة املالية. ملواجهة الركود وتداعيات االأ

نف�صه من العام املا�صي.

�صركات طريان عاملية رحالتها  واألغت عدة 

مريكية  االأ ال��والي��ات  م��ن  ع��دد  واإىل  للمك�صيك 

تخوفا من املر�ص.

وقت  يف  العاملية  ال�صياحة  منظمة  وتوقعت 

اأن حالة من الركود االقت�صادي �صت�صيب  �صابق 

ا�صتبعاد  دون  الدولية  ال�صياحة   2009 العام  يف 

اإمكانية ت�صجيل تراجع ت�صل ن�صبته اإىل %2.

�صفر  على  ق��ي��وًدا  عاملية  �صركات  وفر�صت 

الذي  اخلنازير  اإنفلونزا  من  تخوفا  موظفيها 

الف  اأودى بحياة الع�صرات ويخ�صى من اإ�صابته االآ

عرب العامل خا�صة يف املك�صيك.

للمحا�صبة  يوجن  اآند  اآرن�صت  �صركة  فاأغلقت 

جزءا من مكتبها يف نيويورك.

الهاتف  جهزة  الأ م�صنع  -اأكرب  نوكيا  وقالت 

يف  م�صنًعا  مت��ل��ك  ال��ت��ي  ال��ع��امل-  يف  امل��ح��م��ول 

جميع  بتاأجيل  تعليمات  اأ�صدرت  اأنها  املك�صيك 

�صفار غري ال�صرورية من املك�صيك واإليها. االأ

وع��ل��ق��ت ه��ون��دا م��وت��ور ث���اين اأك���رب م�صنع 

لل�صيارات يف اليابان التي متلك م�صنًعا باملك�صيك 

حتى  العاملية  عمال  باالأ املرتبطة  �صفار  االأ جميع 

خل�صيتها  ذلك  وعزت  اأي��ار  مايو/  من  ال�صاد�ص 

من انت�صار اإنفلونزا اخلنازير.

ال�صلع  �صناعة  ���ص��رك��ة  طلبت  اأمل��ان��ي��ا  ويف 

ال�صفر  تاأجيل  موظفيها  هينكل من  اال�صتهالكية 

اإىل املك�صيك.

واأل  اإلكرتونيك�ص  �صام�صوجن  �صركتا  وقالت 

اجلنوبيتان اللتان  الكوريتان  اإلكرتونيك�ص  جي 

متلك كل منهما وحدة تابعة لها يف املك�صيك اأنهما 

فر�صتا قيوًدا على �صفر املوظفني ب�صبب املر�ص.
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فك ارتباط الريال بالدوالر:

خيارات صعبة أحالها مر
جمل�س  من  اأع�ساء  ذلك  يف  مبا  خر،  والآ احلني  بني  ال�سعوديني  القت�ساديني  مطالب  تتجدد 

خا�سة  والنقدية،  املالية  ال�سيا�ستني  يف  النظر  باإعادة  ال�سعودية  للحكومة  ال�سعودي  ال�سورى 

مريكي وربطه  ال�سيا�سة النقدية وبالتحديد فيما يتعلق مبو�سوع فك ارتباط الريال بالدولر الأ

ت�ستوردها  التي  واخلدمات،  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع  مع  للتعامل  احللول  كاأحد  رئي�سة  عمالت  ب�سلة 

ق�سى. اململكة من اخلارج وبالذات من منطقة اليورو واليابان ودول ال�سرق الأ
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النقد  موؤ�ص�صة  ملحافظ  ت�صريحات  واأع���ادت 

حول  اجل��دل  اجلا�صر،  حممد  ال�صعودي،  العربي 

الريال  ال�صعودية  العملة  ارتباط  ج��دوى  ا�صتمرار 

اأعلن  املنامة  ففي  ال����دوالر.  م��ري��ك��ي��ة  االأ بالعملة 

اجلا�صر موؤخًرا يف موؤمتر �صحايف، اأن ال�صعودية ال 

مريكي هو  عملة الربط  اأن الدوالر االأ تزال تعتقد 

ثقة  على  اململكة  واأن  احل��ايل،  الوقت  يف  املنا�صبة 

زمة العاملية. مريكي مع االأ بنهج التعامل االأ

زمة  معاجلة الأ

وقال املحافظ حممد اجلا�صر اإن اململكة اأكرب 

بلد م�صدر للنفط يف العامل على ثقة باأن الواليات 

زم���ة  االأ ملعاجلة  جهدها  ق�صارى  ت��ب��ذل  املتحدة 

وحتقيق اال�صتقرار يف النظام املايل.

ن ما يدعو اإىل القلق  موؤكًدا اأنه ال يوجد حتى االآ

ا�صتدرك  لكنه  لل�صعودية.  الدوالرية  �صول  االأ على 

القول، اإنه ينبغي على الدوام توخي احلذر يف ظل 

خذة بالتطور. زمة االآ مثل هذه االأ

ا يف  وقال اجلا�صر، اإن ال�صعودية ال تعاين نق�صً

ال�صيولة واأن معدل منو االئتمان بلغ 15 يف املئة على 

اأنه  على  و�صدد  املا�صي،  فرباير  يف  �صنوي  اأ�صا�ص 

ينبغي عدم ت�صخيم م�صكلة ال�صيولة يف اخلليج.

امل�صدرة  اململكة  يف  االئتمان  منو  اأن  واأو�صح 

للنفط ال يزال جيًدا. وحينما �صئل اإن كانت ال�صعودية 

»اململكة  اأج��اب:  حكومية،  �صندات  اإ�صدار  تعتزم 

ج��راء«. وتفاعل املحللون  ال حتتاج اإىل مثل هذا االإ

اجلا�صر،  ت�صريحات  مع  واملاليون  االقت�صاديون 

فقال املحلل املايل اإبراهيم ناظر، اإن هناك تكهنات 

كبرية تذهب اإىل اأن الدوالر �صي�صعف اأمام العمالت 

زمة  خرى مثل اليورو والني بعد انتهاء االأ الرئي�صية االأ

املالية العاملية والريال بارتباطه بالدوالر �صيفقد نف�ص 

خرى.  الن�صبة اأمام العمالت االأ

ربط  ح��ول  املحافظ  ت�صريح  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

الريال بالدوالر يفرت�ص اأال يتغري يف الوقت احلايل، 

التي  العامة  امل�صلحة  يخدم  نه  الأ �صليم  قرار  وهو 

ترتبط بخطط ا�صرتاتيجية بعيدة املدى.

واأ�صاف قائاًل: »التكهن مب�صتقبل الدوالر �صعب 

ن مل نر اأي بوادر  يف الوقت احلايل، حيث اإنه اإىل االآ

مريكية  االأ التي طرحتها احلكومة  للحلول  اإيجابية 

ملعاجلة اقت�صادها، ومن املمكن اأن تكون ال�صورة 

اأكرث و�صوًحا بعد نهاية عام 2009«. 

�صعد  ب��ن  ف�صل  االق��ت�����ص��ادي  املحلل  ويعتقد 

املنا�صبة  الربط  عملة  هو  ال��دوالر  اأن  البوعينني، 

للريال ال�صعودي على اأ�صا�ص اأنه ما زال ميثل العملة 

النفط  ا  خ�صو�صً عاملًيا،  ال�صلع  لتقييم  الرئي�صة 

باعتباره امل�صدر الرئي�صي لتمويل ميزانية الدولة. 

بقاء  وقال اإنه قبل احلديث عن مدى جدوى االإ

على �صيا�صة الربط احلالية، ينبغي التفكري بعمق يف 

مريكي، كما اأن جزًءا كبرًيا من املدفوعات العامة  االأ

مريكي، مما ي�صاعد  يتم تقييمها كذلك بالدوالر االأ

الدولة يف اإدارة تدفقاتها النقدية الداخلة واخلارجة 

وبالذات يف ظل ثبات �صرف �صعر الريال ال�صعودي 

مقابل الدوالر، كما اأن ذلك الربط يحقق للحكومة 

ال�صعودية درجة كبرية من املرونة، املرتبطة بتحقيق 

نف�صه  الوقت  وال�صيطرة يف  اإي��رادات معني  م�صتوى 

على قيمة امل�صروفات العامة بالدوالر.

قيمة  برفع  االقت�صاديني يطالب  اآخر من  عدد 

مريكي بن�صبة ت�صاوي قيمة  الريال مقابل الدوالر االأ

ال��دوالر  قيمة  على  ط��راأت  التي  نف�صه  االنخفا�ص 

بنحو  تقدر  التي  املا�صيني  العامني  مريكي خالل  االأ

30 يف املئة، مما �صيح�صن من قيمة الريال وبالتايل 

من قوته ال�صرائية، وبالذات اأمام العمالت الرئي�صة 

حدة  من  التخفيف  على  كذلك  و�صيعمل  خ���رى،  االأ

ارتفاع فاتورة اال�صترياد، ولكن يف املقابل هناك من 

اأمام  ال�صعودي  الريال  �صرف  قيمة  رفع  اأن  يعتقد 

الدوالر، �صينعك�ص بالعديد من ال�صلبيات االقت�صادية 

اأبرزها  التي لعل من بني  ال�صعودي،  على االقت�صاد 

ال�صعودية غري النفطية  واأهمها، فقدان ال�صادرات 

بع�ص ميزاتها التناف�صية ب�صبب ارتفاع اأ�صعارها، هذا 

للدولة مليارات  العامة  اإىل خ�صارة اخلزانة  اإ�صافة 

الرياالت ب�صبب انخفا�ص قيمة العوائد النفطية، كما 

اأن ذلك الرفع لقيمة الريال، �صيت�صبب يف انخفا�ص 

احلكومة  متلكها  التي  واال�صتثمارات  �صول  االأ قيمة 

فراد والقطاع اخلا�ص. والتي ميتلكها كذلك االأ

ي�صت�صهلون  االرتباط  بفك  يطالبون  من  لكن 

يتخذه  ق��رار  اأك��رث من  لي�ص  اأن��ه  ويعتقدون  م��ر،  االأ

م��ر  االأ ه��ذا  اأن  متنا�صني  وليلة،  ي��وم  بني  امل�صوؤول 

يعد �صالًحا ذا حدين يف بلد يبيع اأكرث من 80 يف 

املئة من �صادراته بالدوالر اأي النفط الذي كان ال 

يزال م�صعًرا بالدوالر، ومل ي�صتطع احتاد م�صدريه 

وبك( بيعه بعملة اأخرى، اأو حتى ب�صلة  )منظمة االأ

عمالت يبقى الدوالر من بينها، وهي عملية اأ�صهل 

من مو�صوع فك االرتباط، وال �صيما وهي ت�صب يف 

عن  وتبعدهم  وامل�صرتي،  البائع  اجلميع،  م�صلحة 

تاأثريات تقلبات العمالت .

توجه  اأن  ينبغي  فاإن اجلهود  املنطلق  من هذا 

ُتظلم  ال  حتى  عمالت،  ب�صلة  البرتول  ت�صعري  اإىل 

الدول امل�صدرة، ويف مقدمتها اململكة، وينظر اإليها 

البرتول  �صعر  يقفز  عندما  احل�صد  بعني  البع�ص 

فوق الثمانني دوالًرا، بينما ال يدرك هذا البع�ص اأن 

م�ص،  الثمانني دوالًرا مل تعد ت�صاوي �صبعني ب�صعر االأ

مثلهم مثل من يبالغ يف ح�صاب الدخل، وهم كرث، 

كمية  يف  ال��ب��رتول  لربميل  املعلق  ال�صعر  ب�صرب 

نتاج،  االإ كتكاليف  مهمة  عوامل  متنا�صًيا  نتاج،  االإ

واأ�صناف البرتول املنتجة.

الو�صع املايل، واالقت�صادي العاملي الذي يهيمن عليه 

الدوالر  باأن   القول:  على  و�صدد  مريكي.  االأ ال��دوالر 

التجارة  يف  عنها  اال�صتغناء  ميكن  ال  رئي�صية  عملة 

الدولية، و�صيا�صات الت�صعري، واالحتياطات العامة. 

العاملية  ال��ت��ب��ادالت  قيود  معظم  اأن  واأ���ص��اف 

القيود  بع�ص  اإن  بل  مريكي،  االأ ال���دوالر  وف��ق  تتم 

يف  تعتمد  اأخ���رى  بعمالت  ترتبط  التي  التجارية 

�صلي على �صعر الدوالر، ثم يتم حتويلها  تقييمها االأ

الدوالر  اأهمية  وقال:  بها.  الدفع  املراد  العملة  اإىل 

لي�صت مقت�صرة على الدول التي تربط عملتها به، 

بل العامل اأجمع، وال ميكن تخيل العامل دون عملته 

الرئي�صية الدوالر. لي�ص هذا من قبيل املبالغة، ولكن 

هي احلقيقة املبنية على احلقائق الثابتة.

 اأ�سباب فك الرتباط

�صباب التي حدت باالقت�صاديني  من بني اأبرز االأ

املحليني واأع�صاء جمل�ص ال�صورى اإىل املطالبة بفك 

التخفيف  مريكي  االأ وال��دوالر  الريال  بني  االرتباط 

املحلي،  االقت�صاد  يعانيه  الذي  الت�صخم  حدة  من 

�صجل  ال�صعودية،  يف  الت�صخم  معدل  اأن  �صيما  وال 

ارتفاًعا غري م�صبوق خالل العامني املا�صيني، حيث 

قفز معدل الت�صخم ال�صنوي اإىل اأعلى م�صتوى له يف 

27 عاًما، م�صجاًل نحو 11 يف املئة، نتيجة للزيادات 

يجارات وال�صلع الغذائية.  التي طراأت على اأ�صعار االإ

قيمة  انخفا�ص  من  احل��د  �صباب  االأ بني  وم��ن 

الريال ال�صعودي نتيجة لالنخفا�ص يف قيمة الدوالر 

اأمام  وبالذات  الرئي�صة  العمالت  مقابل  مريكي  االأ

اليورو بنحو 30 يف املئة، مما رفع من قيمة ال�صلع 

خارج  من  نف�صها  بالن�صبة  اململكة  ت�صتوردها  التي 

اأمريكا، خا�صة التي ت�صتوردها من منطقة اليورو. 

ارتباط  لفك  الدعوة  اأ�صباب  وياأتي من �صمن 

على  ال�صلبي  التاأثري  م��ن  احل��د  ب��ال��دوالر  ال��ري��ال 

م�صرية التنمية التي تعي�صها البالد، وبالذات فيما 

ارتفاع  ظل  يف  �صا�صية  االأ امل�صاريع  بتنفيذ  يتعلق 

ال�صيا�صة  اإعطاء  يف  �صهام  واالإ البناء،  مواد  اأ�صعار 

ال��دوالر  عن  الكاملة  اال�صتقاللية  املحلية  النقدية 

على  مريكي  االأ املركزي  البنك  �صيا�صات  وتاأثريات 

�صيا�صات حتديد اأ�صعار الفائدة.

بقاء على الرتباط اأ�سباب الإ

على النقي�ص من املطالبة بفك ارتباط الريال 

يطالب  االقت�صاديني   من  ع��دد  هناك  ب��ال��دوالر، 

مريكي من  بقاء على الربط بني الريال والدوالر االأ باالإ

اال�صرتاتيجية  والعالقات  التجارية  همية  االأ منطلق 

ال��ت��ي ت��رب��ط االق��ت�����ص��اد ال�����ص��ع��ودي ب��االق��ت�����ص��اد 

مريكي، وال �صيما حني النظر اإىل حجم الواردات  االأ

ال�صعودية من ال�صلع واخلدمات من اأمريكا، ولكون 

املتولدة  ال�صعودية  ي����رادات  االإ م��ن  ك���رب  االأ اجل��زء 

ب��ال��دوالر  وتقديرها  تقييمها  يتم  النفط  بيع  ع��ن 
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التعاون اخلليجي د. عبدالعزيز حمد  الدولية مبجل�س  العالقات القت�سادية  اأو�سح مدير عام 

العوي�سق اأن هناك نتائج اإيجابية مرحلية حققتها ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة، اإذ بلغ عدد امل�ستثمرين 

خليجي  مواطن   40.000 حوايل   يوجد  كما  م�ستثمر،  األف   20 حوايل  املجل�س  دول  يف  اخلليجيني 

خرى، واأكرث من 550 �سركة م�ساهمة عامة ي�سرتك فيها مواطنون  يتملكون العقار يف دول املجل�س الأ

من خمتلف دول املجل�س.. واأكرث من 1500 م�سروع م�سرتك بني مواطني دول املجل�س.

السوق الخليجية المشتركة بعد عام من إطالقها

1500 مشروع مشترك وأكثر من 
500 شركة مساهمة خليجية عامة
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  .. تتابع  للمجلس  العامة  األمانة 
في  الخالفات  لحل  قضائية  وهيئة 

طور التشكل.

بغرفة  م��وؤخ��ًرا  األقاها  حما�صرة  يف  وق��ال 

تعني  امل�صرتكة  اخلليجية  ال�صوق  اإن  ال�صرقية 

الطبيعيون  املجل�ص  دول  م��واط��ن��و  ُي��ع��اَم��ل  اأن 

ع�صاء  االأ ال��دول  من  دول��ة  اأي  يف  واالعتباريون 

اأو متييز يف  تفريق  نف�ص معاملة مواطنيها دون 

اإيجاد  كافة املجاالت االقت�صادية، وذلك يعني  

واال�صترياد،  والت�صدير  نتاج  لالإ واح��دة  �صوق 

وفتح جمال اأو�صع لال�صتثمار البيني )اخلليجي( 

مثل  االأ اال�صتخدام  وحتقيق  جنبي،  واالأ والعربي 

حت�صني  على  ينعك�ص  مما  االقت�صادية،  للموارد 

وتعزيز  امل��ج��ل�����ص،  ل���دول  ال��ت��ف��او���ص��ي  ال��و���ص��ع 

االقت�صادية  التجمعات  بني  املجل�ص  دول  مكانة 

الدولية.

مفهوم ال�سوق امل�سرتكة  

وقال العوي�صق يف حما�صرته بعنوان )ال�صوق 

واملتابعة  التنفيذ  واآل��ي��ات  امل�صرتكة  اخلليجية 

امل�صرتكة  اخلليجية  ال�����ص��وق  اإن  وال��ت��ق��ي��ي��م( 

ن�صطة  االأ ممار�صة  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  تعني 

واملعاملة  واخلدمية،  واال�صتثمارية  االقت�صادية 

اال�صتثمار،  غرا�ص  الأ العقار  ومتلك  ال�صريبية، 

من  الواحدة  ال�صوق  من  اال�صتفادة  عن  ف�صال 

نتاج والتوزيع، وبالتايل  حيث الت�صويق واأماكن االإ

نتاج. وفورات يف احلجم ورفع كفاءة االإ

 �� ال�صوق  م��ن  اخلليجي  امل��واط��ن  وي�صتفيد 

الدولية  االقت�صادية  العالقات  ملدير  والكالم 

فتح  خ��الل  م��ن    ���� اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مبجل�ص 

ق��ام��ة  واالإ )التنقل  يف  باملثل  واملعاملة  امل��ج��ال 

ه��ل��ي��ة..  واالأ احلكومية  القطاعات  يف  والعمل 

املهن  والتقاعد، وممار�صة  االجتماعي  والتاأمني 

االقت�صادية  ن�صطة  االأ جميع  ومزاولة  واحل��رف 

وتنقل  العقار  ومتّلك  واخلدمية..  واال�صتثمارية 

موال واملعاملة ال�صريبية وتداول و�صراء  روؤو�ص االأ

وال�صحة  والتعليم  ال�صركات   وتاأ�صي�ص  �صهم  االأ

واخلدمات االجتماعية(.

وذكر اأن دول املجل�ص تنظر بعني اال�صتفادة 

تفيد  اإذ  امل�صرتكة،  وروبية  االأ ال�صوق  جتربة  من 

التقارير اأن  زيادة الناجت املحلي 2.15% �صنوًيا 

الفر�ص  زيادة  واأن   املوحدة،  ال�صوق  اإىل  ُتن�صب 

الوظيفية )2.75 مليون وظيفة خالل الفرتة من 

ا،  اأي�صً ال�صوق  اإىل  تن�صب  1993-2006م(  عام 

ف�صاًل عن اأن ال�صوق املوحدة �صاهمت يف تخفي�ص 

االقت�صادية،  الكفاءة  وزي���ادة  ن��ت��اج،  االإ تكلفة 

�صعار وزيادة املناف�صة مما اأدى اإىل تخفي�ص االأ

اخلليجية  ال�صوق  مبداأ  اإن  العوي�صق  وق��ال 

)دي�صمرب  م�صقط  قمة  يف  اإق���راره  مت  امل�صرتكة 

2001م(، ثم مت اإقرار الربنامج الزمني لها يف 

قمة الدوحة )دي�صمرب 2002م(، حيث اأقر املجل�ص 

�صنوات  خم�ص  م��دت��ه  زمنًيا  ب��رن��اجًم��ا  ع��ل��ى  االأ

ال�صوق  متطلبات  ال�صتكمال   )2007-2003(

التف�صيلية  القواعد  على  االتفاق  اأي  امل�صرتكة، 

لتطبيق ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة.

ويف قمة الكويت )دي�صمرب 2003(، مت تكليف 

واالقت�صادي  مبتابعة �صري  املايل  التعاون  جلنة 

العمل يف ا�صتكمال متطلبات ال�صوق امل�صرتكة اإىل 

اأن مت اإعالن ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة يف قمة 

قادة  اأعلن  حيث  2007م(،  )دي�صمرب  الدوحة 

امل�صرتكة  اخلليجية  ال�صوق  قيام  املجل�ص  دول 

اعتباًرا من 1 يناير 2008م. 

اأما القواعد التنفيذية �� كما جاء يف املحا�صرة 

من  جمموعتني  اآخر  على  االأ املجل�ص  اأقر  فقد   ��

امل�صرتكة،  بال�صوق  اخلا�صة  التنفيذية  القواعد 

وت�صمل : )اإلغاء القيود املفرو�صة على ممار�صة 

ن�����ص��ط��ة االق��ت�����ص��ادي��ة، واإل���غ���اء ال��ق��ي��ود على  االأ

ممار�صة التجزئة واجلملة ب�صكل خا�ص(.

التنفيذ يف جمل�ص  العوي�صق ملراحل  وتطرق 

على  الت�صريعات  ب�صدور  تبداأ  والتي  التعاون 

على(، تليها  م�صتوى جمل�ص التعاون )املجل�ص االأ

التنفيذية  والت�صريعات  دوات  االأ �صدور  عملية 

على م�صتوى الدولة، ومن ثم االنتقال اإىل مرحلة 

اأن هناك  اإىل  الواقع م�صرًيا  اأر�ص  التفعيل على 

على،  االأ املجل�ص  من  قراراتها  �صدرت  ق��رارات 

ولكن  ع�صاء،  االأ ال��دول  يف  ت�صريعاتها  و�صدرت 

التنفيذ على اأر�ص الواقع واجه بع�ص ال�صعوبات، 

وت��داول  متلك  مثل  الكاملة  بال�صورة  تنفذ  ومل 

�صهم بني دول جمل�ص التعاون، فالتفعيل على  االأ

اأر�ص الواقع يحتاج اإىل توا�صل ومتابعة وما �صابه 

ذلك. 

قبل  يتم من  التنفي���ذ  اأن  العوي�صق  واأ�صاف 

ع�صاء، كل ح�صب  اجلهات املخت�صة يف الدول االأ

معها  التوا�صل  املواطن  وي�صتطيع  اخت�صا�صه. 

�صباط  ع�صاء  االأ الدول  عينت  حيث  مبا�صرة.. 

بتوفري  املواطنني  مب�صاعدة  يخت�صون  ات�صال 

وعن  امل�صرتكة  ال�صوق  عن  ال��الزم��ة  املعلومات 

ع�صاء التي تتوىل  اجلهات املخت�صة يف الدول االأ

التنفيذ. 

يف  اأع�صاء  هم  االت�صال  �صباط  اأن  وذك��ر 

ويخت�صون  امل�صرتكة،  اخلليجية  ال�صوق  جلنة 

الالزمة  املعلومات  بتوفري  املواطنني  مب�صاعدة 

بالتايل:  تتمثل  وال��ت��ي  امل�صرتكة  ال�����ص��وق  ع��ن 

بال�صوق  املتعلقة  ع��ل��ى  االأ املجل�ص  )ق����رارات 

امل�صرتكة و الت�صريعات الوطنية املتعلقة مبجاالت 

ال�صوق وحتديد اجلهات املخت�صة بكل جمال(.. 

يف  يعملون  االت�����ص��ال  �صباط  اأن  اإىل  م�صرًيا 

مانة  وزارات املالية اأو االقت�صاد اأو التجارة واالأ

العامة، وميكن االت�صال بهم مبا�صرة.

مرحلة املتابعة والتقييم 

وانتقل العوي�صق للحديث عن مرحلة املتابعة 

والتقييم   باملتابعة  يقوم  من  اإن  وقال:  والتقييم 

ملجل�ص  العامة  مانة  )االأ هم:  اجلهات  من  عدد 

التعاون وجلنة ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة وجلنة 

الوزارية  واللجان  واالقت�صادي  امل��ايل  التعاون 

خرى واملنظمات املتخ�ص�صة �صمن  املخت�صة االأ

اإطار جمل�ص التعاون(. 

م��ان��ة  اأالأ ب��ه  تقوم  ال��ذي  ال���دور  وا�صتعر�ص 

�صري  متابعة  يف  واملتمثل  التعاون  ملجل�ص  العامة 

تقوم  كما  امل�صرتكة،  اخلليجية  ال�صوق  العمل يف 

املواطنني  ا�صتف�صارات  بتلقي  العامة  م��ان��ة  االأ

رفعها  اأو  عليها،  ج��اب��ة  ب��االإ وت��ق��وم  و�صكاواهم 

اإط��ار  يف  العاملة  اللجان  اأو  املخت�صة  للجهات 

برفع  العامة  م��ان��ة  االأ تقوم  ثم  وم��ن  املجل�ص.. 

تقارير دورية عن �صري العمل يف ال�صوق اخلليجية 

الوزارية  واللجان  على  االأ املجل�ص  اإىل  امل�صرتكة 

واملجل�ص الوزاري واإىل قادة دول املجل�ص. 

قال  امل�صرتكة  اخلليجية  ال�صوق  جلنة  وعن 

جميع  م��ع  بالتعامل  خمت�صة  اإن��ه��ا  العوي�صق: 

اأي  يف  و�صتنظر  ب��ال�����ص��وق،  املتعلقة  الق�صايا 

اقرتاحات اأو ق�صايا تتم اإثارتها، وحماولة حلها 

كما  املخت�صة..  الوزارية  اللجان  اإىل  رفعها  اأو 

تواجه  قد  �صعوبات  اأي  يف  اللجنة  ه��ذه  تنظر 

ليات الالزمة لتذليلها.  التنفيذ وتقرتح االآ

وعن اآليات حل اخلالفات قال اإنه رغم قلة 

اإال القيادات العليا  اخلالفات بني دول املجل�ص، 

اأي  على  التظلم  حق  للمواطن  يكون  اأن  ارت��اأت 

جهة من اجلهات الر�صمية داخل اأو خارج دولته 

امل�صرتكة،  اخلليجية  ال�صوق  مبداأ  تطبق  مل  اإذا 

واملادة 27 من االتفاقية االقت�صادية تن�ص على 

اأولها  اآليات مرتبة:  اأن حل اخلالفات يتم بعدة 

جلنة  ث��م  العامة،  مانة  لالأ احلميدة  امل�صاعي 

ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة، ثم اللجان الوزارية، 

وبعدها مركز التحكيم، تليها الهيئة الق�صائية، 

وفًقا  ت�صكيلها  على  حاليا  العمل  يجري  التي 

للمادة نف�صها، حيث �صتنظر الهيئة يف اأي ق�صايا 

داري���ة  االإ ل��ي��ات  االآ خ��الل  من  فيها  البت  يتم  ال 

ال�صابق ذكرها.
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ظهرت يف اليابان موؤ�سرات مالية واقت�سادية �سلبية نتيجة 

زمة التي تعاين منها الوليات املتحدة، حيث هوت  لتاأثريات الأ

قطاعات  القلق  ينتاب  فيما  �سهم،  لالأ طوكيو  �سوق  يف  �سعار  الأ

وا�سعة من ال�سعب الياباين حيال م�ستقبل القت�ساد الوطني يف 

مريكي. ظل الرتباط الوثيق بني اقت�ساد اليابان بنظريه الأ

غيوم االنكماش 
تتلبد في سماء 
االقتصاد الياباني

�صركة  امل��دي��ر يف  ي���ام���ادا  ���ص��ي��ج��ريو  وق����ال 

اإلكرتونيات يابانية اإن الو�صع يزداد �صوًءا و�صعوبة 

زمة االقت�صادية واملالية  اأمام احلكومة ملعاجلة االأ

اليابان  اإىل  تاأثرياتها  امتدت  والتي  مريكية  االأ

ال�صعب  من  يجعل  ما  العامل،  دول  من  والكثري 

�صواق من جديد. اإعادة االنتعا�ص اإىل االأ

مئات  ب�صخ  اليابان  املركزي يف  البنك  وقام 

ال�صلبية  ث��ار  االآ الحتواء  ال��دوالرات  من  املليارات 

ال�صوق  جت���اوزت  وال��ت��ي  العقاري  ال��ره��ن  زم���ة  الأ

�صواق العاملية، وذلك من  مريكية اإىل معظم االأ االأ

معظم  تعاين  التي  النقدية  ال�صيولة  تاأمني  اأج��ل 

املوؤ�ص�صات املالية من �صحة كبرية فيها.

وق���ال اخل��ب��ري االق��ت�����ص��ادي ال��ي��اب��اين نايتو 

اماكي: اإن االقت�صاد الياباين يف و�صع �صيئ، فيما 

اأن  معترًبا  ذلك،  جراء  املواطنني  معاناة  ت��زداد 

بناوؤه  الياباين مت  اأن االقت�صاد  امل�صكلة تكمن يف 

مر  االأ له،  مريكي  االأ االقت�صاد  دعم  اأ�صا�ص  على 

ح�صاب  على  ذلك  من  ت�صتفيد  اأقلية  جعل  الذي 

كرثية، معترًبا اأنه من اخلطاأ زيادة ال�صرائب  االأ

زمة املالية امل�صتفحلة. حلل االأ

املخاوف تنتقل اإىل ال�سارع الياباين 

االقت�صادي  االنكما�ص  خم���اوف  وانتقلت 

العاملي اإىل ال�صارع الياباين، حيث بداأت تاأثريات 

�صركات  على  ب�صماتها  ت��رتك  امل��ال��ي��ة  زم����ة  االأ

الدوالر  الني مقابل  فارتفاع  عمالقة مثل �صوين. 

دفع  ما  وه��و  اليابانية  �صهم  االأ هبوط  اإىل  اأدى 

البنك املركزي الياباين اإىل �صخ 800 مليار ين، 

اأي 6،4 مليار دوالر، لتهدئة خماوف امل�صتثمرين 

من الركود. 

وقال مدير موؤ�ص�صة اليابان لل�صراكة العاملية 

انهيار  هو  ن  االآ يحدث  ما  اإن  لوماتا:  �صاداكي 

على  يركز  وال��ذي  لل�صركات  الربحي  الراأ�صمال 

يف  امل�صاربات  خالل  من  �صريعة،  اأرب��اح  حتقيق 

�صواق املالية العاملية االأ

قد  العامل  دول  كبقية  اليابان  اإن  واأو���ص��ح: 

ن  االآ واليابانيون  خانقة،  اقت�صادية  باأزمة  مرت 

زمة. ي�صعون لال�صتفادة من درو�ص تلك االأ

ما�صا  ال��ي��اب��اين  االقت�صادي  اخلبري  واأك���د 

عاملي  مايل  نظام  اإىل  نحتاج  هانابو�صا:  ميت�صي 

دارة  جديد يغ�صل اآثار ال�صنوات الثمان ال�صابقة الإ
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حكمتها  والتي  بو�ص  ج��ورج  مريكي  االأ الرئي�ص 

االقت�صادية  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  ال��ت��ف��ردي��ة 

امل�صريية وجنت على العامل.

عاملي  م��ايل  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  علينا  واأ����ص���اف: 

ي�صمن امل�صالح االقت�صادية جلميع الدول حول 

العامل.

واحلزب  اليابانية  احلكومة  واتخذت  هذا 

تن�صيط  م��ي��زان��ي��ة  ب��و���ص��ع  ق�����رارات  احل���اك���م 

�صافة اإىل دعم  اإ�صافية للموؤ�ص�صات املالية، باالإ

القطاعات االقت�صادية خارج املدن.

وكانت احلكومة اليابانية اأعلنت موؤخًرا اأن 

اقت�صاد البالد يعاين اأ�صواأ اأزماته منذ احلرب 

هي  انكما�ص  ح��ال��ة  وي�صهد  الثانية،  العاملية 

االقت�صاد  وزي��ر  وق��ال  ع��اًم��ا،   35 منذ  الكربى 

زمة التي ي�صهدها  الياباين يف وقت الحق اإن االأ

احل��رب  منذ  ���ص��واأ  االأ ه��ي  ال��ي��اب��اين  االقت�صاد 

العاملية الثانية.

ال���ن���اجت  اإج����م����ايل  واأو�صحت بيانات 

عن  احلكومة  اأعلنتها  التي  اليابان  يف  املحلي 

يف  بن�صبة%3.3  الياباين  انكما�ص االقت�صاد 

املا�صيني، وهو  دي�صمرب  اإىل  اأكتوبر  من  الفرتة 

ع���ام  م���ن���ذ  ل����ه  ربع �صنوي  ت����راج����ع  اأك������رب 

اآ�صيا، وثاين  يف  اقت�صاد  1974 ي�صيب اأكرب 

زم���ة  اأك���رب اق��ت�����ص��اد يف ال��ع��امل م��ع ت��ف��اق��م االأ

املالية العاملية.

وق���ال���ت ب���ي���ان���ات م��ع��دل��ة �����ص����ادرة عن 

الياباين  االقت�صاد  اإن  ال��وزراء  رئا�صة  مكتب 

ان��ك��م�����ص مب��ع��دل ���ص��ن��وي ن�����ص��ب��ت��ه12.1% يف 

انكم�ص  كما  املا�صي،  العام  من  خ��ري  االأ الربع 

من  الثالث  الربع  يف  جمايل  االإ املحلي  الناجت 

يف   %3.4 من  بداًل   %3.2 العام نف�صه بن�صبة 

تقديرات �صابقة.

 اأطول ركود

ال�صادرات  اإىل هبوط  البيانات  واأ���ص��ارت 

كانون  ي��ن��اي��ر/  يف   %46.3 بن�صبة  اليابانية 

ميزانها  يف  عجز  اأول  ال��ب��الد  لت�صجل  ال��ث��اين 

التجاري منذ 13 عاًما. 

يف  امل�صبوق  غ��ري  ال��رتاج��ع  ه��ذا  �صوء  ويف 

ال�صادرات يكون االقت�صاد الياباين قد انكم�ص 

كرب منذ اأزمة البرتول العاملية قبل  مبعدل هو االأ

35 عاًما.

يف  االق��ت�����ص��ادي  النمو  ت��راج��ع  اأن   يذكر 

منذ  ���ص��واأ  االأ هو  العامل  يف  اقت�صاد  ثاين اأكرب 

خ��رباء  وق���ال  الثانية،  العاملية  احل���رب  نهاية 

اقت�صاد اإن االقت�صاد الياباين الذي يعتمد على 

طلب  ينتع�ص  عندما  فقط  �صيتعافى  الت�صدير 

وال�صني. املتحدة  ال��والي��ات  يف  عمالئه   اأك��رب 

غري  الب�صائع  من  املتزايدة  املخزونات   وتنبئ 

التخفي�صات  املباعة ح�صب اخلرباء مبزيد من 

املقبلة  ال�صهور  خ��الل  وال��وظ��ائ��ف  ن��ت��اج  االإ يف 

واأعنف  اأطول  اأنه  بالفعل  يت�صح  بداأ  ما  وتفاقم 

ركود يف اليابان منذ احلرب العاملية الثانية.

اليابان ي�صهد  اقت�صاد  اإن  املحللون  ويقول 

حاليا اأ�صواأ انكما�ص منذ احلرب العاملية الثانية، 

يلغي  العاملي  التباطوؤ  تعمق  اأن  اإىل  وي�صريون 

البالد، كما  دوات يف  واالأ ال�صيارات  الطلب على 

�صركة  فيها  مبا  امل�صدرة  ال�صركات  ت�صررت 

�صوين  و���ص��رك��ة  ال�����ص��ي��ارات  تويوتا ل�صناعة 

لكرتونيات. لالإ

اليابانية  ل��ك��رتون��ي��ات  االإ �صركة   واأعلنت 

بايونري  اأنها �صتخف�ص  10000 فر�صة عمل على 

ال�صعيد العاملي. 

�سخ مايل

اإجراءات  اليابانية اتخاذ  وتعتزم احلكومة 

ي�صل  ما  �صخ  تتطلب  قد  اإ�صافية  اقت�صادية 

املايل  ن��ف��اق  االإ يف  ياباين  ين  تريليون   20 اإىل 

من  الياباين  االقت�صاد  اإخ��راج  يف  للم�صاعدة 

دائرة الركود.

عن  نباء  لالأ اليابانية  كيودو  وكالة  ونقلت 

احلاكم  واالئتالف  احلكومة  اإن  قولها  م�صادر 

امل��ك��ون م��ن احل���زب ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��ق��راط��ي 

وحزب كوميتو اجلديد ياأمالن يف و�صع خطوات 

تريليون  ب���100  تقدر  التي  اجل��دي��دة  التحفيز 

جمموعة  قمة  اجتماع  قبل  اخلطة  ين واإعالن 

الع�صرين يف لندن يف الثاين من اأبريل/ ني�صان 

القادم.

يف  احلاكمة  ح����زاب  واالأ احلكومة   وتاأمل 

و�صع  طريق  عن  التحفيزية  ج��راءات  االإ متويل 

موازنة تكميلية للعام املايل احلايل الذي �صوف 

يبداأ يف اأبريل/ ني�صان املقبل.

عامين  يتوقع  الياباني  المركزي 
من االنكماش

أسوأ  يعاني  الياباني  االقتصاد 
أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
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اجلمعيات  من  العديد  عقد  ن�صهد  احل��ايل  الثاين  الربع  خ��الل 

املا�صي،  العام  نتائج  على  للم�صادقة  امل�صاهمة  لل�صركات  العمومية 

رباح اإن وجدت. واأخبار هذه اجلمعيات تن�صر جنبا اإىل جنب  وتوزيع االأ

ول لل�صركات. مع اأخبار نتائج الربع االأ

وبني  املالية،  ال�صنة  نتائج  اإع��الن  بني  زمنية  فرتة  النظام  ويحدد 

ربعة اأ�صابيع، وهي الفرتة التي تاأخذ  عقد اجلمعيات العمومية تقارب االأ

معظم ال�صركات اأق�صاها، واأمتنى لو تاأخذ باأدناها، خا�صة واأننا نعي�ص 

ما ميكن ت�صميته ع�صر بناء ثقافة اال�صتثمار، وهي الثقافة التي يحتاج 

دارة يخت�صر الوقت  تاأ�صيلها اإىل اإعطاء اإح�صا�ص للم�صاهم اأن جمل�ص االإ

وي�صاعف اجلهد للت�صريع ب�صرف اأرباحه، ولي�ص العك�ص.

رباح،  دارة ب�صرف االأ ا عندما تقر اجلمعية تو�صيات جمل�ص االإ اأي�صً

جند اأن التطبيق يتم بعد اأ�صبوعني اإىل ثالثة اأ�صابيع.

ي �صركة م�صاهمة االإعالن عن نتائج الربع  ما اقرتحه هنا اأال ي�صمح الأ

ول حتى اإقفال ملف ال�صنة املالية ال�صابقة بالكلية جلهة اإعالن النتائج،  االأ

عالنات الربعية ت�صو�ص  وعقد اجلمعية وتنفيذ مقرراتها، خا�صة واأن بع�ص االإ

على القارئ اأو امل�صاهم غري املتخ�ص�ص اأو املتابع، وفرتة ثالثة اأ�صهر تبدو 

اأكرث من كافية، بل اأزعم اأنها كثرية جًدا الإجناز هذه اخلطوات الثالث.

اأخ�صى اأن ت�صتمرئ بع�ص ال�صركات الت�صويف، واأن تتعود دفع املخالفات 

التي تفر�صها م�صكورة هيئة ال�صوق املالية، واأن تزحف اجلمعيات اإىل اأواخر 

الربع الثاين ثم اأوائل الربع الثالث و�صواًل اإىل نهاية العام ثم تبداأ املطالبات 

النظرية  هذه  كانت  واإذا  للم�صاريف!!  ا  واحدة خف�صً اجلمعيتني يف  بدمج 

ا من متهل يف �صرف اأموال امل�صاهمني  من باب ال�صخرية، فاإن ما يحدث اأي�صً

يحثهم  �صخ�ص  اأو  اأي جهة  ومن  �صركاتهم،  قيادات  لل�صخرية من  يدعوهم 

على اال�صتثمار حملًيا يف ال�صركات ال�صعودية الناجحة.

نظمة  اإن مالمح التطوير وا�صحة يف ال�صوق ويف اأنظمة ال�صركات، ولعل االأ

هذه ت�صغط الوقت ل�صالح امل�صاهمني، خا�صة واأن التقنيات االت�صالية توفرت 

وو�صول املعلومة اإىل كل م�صاهم بات مي�صوًرا وال يكلف اأكرث من ال�صغط على 

مفتاح »انرت« يف لوحة املفاتيح.

»انـتـــــر«

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

منار

عامان من النكما�س

وخ��ّف�����ص امل�����ص��رف امل���رك���زي ال��ي��اب��اين يف 

املاليني  للعامني  االقت�صادية  توقعاته  كبري  �صكل 

اأبريل  من  املمتدين  و2010/2009   2009/2008

ول  1.8%  لالأ اإىل مار�ص، متوقًعا انكما�ًصا ن�صبته 

و2% للثاين.

حت�صًنا  �صابًقا  توقع  املركزي  امل�صرف  وكان 

يف   %0.1 اإىل  ي�صل  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يف 

2009/2008 و0.6% يف 2010/2009.

يف  �صيتح�صن  ال���ي���اب���اين  االق��ت�����ص��اد  ل��ك��ن 

الناجت  اإجمايل  يف  من��ًوا  و�صي�صجل   2011/2010

امل�صرف  ت��وق��ع  م��ا  ع��ل��ى   %1.5 بن�صبة  امل��ح��ل��ي 

املركزي الياباين.

»الظروف  اأن  له  بيان  يف  امل�صرف  واأو���ص��ح 

يف  و�صت�صتمر  كبري  ب�صكل  تدهورت  االقت�صادية 

انهيار  عن  متحدًثا  الراهن«،  الوقت  يف  التدهور 

ال�صادرات وتباطوؤ الطلب الداخلي وتفاقم الو�صع 

يف �صوق العمل.

املاليتني  لل�صنتني  النمو  »توقعات  اأن  واأ�صاف 

ب�صكل  ت��راج��ع��ت  و2010/2009   2009/2008

كبري، والنمو �صي�صجل ن�صًبا �صلبية«.

ينتظر  ال��ذي  االنكما�ص  اإن  امل�صرف  وق��ال 

تراجع  معاودة  مع  �صيرتافق  عاملي  اقت�صاد  ثاين 

عند  ���ص��ع��ار  االأ ت�صجل  اأن  وي��ف��رت���ص  ���ص��ع��ار،  االأ

اال�صتهالك تراجعا بن�صبة 1.1% يف 2010/2009 

و0.4% يف 2011/2010 بعد ارتفاع ن�صبته %1.2 

يف 2009/2008.

ر�صمًيا مرحلة  الياباين دخل  االقت�صاد  وكان 

يونيو و�صبتمرب  املمتد بني  الف�صل  انكما�ص خالل 

ب��اجت��اه  ال�����ص��ادرات  يف  ان��ه��ي��ار  ب�صبب   ،2008

زمة  االأ واآ�صيا من جراء  واأوروبا  املتحدة  الواليات 

االقت�صادية.

واأتى خف�ص امل�صرف املركزي الياباين توقعات 

النمو يف اليوم الذي ن�صرت فيها اإح�صاءات �صيئة 

يف  النمو  حمرك  اخلارجية  التجارة  ب�صاأن  ج��ًدا 

االقت�صاد الياباين.

وتراجعت ال�صادرات اليابانية بن�صبة 35% يف 

دي�صمرب، وهو م�صتوى قيا�صي، وعانت البالد خالل 

ال�صهر ذاته ثالث عجز جتاري متتال، ويف عام 2008 

برمته تراجع الفائ�ص التجاري الياباين بن�صبة %80  

وهي اأكرب ن�صبة م�صجلة على االإطالق.

امل�صرف  يف  النقدية  ال�صيا�صة  جلنة  وقررت 

جماع  املركزي يف ختام اجتماع ا�صتمر يومني، باالإ

اإبقاء ن�صب الفائدة الرئي�صية على %0.1.

اأخ��رى  جهة  م��ن  امل��رك��زي  امل�صرف  واأع��ل��ن 

التي  ال�صركات  لدعم  جديدة  اإج���راءات  �صل�صلة 

ا يف توافر القرو�ص. تعاين تقل�صً



قى
ملت

المجهر
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دور محوري للمصرفية اإلسالمية وتعديالت 
هيكلية في النظام االقتصادي

ملتقى آفاق االستثمار 2009 قدم بعض الحلول لألزمة المالية:

الرياض: أحمد السيد علي 

زمة  �سالمية دورها يف معاجلة تداعيات الأ اأكد م�سوؤولون خليجيون وخرباء اأهمية اأن تعطى امل�سرفية الإ

منائية التي تعمل  دوات املحكمة التي تت�سمنها، مع توجيه ال�ستثمار نحو املجالت الإ املالية العاملية من خالل الأ

�سالمية.  على حتقيق تنمية فاعلة من خالل توفري م�سادر التمويل القائمة على ال�سيغ الإ

الثالثة الذي عقد يف  اآفاق ال�ستثمار يف دورته  اأعمال ملتقى  اأي�سا �سمن تو�سياتهم يف اختتام  اأك��دوا  كما 

الريا�ض يومي 27،28 اأبريل املا�سي،  اأهمية اأن تقوم دول اخلليج باإجراء تعديالت هيكلية على النظام القت�سادي 

احلايل وعدم العتماد على زيادة ال�سادرات يف حتقيق النمو كما هو حا�سل يف دول مثل ال�سني والهند واأملانيا، 

القت�سادي،  النمو  لتحقيق  الداخلي  الطلب  اإطفاء  على  العمل  احل�سبان  يف  ياأخذ  نظام  اإىل  للو�سول  وذل��ك 

زمة املالية العاملية اأن الهياكل القت�سادية املعمول بها يف معظم دول العامل، ول �سيما املتقدمة  حيث اأظهرت الأ

نتاج من اأجل  جنبية باتباع �سيا�سة الإ �سواق الأ زمة، ب�سبب اعتمادها على الأ منها مل ت�ستطع جتنيبها ويالت الأ

زمة متفاقًما.  الت�سدير، ما جعل تاأثرها بالأ

المجهر
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األزمة العالمية أظهرت أهمية 
لمواجهة  السندات  سوق  توسعة 
م��ش��اك��ل ال��ت��م��وي��ل واإلق����راض 

المالي.

اتخاذ  ���ص��رورة  اإىل  ��ا  اأي�����صً امللتقى  ودع���ا 

ح�صول  م��ن  حت��د  مالئمة  اح��رتازي��ة  �صيا�صات 

ثار ال�صلبية يف اقت�صادات املنطقة،  املزيد من االآ

ت�صتطيع  وا���ص��ح��ة  اأج��ن��دة  ذات  ت��ك��ون  اأن  على 

زم��ة،  االأ ا�صتمرت  لو  فيما  ���ص��واأ  االأ مع  التعامل 

زمات املتالحقة.  وجتنبها اأخطار االأ

امل�صرتك،  اخلليجي  بالعمل  يتعلق  وفيما 

التعاون  جمل�ص  دول  اأن  على  امل�صاركون  اأجمع 

من  ومتكنها  مكنتها  ا�صتثنائية  بقدرات  تتمتع 

يو�صي  وهنا  زمة،  لالأ ال�صلبية  ث��ار  االآ امت�صا�ص 

امللتقى بالعمل على اإعادة بناء الثقة يف االقت�صاد 

من  زمة  االأ جتاوز  على  قدرته  وتاأكيد  اخلليجي، 

التطمينية  ج������راءات  االإ م��ن  جم��م��وع��ة  خ���الل 

العملية  ج���راءات  واالإ والت�صريعات  وال�صيا�صات 

والفورية. 

اخلليجي  االقت�صادي  التكتل  امللتقى  وع��د 

يف  مو�صًيا  العاملية،  االقت�صادات  اأق��وى  ثامن 

هذا ال�صاأن باأهمية ت�صريع قيام االحتاد النقدي 

اخلليجي واال�صتفادة من قوته االقت�صادية لتبووؤ 

مكانة متقدمة ودور اأكرب يف التاأثري يف االقت�صاد 

العاملي وتقوية مواقفها التفاو�صية اأمام التكتالت 

االقت�صادي  العمل  وتن�صيق  قليمية،  واالإ الدولية 

ولي�صت  تكاملية  يجعلها  ب�صكل  املجل�ص  دول  بني 

تناف�صية، ما �صيزيد من تناف�صيتها وقدرتها على 

خلق بيئة ا�صتثمارية جاذبة. 

اأكد  اخلا�ص،  القطاع  �صركات  وبخ�صو�ص 

اأن املن�صاآت املتو�صطة احلجم وال�صغرية  امللتقى 

يف  ال�صركات  من  املائة  يف   90 من  اأك��رث  ت�صكل 

هذه  من  اال�صتفادة  ت�صتطيع  وهي  املنطقة،  دول 

زمة باإعادة تقييم �صيا�صاتها املالية والتناف�صية  االأ

بقاء عليها  والتمويل واتخاذ التدابري الالزمة لالإ

يرى  ال�صدد  ه��ذا  ويف  اأعمالها،  لتو�صيع  ولي�ص 

امللتقى �صرورة العمل على اإعادة هيكلة ال�صركات 

املتو�صطة احلجم وال�صغرية وتقدمي اال�صت�صارات 

التي تدعم موقفها وت�صاعدها على اال�صتمرار. 

امللتقى  اأو����ص���ى  امل��ال��ي��ة،  ����ص���واق  االأ وح���ول 

م�صتوى  امل��ن��ط��ق��ة  امل��رك��زي��ة يف  ال��ب��ن��وك  مب��ن��ح 

مع  التعامل  من  ميكنها  اال�صتقاللية  من  اأك��رب 

املخاطر املنتظمة �صواًء كانت من قبل م�صارف 

وو�صع  م�صاربة،  �صركات  اأو  حكومية  اأو  جتارية 

احلكيم  غري  التو�صع  من  متنعها  التي  ال�صوابط 

يف منح القرو�ص والتو�صع يف االئتمان والقرو�ص 

اال�صتهالكية. 

نظمة  واالأ الت�صريعات  �صن  �صرورة  اأكد  كما 

الهادفة  اإىل احلد من املمار�صات امل�صاربية يف 

�صواق مبا فيها اأ�صواق العمالت وال�صلع  خمتلف االأ

وراق املالية، واأي�صا اأن تعمل الهيئات  والنفط واالأ

احلكومية املعنية ببث ثقافة االدخار واال�صتثمار 

عمت  التي  املفرط  اال�صتهالك  ثقافة  من  ب��داًل 

اإىل جمتمعات  منها  وانتقلت  الغربية  املجتمعات 

و�صط.  ال�صرق االأ

واأو����ص���ى امل��ل��ت��ق��ى ك��ذل��ك ب�����ص��رورة ق��ي��ام 

ال�صركات والهيئات اال�صت�صارية بدورها يف العمل 

على تقدمي اال�صت�صارات التي ت�صاعد على حت�صني 

زم��ة،  االأ جت��اوز  من  ومتكنها  ال�صركات  اأو���ص��اع 

الكبري  اخللل  ال�صركات  من  العديد  تعاين  حيث 

ما  ا�صرتاتيجياتها،  و�صعف  دارية  االإ هياكلها  يف 

فال�ص اأو االهتزاز  يزيد من احتمالية تعر�صها لالإ

زمة. ويف ال�صياق ذاته دعا امللتقى اإىل  ب�صبب االأ

تاأثرها  درج���ة  ك��ان��ت  مهما  ال�صركات  ت�صجيع 

لتقييم  اخل��ربة  بيوت  اإىل  اللجوء  على  زم��ة  ب��االأ

دارية وتطويرها مبا يتنا�صب  اأو�صاعها املالية واالإ

زمة.  ومتطلبات االأ

اأما بخ�صو�ص العمل العربي امل�صرتك، فراأى 

االقت�صادية  العالقات  اأن  امللتقى  يف  امل�صاركون 

حتكمها امل�صالح ولي�ص املبادئ، وهنا طالبوا باأن 

تبووؤ  يف  اأك��رب  دور  العربية  ال��دول  جلامعة  يكون 

العاملي، خا�صة  مكانة ذات فاعلية يف االقت�صاد 

زمة املالية احلالية.  مع اإعادة ت�صكيله اإثر االأ

ال���ق���رارات  بتفعيل  امل��ل��ت��ق��ى  اأو����ص���ى  ك��م��ا 

العربية  ال��ق��م��ة  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة 

االقت�صادية املنعقدة اأخرًيا والعمل على اأن تهتم 

امل�صاريع  واإقامة  بتن�صيق جهودها  العربية  الدول 

امل�صرتكة التي ت�صهم يف رفع م�صتوى العمل العربي 

امل�صرتك نحو حتقيق التنمية امل�صتدامة. 

�صدد  ال�صيادية،  بال�صناديق  يتعلق  وفيما 

خ��الل  م��ن  بتفعيلها  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  امل��ل��ت��ق��ى 

وتوفري  االقت�صادي  النمو  حتفيز  يف  امل�صاهمة 

كما  اال�صرتاتيجية،  للم�صاريع  ال��الزم  التمويل 

ال�صناديق  بني  فيما  التن�صيق  يتم  اأن  اإىل  دع��ا 

�صناديق  اأو  حمافظ  واإن�صاء  العربية،  ال�صيادية 

فرعية م�صرتكة. 

العربية  ال��دول  ت�صتفيد  ب��اأن  ا  اأي�صً واأو�صى 

مكانات املتاحة  من تكاملها البيئي يف املوارد واالإ

وتوجيه �صناديقها اال�صتثمارية اإىل اال�صتثمارات 

اإزال��ة  على  والعمل  املبا�صرة،  وغ��ري  املبا�صرة 

اال�صتثمارات  ج��ذب  من  حتد  قد  التي  العوائق 

البينية.

زمة املالية ت�سخي�ض الأ

امللتقى  وىل يف  االأ باجلل�صة  متحدثون  واتفق 

زمة العاملية اأظهرت مدى اأهمية وجود  على اأن االأ

اخلليج  دول  يف  ن�صاطها  وتو�صيع  لل�صندات  �صوق 

لتكون بدياًل اأمام القطاعني احلكومي واخلا�ص 

مل�صاريعهما  الالزمة  التمويالت  على  للح�صول 

عام  ب�صكل  امل���ايل  ق��را���ص  االإ لعمليات  واأي�����ص��ا 

قبل قطاع  التمويل من  ا يف ظل جفاف  خ�صو�صً

البنوك. 

االقت�صادية  ال�صاحة  ت�صهد  اأن  وت��وق��ع��وا 

للقطاع  اأكرب  دوًرا  املقبلة  الفرتة  خالل  العاملية 

خالل  من  والتمويل  ق��را���ص  االإ ن�صاط  يف  العام 

يف  احلكومية  و�صبه  احلكومية  املوؤ�ص�صات  دخول 

احلكومات  دخ��ول  جانب  اإىل  ال�صكوك،  �صوق 

واإي��ج��اد  امل���ايل  القطاع  تطوير  يف  اأك���رب  ب�صكل 

م�صادر متويل جديدة. 

واأكد الدكتور هرني عزام الرئي�ص التنفيذي 

و���ص��م��ال  اإفريقيا  و���ص��ط  االأ ال�����ص��رق  منطقة  يف 

اأهمية  مدى  اأظهرت  زمة  االأ اإن  بنك«  ل�»دويت�صه 

بدياًل  لتكون  )�صندات(  لل�صكوك  �صوق  وج��ود 

التمويالت  على  للح�صول  اخلا�ص  القطاع  اأمام 

قرا�ص املايل  ا لعمليات االإ الالزمة مل�صاريعه واأي�صً

ا يف ظل جفاف التمويل من  ب�صكل عام خ�صو�صً

قبل قطاع البنوك، متوقعا يف هذا ال�صياق اأن يلعب 

ال�صاحة  قرا�ص على  اأكرب لالإ العام دوًرا  القطاع 

كما  املقبلة.  الفرتة  خالل  العاملية  االقت�صادية 

املركزية  البنوك  اإعطاء  �صرورة  اإىل  ا  اأي�صً دعا 

املخاطر  تدير  اأن  ت�صتطيع  لكي  اأكرب  ا�صتقاللية 

املطلوب  فاإن  لل�صركات  بالن�صبة  اأما  النظامية. 

وا�صتمرارية  للمحافظة على موقعها  العمل  منها 

ن�صاطها يف ال�صوق. 

)الرئي�ص  طاهر  ناهد  ال��دك��ت��ورة  وج���ددت 

اأن  على  التاأكيد  ون«(  »جلف  لبنك  التنفيذي 

زمة املالية العاملية  �صا�ص يف حدوث االأ ال�صبب االأ

مراعاة  دون  البنكي  ق��را���ص  االإ يف  التو�صع  ه��و 

تو�صع  عن  ف�صاًل  امل��ال،  راأ���ص  كفاية  ا�صرتاطات 

تنطوي  التي  املالية  امل�صتقات  جتارة  يف  البنوك 
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م�صرفية  اإدارة  وتتطلب  عالية  خماطر  على 

حمرتفة تخف�ص خماطرها. 

ك�صفت  احلالية  زم���ة  االأ اأن  اأو���ص��ح��ت  كما 

اإىل  النفط  اأ�صعار  ل�صعود  احلقيقية  �صباب  االأ

كانت  ح��ي��ث  زم����ة  االأ ق��ب��ل  دوالًرا    150 ح���دود 

املرتبطة  �صا�صية  االأ العوامل  ولي�صت  امل�صاربات 

بالعر�ص والطلب �صبًبا يف هذا ال�صعود، والدليل 

املال  اأ�صواق  انهيارات  �صريًعا مع  �صعار  االأ انهيار 

العاملية وغياب امل�صاربني عن البور�صات واأ�صواق 

النفط. 

)كبري  ال�صيخ  �صعيد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ب���دوره 

اأن  ه��ل��ي(  االأ البنك  يف  االقت�صاديني  املحللني 

البنوك  لتطال  امتدت  العاملية  زم��ة  االأ تداعيات 

اال�صتثمارية وبع�ص البنوك التجارية يف املنطقة 

حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  يف   خا�صة 

والتي  �صول،  االأ لقيم  البنوك برتاجع  منيت هذه 

خم�ص�صات  البنوك  ه��ذه  و�صعت  على  اإث��ره��ا 

املائة  يف   127 بن�صبة  لرتتفع   2008 للعام  كبرية 

ما   ،2007 ب�  مقارنًة  اخلليجي  للقطاع  امل�صريف 

بع�صها  اأعلنت  حني  يف  اأرباحها،  تدين  اإىل  اأدى 

عن  خ�صائر. 

اال�صتثمارية  البنوك  اأداء  بقاء  ال�صيخ  وتوقع 

قليمي بوترية غري ثابتة  على امل�صتوى الدويل واالإ

م�صرًيا  و2010،   2009 العامني  خالل  ومتذبذبة 

يرادات  فاإن  اأنه مهما كان توجه �صيناريو االإ اإىل 

مع  �صوًءا  �صتزداد  اال�صتثمارية  البنوك  ربحية 

اأقل عائًدا على  املوجودات،  اأن�صطة  توجهها نحو 

اإىل  املديونية  وتدين  املال  راأ�ص  كلفة  ارتفاع  مع 

حقوق امللكية، وحتى يف ظل  �صيناريو اأكرث تفاوؤاًل 

امل�صتويات  تلك  تبلغ  لن  الربحية  فاإن  يرادات  لالإ

عمال ال�صابقة.  التي حققتها يف ذروة دورة  االأ

البنوك.. والتحديات ال�سعبة

ويف الورقة التي األقاها الدكتور �صعيد ال�صيخ 

التاأثري  اأو�صح عدة حقائق كان لها  اأمام امللتقى 

اأن  منها  العاملي  االقت�صاد  حركة  على  الكبري 

معظم البنوك اال�صتثمارية ا�صطرت اإىل خف�ص 

�صول ومن ثم منيت بخ�صائر كبرية العام  قيم االأ

التي  االئتمان  اأزم��ة  اأث��ر  على  م   2008 املا�صي 

بداأت يف �صيف 2007م.

وقال اإن معظم هذه اخل�صائر نتجت عن اآثار 

�صول يف ن�صاط البيع واملتاجرة يف  خف�ص قيم االأ

التعهد  ن�صاط  وكذلك �صعف  �صهم  واالأ ال�صندات 

الدمج  عمال  الأ املالية  واال�صت�صارات  لالكتتابات 

اإي��رادات  �صايف  اإجمايل  تراجع  وقد  واحليازة. 

املتاجرة من 76 مليار دوالر يف عام 2007 م اإىل  

2008م، حيث كان  60( مليار دوالر يف عام   -(

معظم هذا الهبوط يف اإيرادات جتارة ال�صندات 

واأغلبها يف الربع الرابع من العام املا�صي. 

املالية   زم���ة  االأ اآث���ار  اأن  اإىل  ال�صيخ  واأ���ص��ار 

اال�صتثمارية وبع�ص  البنوك  ا  اأي�صً لتطول  امتدت 

البنوك التجارية يف املنطقة خا�صة دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي ففي اأعمال القرو�ص امل�صرتكة 

يف  دوالر  مليون   472 م��ن  ي����رادات  االإ تراجعت 

عام 2007 اإىل 340 مليون دوالر يف عام 2008. 

ع��م��ال  الأ اال�صت�صارات  اإي����رادات  تراجعت  كما 

عام  يف  دوالر  مليون   440 من  واحليازة  الدمج 

2008م،  257 مليون دوالر يف عام  اإىل  2007 م 

ومثلها بالن�صبة للبنوك اخلليجية وقامت البنوك 

خرى بو�صع خم�ص�صات كبرية  ال�صعودية هي االأ

اإال  اخلارجية،  اال�صتثمارات  قيمة  خف�ص  نتيجة 

ودولًيا  املناظرة خليجًيا  البنوك  اأنها على عك�ص 

مل تكن بحاجة اإىل دعم احلكومة اأو �صخ حقوق 

امل�صريف  القطاع  اأن  اإىل  الفتا  ج��دي��دة.  ملكية 

اخلليجية  البنوك  بني  تاأثًرا  قل  االأ هو  ال�صعودي 

العقارات،  قطاع  على  انك�صافه  ملحدودية  نظًرا 

ال�صوق  على  وتركيزه  املالية  الرافعة  وانخفا�ص 

املحلية. 

����ص���راع يف حتقيق  ل���الإ اإن����ه  ال�����ص��ي��خ  وق����ال 

تنتهج  اأن  اال�صتثمارية  البنوك  على  االنتعا�ص 

حجًما  واأ�صغر  ب�صاطة  اأك��رث  ت�صغيلًيا  من��وذًج��ا 

ا، ومن اأجل اختيار الن�صاط الذي  واأكرث تخ�ص�صً

ت�صتطيع اأن حتقق التناف�صية فيه.

فر�ض قوية لل�سناديق ال�سيادية

ويف امللتقى قال املتحدثون باجلل�صة اخلام�صة 

ال�صيادية  ال�صناديق  »دور  عنوان  حملت  التي 

زم��ة  االأ اإن  زم��ة«،  االأ ظل  يف  وموؤ�ص�صات  التمويل 

ا�صتثمارية  لل�صناديق  ا  فر�صً فتحت  العاملية 

ال�صيادية بالفعل، لكن هذا ال يعفيها من درا�صة 

ا�صتثماراتها  بدقة وخف�ص املخاطرة فيها، خا�صة 

اأن بع�ص ال�صركات الغربية معر�صة  لالنهيار يف 

الفرتة املقبلة. 

م���ني  وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ت��وي��ج��ري االأ

جامعة  االقت�صادية  يف  لل�صوؤون  امل�صاعد  العام 

ال�صيادية  ال�صناديق  م�صكلة  اأن  العربية  ال��دول 

وال�صفافية،  الو�صوح  وع��دم  الغمو�ص  يف  تتمثل 

حول  مف�صلة  وج��ود  تقارير  ع��دم  اإىل  اإ�صافة 

خرى، مطالبا ب�صرورة  موجوداتها وتفا�صيلها االأ

بهذه  يتعلق  فيما  ف�صاح  واالإ درجة  الو�صوح  رفع 

ال�صناديق  ن�صبة  اأن  اأو���ص��ح  كما  ال�صناديق. 

نحو  بلغت   2008 املا�صي  العام  خ��الل  ال�صلعية 

اإىل  م�صريا  العامل،  يف  ال�صناديق  اإجمايل  ثلثي 

اأن عدد ال�صناديق ال�صيادية على م�صتوى العامل 

حجم  ي��ق��در  اإج��م��ايل  �صندوقا   44 حاليا  يبلغ 

 1.8 اأربعة تريليونات دوالر، منها  ثرواتها بنحو 

اململوكة  ال�صناديق  حجم  دوالر  متثل  تريليون 

و�صط متلك  للدول العربية، اأي اأن دول ال�صرق االأ

ال���رثوات يف  م��ن حجم  امل��ائ��ة  54 يف  م��ا  ن�صبته 

ال�صناديق ال�صيادية  على م�صتوى العامل. وبني اأن 

حجم �صناديق ال�صيادية والتي متثل دور امل�صتثمر 

من  اأك��رب  يعترب  لدولها  م��د  االأ طويل  ال�صامت 

�صناديق  التاأمينات  من  واأقل  التحوط  �صناديق 

والتقاعد يف الدول العربية.

وحول الدور املطلوب من هذه ال�صناديق يف 

اأمني عام  امليمان  قال من�صور  املرحلة احلالية، 

التي  اخل��ربة  اأن  العامة  اال�صتثمارات  �صندوق 

توافرت خالل ال�صنوات املا�صية لهذه ال�صناديق 

اأ�صبحت كافية التخاذ  قرارات عقالنية بعيدة عن 

العاطفة، وتراعي م�صالح دول هذه ال�صناديق، 

ا وجهة نظره يف اأن الدور احلايل يوؤمل اأن  ملخ�صً

ت�صاهم هذه ال�صناديق بتحفيز النمو االقت�صادي 

اال�صرتاتيجية  للم�صاريع  الالزم  التمويل   وتوفري 

اال�صتثمارية ال �صيما تلك التي لها عالقة  بالبنية 

لهذه  ميكن  اأن��ه  كما  املنطقة.   ل��دول  �صا�صية  االأ

بينها  م�صرتكة  �صناديق  تن�صئ  اأن  ال�صناديق 

كذلك  املخاطر.   من  والتقليل  التمويل  القت�صام 

اأثبتت التجارب اأن التكامل االقت�صادي بني دول 

وىل  ولوية االأ املنطقة هو الذي يجب اأن يعطى  االأ

وبالتايل فاإن توجيه اال�صتثمارات املبا�صرة وغري 

هو  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  داخ���ل  دول  اإىل  املبا�صرة 

اإزالة  �صرورة  على  التاأكيد  مع  ف�صل،  االأ البديل 

القيود والعوائق  التي تعرت�ص تدفق اال�صتثمارات 

بني دول جمل�ص التعاون. 

العملة اخلليجية املوحدة

ويف اجلل�صة ال�صاد�صة مللتقى اآفاق اال�صتثمار 

اخلليجية  ال�صوق  »حتديات  بعنوان  جاءت  التي 

امل�����ص��رتك��ة وال��ع��م��ل��ة امل���وح���دة«  اأك���د م�����ص��وؤول��ون 

دوالر  تريليون   1.8 التويجري: 
السيادية  الصناديق   استثمارات 

العربية في الخارج.
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النقدية  ال��وح��دة  اأن  خليجيون 

اخلليجية �صت�صكل كتلة اقت�صادية 

قوية يقدر حجمها بنحو تريليوين 

دوالر عام 2020، كما اأن دول جمل�ص 

التعاون �صتتحول � يف حال اكتمال 

م�صروع الوحدة النقدية � اإىل ثاين 

بعد  ال��ع��امل  يف  نقدي  جتمع   اأه��م 

وروبي من حيث  الناجت  االأ االحتاد 

املحلي االإجمايل، اإىل جانب تعزيز 

ال���دويل.  االق��ت�����ص��ادي  ح�صورها 

ال�صاد�صة  اجلل�صة  يف  اأك��دوا  كما 

بعنوان »حتديات  وجاءت  للملتقى 

ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة والعملة 

املوحدة« وتراأ�صها حممد املزروعي 

لل�صوؤون  امل�صاعد  ال��ع��ام  م���ني  االأ

العامة  م��ان��ة  االأ يف  االقت�صادية 

لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، اأن 

البنك  املركزي اخلليجي �صي�صبح 

»�صوت احتاد دول جمل�ص التعاون« 

العاملية  املالية  اأم���ام  املوؤ�ص�صات 

والبنك  ال��دويل  ك�صندوق  النقد 

خماطر  م��ن  يقلل  واأن  ال����دويل، 

لتقلبات  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ع��ر���ص  دول 

االقت�صاد  العاملي ومواجهة ما قد 

اأن  كما  مالية،  اأزم��ات  من  يطراأ 

اخلليجي  النقدي  املجل�ص  اإن�صاء 

قوية  دف��ع��ة  ي��وف��ر  اأن  ن��ه  ���ص��اأ  م��ن 

مل�صروع العملة اخلليجية املوحدة.  

�صامل  الدكتور  اأو���ص��ح   فيما 

وحدة  رئي�ص  قظيع  اآل  نا�صر  بن 

مانة العامة  االحتاد النقدي يف االأ

اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  ل��دول 

اأن م�صروع االحتاد النقدي  فكرة 

خالدة �صمن اأ�ص�ص جمل�ص التعاون 

واأح�����د اأ����ص���الع م��ظ��ل��ة ال��ت��ك��ام��ل 

يف  املنطقة  والنقدي  االقت�صادي 

وال�صوق  اجلمركي  االحت���اد  بعد 

اإىل  الف��ت��ا  امل�����ص��رتك��ة،  اخلليجية 

اإن�صاء  من  �صا�صي  االأ الهدف  اأن 

حتقيق  يف  يتمثل  النقدي  االحت��اد 

�صعار يف منطقة العملة  ا�صتقرار االأ

مثل  االأ التوظيف  اإطار  املوحدة يف 

يحقق  مب��ا  االقت�صادية  ل��ل��م��وارد 

اال�صتقرار االقت�صادي.

ريم أسعد
حما�صرة يف التمويل بكلية دار احلكمة

منذ حوايل ثالثة اأ�صابيع تلقيت دعوة من الهيئة العامة لال�صتثمار للم�صاركة يف زيارة 

مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية برابغ، وقد تلقيت الدعوة بكل بهجة حيث اإنني �صمعت 

عن املدينة كثرًيا، وكانت زيارة رائعة حًقا لهذا ال�صرح املعماري واالقت�صادي الذي اأبهرنا 

بع�صريته ودقة التخطيط وجمال املنظر.

عمال واملهتمات بالعقار واال�صتثمار  مت تنظيم اللقاء بني جمموعة كبرية من �صيدات االأ

الغربية والو�صطى وال�صرقية، وكانت نقطة االلتقاء  الرئي�صية:  من مناطق اململكة الثالث 

هي فندق هيلتون جدة حيث توجهت ثالث حافالت بكل تنظيم - ت�صكر عليه الهيئة العامة 

لال�صتثمار و�صركة اإعمار املدينة االقت�صادية - اإىل مدينة امللك عبد اهلل والتي تبعد حوايل 

120 كيلو مرًتا �صمال مدينة جدة. 

واحلرفية  التنظيم  من  جيدة  بدرجة  متيزا  اللذان  الفريقان  ا�صتقبلنا  الو�صول  عند 

�صئلة الفنية واالقت�صادية، وفكرت اآنذاك كم حتتاج بالدنا  جابة على كافة االأ واال�صتعداد لالإ

اإىل هذه النوعية من املوظفني والعاملني بالقطاعني العام واخلا�ص. 

بعد اال�صتقبال مت عر�ص جم�صمات Prototype �صخمة للمدينة ي�صحبها �صرح تف�صيلي 

لهيكلة وتق�صيم املدينة بجميع مرافقها واأحيائها، بعد ذلك توجهنا جميًعا اإىل �صالة �صا�صة 

مرية عادلة بنت عبداهلل التي األقت كلمة موؤثرة عن  العر�ص حيث �صرفت احل�صور �صمو االأ

املدينة وروؤية خادم احلرمني ال�صريفني التي جت�صمت اأمامنا اليوم يف اأبهى �صورها.

بالعمل  للراغبني  ال�صكنية  املرافق  ت�صويق  اإىل  كذلك  يهدف  كان  اللقاء  اأن  واحلقيقة 

واالنتقال اإىل املدينة وكذلك للراغبني باال�صتثمار يف العقارات ال�صكنية والتجارية بها، ومت 

ات�صال جميع  الذكية« من حيث  »املدن  تقنية  تعتمد  التي  ال�صكنية  وال�صقق  الفلل  ا�صتعرا�ص 

بها ع�صرًيا  ال�صرعة، مما يجعل منط احلياة  فائقة  العنكبوتية  ال�صبكة  مرافقها عن طريق 

خرى. و�صريًعا اأكرث مما نراه يف املناطق االأ

و�صائل  عن  اأ�صئلة  �صملت  والتي  احلا�صرات  ومداخالت  اأ�صئلة  ا�صتقبال  مت  العر�ص  بعد 

املوا�صالت يف املدينة ودرجة التلوث البيئي واملدار�ص وامل�صت�صفيات واملدينة ال�صناعية وغري 

اإحدى املميزات التي بهرت اجلميع هي و�صيلة املوا�صالت املائية  التفا�صيل، وكانت  ذلك من 

حياء عن طريق املركبات املائية. التي تي�صر االنتقال بني املرافق واالأ

حرى ت�صاوؤاًل - يدور يف روؤو�ص  اأو باالأ �صئلة وجهت اإحدى احلا�صرات �صوؤااًل -  يف نهاية االأ

هو  براأيي  هذا  اأن  واحلقيقة  للمدينة،  واملجتمعي  االجتماعي  الو�صع  ماهية  عن  منا  الكثريين 

هم لنجاح جتربة املدينة االقت�صادية يف منطقة جدة وذلك لعدة اأ�صباب، �صاأ�صردها  املحور االأ

بالتف�صيل يف العدد املقبل اإن �صاء اهلل.

ريم أسعد

زيـارة لمدينة الملك عبد اهللا االقتصادية(1)

زوايا
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قضية العدد

مواجهة جمود اإلقراض العالمي بدعم 
وتمويل الشركات المحلية

سوق الصكوك والسندات:

خالد الزومان
إشراقه الحاج
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وراق املالية على ال�ساحة املالية والقت�سادية -وخا�سة ال�سندات منها-  تزايدت اأهمية الأ

لها من خ�سائ�س  ملا  وامل�سارف؛  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأو  الدول واحلكومات،  م�ستوى  �سواء على 

ا لتوفري ال�سيولة الالزمة لتمويل امل�سروعات الكربى املوؤثرة على دوران  ووظائف مهمة خ�سو�سً

عجلة القت�ساد املحلي مثل م�سروعات البنية التحتية كالكهرباء واملياه وغريها.

كبديل  ال�سكوك  اإ�سدار  فكرة  خييرية  الأ ال�سنوات  خالل  �سالمية  الإ الييدول  يف  ظهرت  كما 

اإ�سالمي مواز لل�سندات ذات الفائدة املحددة ، ويف عام 1995 كان اأول اإ�سدار لل�سكوك لتمويل 

�سدارات يف   ، ثم توالت الإ 350 مليون دولر يف ماليزيا  بناء حمطة طاقة كهربائية قيمتها 

بلغ  ملحوًظا  ن�ساًطا  ال�سكوك  �سوق  �سهد  الثانية  لفية  الأ بداية  ومع  العامل،  مناطق  من  كثري 

حجمها املاليني من الدولرات.

يف التحقيق التايل ا�ستطلعت جملة »تداول« اآراء اخلرباء واملحللني للتعرف على واقع �سوق 

ال�سندات وال�سكوك حول العامل ومدى جاهزية ال�سوق ال�سعودي للتعامل يف مثل هذه امل�ستقات 

املالية، وما هي التوقعات حيال تاأثريها على اأداء ال�سوق يف حال تطبيقها.

وكان الدكتور عبدالرحمن التويجري رئي�ص 

هيئة ال�صوق املالية ال�صعودية �صرح موؤخًرا اأن 

�صوق املال املحلية �صت�صهد قريًبا جًدا )خالل 

ال�صندات  ���ص��وق  اإط����الق  امل��ق��ب��ل��ة(  ���ص��ه��ر  االأ

اال�صتثمار  �صناديق  ووح���دات  )ال�صكوك( 

قطاع  هناك  و�صيكون  املوؤ�صر،  على  املتداولة 

م�صتقل يف موؤ�صرات التداول )يوجد حالًيا 15 

قطاًعا يف موؤ�صرات التداول(.

 وقال رئي�ص هيئة �صوق املال يف ت�صريحه 

اإتاحة تداول ال�صندات ت�صتهدف بالدرجة  اإن 

وىل توفري قنوات متويلية لل�صركات املحلية،  االأ

�صواق العاملية  قرا�ص يف االأ خا�صة مع جمود االإ

زمة املالية. تاأثًرا باالأ

اأن التطبيق �صياأخذ وقًتا  التويجري  واأكد 

كبرًيا و�صيكون �صمن اإطار منظم، لكن الفكرة 

املحلية  ال�����ص��وق  ك��ون  م��ع  تت�صق  ذات��ه��ا  بحد 

اأ�صبحت �صوًقا كبرية ذات �صمعة دولية.

التي  اجل���دي���دة  دوات  االأ اأن  واأو����ص���ح 

ت�صتند  ال�صنوي  الهيئة  تقرير  اإليها  اأ���ص��ار 

بحاث  درا�صتها املتاأنية والدقيقة اإىل اإدارة االأ

الهيئة  م�صتحدثة يف  اإدارة  وهي  والدرا�صات، 

يجابيات وال�صلبيات  ت�صتهدف الوقوف على االإ

�صافات قبل اعتمادها.  ملثل هذه االإ

حجم ال�سوق

ب��ح�����ص��ب وك���ال���ة م���ودي���ز ال��ع��امل��ي��ة بلغت 

عام  بنهاية  �صالمية  االإ ال�صكوك  اإ�صدارات 

ويتوقع  اأمريكي  دوالر  مليار   97.3 2007م 

دوالر  تريليونات  ثالثة  اإىل  الرقم  يرتفع  اأن 

اإ�صدار  يعد  ومل   .2015 عام  بحلول  اأمريكي 

اإقليم  اأو  معينة  دول��ة  على  حكًرا  ال�صكوك 

�صالمية فح�صب؛ اإذ امتدت  ول االإ معني، اأو الدُّ

اإىل  ر�����ص  االأ اأق�����ص��ى  م��ن  الت�صكيك  رق��ع��ة 

مت�صارع  وتتابع  كبري  تناف�ص  يف  اأق�صاها، 

واإندوني�صيا  ماليزيا  من  اإح�صاوؤه؛  ي�صعب 

اجلنوبية  وكوريا  وال�صني  واليابان  وتايالند 

اإىل  اخلليج  دول  ثم  بباك�صتان  م��روًرا  �صرًقا 

تركيا ثم اأملانيا وبريطانيا وغريها غرًبا.

ال�صكوك منًوا هائاًل منذ  �صوق  و�صهدت 

عام 2004، و�صل اإىل ذروته عام 2007 حني 

تهبط  اأن  قبل  دوالر،  مليار   47 قيمته  بلغت 

 2008 عام  نهاية  ح��ادة  ب�صورة  ���ص��دارات  االإ

مع الرتاجع الكبري يف الطلب حيث بلغ حجم 

 16 نحو  اإىل   2008 عام  ال�صكوك  اإ�صدارات 

�صتاندارد  توقعات بنك  مليار دوالر، وبح�صب 

من  العاملية  املبيعات  ف��اإن  اللندين  ت�صارتر 

�صالمية اجلديدة ال يرجح لها اأن  ال�صندات االإ

تتقل�ص يف عام 2009على الرغم من ظروف 

�صواق ال�صعبة، على اعتبار اأن االحتياجات  االأ

حالة  يف  ال�����ص��وق  تبقي  اجل��دي��دة  التمويلية 

حركة.

التوقعات بالن�سبة للمملكة

ويتوقع بع�ص املخت�صني اأن تكون اململكة من 

اأهم الالعبني يف �صوق ال�صكوك على م�صتوى 

الباحث يف  عثمان ظهري  ي�صري  وهنا   ، العامل 

�صالمية،  اإىل اأن املوؤ�صرات التي  امل�صرفية االإ

�صبيل  على  ومنها  كثرية  التوقعات  تلك  تدعم 

املثال، وجود فوائ�ص نقدية عالية نتيجة ارتفاع 

وم�صاريع  خ��رية،  االأ الفرتة  يف  البرتول  اأ�صعار 

العقارية  والطفرة  ال�صخمة  التحتية  البنى 

التي �صحبت هذه القفزة واأدت اإىل منو كبري 

اإىل  �صافة  باالإ بالعقار،  املدعمة  ال�صكوك  يف 

�صالمية  االإ ال�صريفة  اأ�صول  منو  �صرعة  ذلك 

�صخمة  اإ�صالمية  مالية  موؤ�ص�صات  ووج���ود 

وجود  وكذلك  من��اء،  واالإ الراجحي  كم�صرف 

�صركات التاأمني وهي من اأهم امل�صتثمرين يف 

�صوق ال�صندات وال�صكوك والتنظيم الذي هي 

عليه ي�صاعد على ذلك كون  ال�صندات متوافقة 

واأخرًيا وجود  �صالمية.  االإ ال�صريعة  اأحكام  مع 

جيد  ائتماين  ت�صنيف  ذات  عمالقة  �صركات 

مثل �صابك والكهرباء واأرامكو.

�صركتي  اجت����اه  اأن  اإىل  ظ��ه��ري  واأ����ص���ار 

���ص��دار  ال��ك��ه��رب��اء و���ص��اب��ك ال�����ص��ع��ودي��ت��ني الإ

كثرًيا  �صجع  ريال  مليارات   10 بقيمة  �صكوك 

بهذه  لالهتمام  املال  اأ�صواق  ب�صوؤون  املعنيني 

ال�صناعة.
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ال�سكوك واأهميتها

ويتفق حامد مرية الباحث املتخ�ص�ص يف 

�صالمية مع الراأي ال�صابق للباحث  ال�صكوك االإ

ظل  يف  ال�صكوك  اأهمية  ح��ول  ظهري  عثمان 

قبال عليها من احلكومات وال�صركات  تزايد االإ

اأن  �صك  بال  قائاًل:  الكربى  م�صاريعها  لتمويل 

زيادة  اإىل  اأدى  ال�صكوك  على  الكبري  قبال  االإ

اهتمام القائمني عليها بتطويرها وابتكار اأنواع 

جديدة لها.

 وحول اأهمية ال�صكوك كاأداة مالية للمملكة 

اأن���ه مل ينظم طرح  ي��ق��ول م��رية م��ن امل��ع��روف 

بعد  اإال  ال�صعودية  اإ�صالمي يف  كمنتج  ال�صكوك 

لالئحتي  واإ�صدارها  املالية  ال�صوق  هيئة  قيام 

دراج يف عام 2004م ومع ذلك تاأخر  الطرح واالإ

طرح اأول �صكوك اإىل  عام 2006   بالرغم من 

اململكة  يف  �صالمية  االإ ال�صريفة  جتربة  ق��دم 

حجم  حيث  من  الثانية  املرتبة  اليوم  وتبواأها 

اأهمية  على  احلكم  ن�صتطيع  هنا  ومن  اأ�صولها. 

ال�صعودية  العربية  للمملكة  بالن�صبة  ال�صكوك 

مركز  اإىل  اململكة  حت���ول  يف  ت�صاهم  ك��ون��ه��ا 

واملوؤ�ص�صات  �صالمية،  االإ ال�صريفة  ل�صناعة 

�صالمية والرقابية على اإدارة ال�صيولة،  املالية االإ

البنى  مل�صاريع  ال��الزم  التمويل  توفر  اأنها  كما 

االقت�صادية   واملدن  �صكك احلديد  مثل  التحتية 

جل بتكلفة  التي حتتاج اإىل متويل �صخم طويل االأ

جل للن�صاط  مقبولة، كما توفر التمويل طويل االأ

لبناء  اململكة  �صتحتاج  حيث  �صكاين  االإ العقاري 

1.5 مليون وحدة بحلول عام 2015م اإ�صافة اإىل 

اأنها توفر فر�ص متويل بديلة لل�صركات بعيًدا عن 

االقرتا�ص املبا�صر اأو رفع راأ�ص املال وت�صاهم يف 

ا�صتثمار  اأدوات  باإيجاد  اال�صتثمار  اأدوات  تنويع 

ذات خماطر متدنية عالية ال�صيولة.

اأن  يجب  م��رية  ي��ق��ول  ذل��ك  ك��ل  ولتحقيق 

على  القائمني  لدى  وا�صحة  روؤي��ة  هناك  تكون 

يف  اململكة  دور  بخ�صو�ص  املالية  ال�صناعة 

مركًزا  لتكون  �صالمية  االإ ال�صريفة  �صناعة 

بطرح  خا�صة  الئحة  بتطوير  لل�صكوك  مالًيا 

تطوير  �صرورة  اإىل  اإ�صافة  ال�صكوك،  واإدراج 

�صوق  وتطوير  الن�صاط  بهذا  املتعلقة  القوانني 

وط��رح  ال�����ص��ك��وك،  ل���ت���داول  منظمة  ث��ان��وي��ة 

ال�صكوك ال�صيادية.

جاهزية ال�سوق  

ال�صوق  هل  حالًيا:  املطروح  ال�صوؤال  ولكن 

ال�صعودية باتت جاهزة ال�صتيعاب خطوة تطبيق 

تداول ال�صندات وال�صكوك? هنا يوؤكد امل�صت�صار 

املايل الدكتور عبد الوهاب اأبو داه�ص ل�»تداول« 

الوقت  يف  جاهز  ال�صعودي  امل��ايل  ال�صوق  اأن 

وامل�صتقات  دوات  االأ هذه  مثل  دخ��ال  الإ احل��ايل 

اأن  �صركات  اإىل  اإليها، م�صرًيا  املالية اجلديدة 

البنوك  وبع�ص  والكهرباء  و�صابك  رك��ان  االأ دار 

وقًتا  سيأخذ  التطبيق  التويجري: 
كبيًرا وسيكون ضمن إطار منظم، 
تتسق  ذاتها  بحد  الفكرة  لكن 
أصبحت  المحلية  السوق  مع كون 

سوًقا كبيرة ذات سمعة دولية.
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املحلية جنحت بالفعل يف اإ�صدار مناذج ل�صندات 

�صواق اخلارجية. و�صكوك ناجحة يف االأ

ويدعم  ي�صجع  فوري  �صوق  بتوفري  وطالب 

اإ�صدار  نحو  االجت��اه  يف  ال�صركات  من  كثرًيا 

م�صاريعها  ل��ت��م��وي��ل  وال�����ص��ن��دات  ال�����ص��ك��وك 

�صافة اإىل تو�صيع �صوق ال�صندات  العمالقة، باالإ

ملام الكامل  در، وتوفري االإ اأمام امل�صتثمر وامل�صّ

االقت�صاد  تدعم  التي  بال�صندات  العمل  باآلية 

الوطني وتبتعد عن اأي تفويت لفر�ص ا�صتثمارية 

�صانحة.

وتوقع الدكتور اأبو داه�ص اأن ينعك�ص تاأثري 

الفوري  التعامل  جم��ال  اإىل  ال�صندات  دخ��ول 

�صهم اإيجاًبا من حيث تعميق  على اأداء �صوق االأ

ال�صوق اأو ا�صتقراره عندما تتوافر بدائل اأخرى 

ال�صوق  خماطر  يخف�ص  كونه  ���ص��ه��م،  االأ غ��ري 

املالية، وعندما تكون الفر�صة متاحة من خالل 

ط��رق ال��ت��داول ال��ف��وري ف���اإن ال��وع��اء اجلديد 

)ال�صندات( �صيدعم توزيع اال�صتثمارات املالية 

�صهم وال�صندات، وتبديل مراكز امل�صتثمر  بني االأ

ال�صوق  ف��ر���ص  ح�صب  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  امل��ال��ي��ة 

حداث  املتاحة، اإ�صافة اإىل خلق جمتمع يتابع االأ

االقت�صادية ويزيد الثقافة اال�صتثمارية.

اأبرز العوائق

يف  اال�صتثمار  ت��واج��ه  التي  العوائق  وع��ن 

من  تالفيها  على  العمل  يجب  التي  ال�صندات 

بها  العمل  يف  البدء  قبل  املعنية  اجلهات  قبل 

يرى الدكتور اأبو داه�ص اأنه يجب اإعادة النظر 

متاحة  يجعلها  مبا  ال�صندات  اأ�صعار  تقييم  يف 

غياب  اإىل  اإ�صافة  ال�صغري،  امل�صتثمر  اأم��ام 

البنوك املتخ�ص�صة يف عملية اإ�صدار ال�صندات 

جنبية  االأ البنوك  على  واالعتماد  وال�صكوك 

اأن تكون عمياًل مميًزا  التي تتطلب  الغالب  يف 

�صدار  قدر على تنظيم عملية االإ لديها كونها االأ

تهيكل  �صركات  وجود  عدم  واأخ��رًيا  والت�صويق، 

ح�صب  �صالمية  االإ ال�صكوك  اإ���ص��دار  عملية 

ذات��ه  بالوقت  مطالًبا  ال�صرعية،  مفاهيمها 

أنواع الصكوك  
مالية  اأوراق  وه���ي  امل�����ص��ارب��ة  ���ص��ك��وك   -

ت��ع��ر���ص ل��الك��ت��ت��اب ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص قيام 

على  العمل  ب����اإدارة  امل�����ص��درة  ال�صركة 

امل�صاربة  عامل  فتمثل  امل�صاربة  اأ�صا�ص 

ال�صكوك  م��ال��ك��و  ومي��ث��ل  )امل�صتثمر( 

اأ�صحاب راأ�ص املال. ولها عدة اأنواع منها 

و�صكوك  التجارية  امل�صاربة  �صكوك 

امل�صاربة  و�صكوك  ال�صناعية  امل�صاربة 

الزراعية  امل�صتلزمات  �صراء  الزراعية: 

وتنفيذ امل�صاريع الزراعية وميثل ال�صك 

ح�صة �صائعة يف املواد واملنتجات. 

- �صكوك اال�صت�صناع وهي وثائق مت�صاوية 

ح�صيلة  ال���ص��ت��خ��دام  ت�����ص��در  ال��ق��ي��م��ة 

االكتتاب فيها يف ت�صنيع �صلعة، وي�صبح 

امل�صنوع مملوًكا حلامل ال�صكوك.

مت�صاوية  وثائق  وه��ي  املرابحة  �صكوك   -

���ص��راء �صلعة  ل��ت��م��وي��ل  ت�����ص��در  ال��ق��ي��م��ة 

مرابحة، وت�صبح �صلعة املرابحة مملوكة 

�صكوك  على  ومثال  ال�صكوك،  حلامل 

من  اأركابينا  بنك  به  ق��ام  ما  املرابحة 

تنظيم �صكوك مدعومة باملرابحة متعددة 

العمالت )بتكليف كل من م�صرف باير�ص 

�صي،  اإل  بي  �صتاندرد  وم�صرف  هيبو، 

– فرع  اأيه جي  بي  اإل  وي�صت  وم�صرف 

لندن(.

وثائق  باأنها  وتعرف  امل�صاركة  �صكوك   -  

ال�صتخدام  ت�����ص��در  القيمة  م��ت�����ص��اوي��ة 

متويل  اأو  م�صروع،  اإن�صاء  يف  ح�صيلتها 

وي�صبح  امل�صاركة،  اأ�صا�ص  على  ن�صاط 

وتدار  ال�صكوك،  حلامل  ملًكا  امل�صروع 

ال�صركة  اأ�صا�ص  على  امل�صاركة  �صكوك 

عليها  ومثال  امل�صاربة.  اأ�صا�ص  على  اأو 

مببلغ  م���ارات  االإ ط��ريان  �صكوك  �صفقة 

550 مليون دوالر اأمريكي وذلك لتطوير 

واإن�صاء مبنى جديد لل�صركة.

ج�����ارة وه���ي ���ص��ك��وك ملكية  - ���ص��ك��وك االإ

ملالكي  موؤجرة مملوكة  اأعيان  �صائعة يف 

ج���ارة  االإ ع��ائ��د  ت��وزي��ع  وي��ت��م  ال�صكوك 

ملكيتهم،  ح�ص�ص  ح�صب  امل��الك  على 

للتداول وتقدر قيمتها ح�صب  وهي قابلة 

قيمتها ال�صوقية. 

ملكية  �صكوك  منها:  اأن��واع  حتتها  ويندرج 

عيان  االأ منافع  ملكية  �صكوك  و  املنافع 

ال��ذم��ة(  يف  )امل��و���ص��وف��ة  اأو  امل���وج���ودة 

و�صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني 

اأو )من طرف مو�صوف يف الذمة( ومثال 

جارة ما قامت �صركة دار  على �صكوك االإ

من  ال�صعودية  العقاري  لتطوير  رك��ان  االأ

وراق املالية  اإدراجه يف �صوق البحرين لالأ

بقيمة مليار دوالر اأمريكي. 

 - �صكوك ال�صلم وهي �صكوك متثل ملكية 

�صائعة يف راأ�ص مال ال�صلم لتمويل �صراء 

�صلع يتم ا�صتالمها يف امل�صتقبل ثم ت�صوق 

على العمالء ويكون العائد على ال�صكوك 

هو الربح الناجت عن البيع، وال يتم تداول 

راأ�ص  يتحول  اأن  بعد  اإال  ال�صكوك  هذه 

املال اإىل �صلع وذلك بعد ا�صتالمها وقبل 

ملكية  حينها  ال�صكوك  ومتثل  بيعها، 

�صائعة يف هذه ال�صلع اإىل غري ذلك من 

اأنواع اأخرى متعددة.

على  تدل  المؤشرات  كل  ظهير: 
أن المملكة ستكون أبرز الالعبين 
في سوق الصكوك على مستوى 

العالم خالل السنوات المقبلة.
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من  معينة  ت�صريعية  بيئة  وا�صتحداث  بتطوير 

قبل اجلهات املعنية للم�صاعدة على اال�صتثمار 

يف ال�صندات. 

لتقييم  موؤ�ص�صات  ن�����ص��اء  الإ احل��اج��ة  وع��ن 

كما  وال�صكوك  لل�صندات  امل�صدرة  ال�صركات 

�صهم يقول  امل�صت�صار املايل  هو معمول به مع االأ

يحتاج  اأن  املمكن  من  اإن��ه  داه�ص:  اأب��و  الدكتور 

قراءة  القادرة على  املوؤ�ص�صات  ملثل هذه  ال�صوق 

حركة االقت�صاد وم�صارات اال�صتثمار لل�صركات، 

لكن ما ي�صعب ذل��ك ع��دم وج��ود خ��ربة كافية 

ملوؤ�ص�صات التقييم االئتماين. وي�صيف اأنه ال يجب 

وجودها  واأن  حملية،  املوؤ�ص�صات  تلك  تكون  اأن 

مرتبط بقرار ا�صتثماري يدعم من احلكومة من 

خالل اإ�صدار الرتاخي�ص والت�صريعات.

ا�ستعدادات ال�سركات

اإىل  امل��ايل  املحلل  املر�صود  تركي  وتطرق 

اال���ص��ت��ع��دادات امل��ع��م��ول ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل �صركة 

يف  اال�صتثمار  و�صركات  »ت��داول«  املالية  ال�صوق 

الوقت احلا�صر،  معترًبا اأن هذه اال�صتعدادات 

االختبارات  عمل  عقب  ا  وخ�صو�صً جيدة  تعد 

واملرا�صالت  ت��داول  قبل  من  واملتابعة  الالزمة 

فرتة  اال�صتثمار خالل  و�صركات  تداول  بني  ما 

التجربة وذلك بحد ذاته �صيء غري جديد على 

�صركة ال�صوق املالية تداول وتعاملها مع �صركات 

اال�صتثمار والو�صاطة املالية التي ات�صحت خالل 

الفرتة املا�صية.

يف  ال�صعودي  ال�صوق  اأن  املر�صود  واأ���ص��اف 

تتميز  التي  ���ص��واق  االأ من  يعد  احلا�صر  الوقت 

جديدة  اأدوات  اإدخ���ال  اأن  معترًبا  باال�صتقرار 

لل�صوق  داعم  ذاته  بحد  هو  املالية  امل�صتقات  من 

وراق املالية  ال�صعودي وطريق جديد نحو تنويع االأ

لي�صت  وال�صكوك  ال�صندات  اأن  اإىل  م�صرًيا  فيه، 

لهم  �صبق  ال��ذي��ن  العمالء  بع�ص  على  بجديدة 

قد  وبع�صهم  اخلليج  اأ���ص��واق  بع�ص  يف  الدخول 

امتلك فيها بالفعل، وهو ما �صي�صهل ويدعم عملية 

�صهم . اال�صتيعاب والتعامل معها مثلها مثل االأ

ال�صندات يف ال�صوق �صتكون مدرجة ب�صكل عام 

جلميع العمالء وهذا بحد ذاته يعترب دلياًل على 

ال�صركات  تعمل  اأن  متوقًعا  انطالقتها،  جناح 

تقييم  نحو  التوجه  على  �صهم  االأ تقيم  التي 

العاملة  اخل���ربات  ا�صتقطاب  ع��رب  ال�صندات 

يف  اال�صتثمار  �صيدعم  ما  وهو  املجال  هذا  يف 

ال�صندات وال�صكوك.

روؤية ن�سائية يف اجلاهزية

ويف ذات املحور حول مدى جاهزية ال�صوق 

دوات املالية ترى �صيدة  ال�صعودي للعمل بهذه االأ

عمال د. اأمال بدر اإن اإكمال املتطلبات الفنية  االأ

ت�صهم  التي  املهمة  اجل��وان��ب  من  ج��رائ��ي��ة  واالإ

وال�صكوك  ال�صندات  تطبيق  جتربة  جناح  يف 

اال�صتثمار  وتدعم  واال�صتثمار  للتداول  كاأدوات 

يف اأ�صولها.

اأن  اال�صتعدادات الفنية  اإىل  ولكنها لفتت 

لهذا التداول كخيار ا�صتثماري حتتاج اإىل وقت 

واإىل  املتداولون،  عليها  ويتمر�ص  اأكرث  لتت�صح 

ل��ك��رتوين  االإ النظام  يف  التغيري  بع�ص  اإج���راء 

حت��دث  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  خ���ط���اء  االأ لي�صتوعب 

واال�صتفادة منها.

من  مزيدًا  ستخلق  والسندات  الصكوك  سوق   : العمري 
للشركات،  بالنسبة  التكاليف  المنخفضة  التمويلية  الخيارات 
المنخفضة  االستثمارية  الخيارات  من  مزيدًا  ستخلق  كما 
تمويل،  )مؤسسات  السعودية  في  للمستثمرين  المخاطر 

شركات، بنوك، صناديق استثمارية، أفراد(.

واأو�صح املر�صود اأن اأدوات امل�صتقات املالية 

تعميق  اأدوات  من  تعترب  و�صكوك(  )�صندات 

ال�صوق وزيادة الثقة به حال تطبيقه، علًما باأنها 

اأدوات خم�ص�صة لال�صتثمار ولي�صت للم�صاربة 

على  ال�صوق  ال�صتقرار  اأول��وي��ات  يعطي  وه��ذا 

تعمل  التي  نظمة  االأ مع  خا�صة  املنظور،  املدى 

عليها �صركة ال�صوق املالية »تداول«  التي تعترب 

كافية وبعيدة املدى لكن ذلك ال ينفي احلاجة 

مكملة  خ��ط��وة  فالتطوير  للتطوير  م�صتقباًل 

للتاأ�صي�ص.

نظمة  االأ اأن  املر�صود  امل��ايل  املحلل  وتابع 

»تداول«  املالية  ال�صوق  �صركة  عليها  تعمل  التي 

اأن  على  م��دل��واًل  تعطي  اال�صتثمار  و���ص��رك��ات 

تعاريف مهمة للمستثمر  
دنى مللكية ال�صند اأو ال�صك ومتثل  القيمة ال�سمية (Face Value): هي احلد االأ

املبلغ الذي �صيح�صل عليه حامل ال�صند عند تاريخ االنتهاء، علًما باأن الكميات القابلة 

للتداول يجب اأن تعادل القيمة اال�صمية اأو اأي من م�صاعفاتها.

العائد ال�سنوي (Coupon): هي ن�صبة مئوية من القيمة اال�صمية متثل العائد 

اأو مرة واحدة خالل  اأو ال�صك، يتم توزيعها على دفعات )فرتات(  لل�صند  ال�صنوي 

خرى. ال�صنة، وقد تتغري هذه الن�صبة من فرتة توزيع الأ

فيه  ي�صرتد  الذي  ال�صند  انتهاء  تاريخ  هو   :(Maturity Date) النتهاء  ïتاري

حامل ال�صند القيمة اال�صمية من اجلهة املُ�صدرة لل�صند.

هناك  تــكــون  أن  يجب  ــرة:  مــي
على  القائمين  لدى  واضحة  رؤية 
المملكة  لدور  المالية  الصناعة 
اإلسالمية  الصيرفة  صناعة  في 

لتكون مركًزا مالًيا للصكوك.
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أبو داهش : سينعكس تأثير دخول السندات إلى مجال التعامل 
الفوري على أداء سوق األسهم إيجاًبا من حيث تعميق السوق 

أو استقراره عندما تتوافر بدائل أخرى غير األسهم.

دخ��ال  الإ مهياأة  الفر�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

يف  وال�صكوك   ال�صندات  خا�صة  دوات  االأ هذه 

زمة  الوقت احلايل ، وقالت بدر اإن تاأثريات االأ

خ����رية جت��ع��ل ق��ط��اع امل��ال  امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة االأ

جديدة  واآل��ي��ات  اأدوات  اإىل  يتطلع  ع��م��ال  واالأ

تخدم االقت�صاد وتنه�ص مب�صالح امل�صتثمرين 

فال�صوق  �صهم،  االأ اأ���ص��واق  تراجع  بعد  خا�صة 

اأدوات  دخال  الإ الرتتيبات  وهذه  للتغيري،  مهياأ 

مالية جديدة تهدف يف جمملها لتح�صني و�صع 

ال�صوق، وال�صكوك وال�صندات كم�صتقات مالية 

متاحة للطرح من �صاأنها حتفيز �صوق املال.

وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ق�����درة امل��ت��ع��ام��ل��ني على 

اأن  ترى  وال�صكوك  ال�صندات  �صوق  ا�صتيعاب 

قدرة  املتداولني على التفاعل ت�صتوجب املتابعة 

واخل��ي��ارات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  على  وال��ت��ع��رف 

العملية واملتابعة. 

الق�صم  م��دي��رة  عبدالرحمن  اأ���ص��م��اء  اأم���ا 

)فرع  املالية  للخدمات  فالكم  ب�صركة  الن�صائي 

ال�صوق  اأن  اأكدت  بدورها  امللك عبداهلل(  طريق 

ال��ت��داول  لتطبيق  احل����ايل  ال��وق��ت  يف  م��ه��ي��اأة 

�صهم  بال�صندات وال�صكوك كا�صتثمار مثله مثل االأ

، واأن ال�صاحة يف و�صع ي�صمح با�صتيعاب اجلديد 

توفر  اإذ  العالية،  مبخاطرها  �صهم  االأ بخالف 

كما  �صول  لالأ م�صافة  واأرب��اح  عوائد  ال�صكوك 

تقل فيها املخاطر   لكون ال�صكوك تتميز بوقت 

معلوم لالنتهاء وحتظى بالثقة لفرتة طويلة.

على  ق��ادري��ن  املتعاملون  ك��ان  اإذا  وعما 

ا���ص��ت��ي��ع��اب ���ص��وق اال���ص��ت��ث��م��ار يف ال�����ص��ن��دات 

اأن  الدين  بدر  الدكتورة منال  ترى  وال�صكوك 

ك�صب  على  وال�صكوك  ال�صندات  �صوق  ق��درة 

على  اأنف�صهم  املتداولني  وقدرة  املتعاملني  ثقة 

املتابعة  ت�صتوجب  داة  االأ ه��ذه  م��ع  التفاعل 

واخل��ي��ارات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  على  وال��ت��ع��رف 

املتابعة،  تتطلب  كما  ال�صوق،  لهذا  العملية 

خ��ر  الآ م�صتثمر  م��ن  الو�صع  يختلف  وبالطبع 

يف  بالرغبة  ويت�صم  ويتعلم  يتابع  من  فهناك 

التما�صي مع امل�صتجدات ويقتن�ص الفر�ص من 

الواقع  ويتعلم من  امل�صوؤولية  البداية من موقع 

وعلى ذلك يتوقف اال�صتيعاب.

فكرة  اأن  عبدالرحمن  اأ�صماء  ت��رى  فيما 

ال�صكوك وال�صندات كانت م�صتخدمة من قبل 

ولي�صت جديدة ولكنها حتتاج اإىل تكثيف الوعي 

وتعزيز جاذبيتها وتفعيل دورها كاأداة ا�صتثمار 

وال �صك اأن التوعية من قبل اأ�صحاب ال�صركات 

بو�صائل  ع��الن  االإ خالل  من  اخلا�ص  والقطاع 

ع����الم وت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ة  يف ه���ذا اجل��ان��ب  االإ

�صرتفع من ثقافة املتداولني وتعزز وعيهم، ومن 

�صاأنها اأن ت�صهم يف اال�صتيعاب يف اأق�صر وقت، 

فراد  كما وت�صاعد يف زيادة عدد ال�صركات واالأ

املتعاملني يف هذا النوع من اال�صتثمارات.

البيئة الت�سريعية

نظمة  واالأ بالقوانني  املتعلق  اجلانب  ويف 

ومدى كفايتها واأهمية اأخذ اجلهات املعنية يف 

االعتبار ا�صتحداث بيئة ت�صريعية جديدة قالت 

الدكتورة منال بدر الدين اإن امل�صائل املرتبطة 

بالقوانني يف اأدوات ال�صندات وال�صكوك تتطلب 

قبل البدء روؤية وا�صحة ومن ثم تاأتي القوانني 

نظمة ي�صاعدها الهدف والروؤية الوا�صحة،  واالأ

اإىل  ا�صتناًدا  القوانني  و�صن  ا�صتحداث  وينبغي 

اأن  اإىل  الدين  ب��در  وتذهب  ب��ع��اد،   االأ معرفة 

�ص�ص  نظمة ال يتعار�ص مع االأ ا�صتحداث بع�ص االأ

الرامية  املالية  م���ور  االأ يخ�ص  فيما  الدينية 

قل. للحفاظ على راأ�ص املال على االأ

اأ�صماء اأن  �صتاذة  ويف ذات ال�صياق ترى االأ

نظمة املوجودة حتتاج اإىل التفعيل والتجربة  االأ

وت�صتحدث  نف�صها  تفر�ص  اأن  على  قادرة  وهي 

ما ينا�صب للم�صاعدة يف اال�صتثمار يف ال�صندات 

وال�صكوك.

اأم���ا ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي مت��ن��ع اال���ص��ت��ث��م��ار يف 

ال�صندات واإمكانية العمل على تالفيها من قبل 

بنظام  العمل  يف  ال�صروع  قبل  املعنية  اجلهات 

�صتاذة  ال�صندات وال�صكوك ، من وجهة نظر االأ

لقيمة  دن��ى  االأ احل��د  يف  تتمثل  فاإنها   اأ�صماء، 

فراد،  ال�صند وهو ذو قيمة مالية عالية خا�صة لالأ

وتوقعت اأن تلعب ال�صركات دوًرا يف تفعيل �صوق 

اأما  احلكومية،  ال�صركات  ا  خ�صو�صً ال�صندات 

القطاع اخلا�ص فيحتاج اإىل مزيد من التفاعل 

الذي يرثي   حجم تداول ال�صندات.

واأ�صافت اأن غياب املميزات واحلوافز التي 

تنا�صب امل�صتثمر وت�صجعه كاأن تكون ال�صكوك 

من  واح��د  �صالمية  االإ ال�صريعة  م��ع  متوافقة 

العوائق التي حتول واال�صتثمار.

اأن  ف��رتى  الدين  ب��در  منال  الدكتورة  اأم��ا 

على  خالله  من  احلكم  ميكن  ال  ن  االآ ال��واق��ع 

التي  ال��ب��ل��دان  يف  اإال  تظهر  ال  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق 

ت�صرتي وتتداول بال�صندات وتنفذ فيها �صفقات 

مميزات سوق الصكوك والسندات الجديد
وامر لكون النظام اآيل مقارنة  �صرعة اأكرب بكثري يف تنفيذ ال�صفقات و�صيانة االأ  -

بالنظام احلايل.

�صفافية اأعلى : معلومات ال�صفقات واأ�صعار التنفيذ يتم ن�صرها اآليا ب�صكل مبا�صر   -

وكذلك اأف�صل الطلبات والعرو�ص عن طريق مزودي خدمات املعلومات.

طريق  عن  �صهم  االأ تنفيذ  اآلية  نف�ص  با�صتخدام   : له  امل�صتثمر  و�صول  �صهولة   -

�صركات الو�صاطة وبا�صتخدام املحفظة اال�صتثمارية للم�صتثمر.

لل�صوق  الو�صول  ي�صتطيعون  الذين  امل�صتثمرين  عدد  لزيادة   : اأعلى  �صيوله   -

اإدراج �صكوك و�صندات جديدة وبالتايل  ب�صهوله مما �صيحفز ال�صركات على 

تطوير م�صتمر ل�صوق ال�صكوك وال�صندات

�صهل للتطوير: لكونه نظام اآيل مركزي فيكون من ال�صهل اإزالة اأي عوائق قد   -

دراج والتداول. تواجه امل�صتثمرين يف ال�صوق و ت�صهيل عملية االإ
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دوات  مر املعرفة اأكرث بهذه االأ كربى ويتطلب االأ

حتى يتم احلكم.

ن�����ص��اء  وب��خ�����ص��و���ص اأه��م��ي��ة احل���اج���ة الإ

موؤ�ص�صات لتقييم ال�صركات امل�صدرة لل�صندات 

���ص��ه��م  وال�����ص��ك��وك ك��م��ا ه��و م��ع��م��ول ب��ه م��ع االأ

جمال  اأن  موؤكدة  احلديث  الدين  بدر  وا�صلت 

�صهم يعد جديًدا وي�صهم يف تنمية  ال�صندات واالأ

اأن  واملفرت�ص  عليها  ويحافظ  اال�صتثمارات 

تدر�ص جميع مناحيه ومن املمكن قيام �صركات 

م�صاندة تعنى بامل�صتثمر وتو�صح املزايا والعيوب 

ينبغي  بوعي علمي وخربات عالية تبني كل ما 

�صهم. معرفته كما حدث يف �صوق االأ

فتعتقد  عبدالرحمن  اأ�صماء  �صتاذة  االأ اأما 

ل�صوق  بالن�صبة  امل�صتخدمة  ل��ي��ة  االآ ب��ج��دوى 

�صهم واأن من املمكن ا�صتعمالها يف اال�صتثمار  االأ

تعطي  اأن  ب�����ص��رط  وال�����ص��ك��وك  ب��ال�����ص��ن��دات 

ال�صركات امل�صدرة لل�صكوك الفر�صة للدرا�صة 

داء. والتقييم ح�صب االأ

مزيد من اخليارات التمويلية 

منخف�سة التكاليف

جمعية  ع�صو  العمري  احلميد  عبد  وي��رى 

للدين  �صوق  تاأ�صي�ص  اأن  ال�صعودية  االقت�صاد 

)ال�صندات، وال�صكوك(ُ ي�صكل خطوة اأ�صا�صية 

ال�صوق  هيئة  بداأته  الذي  الطويل  الطريق  على 

ال�صعودية،  املالية  ال�صوق  تطوير  نحو  املالية 

يف  ولكن  بحت.  تنظيمي  مرجعه  اأم���ٌر  وه��ذا 

املقابل وقيا�صًا على عاملني اأ�صا�صيني مرتبطني 

بالواقع املايل واالقت�صادي املحلي؛ حينما جند 

ول  االأ ت���ي:  االآ النحو  على  مواجهتهما  يف  اأننا 

– توافر  الثاين  وال�صوق.  االقت�صاد  – حاجة 
متطلبات  اجتياز  على  وال��ق��درة  م��ك��ان��ات،  االإ

ول  وجود مثل هذه ال�صوق. فبالن�صبة للعامل االأ

االقت�صاد  مديونية  اإجمايل  ن�صبة  اأن  �صنجد 

ال�صعودي التي ت�صمل احلكومة والقطاع اخلا�ص 

فراد ال تتجاوز 61 يف املائة، وتعد من اأدنى  واالأ

تتجاوز   ال  فيما  ال��ع��امل!  م�صتوى  على  الن�صب 

�سهم وال�سندات الفروقات بني الأ

ال�صندات �صهم االأ وجه املقارنة

اأداة دين اأداة ملكية نوع الورقة املالية

ن�صبة مئوية وب�صكل �صنوي اأرباح غري حمددة التوزيع العوائد

حمدد غري حمدد تاريخ االنتهاء

اأولوية بعد ال�صندات
ولوية يف ت�صديد راأ�ص املال يف  االأ

حال ت�صفية ال�صركة

اأقل اأعلى املخاطرة

ال يحق له امل�صاركة يحق له امل�صاركة امل�صاركة يف اجلمعية العمومية

ك���اأوراق  وال�����ص��ك��وك  ال�����ص��ن��دات  وج���ود  ن�صبة 

م�����ص��درة م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ن اإج��م��ايل 

املائة،  يف   0.5 من  اأك��رث  ال�صعودي  االقت�صاد 

احلثيثة  اخل��ط��ى  جميعًا  ن�صهد  امل��ق��اب��ل  ويف 

للفر�ص اال�صتثمارية والتنموية حمليًا؛ و�صرورة 

اأن ترتقي اإىل تلبيتها مكونات القطاع اخلا�ص 

الذي  واخلدماتية،  نتاجية  االإ ق��درات��ه  بكافة 

بدوره يقت�صي زيادة قدراتها التمويلية ب�صورٍة 

تلك  تنفيذ  عقود  ومتطلبات  احتياجات  تالءم 

امل�صاريع املتو�صطة والعمالقة؛ �صنجد اأننا اأمام 

اآفاٍق وا�صعة من احلاجات املالية واالقت�صادية 

دوات  الأ متقدمة  ���ص��وق  وج���ود  تقت�صي  ال��ت��ي 

الدين. وي�صاف اإليه اأن زيادة م�صاهمة القطاع 

تتطلب  لالقت�صاد  احلقيقي  النمو  يف  اخلا�ص 

جل حتقيق هذا  ح�صد كافة العوامل امل�صاندة الأ

تد�صني  فاإن  �صك  ودون  اال�صرتاتيجي،  الهدف 

الدعائم  اأه��م  من  واح��دًا  �صيكون  ال�صوق  تلك 

حتقيق  �صتدعم  التي  واالقت�صادية  الهيكلية 

ذلك الهدف الهام.

وفيما يتعلق بالعامل الثاين؛ الذي يتمحور 

اجتياز  على  والقدرة  مكانات،  االإ توافر  حول 

دوات  الأ ال�����ص��وق  ه���ذه  م��ث��ل  وج���ود  متطلبات 

بيئة  ت��واف��ر  اأهمية  اأب��رزه��ا  م��ن  لعل  ال��دي��ن، 

الناحية  م��ن  متقّدم  م�صتوى  على  تنظيمية 

جانٍب  ومن  والتقنية،  والتنفيذية  الت�صريعية 

عالية  ت�صنيف  موؤ�ص�صات  توافر  �صرورة  اآخر 

التاأهيل والكفاءة وااللتزام باأعلى معايري الثقة 

القنوات  توافر  اأهمية  ع��دا  ه��ذا  وامل�صوؤولية، 

التعاقدية.  واخل��ي��ارات  وال�صيولة  امل��ت��ع��ددة 

البيئة  يف  املتمثل  ول  االأ للجانب  فبالن�صبة 

املالية  ال�صوق  هيئة  تكفلت  فقد  التنظيمية 

�صتكفل  والتي  خ��ري،  االأ توجهها  عرب  بتوفريه 

جن��اح��ه مب��وج��ب ا���ص��ت��ع��داده��ا ال��ك��ب��ري ال��ذي 

الالزمة،  للت�صريعات  اإ�صدارها  مبجرد  انتهى 

حد اأكرث اأنظمة التداول تقدمًا على  وتوفريها الأ

م�صتوى اأ�صواق املال حول العامل.. بقي اجلانب 

التقييم  موؤ�ص�صات  اإيجاد  يف  املتمثل  خ��ري  االأ

املوؤهلة، التي �صتعمل على تقييم املالءة املالية 

املرتبطة  املخاطر  درجات  وتقدير  لل�صركات، 

تزمع  التي  اأو  امل�صدرة  ال�صركات  باإقرا�ص 

اإ�صدار اأدوات الدين، والتي تفتقر اإليها اأ�صواق 

و�صط ولي�ص ال�صعودية فقط،  منطقة ال�صرق االأ

تقييمات  على  كبريًا  اعتمادًا  ن�صهد  قد  ولهذا 

على  الرتكيز  اأهمية  مع  العاملية،  املوؤ�ص�صات 

العائد ال�صنوي تاريخ االنتهاء القيمة اال�صمية )ريال( �صدار )مليون( حجم االإ ال�صند/ال�صك

�صا�صي  معدل العمولة االأ

)SIBOR( اإ�صافة اإىل 0.40%

26/7/2026 50،000 3،000 �صكوك �صركة �صابك – 1

�صا�صي  معدل العمولة االأ

)SIBOR( اإ�صافة اإىل 0.45%

15/7/2027 500،000 5،000 �صكوك �صركة الكهرباء

�صا�صي  معدل العمولة االأ

)SIBOR( اإ�صافة اإىل 0.38%

15/7/2027 10،000 8،000 �صكوك �صركة �صابك – 2

�صا�صي  معدل العمولة االأ

)SIBOR( اإ�صافة اإىل 0.48%

15/5/2028 10،000 5،000 �صكوك �صركة �صابك – 3

ال�سكوك وال�سندات التي يتم تداولها يف ال�سوق ال�سعودية 
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التي  املغامرة؛  التقييمات  فخ  يف  الوقوع  عدم 

مقدمة  يف  الوخيمة  نتائجها  بع�ص  �صهدنا 

زمة املالية العاملية موؤخرًا. اأ�صباب االأ

مزيدًا  �صتخلق  ال�صوق  تلك  اأن   sصك� وال 

التكاليف  املنخف�صة  التمويلية  اخليارات  من 

اآخر  جانٍب  من  اأنها  كما  لل�صركات،  بالن�صبة 

اال�صتثمارية  اخل��ي��ارات  م��ن  م��زي��دًا  �صتخلق 

املنخف�صة املخاطر اأمام جمتمع امل�صتثمرين يف 

بنوك،  �صركات،  متويل،  )موؤ�ص�صات  ال�صعودية 

�صت�صاهم  كما  اأف��راد(.  ا�صتثمارية،  �صناديق 

كثريًا يف تعزيز دور ال�صيا�صة النقدية لدينا مبا 

يخفف من حّدة الت�صخم اأثناء وفرة ال�صيولة، 

وميكن اأن تعزز من م�صتوياتها عند الطلب حال 

ال�صيا�صة  �صلطات  مع  بالتن�صيق  اإليها  احلاجة 

النقدية. وهذا بدوره يقودنا اإىل �صرورة اإظهار 

جاٍل  ون�صر معدالت الفائدة ب�صورة منتظمة والآ

ج��ل(  االأ وطويلة  ومتو�صطة  )ق�صرية  خمتلفة 

من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

تطوير  يف  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  دور  يعد 

�صوق مايل جديد لتداول ال�صندات وال�صكوك حموريا وذلك تعزيزًا 

ويعتمد  جديدة.  وخدمات  مالية  واأوراق  منتجات  تقدمي  يف  ملهامها 

�صوق ال�صكوك وال�صندات ال�صعودية على توفري خدمات رئي�صية مثل 

وامر، تنفيذ ال�صفقات، التقا�ص والت�صوية، ون�صر  دراج، اإر�صال االأ االإ

�صعار ب�صكل اآيل وفعال. بيانات االأ

تنفيذ  و�صرعة  بكفاءة  وال�صندات  ال�صكوك  تداول  ال�صوق  ويتيح 

عالية متكن امل�صتثمرين من تنويع ا�صتثماراتهم املالية عرب �صراء وبيع 

�صهم يف اآن واحد من حمافظهم اال�صتثمارية  ال�صكوك وال�صندات واالأ

لدى �صركات الو�صاطة املالية املرخ�ص لها.

خ�سائ�ض ال�سوق

يتميز �صوق ال�صكوك وال�صندات اجلديد بخ�صائ�ص عديدة متثل 

�صعر  التغري يف  احت�صاب وحدة  ما هو مطبق عامليًا، حيث مت  اأحدث 

ال�صك اأو ال�صند ب�   0.001% فيما تكون ن�صبة التغري يف ال�صعر مفتوحة 

اأو  اأدنى، كما ي�صتمل �صعر ال�صك  اأو  اأعلى  بحيث ال يكون هناك حد 

ال�صند )الن�صبة املئوية( على 3 خانات ع�صرية مثال %100.501.

وامر املتاحة: االأ

تتاح  ال  فيما  فقط  املحدد  بال�صعر  وام��ر  االأ واإدخ��ال  ت��داول  يتم 

اأوامر �صعر ال�صوق. 

مبلغ ت�سوية ال�سفقة 

يعترب مبلغ ت�صوية ال�صفقة هو املبلغ الذي يتوجب على امل�صرتي 

احت�صاب  يتم  ،و  املالية  الورقة  وامتالك  ال�صفقة  لت�صوية  يدفعه  اأن 

اإجمايل مبلغ ت�صوية ال�صفقة باالعتماد على:

من  اأي  اأو  اال�صمية  القيمة  تعادل  اأن  يجب  التي  املتداولة  الكمية   ·
م�صاعفاتها

املئوية( )الن�صبة  ال�صند  اأو  ال�صك  �صعر   ·
املئوية( )الن�صبة  احلالية  للفرتة  ال�صنوي  العائد   ·

يام بني تاريخ  يام امل�صتحقة والتي متثل الفرق يف عدد االأ عدد االأ  ·
اآخر يوم للفرتة ال�صابقة لتوزيع العوائد وتاريخ ت�صوية ال�صفقة

ويحت�صب مبلغ ت�صوية ال�صفقة وفق املعادلة التالية:

       

 

واملثال التايل ي�صرح اآلية احت�صاب اإجمايل مبلغ ت�صوية ال�صفقة: 

معينة  ريال من �صكوك  يعادل 50،000  ما  ب�صراء  م�صتثمر  قام 

للفرتة  ال�صنوي  العائد  ن�صبة  وتبلغ   .%101.000 ب�صعر  )كمية(، 

ال�صابقة  للفرتة  يوم  اآخر  تاريخ  كان  فيما   ،%5.5 يعادل  ما  احلالية 

لتوزيع العوائد هو 2008/10/15 بينما تاريخ ت�صوية ال�صفقة يوافق 

يوم.   77 ي�صاوي  امل�صتحقة  ي��ام  االأ عدد  يكون  فبهذا   2008/12/31

بذلك ي�صبح مبلغ ت�صوية ال�صفقة:

     

معلومات واأ�سعار ال�سكوك وال�سندات

وال�صندات  ال�صكوك  �صوق  واأ�صعار  معلومات  بن�صر  يتعلق   فيما 

املالية  ال�صوق  معلومات  م���زودي  �صركات  ط��ري��ق  ع��ن  ذل��ك  فيتم 

�صهم. واجلدول التايل يبني  ال�صعودية كما هو معمول به يف �صوق االأ

طريقة عر�ص اأوامر البيع وال�صراء والكميات ح�صب ال�صعر.

سوق الصكوك والسندات السعودية

يام امل�صتحقة (   )الكمية املتداولة * �صعر ال�صند( + ) )الكمية املتداولة * العائد ال�صنوي / 360( * االأ

يام امل�صتحقةقيمة ال�صفقة العائد على االأ

 ( 77 * 360 / %5.5 * 50,000 ) + ( %101.000 * 50,000 )

يام امل�صتحقةقيمة ال�صفقة العائد على االأ

اأوامر ال�صراء اأوامر البيع

الكمية املطلوبة ال�صعر ال�صعر الكمية املعرو�صة

100،000 %  100.001 %  101.001 200،000

240،000 %  99.510 %  102.155 110،000

200،000 %  99.250

وامر ل�سند دد مثال افÎا�سي ل�سجل الأ
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بروفايل

السعودي الهولندي أقدم البنوك العاملة في المملكة:

تاريخ طويل ومتجدد من الريادة 
في التعامالت المصرفية

80 عاًما على تاأ�سي�سه وتزويده  اأعوام احتفل البنك ال�سعودي الهولندي مبرور  قبل ثالثة 

مواطني اململكة العربية ال�سعودية بخدمات م�سرفية جيدة، فيما اأقرت جمعيته العامة غري 

ول 1430هي )24 مار�س 2009م( زيادة راأ�سماله من 2،646 مليار ريال  العادية يف 27 ربيع الأ

اإىل 3،307 مليارات ريال بن�سبة زيادة مقدارها %25.
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وي��ح��ت��ف��ظ ال��ب��ن��ك ب��ت��اري��خ ط��وي��ل من 

البنوك  اأول  ب��اع��ت��ب��اره  امل�����ص��ريف  التعامل 

العاملة يف اململكة العربية ال�صعودية يف عام 

»ال�صركة  با�صم  وقتها  عرف  حيث  1926م، 

خالل  من  يعمل  وكان  الهولندية«،  التجارية 

مكتب واحد له يف مدينة جدة، وكان ن�صاطه 

للحجاج  املالية  اخلدمات  تقدمي  الرئي�صي 

القادمني من اإندوني�صيا، وكان مبثابة البنك 

باحتياطي  لديه  يحتفظ  كان  حيث  املركزي 

طريقة  عن  متت  كما  ال��ذه��ب،  من  اململكة 

وىل العائدة من النفط بتفوي�ص  العمليات االأ

من حكومة اململكة. 

عام  �صهد  اأن��ه  البنك  �صجالت  وت��ذك��ر 

وقتها  الكربى  له داللته  1928م حدًثا كانت 

حيث اأمر امللك املوؤ�ص�ص عبدالعزيز اآل �صعود 

م�صتقلة  عملة  اأول  ب�صك   - اهلل  رح��م��ه   -

ال�صركة  اأو  البنك  ف��رع  و�صاهم  للمملكة، 

التجارية الهولندية يف جدة يف تقدمي امل�صورة 

للحكومة يف طرح العملة املحلية. 

ال�����ص��رك��ة  ت��و���ص��ع��ت  1954م  ع���ام  ويف 

اململكة  يف  اأعمالها  يف  الهولندية  التجارية 

من خالل افتتاح فروع لها يف كل من اخلرب 

والدمام باملنطقة ال�صرقية. ويف عام 1969م، 

اأول  اإن(  ب��ي  )اي  ال��ع��ام  هولندا  بنك  ك��ان 

جنبية التي حولت الن�صبة العظمى  البنوك االأ

�صعودية  ملكية  اإىل  ملكيتها  ح��ق��وق  م��ن 

ب��ادرت  التي  ال�صعودة  م��ب��ادرات  مع  مت�صًيا 

حيث  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  بها 

ال�صعودي  البنك  تاأ�صي�ص  1977م  مت يف عام 

الهولندي ك�صركة م�صاهمة �صعودية براأ�صمال 

�صبكة  تو�صعة  كما مت  ري��ال،  مليون   35 قدره 

ومكة  واجلبيل  الريا�ص  لت�صمل  البنك  فروع 

والقطيف  املنورة  واملدينة  والهفوف  املكرمة 

وبقية مناطق اململكة.

وا�صتمر البنك يف التو�صع والتطور خالل 

من  العديد  ق��دم  حيث  املا�صية،  ال�صنوات 

بتو�صعة  وقام  املبتكرة  امل�صرفية  املبادرات 

وقاعدة  البنكية  وخدماته  منتجاته  نطاق 

عمالئه.

داء املايل للبنك  الأ

حقق البنك ال�صعودي الهولندي يف ختام 

عام 2008م نتائج مالية جيدة بلغت 1.224 

بلغت  بارتفاع  �صافية،  اأرب��اًح��ا  ري��ال  مليار 

ن�صبته 179% باملقارنة مع عام 2007م الذي 

بلغت فيه اأرباح البنك 439 مليون ريال، فيما 

4.62 رياالت  ارتفع �صايف دخل ال�صهم اإىل 

مقارنة مع 1.66 ريال يف عام2007م.

الربع  اأرب���اح  يف  ارتفاًعا  البنك  وحقق 

 309 بلغت  ال��ت��ي  2008م  ع��ام  م��ن  ال��راب��ع 

ماليني ريال مقارنة بالفرتة نف�صها من عام 

2007م التي �صجلت خ�صارة بلغت 106 ماليني 

ريال، فيما ارتفع اإجمايل دخل العمليات يف 

ري��ال،  مليار   2.1 اإىل  لي�صل  2008م  ع��ام 

مبلغ  مع  مقارنة   %18.9 بن�صبة  من��ًوا  متثل 

وال��ذي  2007م،  ع��ام  يف  ري��ال  مليار   1.8

يف  االرتفاع  من  رئي�صي  ب�صكل  مدفوًعا  جاء 

والذي  اخلا�صة  العموالت  من  الدخل  �صايف 

 1.4 اإىل  لي�صل   %20.4 بن�صبة  منًوا  �صجل 

1.2 مليار ريال يف  باملقارنة مع  مليار ريال 

عام 2007م، وباملقابل انخف�صت م�صروفات 

العمليات بن�صبة 4% اإىل 810 ماليني ريال يف 

عام 2008م بعد اأن كانت قد و�صلت اإىل 842 

مليون ريال يف عام 2007م.

كما حقق البنك منًوا يف اإجمايل اأ�صوله 

يعادل  ما  اأي   %22 بن�صبة  2008م  ع��ام  يف 

61.4 مليار ريال باملقارنة مع 50.4 مليارات 

حتقيقه  جانب  اإىل  2007م.  ع��ام  يف  ري��ال 

لتبلغ   %38 منًوا يف القرو�ص وال�صلف بن�صبة 

38 مليار ريال مقارنة مع 27.6 مليار ريال 

 43 العمالء  ودائ��ع  وبلغت  2007م.  عام  يف 

حوايل  بلغت  منو  ن�صبة  م�صجلة  ري��ال  مليار 

34.6 مليار ريال يف عام  24% باملقارنة مع 

2007م.

�سفقة العام

واأدى جناح البنك يف طرح �صكوك تعد 

و�صط   وىل من نوعها على م�صتوى ال�صرق االأ االأ

اإىل  الثانية  ال�صريحة  من  امل��ال  راأ���ص  لرفع 

فوزه بجائزة »�صفقة العام يف جمال اإ�صدار 

2009م، املمنوحة من »اأخبار  �صهم« لعام  االأ

اجلهات  اإح���دى   ( ���ص��الم��ي��ة«  االإ امل�صرفية 

جمال  يف  املتخ�ص�صة  والبحثية  عالمية  االإ

منطقة  يف  ���ص��الم��ي��ة  االإ امل�صرفية  ن�صاط 

و����ص���ط وال���ع���امل( ب��ع��د م��ا ط��رح  ال�����ص��رق االأ

البنك �صكوكا مببلغ 775 مليون ريال، متثل  

 1.5 بقيمة  �صكوك  �صدار  الإ وىل  االأ املرحلة 

بنك  ك��اأول  البنك  توجت  والتي  ري��ال،  مليار 

و�صط  على م�صتوى اململكة ومنطقة ال�صرق االأ

من  راأ���ص��م��ال��ه  ل��دع��م  �صكوك  ط��رح  يتبنى 

متوافقة  هيكلة  با�صتخدام  الثانية  ال�صريحة 

�صالمية. مع اأحكام ال�صريعة االإ

وتتميز ال�صكوك، التي مت اإ�صدارها على 

متغري،  �صعر  ذات  باأنها  امل�صاربة،  اأ�صا�ص 

ا�صرتدادها  اإمكانية  مع  �صنوات،   10 ومل��دة 

�صنوات  خم�ص  انتهاء  بعد  امل�صدر  قبل  من 

عائد  حتقيق  اال�صتثمار  ي�صتهدف  بحيث 

قرا�ص بني  االإ ال�»�صيبور« )�صعر  يقدر بقيمة 

�صنوًيا،   %2 اإليه  م�صاًفا  ال�صعودية(  البنوك 

على  �صنوي،  ن�صف  اأ�صا�ص  على  توزيعه  يتم 

�صا�صي دفعة  اأن يتم اإعادة مبلغ اال�صتثمار االأ

واحدة يف تاريخ اال�صتحقاق، ويتم ا�صتثماره 

ال�صريعة  م��ع  املتوافقة  البنك  حمفظة  يف 

ال�صعودي  �صركة  ت��ول��ت  وق��د  ���ص��الم��ي��ة،  االإ

احل�صري  امل��دي��ر  م��ه��ام  املالية  الهولندي 

وامل�صوؤول عن ال�صجالت اخلا�صة به.

اجل��ائ��زة،  ملنح  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  ويف 

امل�صرفية  »اأخبار  من  ر�صمي  متحدث  قال 

عرب  البنك  حققه  ما  اأهمية  اإن  �صالمية«  االإ

راأ�صماله  لزيادة  �صكوك  اإ�صدار  يف  جناحه 

توجه  على  كموؤ�صر  املنطقة  يف  م��رة  ول  الأ

املنطقة نحو تبني مثل هذا النوع من اأدوات 

�صالمية،  االإ ال�صريعة  مع  املتوافقة  التمويل 

متوقعا اأن ت�صهد املنطقة اإعالن اتخاذ خطوات 

 مماثلة يف قبل العديد من املوؤ�ص�صات املالية.

البنوك  من  الهولندي  ال�صعودي  اأن  يذكر 

ا�صتثناء،  دون  اخل��دم��ات  كافة  تقدم  التي 

الريا�ص،  الرئي�صي يف مدينة  ويوجد مركزه 

من  كل  يف  اإقليميتني  اإدارت���ني  اإىل  اإ�صافة 

وا�صعة  ت�صكيلة  البنك  ويقدم  واخل��رب.  جدة 

ال�صخ�صية  غرا�ص  لالأ البنكية  املنتجات  من 

والتجارية تدعمها اأنظمة تقنية متقدمة ذات 

دقة متناهية وفعالية كبرية لتوفري معلومات 

وخدمات متقدمة ومتطورة. 

ويعمل لدى البنك 1721 موظًفا جتاوزت 

و�صل  فيما   ،%86 منهم  ال�صعوديني  ن�صبة 

عدد فروع البنك اإىل 43 فرًعا، 8 مل�صرفية 

املميزة  للم�صرفية  م��رك��ًزا  و22  ال�صيدات 

يل تغطي اخلدمات  و201 جهاًزا لل�صرف االآ

امل�صرفية يف كافة اأرجاء اململكة ح�صب اأخر 

االإح�صائيات املتداولة بنهاية 2008م.
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خالد الزومان من الرياض

اأدركيييييييييييت احلييكييميية 

اليي�ييسييعييودييية بيينييظييرتييهييا 

البعيدة اأن م�ساريع الدولة 

يف  والتحولت  احلديثة 

القت�سادية  املييجييالت 

والثقافية  والجتماعية 

اإىل بنية بريدية  حتتاج 

قادرة على تقدمي خدمات 

تييتييمييا�ييسييى والييتييوجييهييات 

املتغريات  نحو  احلكومية 

احلييديييثيية. واأميييييام ذلييك 

ال�سعودي  الييربيييد  عمل 

اأعييوام  خم�سة  مدى  على 

ميينييذ حتييويييل املييديييرييية 

اإىل  ليييليييربييييد  اليييعيييامييية 

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي 

على النهو�س بهذا القطاع 

اإىل  تدريجًيا  وحتويله 

يعمل  فييعييال  دويل  بييريييد 

وفيييييق اأ�يييسييي�يييس جتييياريييية 

مناف�سة، ولبد اأن تتعر�س 

للنقد  حديثة  من�ساأة  اأي 

يجابي اأو ال�سلبي، وهو  الإ

نتاج طبيعي للتغيري. 

وجوه

قريًبا .. توأمة البريد العادي 
والبريد اإللكتروني

الدكتور محمد بنتن رئيس البريد السعودي:

بننت  طاهر  بن  �صالح  حممد  الدكتور  معايل 

رئي�ص موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي بدا كعادته مبت�صًما 

كان  منها  كثرًيا  اأن  رغم  اأ�صئلتنا،  عن  يجيب  وهو 

مبنزلة مواجهة اأو حما�صرة له،  وهو يتحدث عن 

بداية اال�صتعداد لتطوير اخلدمة وما احتاجت اإليه 

من وقت ودرا�صة ومراجعة ومن ذلك الو�صول اإىل 

تطبيق مفهوم وخدمة بريدية متطورة تتما�صى مع 

مر الذي احتاج اإىل البدء يف  اخلدمات الدولية، االأ

الربيدي«  »العنوان  لثقافة   يوؤ�ص�ص  وطني  م�صروع 

واال�صتعانة  الكثري من اجلهود  بذل  وكان البد من 

بخرائط اململكة املعتمدة والبدء من قاعدة »بيانات« 

تعتمد عليها تعمم على املناطق ومن ثم املحافظات 
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على  حصل  السعودي  البريد 
أعلى شهادة تصنيف عالمي في 

الجودة البريدية.

أول  »ناقل«  شركة  إنشاء 
الخدمات  لتقديم  ناجحة  تجربة 

على أسس تجارية.

والقرى والهجر. وقد مت تنفيذ �صل�صلة من امل�صاريع 

بناء على خطة ا�صرتاتيجية اأدت اإىل ظهور »خدمة 

بريدية متطورة« عند التعود عليها �صيجد املواطن 

واملقيم اأن خدمة الربيد يف اململكة متقدمة. 

كيف يقيم الدكتور حممد بننت مرحلة  

ال�سنوات اخلم�س املا�سية؟

القا�صي  الكرمي  ال�صامي  م��ر  االأ �صدور  منذ 

موؤ�ص�صة  اإىل  ل��ل��ربي��د  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  بتحويل 

الربيد ال�صعودي، لتعمل على اأ�ص�ص جتارية متهيًدا 

ال�صعودي  الربيد  موؤ�ص�صة  يف  عملنا  لتخ�صي�صها، 

للعمل  التحتية  البنية  بناء  واإع����ادة  تاأهيل  على 

من  ع��ال  بقدر  ال��ربي��د  م��راف��ق  وت�صغيل  ال��ربي��دي 

من  تدريجًيا  بتحويله  وال��ب��دء  والفعالية  اجل��ودة 

مع  يتعامل  جت��اري  قطاع  اإىل  ع��ام  خدمي  قطاع 

الربيد  قطاع  وي�صهد  رغباتهم.  لتلبية  امل�صتفيدين 

حيث  العامل  لها  ي�صهد  نوعية  ح�صارية  نقلة  ن  االآ

ح�صل الربيد ال�صعودي على �صهادة اأعلى ت�صنيف 

جودة  )�صهادة  وه��ي  الربيدية  اجل��ودة  يف  عاملي 

احتاد  التي مينحها  )اأ(  فئة  الربيدية(  اخلدمات 

كاأول دولة  املتحدة(  مم  العاملي )التابع لالأ الربيد 

اآ�صيوية حت�صل عليها وهي اأعلى �صهادات التميز يف 

ال��دوؤوب من  العمل  ي�صتمر  الربيد.  جمال خدمات 

قبل العاملني يف الربيد ال�صعودي  وبدعم من جمل�ص 

اإدارة املوؤ�ص�صة بتنفيذ اخلطط اال�صرتاتيجية التي 

ن�صاء  اأقرت والتو�صع يف م�صاركة القطاع اخلا�ص الإ

رئي�ًصا   �صريًكا  ال�صعودي  الربيد  يكون  �صراكات 

فيها، ويعترب اإن�صاء �صركة »ناقل« اأول جتربة ناجحة 

واحلمد هلل للم�صاركة مع القطاع اخلا�ص يف اإدخال 

خدمات جديدة وتقدميها على اأ�ص�ص جتارية. وقد 

املوارد  من  الكثري  ال�صراكة  هذه  خالل  من  وفرنا 

الربيدي،  النقل  فعالية  زي��ادة  اإىل  اإ�صافة  املالية 

ويتم تطبيق مفهوم »اخل�صخ�صة« يف جميع خطط 

بتطور  ي�صري  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  والعمل  املوؤ�ص�صة،  

حتقيق  يف  ت�صاهم  اأخ��رى  �صركات  ن�صاء  الإ م�صتمر 

اأهداف املوؤ�ص�صة الواردة يف تنظيمها، ونحن ن�صري 

ويتابع  يحر�ص  التي  اال�صرتاتيجية  اخلطة  ح�صب 

تنفيذها اأواًل باأول جمل�ص اإدارة املوؤ�ص�صة.

ل ميكن اأن تقوم اأي خدمة بريدية يف 

كيف  وا�سح.  عنوان  بوجود  اإل  دوليية  اأي 

جتاوزمت ذلك؟ 

ورمز  و�صحيح  وا�صح  بريدي  عنوان  توفر  اإن 

اأ�صا�صية  ركيزة  يعترب  معينة  منطقة  يحدد  بريدي 

ولذلك  متطورة،  خدمات  يقدم  بريدي  عمل  ي  الأ

على  العمل  اإىل  البداية  يف  ال�صعودي  الربيد  �صعى 

عنونة كامل اململكة، ومت االنتهاء من اإ�صدار الرموز 

ال�صعودية  العربية  اململكة  مناطق  لكافة  الربيدية 

وهو  وترقيمها،  وامل��واق��ع  املباين  عناوين  اإن��ت��اج  و 

العنوان  جمال  يف  مهمة  تطويرية  قفزة  ي�صكل  ما 

اأهل  هذا  والعنوان  العامل.  م�صتوى  على  الربيدي 

اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  للفوز  ال�����ص��ع��ودي  ال��ربي��د 

�صادات من املنظمات املتخ�ص�صة. ومن خالل  واالإ

�صهل  ع��ن��وان  اإي��ج��اد  ا�صتطعنا  اجل��دي��دة  العنونة 

ومميز لكل موقع يف مدن اململكة مما يهيئ البنية 

التحتية التي تعتمد عليها باقي امل�صاريع واخلدمات 

مثل )خدمة وا�صل( والعديد من اخلدمات التقنية 

يتوفر  ال  الذي  املالحي  املحدد  مثل خدمة  املميزة 

التي متكن  وهي  املتقدمة  ال�صناعية  الدول  اإال يف 

من حتديد العنوان بكل �صهولة عن طريق الدخول 

جهزة  لكرتونية اأو ا�صتخدام االأ اإىل بوابة الربيد االإ

النقال. وهذه  الهاتف  اأجهزة  اأو من خالل  الكفية 

اخلدمة لها العديد من التطبيقات املفيدة للقطاعني 

العام واخلا�ص  التي حتتاج اإىل الو�صول اإىل املواقع 

وال��ط��وارئ  ط��ف��اء  واالإ وال�صرطة،  ���ص��ع��اف،  االإ مثل 

عموًما وخدمات التو�صيل املنزيل ونحوها. 

وجييود  عيين  نتجت  التي  اخلييدمييات  ومييا 

عنوان بريدي وا�سح؟

ن العديد من اخلدمات، فهناك خدمة  لدينا االآ

بعدة  الطرد  اأو  الر�صالة  م�صار  ملعرفة  ث��ر  االأ تقفي 

لكرتوين اأو  طرق اإما هاتفًيا اأو عن طريق املوقع االإ

عرب الر�صائل الق�صرية، اإ�صافة اإىل خدمة الربيد 

بعنوان  بريدي  عنوان  كل  يربط  الذي  لكرتوين  االإ

بريد اإلكرتوين )خا�ص ب�صاحب العنوان الربيدي( 

لكرتونية وملعرفة ما  ميكن ا�صتخدامه للتعامالت االإ

كل  واكب  وقد  بريدية،  ر�صائل   �صاحبه من  ي�صل 

واإعادة  الربيدية  جراءات  االإ وتطوير  ذلك حت�صني 

داء واالعتماد  جراءات لرفع معدالت االأ هند�صة االإ

على التقنيات احلديثة يف الفرز واملعاجلة والتوزيع 

بالتعاون مع �صركات عاملية متخ�ص�صة. 

الربيدية  املكاتب  رب��ط  م�صروع  اإجن��از  وبعد 

م�صاريع  تنفيذ  ن  االآ يجري  يل  االآ احلا�صب  ب�صبكة 

داء وحت�صني اجلودة النوعية. ويتم  اأخرى ملراقبة االأ

جتريبية  ر�صائل  اإر�صال  امل�صاريع  هذه  خالل  من 

وهمية حتتوي على �صرائح اإلكرتونية رقيقة ي�صتفاد 

منها يف قيا�ص الوقت الذي ت�صتغرقه الر�صالة يف كل 

ومواقعه  التاأخري  ومعرفة م�صادر  بها  مرحلة متر 

مما ي�صاهم يف عالج كل ما يعرتي اأعمال املعاجلة 

داء واجلودة.  والنقل وي�صاهم يف رفع معدالت االأ

ل بد اأن يواكب هذه اخلطوات حتديث 

هل  للموؤ�س�سة.  الداخلية  التحتية  للبنية 

هناك �سيء يف هذا املجال داخلًيا؟

بتطبيق  الربيد  يقوم  الداخلي،  ال�صعيد  على 

جم��االت  جميع  يف  التقنية  ن��ظ��م��ة  االأ م��ن  العديد 

املثال  �صبيل  فعلى  الداخلية  العمل  وبيئة  العمل 

امل���وارد   لتخطيط  اأوراك����ل  ن��ظ��ام  ا���ص��ت��خ��دام  يتم 

داري واملايل  دارة دفة العمل االإ ORACLE-ERP  الإ
ال�صعودي على جائزة  الربيد  بالربيد. وقد ح�صل 

2007 و2008 على  لعام  اأوراكل  �صركة  التميز من 

طبقت  التي  للجهة  اجلائزة  هذه  ومتنح  التوايل. 

داري��ة  واالإ املالية  العمليات  دارة  الإ العاملية  املعايري 

واللوج�صتية. 

وتعميم  يل  االآ الفرز  اأجهزة  ا�صتخدام  اأن  كما 

احلا�صب  ب�صبكة  املرتبطة  البيع  نقاط  ا�صتخدام 

احلا�صب  �صبكة  على  يعتمد  ال��ذي  الهاتف  ونظام 

التي تربط جميع مكاتب ومن�صاآت الربيد ال�صعودي 

جميعها م�صاريع تطويرية مت تنفيذها يف بيئة عمل 

للتاأكد من جودة  العمل  وي�صتمر  ال�صعودي.  الربيد 

التي  اال�صرتاتيجية  ه����داف  االأ لتحقيق  اخل��دم��ة 

واأهمها  الربيد  مبوؤ�ص�صة  ال�صامي  املقام  اأناطها 

ال�صركات  باإن�صاء  �صواء  جتارية  اأ�ص�ص  على  العمل 

لتقدمي اخلدمات  اخلا�ص  القطاع  مع  امل�صاركة  اأو 

)كالتوزيع اأو الربيد الدعائي اأو اخلدمات املالية اأو 

مامية اأو غريها( �صرًيا  الربيد املمتاز اأو املكاتب االأ

نحو اخل�صخ�صة ح�صب ما ورد يف خطة املوؤ�ص�صة 

ت�صويق  م�صاألة  �صتكون  وبالتايل  اال�صرتاتيجية. 

اأهم  من  املوؤ�ص�صة  �صتقدمها  التي  اخلدمات  تلك 

ا اأن املوؤ�ص�صة  ولويات يف املرحلة القادمة، خ�صو�صً االأ

بناء  من  ك��رب  االأ اجلزء  اأنهت  ال�صابقة  املرحلة  يف 

البنية التحتية الالزمة لتقدمي اخلدمات الربيدية 

وحققت م�صتويات عالية يف جودة اخلدمة.

هل ترون اأن اجلمهور ينظر اإىل الربيد 

ال�سعودي على اأنه جهة خا�سة مناف�سة، اأم 

خرى؟ جهة حكومية كغريها من اجلهات الأ

اإىل قطاع خا�ص  اأي حتول من قطاع حكومي 

يحتاج اإىل تدرج وياأخذ بع�ص الوقت، كما راأينا يف 

اأنه  من  بالرغم  وقًتا  اأخذ  الذي  االت�صاالت  قطاع 

يختلف عن قطاع الربيد الذي يعتمد على العن�صر 

)كالتو�صيل  ملمو�صة  خدمات  تقدمي  يف  الب�صري 

ات�صاالت  و�صيلة  على  اعتماده  م��ن  اأك��رث  م��ث��اًل( 

�صخ�صية يدوية حممولة اأو ثابتة، ف�صاًل عن الفرق 

الكبري يف اأجرة اخلدمة. لذا فتحول قطاع الربيد 

بداأ تدريجًيا، ومنذ البدايات كنا نعمل على حت�صني 

وجدنا  وقد  اجلمهور.  لدى  ال�صورة  وتغيري  داء  االأ

املجتمع  فئات  بداأت  حيث  كبريين  وتفهًما  جتاوًبا 
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الرموز  إص��دار  من  االنتهاء 
البريدية لمناطق المملكة قفزة 

تطويرية على مستوى العالم.

�صياأخذ  مر  واالأ التدريجي.  املوؤ�ص�صة  تتفهم حتول 

و�صتتغري  املجتمع  م��ن  م���ر  االأ و�صي�صتوعب  وق��ًت��ا 

�صيلم�صها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ت��ط��ور  م��ع  نظرتهم 

يوؤ�ص�صها  ال��ت��ي  ال�صركات  ط��رح  وب��ع��د  امل��واط��ن 

امل��واط��ن  فيها  ليدخل  ال��ع��ام  لالكتتاب  ال��ربي��د 

�صريًكا م�صاهًما.

ن اإطالق ا�سم عميل  اإًذا هل ميكننا الآ

على مراجع الربيد؟ 

اأ�صاليب  وف��ق  العمل  اإىل  املوؤ�ص�صة  ت�صعى   

ت�صويقية حديثة، وكانت اأوىل اخلطوات التي بداأتها 

املوظفني  واأ�صلوب عمل  تغيري منط  املوؤ�ص�صة هي 

 10 نحو  اأعدادهم  جت��اوزت  الذين  املوؤ�ص�صة،  يف 

اآالف موظف يقدمون اخلدمات الربيدية يف كافة 

مدن وقرى وهجر اململكة، وذلك من خالل غر�ص 

)عميل(  الربيدية  اخلدمة  م�صتخدم  اأن  مفهوم 

ويتجلى  )مراجًعا(.  ولي�ص  حق  على  دائًما  وهو 

ذلك يف الدرا�صة امل�صتمرة خلدمة العمالء وتغيري 

املوظف  ثقة  برفع  اخلدمة  لتقدمي  العام  النمط 

قطاع،  لكل  الزي  وتوحيد  يوؤديها،  التي  باخلدمة 

واإعادة تاأهيل املباين الربيدية و�صاالت ا�صتقبال 

مر  االأ العام  بنمطها  واالرتقاء  تدريجًيا  العمالء 

الذي �صاهم يف تغيري االنطباع العام لدى العميل 

اإىل رفع م�صتوى  �صافة  باالإ وكذلك املوظف. هذا 

العمل  راأ�ص  على  والتدريب  املوظفني  لدى  الوعي 

مامية  االأ املكاتب  خ��دم��ات  موظفي  ا  خ�صو�صً

يدفع  عميل  هو  بخدمته  يقوم  من  اأن  وتعريفهم 

مقابل اأي خدمة تقدم له ويجب معاملته على هذا 

�صا�ص. وما زلنا نقوم بتدريب موظفي املوؤ�ص�صة  االأ

يف  عليه  االعتماد  ميكن  ال��ذي  املطلوب  بال�صكل 

الو�صول وتقدمي اخلدمات. 

عنوان املوقع هو الذي يتم من خالله و�صول 

املرا�صلة  عنوان  حني   يف  اإليك،  اخلدمات  كافة 

للمرا�صلة فقط؛ اإذ اإنه من املمكن اأن يكون عنوان 

وقد  مثاًل  بها  تعمل  التي  اجلهة  هو  مرا�صلتك 

يفقدك اأحياًنا الكثري من اخل�صو�صية  اأو �صندوق 

وهو  �صكنك  عنوان  نف�ص  اأو  الربيد  مبكتب  بريد 

ال�صائد يف معظم دول العامل. 

وعندما بداأ الربيد ال�صعودي بعنونة امل�صاكن 

يف بالدنا �صعر البع�ص بعدم اأهمية امل�صروع، ولكن 

ن �صعر امل�صتفيدون باأهمية امل�صروع. واخلال�صة  االآ

اأن عناوين املواقع تعد اأ�صا�ًصا من اأ�صا�صات البنية 

ي دولة متقدمة وا�صتخداماته  التحتية ال�صرورية الأ

همية ومن متطلبات التطور. فمن غري  غاية يف االأ

اأو  لكرتونية  االإ احلكومة  عن   نتحدث  اأن  املمكن 

عناوين  لدينا  يكن  مل  اإذا  لكرتونية  االإ التجارة 

مي��ك��ن ال��و���ص��ول اإل��ي��ه��ا ب�����ص��ه��ول��ة، وال���دول���ة يف 

مقر  معرفة  اإىل  حتتاج  امل��واط��ن  م��ع  تعامالتها 

يف  عليه  ومرا�صلته  له  اخل��دم��ات  لتقدمي  �صكنه 

املتقدمة.  ال��دول  يف  احل��ال  هو  كما  �صوؤونها  كل 

البالد  ت�صهده  الذي  االقت�صادي  التطور  اأن  كما 

امل�صتهلكني مبقر �صكنهم  التوا�صل مع  اإىل  يحتاج 

والربيد  املبا�صر  الت�صويق  �صناعة  واإن�صاء  لتطوير 

يريد  ما  �صراء  من  امل�صتهلك  ليتمكن  الدعائي، 

�صواء بالطلب املكتوب اأو باالت�صال الهاتفي اأو من 

نرتنت وجلب تلك ال�صلع اإىل باب منزله.  �صبكة االإ

لذلك يعترب م�صروع وا�صل من اأهم م�صاريع 

التحتية  البنية  اإن�صاء  يف  �صاهم  حيث  اململكة 

تقدمي  ليتم  للمملكة  الربيدية  والرموز  للعناوين 

اخلدمات للمواطن واملقيم مبوقعه.

اخلييدمييات  م�ستقبل  تييييرون  وكيييييف 

الربيدية التي تقدمونها؟

الربيد ال�صعودي لديه طموحات كبرية لطرح 

طرحها  مت  خدمة  واآخ���ر  اخل��دم��ات،  م��ن  مزيد 

اأم��ري��ك��ا( حيث يقدم  ه��ي خ��دم��ة )ع��ن��واين يف 

مميزة  خدمة  »وا�صل«  لعمالء  ال�صعودي  الربيد 

مريكية  االأ املتاجر  من  امل�صرتيات  بتو�صيل  تعنى 

با�صتخدام  منزلك  اإىل  نرتنت  االإ عرب  والت�صوق 

ودائم  ردي��ف  عنوان  طريق  عن  »وا�صل«  عنوان 

خا�ص بك  يف اأمريكا بدون اأي مقابل، وال يتطلب 

يف  اال�صرتاك  �صوى  اخلدمة  هذه  على  احل�صول 

عند  مبا�صرة  العنوان  اإ�صدار  ويتم  وا�صل  خدمة 

)عنواين  وخدمة  »وا�صل«   خدمة  يف  اال�صرتاك 

املتجر  من  ال�صراء  عند  ت�صتخدم  اأمريكا(  يف 

مريكي وعند طلب حتديد العنوان يقوم العميل  االأ

و�صول  وعند  مريكي  االأ الربيدي  عنوانه  بكتابة 

املادة اإىل عنوانه يف اأمريكا يتم �صحنها وتو�صيلها 

با�صتمرار بهدف االرتقاء باخلدمة، وفهم تغريات 

الع�صر واحتياجات العميل. 

تنمية  و�صرورة  اأهمية  تعي  املوؤ�ص�صة  اأن  كما 

وتطوير مهارات الكادر الب�صري يف مرفق الربيد 

املوؤ�ص�صة  ت�صهدها  التي  والنقلة  التطور  ومواكبة 

العمل  جمال  يف  جديد  هو  ما  كل  على  والتعرف 

املوؤ�ص�صة  ووف���رت  والتقنية.  دارة  واالإ ال��ربي��دي 

اأداء  م��ن  موظفيها  متكن  ال��ت��ي  ال�صبل  اأف�����ص��ل 

الالزمة  واملهارات  املعارف  واكت�صابهم  اأعمالهم 

�صوء  يف  واملخطط  اجليد  ال��ت��دري��ب  خ��الل  م��ن 

داء.  باالأ لالرتقاء  والعاملية  قليمية  االإ امل�صتجدات 

ن�صر  يف  الريادة  جائزة  على  املوؤ�ص�صة  وح�صلت 

تقنية املعلومات وحمو اأمية احلا�صب لعام 2007 

الدولية  العاملية املخت�صة بالرخ�صة  من املنظمة 

اعتمادها  نظري   ICDL يل  االآ احلا�صب  لقيادة 

ملوظفي  يل  االآ احلا�صب  لقيادة  الدولية  للرخ�صة 

املوؤ�ص�صة وملا تو�صلت اإليه املوؤ�ص�صة من قدرة على 

التقنية  وتوظيف  ت�صخري  على  موظفيها  تدريب 

وفق  ال��ربي��دي��ة،  اخل��دم��ات  وحت��دي��ث  تطوير  يف 

ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة. 

بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الكبرية  امل�صاريع  اأن  ومب��ا 

ال�صابة  الكفاءات  من  العديد  اإىل  حتتاج  الربيد 

املوؤهلة.  الكفاءات  العديد من  ا�صتقطاب  فقد مت 

وثقتنا مبوظفينا وبالكادر ال�صعودي املوؤهل الذي 

ي�صاند وي�صاهم يف اإجناح هذه امل�صاريع كبرية.

كيف تقيمون م�سروع وا�سل؟ 

واأ�صبح  للوطن  كبرية  فائدة  ذو  امل�صروع    

ال�صناعي  ال��ت��ط��ور  ال���ص��ت��م��رار  ����ص���رورة  مي��ث��ل 

واالقت�صادي يف اململكة، كما اأنه اأ�صبح جزًءا من 

ن اأهمية  نهم اأدركوا االآ حياة العديد من النا�ص الأ

والو�صول  لال�صتدالل  واحلاجة  املواقع  عناوين 

وات�صحت مزايا ا�صتخدام عنوان ال�صكن اأو العمل 

للمرا�صلة، بعد توفري عنوان مقر ال�صكن اأو العمل 
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»واصل« يمثل استمرار التطور 
وصار  المملكة  في  الصناعي 

جزًءا من حياة العديد من الناس.

على  كبيرة  مراحل  قطعنا 
طريق الخصخصة.

اإىل عنوانه يف »وا�صل« يف ال�صعودية، وقبل البدء 

يف �صحنها يجب على العميل ت�صديد اأجور ال�صحن 

اإىل  تر�صل  كفاتورة  وت�صدر  رمزية  مبالغ  وه��ي 

العميل على جواله، يتم �صدادها عن طريق خدمة 

ا�صتيفاء  حال  ويف  )�صداد(  لكرتوين  االإ الت�صديد 

جور يتم ال�صحن. االأ

ولدينا كذلك خدمات متنوعة وعديدة، مثل 

العامة  الثانوية  خريجي  متكن  التي  »جامعي« 

عن  اجلامعات  يف  الت�صجيل  وثائق  اإر���ص��ال  من 

للت�صجيل،  ال�صفر  تكبد م�صقة  الربيد دون  طريق 

متكن  التي  ال�صعودي«  »امل��ح��دد  خدمة  وك��ذل��ك 

اأجهزة  طريق  عن  تريد  من  عنوان  معرفة  من 

املالحة التي تعطيك العنوان وا�صًحا وفق خرائط 

القيادة  رخ�ص  جتديد  خدمات  ا  واأي�صً رقمية، 

بداأت كثري من  ا  واأي�صً وال�صيارة،  ال�صري  ورخ�ص 

للتوا�صل  الربيدي  العنوان  ا�صتخدام  اجلهات يف 

الدوريات  يف  العمليات  غرف  مثل  اجلمهور  مع 

املياه والكهرباء  حمر ووزارة  منية، والهالل االأ االأ

وغريها العديد من اخلدمات.

الربيد  مكاتب  بتحويل  حالًيا  نقوم  اأننا  كما 

منافذ  اإىل  اململكة  وهجر  وق��رى  مبدن  املنت�صرة 

 Service اأو مراكز لتقدمي اخلدمات  Outlets بيع 

Hubs وهذا يعد من اأهم اأهداف الربيد ال�صعودي، 
اخلدمات  بتقدمي  التدريجي  التحول  ه��ذا  وب��داأ 

واملقيم  املواطن  تهم  التي  والتجارية  احلكومية 

من خالل منافذ البيع اأو مكاتب الربيد. 

ن التن�صيق مع عدة جهات لتقدمي  ويجري االآ

اخلدمات عن طريق منافذ الربيد ونقاط وجوده 

�صافة  باالإ اململكة،  وهجر  وقرى  مبدن  املنت�صرة 

اإىل ذلك هناك تعاون مع عدة جهات خدمية من 

القطاعني العام واخلا�ص تقدمت بطلب اال�صتفادة 

من العناوين والرموز الربيدية التي تغطي كامل 

والو�صول  اال�صتدالل  لها  ليت�صنى  اململكة  م�صاحة 

للمواقع وتقدمي خدماتها للمواطن واملقيم. 

بريدية  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وب����داأت 

اأون  »بريدي  ت�صمى  لعمالئها  جديدة  اإلكرتونية 

من  عمالءها  مُتكن   »My Post Online« اأو  الين« 

�صندوق  على  ال����واردة  ال��ربي��دي��ة  امل���واد  معرفة 

الربيد كما متكن عمالء خدمة »وا�صل« من طلب 

وحجز  مواقعهم،  من  ال�صادر  الربيد  ا�صتالم 

ال�صفر،  م��ن  العميل  ع��ودة  اإىل  الربيدية  امل���واد 

وحتويل الربيد من عنوان اإىل اآخر، وغريها من 

اخلدمات امل�صافة. 

ومن اخلدمات التي �صتقدمها املوؤ�ص�صة الربيد 

الربيد  لتواأمة  املوقع  بعنوان  املقرتن  لكرتوين  االإ

االنتهاء  بعد  وذل��ك  العادي  والربيد  لكرتوين  االإ

لكرتوين والعنوان  من عملية الربط بني الربيد االإ

الربيدي. وت�صيف هذه اخلدمة ُبعًدا اآخر حللول 

 Unified Messaging Solutions املوحد  الرتا�صل 

ن عمالء الربيد من اإر�صال ما يريدون  الذي مُيِكّ

لكرتوين الذي هو نف�صه  مبعرفة عنوان الربيد االإ

عنوان »وا�صل« الربيدي، و�صيقوم الربيد مبنح كل 

ا به  م�صرتك يف خدمة وا�صل بريًدا اإلكرتونًيا خا�صً

يحمل نف�ص اأرقام عنوان منزله، وميكن للم�صرتك 

الر�صائل  معرفة  ل��ك��رتوين  االإ ب��ري��ده  خ��الل  م��ن 

اأنه  اإىل  اإ�صافة  وا�صل.  عنوان  على  و�صلته  التي 

لكرتونية  ميكن م�صتقباًل طباعة هذه الر�صائل االإ

العميل  رغبة  وا�صل ح�صب  واإر�صالها على عنوان 

جائزة  على  ال�صعودي  الربيد  ح�صل  ذلك  وعلى 

لعام  مايكرو�صوفت  �صركة  من  التقني  االبتكار 

 .2007

وراق  االأ تلك  اإر���ص��ال  العميل  على  م��ا  وك��ل 

احلكومية  اجلهة  لتلك  الربيد  عرب  واملتطلبات 

من  ليتمكن  له  تعاد  ثم  وم��ن  متطلباتها  نهاء  الإ

بداأت  وقد  اخلا�ص.  بريده  �صندوق  عرب  ت�صلمها 

مع  اتفاقيات  باإبرام  ال�صعودي  الربيد  موؤ�ص�صة 

طريق  عن  خدماتها  لتقدمي  احلكومية  اجلهات 

الربيد لكافة املواطنني واملقيمني. 

ثر  االأ لتقفي   smsالربيد جوال  خدمة  كذلك 

للربيد املمتاز وكذلك خدمة �صادر )وا�صل( حيث 

ميكن اإر�صال ر�صالة ق�صرية ال�صتالم الر�صالة من 

�صندوق بريد منزلك، كما اأن الربيد يقوم حالًيا 

باإن�صاء اأول �صوق اإلكرتوين اآمن يف اململكة وال�صرق 

م��ا يريدون  ���ص��راء  و���ص��ط مُيكن ع��م��الءه م��ن  االأ

واإي�صال م�صرتياتهم لهم يف حمل اإقامتهم.

وكييبييرية..  متنوعة  خييدمييات  لديكم 

مثل هذه  اإىل  ينظر   البع�س  ملاذا  براأيكم 

امل�ساريع نظرة �سلبية؟

فلديهم  نلومهم  ال�صعودي ال  الربيد  نحن يف 

يف  لكن  �صنوات،  قبل  الربيد  عن  را�صخة  نظرة 

تغرًيا  ن��رى  خ���رية  االأ ال��ف��رتة  يف  ب��داأن��ا  املوؤ�ص�صة 

ن  ملمو�ًصا يف النظرة ال�صلبية للربيد ال�صعودي، الأ

ومن  معروفة  تكن  مل  اجلديدة  الربيد  م�صاريع 

الطبيعي اأنهم مل يتفاعلوا معها بال�صكل املطلوب. 

نتمنى  ونحن  النظرة.  هذه  بتغيري  كفيل  والوقت 

اأن يجرب اخلدمة فقط، ومن  الربيد  ينتقد  من 

خالل  من  مل�صنا  وقد  عنها،  انطباعه  يعطينا  ثم 

كانت  االنتقادات  اأك��رث  اأن  ودرا���ص��ات  م�صوحات 

قبل  اإال  اخلدمة  ي�صتخدم  مل  جمهور  من  تاأتينا 

�صنوات طويلة، واحلمد هلل مل ن�صمع ممن جرب 

خدماتنا اأي انتقادات تذكر ونعمل جاهدين على 

العمالء  ومعظم  خطاء.  االأ وتاليف  داء  االأ حت�صني 

يعتقدون اأن الربيد هو فقط للر�صائل واملكاتبات 

ر�صائل  اأو  اأو اخلادمات  العمالة  كر�صائل  العادية 

التي ميكن  احل�صابات  ك�صوفات  مثل  البنوك  من 

والهاتفية،  لكرتونية  االإ بالبدائل  عنها  اال�صتغناء 

لكرتوين بدياًل عن ذلك، واأنه  ويرون يف  الربيد االإ

واحلقيقة  للربيد.  املرا�صالت  هذه  غري  يوجد  ال 

تعتمد  التي  املتقدمة  وال��دول  الغربي  العامل  اأن 

الربيد،  ت�صتغن عن  �صيء مل  كل  التقنية يف  على 

بل بالعك�ص جند اأن اال�صتثمار يف الربيد يف هذه 

بتجديد  تقوم  اأن  ال ميكن  فمثاًل   م�صتمر  ال��دول 

رخ�صتك اأو ا�صتخراج اأي وثائق حكومية يف تلك 

الدول وم�صتقباًل يف بالدنا اإال عن طريق الربيد،  

ال  والهاتفي  لكرتوين  االإ والت�صوق  ال�صراء  وحتى 

ميكن اأن يتم ما مل يكن لديك بريد وعنوان وا�صح 

ميكن من خالله تو�صيل ما ترغب يف �صرائه. 

قبل اأيام قليلة نظمتم منتدى الربيد 

ترون  كيف  املبا�سر.  والت�سويق  الدعائي 

م�ستقبل هذا ال�سوق؟

الربيد الدعائي والت�صويق املبا�صر �صوق مهم 

�صوق  عن  تتحدث  االإح�صائيات  وبع�ص  وواع��د، 

انتهينا  هلل  واحلمد  ونحن  ري��ال.  مليارات   4 ب� 

الربيد  ن  الأ وواع��دة،  اإيجابية  بنتائج  املوؤمتر  من 

اإليه  وحتتاج  مهم  املبا�صر  والت�صويق  الدعائي 

هناك  فمثاًل  واملوؤ�ص�صات،  ال�صركات  من  كثري 

ومنتجات  معلومات  تو�صيل  اإىل  حتتاج  �صركات 

طباء  واالأ املهند�صني  اأو  املحامني  اإىل  دع��وات  اأو 

ال��ربي��د  خ���الل  م��ن  فيمكنها  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني، 

توفر  الطريقة  وه��ذه  ب��ذل��ك،  القيام  ال�صعودي 

ي�صال ر�صالتها  التي تبذلها الإ النفقات  لل�صركات 

للم�صتهدفني وتخدم امل�صتفيدين بو�صول املعلومات 

املتاجر ميكنها  اأن كثرًيا من  باأول. كما  اأواًل  لهم 

تلجاأ  اأن  ب�صائعها  على  تخفي�صات  و�صع  يف حال 

ميتلكها  التي  البيانات  قاعدة  خالل  من  للربيد 

ي�صتفيد  وبذلك  يريد  ملن  ر�صالتها  تو�صيل  من 

الفائدة  ويلم�ص  التخفي�صات  ه��ذه  من  املواطن 

من هذه اخلدمات، لذلك فاإننا نتطلع لقيام �صوق 

وفق  يقدم  املبا�صر  والت�صويق  الدعائي  للربيد 

كما  اجلميع.  منه  وي�صتفيد  عالية  بجودة  خدمة 

املواد  توزيع  مثل  الظواهر  بع�ص  من  �صيحد  انه 

اإ�صارات املرور التي قد توؤدي اإىل  عالنية عند  االإ

على  ع��الن��ات  االإ و�صع  وظاهرة  مرورية  ح��وادث 

اأبواب املنازل مما يعر�ص هذه املنازل لل�صرقات 

يف حالة عدم وجود قاطنيها.
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هم
س

األ

كيف تبني محفظتك 
االستثمارية؟
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كيفية  الباب  هذا  يف  تناولنا  »تييداول«  من  املا�سي  العدد  يف 

والربح  والبيع  ال�سراء  �سهم من حيث  الأ التخطيط لال�ستثمار يف 

تف�سيل  نتابع  العدد  هذا  ويف  والو�سطاء،  البور�سة  مع  والتعامل 

عرب  ال�ستثمارية  املحفظة  بناء  كيفية  ب�سرح  التخطيط  حماور 

تو�سيح ال�سرتاتيجية املطلوبة، وكيفية توزيع ال�ستثمارات وفًقا 

خرى. هداف املر�سومة من ال�ستثمار، وغريها من املحاور الأ لالأ

ال�سرتاتيجيات

عند بدء بناء حمفظتك فاإنك حتتاج اإىل 

التي  القرارات  لتوجيه  ا�صرتاتيجية  اأو  خطة 

�صت�صرتي  فاإنك  اخلطة  هذه  وبدون  تتخذها، 

يعيق  مم��ا  ع�صوائية  ب�صورة  اأ�صهًما  وتبيع 

حتقيق اأهدافك املالية.

بغر�ص  ت�صتثمر  كنت  اإذا  ب��ال�����س��راء:  ق��م 

حتقيق اأهداف على املدى الطويل، فاإن ذلك قد 

يحتاج اإىل بناء حمفظة قوية ومتوازنة حتتفظ 

بها يف خ�صم تقلبات ال�صوق هبوًطا وارتفاًعا. 

ومن املتوقع اأن تزيد قيمتها على املدى الطويل 

بالرغم من بع�ص اخل�صائر على املدى الق�صري 

كنت  اإذا  ال�صوق.  يف  �صعار  االأ هبوط  حالة  يف 

ت�صرتي وتبيع با�صتمرار، فلن تتمكن من النمو 

دفع  اإىل  �صافة  باالإ ه��ذا  الطويل،  امل��دى  على 

�صخا�ص املرخ�صني. وال يعني  ر�صوم كبرية لالأ

ذلك بالطبع التم�صك باأ�صهم معينة اأو �صندوق 

ا�صتثمار معني اإذا كان ذلك يدر عليك اأرباًحا 

وال  خ��رى.  االأ باال�صتثمارات  مقارنة  حم��دودة 

رباح  باالأ ا�صتثمارات جديدة  ت�صرتي  اأن  تخ�ص 

التي جنيتها.

�سول توزيع الأ

حمفظتك  ت��وزي��ع  يعني  ����ص���ول  االأ ت��وزي��ع 

اال�صتثمارية على اأنواع خمتلفة من اال�صتثمارات 

�صهم والنقد  �صول مثل االأ التي تدعى فئات االأ

اأن  ميكن  ���ص��ول  االأ فئات  وبع�ص  وال��ع��ق��ارات. 

بع�ص  بينما  تقلبها،  ح��دة  من  بالرغم  تنمو 

ا�صتقراًرا  اأكرث  ُتعد  النقد،  مثل  الفئات،  هذه 

�صافة اإىل ذلك،  بالرغم من بطء منوها. باالإ

يف  اأف�صل  اأداوؤه���ا  يكون  خمتلفة  فئات  هناك 

التطورات  على  ذلك  ويعتمد  خمتلفة  اأوق��ات 

االقت�صادية.

الذي  املبلغ  تخطيط  خ��الل  من  وميكنك 

النمو  حتقيق  ف��ئ��ة  ك��ل  يف  ا���ص��ت��ث��م��اره  ت��ن��وي 

واال�صتفادة من خمتلف  املطلوب،  واال�صتقرار 

دورات ال�صوق. وقد يكون التوزيع الذي تختاره 

وتكون  متحفًظا.  اأو  معتداًل  اأو  جريًئا  مغامًرا 

يف  �صهم،  باالأ مثقلة  ع��ادة  اجلريئة  املحفظة 

نقد  ع��ل��ى  ت�صتمل  املتحفظة  املحفظة  ح��ني 

و�صكوك اأكرث.

Diversifiaction التنويع

�صمن  من  خمتلفة  ا�صتثمارات  متلك  ُيعد 

حمفظة  لتحقيق  همية  االأ بالغ  اأ�صول  فئة  كل 

اأنك  قوية ومتوازنة على �صبيل املثال: افرت�ص 

اأو  اأو �صهمني،  اأموالك يف �صهم  ت�صتثمر جميع 

ن ال�صركات التي اأ�صدرت  يف اأ�صهم مت�صابهة الأ

�صهم متار�ص العمل نف�صه، ويف هذه احلالة  االأ

اأداء  واأمن حمفظتك متاًما على  �صيعتمد منو 

العمل  ال�صركات ذات  تلك  اأو  ال�صركات  بع�ص 

املت�صابه. فاإذا ما حققت هذه اال�صتثمارات اأي 

خ�صائر فقد تخ�صر مبلًغا كبرًيا من املال.

خمتلفة  اأن����واع  يف  ا�صتثمرت  اإذا  ول��ك��ن 

حلماية  اأف�صل  و�صع  يف  ف�صتكون  �صهم  االأ من 

حم��ف��ظ��ت��ك واال���ص��ت��ف��ادة م���ن ق���وة جم���االت 

اقت�صادية خمتلفة. فعلى �صبيل املثال: ميكنك 

تعمل  و�صغرية  كبرية  �صركات  يف  اال�صتثمار 

بع�ص  يف  اأو  خمتلفة،  اقت�صادية  قطاعات  يف 

�صهم  االأ من  وغريها  منوها  املحتمل  �صهم  االأ

رباح. املُدرة للدخل واالأ

ك��م��ا ي��ج��ب ت���وزي���ع اال���ص��ت��ث��م��ارات وف��ًق��ا 

القدرة على حتمل  هداف املر�صومة ومدى  لالأ

خطار: االأ

اال�صتثمارات  توزيع  يكون  اأن  يجب  لذلك 

التي تختارها ملحفظتك من�صجًما مع اأهدافك 
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المحفظة

هم
س

األ

مناذج التوزيع

التوزيع اأ�صهم �صكوك نقد

حمفظة جريئة %80 %15 %5

حمفظة معتدلة %60 %30 %10

حمفظة متحفظة %40 %40 %20

ا�صتثمارك. فاإذا كانت  اأ�صلوب  املالية ويعك�ص 

خطار عالية، فباإمكانك  قدرتك على حتمل االأ

اقرتابك  عند  ولكن  جريًئا.  توزيًعا  تختار  اأن 

ف�صل  االأ فمن  التقاعد،  مثل  مهم،  هدف  من 

اأكرث  ا�صتثمارات  يف  اأموالك  على  حتافظ  اأن 

اأماًنا.

قيا�س اأداء املحفظة

اأن  يجب  لك،  منا�صبة  حمفظة  بناء  بعد 

اأن  فعليك  اأموالك،  ا�صتثمار  تكون حذًرا عند 

كما  تعمل  واأنها  ا�صتثماراتك  اأداء  من  تتاأكد 

جاهًزا  تكون  واأن  معقول،  ب�صكل  منها  تتوقع 

لتحقيق  حمفظتك  على  ت��ع��دي��الت  ج����راء  الإ

هداف املرجوة منها. على �صبيل املثال، قد  االأ

تقرر بيع اأ�صهم تبني اأنها تنطوي على اأخطار 

تعاظمت  ما  اإذا  وخا�صة  توقعت،  مما  اأك��رث 

ومن  حمفظتك.  عليها  تنطوي  التي  خطار  االأ

ال�صنة  يف  م��رة  حمفظتك  مراجعة  ف�صل  االأ

واإجراء  ا�صتثماراتك  من  ا�صتثمار  كل  لتقييم 

اأي تعديالت على توزيع اأ�صولك.

اإجمايل العوائد

�صندوق  اأو  �صهم  اأي  اأداء  تقييم  عند 

ا�صتثمار، فاإن اأول خطوة هي ح�صاب اإجمايل 

عوائد هذا ال�صهم اأو ال�صندوق، بحيث ياأخذ 

هذا احل�صاب باالعتبار اأي ربح اأو خ�صارة يف 

�صافة اإىل اأي اأرباح ح�صلت  �صهم باالإ قيمة االأ

عليها.

اإذا كنت متتلك ا�صتثمارات خمتلفة، فقد 

بع�صها  اأداء  ومقارنة  تقييم  يف  �صعوبة  جتد 

اال�صتثمارات  ه��ذه  اأداء  ولتقييم  بع�ص.  مع 

وذل��ك  منها،  ك��ل  رب��ح  ن�صبة  ح�صاب  ميكنك 

املبدئية  التكلفة  على  العائد  اإجمايل  بتق�صيم 

حالة  يف  امل���ث���ال،  �صبيل  ع��ل��ى  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار. 

بلغ  اأ�صهم  يف  ري��ال   3.700 مبلغ  ا�صتثمارك 

ربحك  ن�صبة  فاإن  ريااًل   750 عائدها  اإجمايل 

�صتكون 20%، ويف حالة ا�صتثمار مبلغ 70.000 

ريال،   8500 عائدها  اإجمايل  اأ�صهم  يف  ريال 

فاإن ن�صبة ربحك �صتكون 12% فقط، لذلك يف 

يكون  الب�صيط قد  اال�صتثمار  فاإن  هذه احلالة 

اأف�صل اأداء.

اإجمايل العائد: 750 رياالاً  

%20=�������������������������������������������������� 

�صعر ال�صراء: 3.700 ريال    

ا�ستخدام موؤ�سرات القيا�س 

Benchmarks
لتقييم  ال��ع��ائ��د  ح�صاب  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��االإ

اأداء  تقييم  ��ا  اأي�����صً ميكنك  ا���ص��ت��ث��م��ارات��ك، 

ا�صتثماراتك من خالل مقارنتها باأداء ال�صوق 

ب�صكل عام با�صتخدام موؤ�صر اأو معيار قيا�ص.

وموؤ�صر القيا�ص هو عادة موؤ�صر ي�صتخدم 

�صهم يف اأي �صوق  ملتابعة اأداء جمموعة من االأ

اأو القطاع  اأداء ال�صوق  اأو قطاع بغر�ص قيا�ص 

ب�صكل عام.

ذلك  ف��اإن  موؤ�صر  ب��اأي  نتائجك  ومبقارنة 

يعطيك فكرة عن اأداء حمفظتك.

اأ�صهم  خ�صرت  اإذا  امل��ث��ال:  �صبيل  على 

من  بالرغم  املا�صية  ال�صنة  يف   %5 حمفظة 

 )TASI( ال�صعودي  امل��وؤ���ص��ر  اأ�صهم  حتقيق 

احلالة  ه��ذه  يف  فعليك   ،%15 بن�صبة  اأرب��اًح��ا 

ا�صتثماراتك  من  ا�صتثمار  كل  تقييم  اإع���ادة 

عليك  ولكن  م��ال.  ل��الآ املخيبة  نتائجك  لفهم 

يتابع  ت�صتخدمه  ال��ذي  املوؤ�صر  اأن  من  التاأكد 

تكون  لكي  ال�صتثماراتك  مماثلة  ا�صتثمارات 

اال�صتثمارات  من  مماثلة  اأن��واع  بني  املقارنة 

ال�صعودي  املوؤ�صر  اأو  تداول  اأ�صهم  موؤ�صر  مثل 

�صهم، اأو تا�صي )TASI( هو املوؤ�صر  جلميع االأ

جميع  ويتابع  املالية،  ال�صوق  اأداء  يتابع  الذي 

اأ�صهم ال�صركات املدرجة من جميع القطاعات 

املالية  ال�����ص��وق  يف  املعتمدة  ع�صر  اخلم�صة 

ال�صعودية.
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يف  طرحته  ال��ذي  مكا�صب?  اإىل  خ�صائرك  حت��ول  كيف  ال�����ص��وؤال:  ج��اب��ة  الإ ا�صتكمااًل 

معلومات  كاّفة  وجمع  ر�صد  �صرورة  اإىل  فيه  معكم  انتهيُت  ال��ذي  ال�صابق؛  العدد  مقال 

�صعار اأ�صهم ال�صركات املتداولة ونتائجها املالية،  القرارات اال�صتثمارية ال�صابقة ال�صاملة الأ

من   sمفر ال  رها�صة  االإ تلك  واأن  البيع،  اأو  بال�صراء  يتعلق  قراٍر  اأي  �صلب  يف  وا�صتح�صارها 

الفاجعة  تتكرر  لكيال  ال�صهرية،  فرباير  �صقطة  خلفتها  التي  املريرة  ثار  االآ اأمام  بها  القيام 

اأن نهدر الوقت واجلهد يف وجه  اإن مل نتعظ من درو�صه �صوى  مرًة اأخرى! وما نفع التاريخ 

حا�صرنا وم�صتقبلنا. 

�صهم، اأمام اأي مّنا يف مواجهة هذا  اأخي واأختي املنتمني اإىل جمتمع امل�صتثمرين يف �صوق االأ

العامل ال�صائك باملخاطر كما هو حافٌل باملكا�صب؛ اأوؤكد اأننا لي�ص اأمامنا �صوى طرق حمدودة 

اخليارات، ميكن جعلها اأ�صباًبا ينبغي االعتماد عليها بعد التوّكل على اهلل، وذاك ديدٌن نعتقد 

االإميان يف  و�صائج  اأ�صا�صية �صمن  و�صيجًة  واأ�صبح  علينا  قد فر�صه  ديننا احلنيف  اأن  جميًعا 

قلب كلِّ فرٍد منا، فما تلك الطرق املحدودة يا ُترى!? يف راأيي اأنها ال تتعّدى اأربع م�صاراٍت، وال 

رباح  تي باالأ ي احتماالت لوقوع اخل�صارة، اأو اأنها امل�صلك الوحيد االآ يعني اأّنها هي املانع القاطع الأ

قل خماطرة وال اأزيد على هذه امليزة. الوفرية، بل اإنها ال تتعّدى كونها الطرق االأ

ول: اأن حتقق لقدراتك اخلا�صة التاأهيل الكايف لقراءة القوائم املالية لل�صركات  الطريق االأ

املوؤ�صرات  اأهم  ا�صتنباط  ثم  ومن  النقدية(،  التدفقات  قائمة  الدخل،  قائمة  امل��ايل،  )املركز 

�صا�صية التي ت�صاعدك على تقييم اأداء اأي �صركة م�صاهمة، وهذا عامل رحب جًدا يتطلب جهدًا  االأ

لكرتوين لهيئة ال�صوق املالية امل�صمى مبركز توعية  غري ب�صيط من قبلك، ويكفيك اأن تزور املوقع االإ

�صلحة التي قد تكون فاتت منك واأنت يف مواجهة مليارات  امل�صتثمر؛ لتتعّرف على حجم وعدد االأ

اجلنود من اأرقام ال�صوق وال�صركات املدرجة فيه! هذه اأ�صباٌب فر�ص منطق االعتماد عليها ال�صرع 

اأغلق  الفناء!  من  اأكرث  واحلياة  البقاء  حب  يف  ممثلًة  ن�صانية  االإ الغريزة  وفر�صتها  العقل،  قبل 

اأدنى  دون  �صدوره  حني  الرخي�ص  واحلديث  وال�صائعات  التو�صيات  اأمطار  اأمام  واأذنيك  عينيك 

م�صوؤولية من م�صدره غري امل�صوؤول؛ �صرتى عياًنا بياًنا اأي حتدياٍت ج�صيمة اأنت مقبٌل عليها مبالك 

ومال اأهلك وولدك...

القدرة على  واأن  ول بحجِة �صعوبته،  االأ الثاين: نعم قد ين�صحب املاليني من الطريق  الطريق 

�صا�صي للقوائم املالية، وقبل ذلك �صرورة توافر بع�ص اخلربة  تعّلم ودرا�صة وفهم اأدوات التحليل االأ

االقت�صادية لفهم املتغريات الكلية لالقت�صاد واأ�صواق املال والنقد؛ مبا يعني يف جممله اأنه جهٌد �صاق 

ال قدرة للكثري على مكابدته، ون�صع هنا الطريق الثاين ممثاًل يف اإمكانية التعاقد مع اأي من ال�صركات 

اال�صتثمارية املرخ�صة باال�صت�صارة. ميكنك مع هذا الطريق احل�صول على الراأي احل�صيف واخلبري 

حول ماذا ت�صرتي وماذا تبيع?! 

اأ�صتكمل تفا�صيل هذا الطريق والطريقني الثالث والرابع يف تداولنا القادم باإذن اهلل..

كيف تصل إلى المكاسب بأقل المخاطر (3-2)

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير ال�صناديق اال�صتثمارية 

�صركة الراجحي للخدمات املالية

متى تعيد توازن 

حمفظتك؟

يف  اال����ص���ت���ث���م���ارات  اأن  مب���ا 

تخ�صر،  اأو  تك�صب  قد  حمفظتك 

نه  الأ يتغري  قد  اأ�صولك  توزيع  فاإن 

�صول  االأ اأحد  منو  جتاوز  حالة  يف 

ومنوها  رب���اح  الأ حتقيقها  نتيجة 

فاإن  خرى،  االأ �صول  االأ مع  مقارنة 

معظم  يف  �صلًبا  ي��وؤث��ر  ق��د  ذل���ك 

امل��ث��ال  �صبيل  فعلى  حم��ف��ظ��ت��ك. 

من   %60 ن�صبة  ا�صتثمار  حالة  يف 

يف  و%40  اأ���ص��ه��م  يف  حمفظتك 

�صهم  االأ اأداء  وكان  اأخرى،  اأ�صول 

قوًيا جًدا خالل فرتة زمنية معينة 

ف�صتجد توزيع حمفظتك قد اأ�صبح 

�صول  �صهم و36% يف االأ 64% يف االأ

خرى مما يعر�صك للمزيد من  االأ

خطار غري املتوقعة. االأ

عادة  الإ املتبعة  الطرق  واإحدى 

حتقيق  اأو  مل��ح��ف��ظ��ت��ك  ال���ت���وازن 

يتمثل  فيه  ترغب  ال��ذي  ال��ت��وزي��ع 

منًوا  كرث  االأ �صول  االأ بع�ص  بيع  يف 

وا�صتخدام عائداتها ل�صراء املزيد 

النمو،  البطيئة  اال�صتثمارات  من 

بالرغم من اأنك قد ترتدد يف بيع 

يف  فاإنك  القيمة،  العالية  اأ�صولك 

وت�صرتي  ع��اٍل  ب�صعر  تبيع  ال��واق��ع 

ب�صعر منخف�ص، وهي ا�صرتاتيجية 

ج���ي���دة. وب��اإم��ك��ان��ك ا���ص��ت��خ��دام 

لال�صتثمار  ر�صدتها  التي  م��وال  االأ

�����ص����ول  ل�������ص���راء امل����زي����د م����ن االأ

البطيئة النمو، حتى يعود توزيعك 

حمفظتك  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات 

فيه،  ت��رغ��ب  ال���ذي  ال��ت��وازن  اإىل 

باإعادة  امل�صتثمرين  بع�ص  ويقوم 

ال�صنة  يف  م���رة  املحفظة  ت����وازن 

برناجًما  تتبع  اأن  ميكن  اأن��ه  غري 

املالية  اأهدافك  على  بناء  خمتلًفا 

والتغريات التي تطراأ على حياتك 

اأو تغري م�صادر متويلك.

»دليل  ك��ت��اب  م��ن  بت�صرف  امل�����ص��در: 

اإ�صدارات  اأحد  ال�صباب«،  امل�صتثمرين 

هيئة ال�صوق املالية.
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يهدف باب ثقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�سا�سيات ال�سوق عرب تقدمي �سرح 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  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�سر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�سوق  و�سركة  املالية  ال�سوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çالقار عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�ستثماري  الوعي 

وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

اجلزء من راأ�ص املال املرخ�ص به والذي 

مت االكتتاب فيه من قبل املكتتبني.

رأس المال 
المكتتب به:

ق���ائ���م���ة ت���و����ص���ح ال���ت���دف���ق���ات ال��ن��ق��دي��ة 

النقدية(  ���ص��ايف  م��دف��وع��ات،  )م��ق��ب��و���ص��ات، 

لل�صركة خالل فرتة حمددة.

قائمة 
التدفقات 

النقدية:

رأس المال 
المدفوع:

اجلزء من راأ�ص املال املكتتب به والذي مت 

دفعه من قبل املكتتبني.

التي  املالية  القائمة  هي  الدخل  قائمة 

لفرتة  ال�صركة  اأو خ�صائر  اأرباح  تظهر �صايف 

�صنة  ل��رب��ع  ت��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  م���ددة،  زمنية 

ون�صف �صنة اأو �صنة كاملة.

قائمة 
الدخل: 

ت��ق��دم ق��ائ��م��ة امل��رك��ز امل����ايل )امل��ي��زان��ي��ة 

ال�صركة  و�صع  ع��ن  �صاملة  نظرة  العمومية( 

على  القائمة  وت�صتمل  حمدد.  تاريخ  يف  املايل 

وحقوق  واخل�صوم،  )امل��وج��ودات(،  ���ص��ول  االأ

�صول(. امل�صاهمني )�صايف االأ

قائمة المركز 
المالي )الميزانية 

العمومية(:

�صايف  ه��ي  لل�صركة  ال��دف��رتي��ة  القيمة 

�صول بعد  قيمة اأ�صول ال�صركة، اأو اإجمايل االأ

الدفرتية  القيمة  وتعترب  اخل�صوم،  خ�صم 

ي�صتخدمها  التي  امل��وؤ���ص��رات  اأح��د  لل�صركة 

امل�صتمرون لتقييم �صهم ال�صركات.

القيمة 
الدفترية 
للشركة:
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�صدار العا�صر( امل�صدر: دليل امل�صطلحات اال�صتثمارية )هيئة  ال�صوق املالية االإ

ال�صركات  اأو  ف���راد  االأ ميلكه  ما  كل  هي 

تكون  قد  قيمة  ذات  اأ�صول  من  املوؤ�ص�صات  اأو 

الت،  عينية مثل: النقدية املعدات واملباين واالآ

العالمة  اأو  ال�صهرة  ا�صم  مثل:  عينية  غري  اأو 

التجارية.

األصول 
)الموجودات(:

طويلة  اأ���ص��ول  ه��ي  الراأ�صمالية  ���ص��ول  االأ

يتم  ال  غ��ال��ًب��ا  اإن��ت��اج��ي��ة  طبيعة  ذات  ج����ل  االأ

التجارية  العمليات  و�صراء �صمن  بيًعا  تداولها 

واملباين  الت  االآ اأمثلتها  ومن  لل�صركة،  املعتادة 

واملعدات.

األصول 
الثابتة:

االلتزامات  هي  )املطلوبات(  اخل�صوم 

امل�صتحقة على ال�صركة، وت�صمل البنود التالية: 

جور والرواتب  الذمم الدائنة )املوردون(، واالأ

امل�صتحقة، والتوزيعات امل�صتحقة، وال�صرائب 

امل�صتحقة، واأي ديوٍن اأخرى قائمة.

الخصوم 
)المطلوبات(:

���ص��ول عالية  ���ص��ول امل��ت��داول��ة ه��ي االأ االأ

نقدية  اإىل  حتويلها  ميكن  وال��ت��ي  ال�صيولة 

اأقل  اأو  �صنة  تكون  ما  يف فرتة ق�صرية عادة 

وراق  وي�صمل النقدية واملخزون واملدينون واالأ

املالية التجارية وغريها.

األصول 
المتداولة: 

يف  املتداولة  اخل�صوم  م�صطلح  ي�صتخدم 

الوفاء  يتطلب  التي  املالية  لاللتزامات  �صارة  االإ

اللجوء  اأو  امل��ت��داول��ة  ���ص��ول  االأ ا���ص��ت��خ��دام  بها 

وتبوب  ج��دي��دة،   اأخ���رى  متداولة  خ�صوم  اإىل 

مالية  �صنة  خالل  �صدادها  املنتظر  االلتزامات 

ومن  املتداولة،  اخل�صوم  حتت  اأق��ل  اأو  واح��دة 

ح�صابات  املتداولة  للخ�صوم  ال�صائعة  مثلة  االأ

الدائنني )املوردين( واأوراق الدفع والقرو�ص.

الخصوم 
المتداولة:

اأرب���اع  اأرب��ع��ة  اإىل  امل��ال��ي��ة  ال�صنة  تق�صم 

الهيئات  وُتلزم  اأ�صهر،  ثالثة  مدته  منها  كل 

باإ�صدار  امل�صاهمة  ال�صركات  كافة  التنظيمية 

عن  فيها  تك�صف  �صنوية  رب��ع  مالية  تقارير 

نتائجها املالية خالل ذلك الربع.

القوائم 
المالية ربع 

السنوية:
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لدي  ال��ت��ي  ال�سركة  تتبع  بنك  ي  لأ اأع���ر±  كي∞ 

 ?ìربا اأ�سهم فيها لتوزيع الأ

اخلا�ص  ال��ه��ات��ف  على  االت�����ص��ال  منكم  ي��رج��ى 

اأي  على  للح�صول  اأ�صهًما  فيها  متلك  التي  بال�صركة 

رباح. معلومات بخ�صو�ص االأ

لح���ظ���â اأن ه���ن���اك ن���وع���ا م���ن ال��ت��ن��اق�����ض يف 

ال��واردة يف موقع  ب�سركة جرير  املتعلقة  املعلومات 

����س���ه���م احل�����رة تبلغ  ت������داول، ف��ف��ي ح���ني ن�����س��ب��ة الأ

�سهم احلرة اإىل امل�سدرة  43%  اأجد اأن ن�سبة عدد الأ

منطقي فاأيهما  Z���ري  وه����ذا   %87 ت��ق��ري��ًب��ا  ي��ب��ل��غ 

اأم  التملك  ن�سب  اأم  امل��ذك��ور  العدد  هل   :íال�سحي

هل قام املالك بالتخل�ض من اأ�سهمهم حديًثا رZم 

اأنني ل اأعتقد ذلك.

�صهم احلرة ون�صبتها  لي�ص هناك عالقة بني عدد االأ

اإىل امل�صدرة وبني قائمة كبار املالك:

للم�صدرة  فقط ال�صتخدامات  �صهم احلرة  االأ ن�صبة   -

املوؤ�صر.

- الن�صبة 87% �صحيحة ال�صتبعاد اأ�صهم املالك بن�صبة 

10% واأكرث.

�صهم  - ميكن الرجوع لنف�ص ال�صفحة باملوقع ملعرفة االأ

امل�صتبعدة من املوؤ�صر.

- البيانات اأدناه من املوقع  كلها �صحيحة، فقط حتتاج 

احلرة  �صهم  االأ ح�صاب  طريقة  ومعرفة  فهم  اإىل 

باملوؤ�صر.

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 حموره الأ

�سهم ميكنكم الت�سال بخدمة العمالء يف مركز  رباح 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 

إر�سال املعلومات الكافية  الرجاء من ح�سرتكم ا

ل¨ري  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  ال��ت��داول  لكيفية 

املقيمني يف ال�سعودية 

متكن  �صهم  االأ تبادل  باتفاقية  ي�صمى  ما  يوجد 

ال�صوق  يف  ال���ت���داول  اململكة  خ���ارج  م��ن  امل�صتثمر 

ال�صعودي. وتكون من خالل الو�صيط لديكم باتفاقية 

له(  مرخ�ص  )�صخ�ص  اململكة  داخ���ل  و�صيط  م��ع 

اململكة  يف  لهم  املرخ�ص  �صخا�ص  االأ اأو  والو�صطاء 

جت���د ق��ائ��م��ت��ه��م ع��ل��ى م��وق��ع ه��ي��ئ��ة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة 

مع  التوا�صل  ميكنكم  ل��ذل��ك   www.cma.org.sa
لهم  كان  اإذا  ما  ومعرفة  البنوك  اأو  لديكم  الو�صطاء 

يف  لهم  املرخ�ص  �صخا�ص  االأ م��ع  ت��ب��ادل  اتفاقيات 

اململكة. 

300،000،000راأ�ص املال امل�صرح به

�صهم امل�صدرة 30،000،000عدد االأ

�صهم احلرة 26،199،969عدد االأ
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كم عدد Tسركات الو�ساطة التي تعمل يف ال�سوق 

حالًيا?

ويوجد  �صركة   36 الو�صاطة  �صركات  ع��دد  بلغ 

كذلك تقرير عن اأدائها يف جملة )تداول( وباإمكانك 

االطالع عليه ملزيد من التفا�صيل.

هل يحق للمقيم امل�ساهم الت�سويâ يف اجلمعيات 

العمومية ?

دارات  االإ لع�صوية جمال�ص  الرت�صح  وكذلك  نعم. 

�صا�صي على غري ذلك.  ما مل ين�ص نظام ال�صركة االأ

موال. ا االكتتاب يف زيادات روؤو�ص االأ واأي�صً

كي∞ يتم ح�ساÜ حقوق امل�ساهمني?

رب��اح  االأ باإ�صافة  امل�صاهمني  حقوق  ح�صاب  يتم 

توزيع  بعد  املتبقية  املبالغ  وهي  ال�صركة،  لدى  املبقاة 

امل�صتثمرة  م���وال  االأ اإىل  �صهم  االأ حملة  على  رب���اح  االأ

التزامات  جميع  الناجت  من  ويخ�صم  ال�صركة  ل��دى 

ال�صركة وعادة ما يطلق على حقوق امل�صاهمني )�صايف 

�صول( يف التقرير املايل ال�صنوي. االأ

بالن�سبة لفÎة ما قبل الفتتاì لل�سوق اأي من 

هي  ما  �سباًحا   11:00 اإىل  �سباًحا   10:00 ال�ساعة 

‡يõاتها?

�صعرية  م�صتويات  خم�صة  اأف�صل  عر�ص  فيها  يتم   -

وامر عند كل م�صتوى  لكل �صهم مدرج مع عدد االأ

وامر. جمالية لالأ �صعري والكميات االإ

باإدخال  يقوم  اأن  الفرتة  للم�صتثمر يف هذه  - وميكن 

وامر القائمة. اأوامر جديدة، واإلغاء وتعديل االأ

كي∞ اأح�سل على موؤTسرات القطاعات ملدة �سنة 

كاملة?

مبجرد ال�صغط على رابط )اأداء ال�صوق( املوجود 

على القائمة الرئي�صية يف موقع )تداول( �صيظهر لكم 

�صيظهر  ال�صغط عليه  بعد  ال�صوق(  رابط )موؤ�صرات 

العام  امل��وؤ���ص��ر  ع��ن  معلومات  يت�صمن  ج���دول  لكم 

والقطاعات.

لل�سركات   ìرب����ا الأ م��ك��ررات  على  اأح�����س��ل  كي∞ 

امل�ساهمة ب�سكل يومي ?

اأو  رب����اح  االأ م��ك��ررات  على  احل�صول  باإمكانك 

راب��ط  على  ال�صغط  ط��ري��ق  ع��ن  للعائد(  )ال�صعر 

ثم  وم��ن  الرئي�صية  القائمة  يف  ال�����ص��وق(  )ت��ق��اري��ر 

التقرير  �صكل  واختيار  اليومية(  املالية  )املوؤ�صرات 

ال�صركات  جلميع  باالإح�صائيات  جدول  لك  و�صيظهر 

وهو يحّدث ب�صكل يومي.
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األسواق الخليجية 

�سواق اخلليجية اأداءها  اإبريل ب�سكل اإيجابي، فقد بداأت معظم الأ اأ�سواق املال اخلليجية مع بداية �سهر  انطلقت موؤ�سرات 

هذا ال�سهر باإيجابية .وقد كان م�سار  موؤ�سرات كل من ال�سوق املالية ال�سعودية، والكويت، وم�سقط، والدوحة ت�ساعديا خالل 

ال�سهر، اأما بالن�سبة ل�سوق البحرين واأبو ظبي ودبي فقد اتخذت م�سارا طفيفا بال�سعود حتى منت�سف ال�سهر اإل اأنها عاودت 

النخفا�ض لتقفل عند م�ستويات مقاربة ملا كانت عليه يف بداية ال�سهر. وقد كان موؤ�سر ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( هو 

وراق املالية ومن ثم �سوق  خرى، يليه بعد ذلك موؤ�سر �سوق الدوحة لالأ ف�سل اأداًء من بني موؤ�سرات اأ�سواق املال اخلليجية الأ الأ

وراق املالية ويليه �سوق اأبو ظبي.   وراق املالية. اأما اأقل املوؤ�سرات اأداء فكان �سوق البحرين لالأ الكويت لالأ

هم
س
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ق 

وا
س

أ

�شو�ق �خلليجية خالل �شهر �إبريل عام 2009 م �شهم �ل�شعودية مقارنة بالأ �أد�ء �شوق �لأ
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�سارت معظم موؤ�سرات اأ�سواق املال العاملية يف ن�سق واحد فيما بينها مع اختالف يف ن�سب الرتفاع ، وقد كان اأداء موؤ�سر 

ال�سوق املالية ال�سعودية متوافقًا ومتقاربًا يف اأداءه مع كل من موؤ�سر DAX َو CAC 40. وقد اأغلقت معظم موؤ�سرات 

اأ�سواق املال العاملية على ارتفاعات متفاوتة. وكان اأف�سل املوؤ�سرات اأداء موؤ�سر ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( يليه بعد 

.NIKKEI 225 يليه موؤ�سر Dow Jones اأما اأقل املوؤ�سرات اأداء فقد كان موؤ�سر ،DAX ذلك موؤ�سر

األسواق العالمية 

�شو�ق �لعاملية خالل �شهر �إبريل عام 2009 م �شهم �ل�شعودية مقارنة بالأ �أد�ء �شوق �لأ
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�لطاقة : كانت العقود امل�ستقبلية للنفط اإيجابية حتى منت�سف �سهر اإبريل، حيث بداأ ال�سهر بارتفاع يف اأ�سعار خام برنت من 46،6  

وىل يف ال�سهر، وبعدها بداأت بالنخفا�ض حتى اأقفلت اأ�سعار عقود خام برنت عند 50،8 اأي على  يام الأ اإىل 54،6 دولر وذلك خالل الأ

ارتفاع بن�سبة 9% مقارنة بامل�ستوى ال�سعري الذي كانت عليه يف بداية  ال�سهر.

بالن�سبة للعقود امل�ستقبلية للغاز الطبيعي اإيجابية كما هو احلال يف اأ�سعار عقود النفط، فقد افتتحت اأ�سعار عقود الغاز الطبيعي عند 

�سعار ب�سكل طفيف، ثم ا�ستمرت  3،83 وبداأت اأ�سعارها من بداية �سهر اإبريل بالنخفا�ض حتى بعد منت�سف ال�سهر الذي ارتدت فيه الأ

�سعار يف بداية ال�سهر �سعار عند 3،37 وهذا ميثل انخفا�ض بن�سبة 13،6% عن ما كانت عليه الأ مب�سارها الهابط اإىل اأن اأقفلت الأ

اأنه بداأ  اإل  اإبريل،  اأيام �سهر  اأ�سعار عقود الذرة �سلبيا يف معظم  اأداء العقود امل�ستقبلية للحبوب ، فقد كان م�سار  تفاوت  �حلبوب: 

خرية ليغلق على م�ستويات قريبة من اإغالق �سهر مار�ض.  يام الأ بالرتداد يف الأ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansفول �ل�شويا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Corn�لذرة
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اأما بالن�سبة للقمح فقد كان اجتاهه اإيجابيا يف اأول ثالثة اأيام، اإل اأنه �سرعان ما عاود النخفا�ض ثم التذبذب عند م�ستويات �سعرية 

قريبة مما كانت عليه يف بداية ال�سهر. 

يام لرتتفع باأكرث من 8% اإل اأنها �سرعان ما عاودت النخفا�ض لتغلق عند 13،1  رز، فقد اتخذت م�سارا �ساعدا يف اأول الأ اأما عقود الأ

دولر وهو ما ميثل ارتفاعا بن�سبة 4% مقارنة مع بداية ال�سهر.

فيما يتعلق بالعقود امل�ستقبلية لفول ال�سويا فقد كان اجتاهها اإيجابيا يف معظم اأيام ال�سهر، وقد اأقفل مرتفعا باأكرث من 10% مقارنة 

مع بداية ال�سهر.

�ملعادن �لثمينة:

�سهدت عقود الذهب والف�سة تذبذبات حادة يف اأ�سعارها منذ بداية ال�سهر، وقد اأغلقت عقود الذهب على انخفا�ض بـ 4% عند �سعر 

891 دولر، اأما عقود الف�سة فقد اأغلقت على انخفا�ض بـن�سبة 5،4% عند �سعر 12،32 دولر.

Wheat �لقمح Rough Rice رز �لأ

Silver�لف�شةGold�لذهب
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عالن ( ول لل�شركات �ملدرجة بال�شوق �ملالية �ل�شعودية لل�شنتني 2008 و 2009 ) نهائية ح�شب �لإ �أرباح �لربع �لأ

  20092008

�شهم �مل�شدرة�ل�شركة�لرمز عالن (عدد �لأ �شهم �مل�شدرة�شايف �لربح ) ح�شب �لإ رباح خالل �لفرتةربح �ل�شهم يف �لفرتة�شايف �لربح ) �ملدقق (عدد �لأ �لنمو يف �لأ

%36.15-690,708,0000.29 441,000,000625,000,000 1,500,000,000بنك الريا�ض1010

%33.49-153,349,0000.34 102,000,000225,000,000 300,000,000بنك اجلزيرة1020

%6.65-258,168,0000.54 241,000,000450,000,000 450,000,000البنك ال�سعودي لال�ستثمار1030

%282,382,0000.860.71 284,400,000264,600,000 330,750,000البنك ال�سعودي الهولندي1040

%733,160,0001.321.07 741,000,000562,500,000 562,500,000البنك ال�سعودي الفرن�سي1050

%757,010,0001.010.39 760,000,000375,000,000 750,000,000البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(1060

%672,185,0001.073.39 695,000,000650,000,000 650,000,000البنك العربي الوطني1080

%1,200,425,0001.415.96 1,272,000,000900,000,000 900,000,000جمموعة �سامبا املالية1090

%1,601,840,0001.158.13 1,732,000,0001,500,000,000 1,500,000,000م�سرف الراجحي1120

%55.93-50,830,0000.07 22,400,000300,000,000 300,000,000بنك البالد1140

 0.07 109,000,0000 1,500,000,000م�سرف الإمناء1150

%0.00 6,399,800,0005,852,100,0006,400,057,000 8,743,250,000اإلجمالي

%38-8,000,0000.04 5,000,0000 120,600,000�سركة كيمائيات امليثانول )كيمانول(2001

2010
ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

�سا�سية )�سابك( الأ

3,000,000,000974,000,000-3,000,000,000 6,924,263,000-0.32 

2020
�سمدة العربية ال�سعودية  �سركة الأ

)�سافكو(

250,000,000 525,000,000200,000,000 723,384,0002.10-27%

 0.06-148,018,000 349,573,575-460,684,68625,800,000�سركة الت�سنيع الوطنية 2060

%17-0.16--69,200,00013,073,912-69,200,00010,829,442�سركة اللجني2170

 0.25-12,315,000 76,500,000-128,520,00032,000,000�سركة مناء للكيماويات2210

2250
�ستثمار  املجموعة ال�سعودية لالإ

ال�سناعي

450,000,00050,500,000-450,000,000 137,444,000-0.11 

%0.08111--187,500,0006,743,000-187,500,00014,200,000�سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات2260

2290
�سركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات 

)ين�ساب(

562,500,0008,200,000-562,500,0006,877,000--0.0119%

2310
ال�سركة ال�سعودية العاملية 

للبرتوكيماويات )�سبكيم(

333,333,333 29,200,000333,333,333 231,594,7930.09-87%

 0.30-42,870,000141,375,00048,718 141,375,000�سركة البويل بروبلني املتقدمة )املتقدمة(2330

 95,635,0000.00 1,500,000,000-1,500,000,0006,260,000�سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات2350

%65-0.03--876,000,00082,110,877-876,000,00028,700,000�سركة رابغ للتكرير و البرتوكيماويات2380

%107- 548,419,4427,745,981,9088,171,800,286-8,079,713,019اإلجمالي

�سمنت العربية املحدودة3010 %9.94-115,262,8571.30 103,800,00080,000,000 80,000,000�سركة الإ

3020
�سركة اإ�سمنت اليمامة ال�سعودية 

املحدودة

135,000,000125,900,000135,000,000 197,472,4440.93-36.24%

�سمنت ال�سعودية3030 %12.29-173,297,0001.49 152,000,000102,000,000 102,000,000�سركة الإ

%5.43-160,239,9063.37 151,531,31345,000,000 45,000,000�سركة اإ�سمنت الق�سيم3040

%14.69-234,636,5091.43 200,170,285140,000,000 140,000,000�سركة اإ�سمنت املنطقة اجلنوبية3050

%9.85-168,373,4161.45 151,782,701105,000,000 105,000,000�سركة اإ�سمنت ينبع3060

%37.46-155,043,8501.13 96,957,50486,000,000 86,000,000�سركة اإ�سمنت املنطقة ال�سرقية3080

%33.77-50,579,9520.37 33,500,00090,000,000 90,000,000�سركة اإ�سمنت تبوك3090

%19- 783,000,0001,015,641,803783,000,0001,254,905,934اإلجمالي

%30.22-23,503,9430.73 16,400,0000 22,500,000اأ�سواق عبد اهلل العثيم4001

4050
ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات 

)�سا�سكو(

45,000,000 5,500,00045,000,000 5,300,0000.123.77%

4160
ال�سركة الوطنية للت�سويق الزراعي 

)ثمار(

10,000,000 1,511,21110,000,000951,131-0.15 

%26.57-8,661,3020.13 6,360,00038,500,000 50,000,000�سركة اأحمد ح�سن فتيحي و�سركاه4180

%97,113,0003.5710.18 107,000,00030,000,000 30,000,000�سركة جرير للت�سويق4190

%12,380,6730.5511.46 13,800,00025,000,000 25,000,000الدري�ض للخدمات البرتولية والنقليات4200

4240
�سركة فواز عبد العزيز احلكري 

و�سركاه )احلكري(

70,000,000 15,820,00070,000,000 23,406,5530.23-32.41%

%7.13-11,020,1581.02 10,234,3248,000,000 10,000,000�سركة اخلليج للتدريب والتعليم4290

2-%262,500,000176,625,535226,500,000180,434,4980.67الإجمايل 

هلية2080 %57.29-29,269,4290.17 12,500,00075,000,000 75,000,000�سركة الغاز والت�سنيع الأ

%0.190.0003--4,166,593,815770,998,000-4,166,593,815771,000,000ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 5110

%0.182-741,728,571-758,500,0004,241,593,815-4,241,593,815الإجمايل 

%23-250,482,0000.39 193,000,000500,000,000 500,000,000جمموعة �سافول2050

3-%2,857,9570.14 2,764,38620,000,000 20,000,000�سركة املنتجات الغذائية )وفرة(2100

2270
لبان  ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الأ

غذية )�سدافكو( والأ

32,500,000 3,000,00032,500,000 26,434,0000.09-89%
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%1.8122 109,000,000162,195,000 109,000,000197,400,000�سركة املراعي2280

 0.25- 10,900,0004,460,657-10,900,0002,700,000�سركة جمموعة اأنعام الدولية القاب�سة4061

%60-0.44 031,620,223 28,571,43012,500,000حلواين اخوان6001

6010
ال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية 

)نادك(

60,000,0004,400,000-40,000,0005,770,280 -0.07 

%80-0.00 50,000,000548,471 50,000,000107,000�سركة الق�سيم الزراعية6020

%73-0.16 30,000,00018,252,389 30,000,0004,911,032�سركة حائل للتنمية الزراعية6030

%48-0.50 20,000,00019,306,280 20,000,00010,000,000�سركة تبوك للتنمية الزراعية6040

�سماك6050 %4-0.20--20,000,0004,156,587-20,000,0003,980,000ال�سركة ال�سعودية لالأ

%120-0.07-7,500,0002,480,592 7,500,000496,726�سركة ال�سرقية الزراعية6060

%0.6979 20,000,0007,694,823 20,000,00013,802,381�سركة اجلوف الزراعية6070

 0.00 5,000,000 5,000,000�سركة بي�سة للتنمية الزراعية6080

%99-0.001 50,000,0004,994,738 50,000,00067,169�سركة جازان للتنمية6090

%19- 963,471,430426,968,694914,900,000527,979,639الإجمايل 

ت�سالت ال�سعودية7010 %18-1.24 2,000,000,0003,029,269,000 2,000,000,0002,488,000,000�سركة الإ

%0.6947 500,000,000326,014,000 700,000,000480,000,000�سركة اإحتاد ات�سالت7020

 0.55- 1,400,000,000-1,400,000,000765,400,000�سركة الت�سالت املتنقلة ال�سعودية )زين(7030

   00 100,000,000عذيب لالت�سالت7040

%34-4,200,000,0002,202,600,0003,900,000,0003,355,283,0000.52الإجمايل 

%0.5210 50,000,00023,627,000 50,000,00026,000,000�سركة التعاونية للتاأمني8010

8020
  �سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني 

)مالذ للتاأمني(

30,000,0002,090,000 30,000,0003,140,000-0.07 

8030
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة 

التاأمني التعاوين )ميد غلف للتاأمني(

80,000,0001,250,000 80,000,0003,794,083 0.02-67%

8040
        ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية 

للتاأمني التعاوين )األيانز اإ�ض اإف (

10,000,0003,273,719-10,000,0003,742,067--0.33 

%86-0.16 10,000,00011,588,000 10,000,0001,600,000�سركة اأياك للتاأمني التعاوين )�سالمة(8050

8060
        ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني 

التعاوين )ولء للتاأمني(

20,000,0002,342,781-20,000,000326,263--0.12618%

%77-0.02 20,000,0001,589,486 20,000,000358,907الدرع العربي للتاأمني التعاوين8070

%0.5727--10,000,0004,495,000-10,000,0005,700,000�سركة �ساب تكافل8080

8090
�سركة �سند للتاأمني واعادة التاأمني 

التعاوين )�سند(

20,000,0004,780,000-20,000,000941,000--0.24408%

8100
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين )�سايكو(

10,000,0002,232,215-10,000,000808,210--0.22176%

8110
ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني 

التعاوين

10,000,0004,962,000-10,000,000680,090--0.50630%

%94-0.00 22,000,000564,211 22,000,00032,000�سركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين8120

هلي للتكافل8130 %58-0.06--10,000,0001,418,191-10,000,000593,000�سركة الأ

هلية للتاأمني التعاوين8140 %0.41733--10,000,000491,073-10,000,0004,088,271ال�سركة الأ

8150
املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين 

)اأ�سيج(

10,000,0005,600,000-10,000,000568,000--0.56886%

 0.14- 20,000,000-20,000,0002,860,000�سركة التاأمني العربية التعاونية8160

8170
�سركة الحتاد التجاري للتاأمني 

التعاوين

25,000,000750,578 25,000,000 0.03 

%141-0.04-20,000,0001,790,972 20,000,000733,591�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين8180

 0.02 0 20,000,000435,681ال�سركة املتحده للتاأمني التعاوين8190

8200
عادة التاأمني  ال�سركة ال�سعودية لإ

)اإعادة(

100,000,000108,000 0 0.00 

 0.05 0 40,000,0001,800,000�سركة بوبا العربية للتاأمني8210

%106- 1,273,229387,000,00022,761,914-547,000,000الإجمايل 

2030
�سركة امل�سايف العربية ال�سعودية 

)�ساركو(

15,000,0001,152,194 6,000,000412,509-0.08 

%0.1441 43,200,0004,395,857 43,200,0006,184,785ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات املتطورة2120

ح�ساء للتنمية2140  0.06 42,875,0004,600,000 49,000,0003,030,000�سركة الأ

2190
ال�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية 

)�سي�سكو(

68,000,000692,178 40,000,000260,781-0.01 

 0.10-126,388,88977,181,752 126,388,88913,000,000ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعة4080

�ستثمار والتنمية4130 %3-0.08--15,000,0001,273,792-15,000,0001,237,805�سركة الباحة لالإ

%83-0.01 6,300,000,000303,804,000 6,300,000,00050,200,000�سركة اململكة القاب�سة4280

%69- 6,616,588,88973,021,3526,573,463,889233,671,023الإجمايل 

عالن ( ول لل�شركات �ملدرجة بال�شوق �ملالية �ل�شعودية لل�شنتني 2008 و 2009 ) نهائية ح�شب �لإ �أرباح �لربع �لأ

  20092008

�شهم �مل�شدرة�ل�شركة�لرمز عالن (عدد �لأ �شهم �مل�شدرة�شايف �لربح ) ح�شب �لإ رباح خالل �لفرتةربح �ل�شهم يف �لفرتة�شايف �لربح ) �ملدقق (عدد �لأ �لنمو يف �لأ



مؤشرات

55العدد 31 - مايو 2009تداول54 تداول العدد 31 - مايو 2009 55العدد 31 - مايو 2009تداول54 تداول العدد 31 - مايو 2009

1210
�سا�سية  �سركة ال�سناعات الكيمائية الأ

)بي �سي اي(

22,000,000 12,942,2910 6,918,0100.5987%

1211
�سركة التعدين العربية ال�سعودية 

)معادن(

925,000,000 18,000,0000 34,580,4060.02-48%

%17-59,500,0000.66 49,200,0000 74,117,647ا�سرتا ال�سناعية1212

2070
ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 

)�سبيماكو(

60,000,000 42,700,00060,000,000 40,917,0100.714%

2150
�سركة ال�سناعات الزجاجية الوطنية 

)زجاج(

25,000,000 20,600,00025,000,000 25,335,0130.82-19%

2180
�سركة ت�سنيع مواد التعبئة والتغليف 

)فيبكو(

6,875,000 7,200,0006,875,000 4,398,0001.0564%

2220
ال�سركة الوطنية للت�سنيع و�سبك 

املعادن )معدنية(

20,445,156 1,040,00016,356,125 17,277,0000.05-94%

%33,726,0001.0699 67,000,00063,240,000 63,240,000ال�سركة الكيميائية ال�سعودية2230

%22,504,1760.751 22,620,00024,000,000 30,000,000ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة الورق2300

2340
�سركة العبد اللطيف لال�ستثمار 

ال�سناعي

81,250,000 26,013,00065,000,000 51,541,0000.32-50%

 0.13-3,126,037 10,800,000-10,800,0001,400,000ال�سركة ال�سعودية لل�سادرات ال�سناعية4140

%11- 1,318,727,803265,915,291271,271,125299,822,652الإجمايل 

%96-143,004,3300.05 5,400,0000 100,000,000�سركة جمموعة حممد املعجل1310

%38,363,0001.647 41,000,00025,000,000 25,000,000�سركة اخلزف ال�سعودي2040

هلية2090 %28,616,3210.911 28,910,00031,666,667 31,666,667�سركة اجلب�ض الأ

%45-84,144,0000.61 46,300,00076,000,000 76,000,000�سركة الكابالت ال�سعودية2110

2130
ال�سركة ال�سعودية للتنمية ال�سناعية 

)�سدق(

40,000,0002,800,000-40,000,0001,246,654--0.07125%

%45,698,0000.425 48,000,000115,500,000 115,500,000�سركة اإميانتيت العربية ال�سعودية2160

نابيب2200 %84-37,923,7330.19 6,000,00031,500,000 31,500,000ال�سركة العربية لالأ

%90-50,360,0000.12 5,250,00045,000,000 45,000,000�سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي2240

ت�سالت2320 %25-41,495,0171.15 31,100,00027,000,000 27,000,000�سركة البابطني للطاقة والإ

2360
نابيب  نتاج الأ ال�سركة ال�سعودية لإ

الفخارية املحدودة )الفخارية(

15,000,000 9,200,00015,000,000 11,845,2280.61-22%

2370
�سركة ال�سرق الو�سط للكابالت 

املتخ�س�سة )م�سك(

40,000,000 25,900,00032,000,000 49,245,7110.65-47%

�سكان4230 حمر خلدمات الإ %56,266,0001.933 58,000,00030,000,000 30,000,000�سركة البحر الأ

%48- 576,666,667302,260,000468,666,667585,714,686الإجمايل 

%28,391,2100.269 31,000,000120,000,000 120,000,000ال�سركة العقارية ال�سعودية 4020

4090
�سركة طيبة لال�ستثمار والتنمية 

العقارية

150,000,000 13,894,738150,000,000 48,064,0000.09-71%

ن�ساء والتعمري4100  0.00 164,816,240 164,816,240�سركة مكة لالإ

%18,574,0100.2218 22,000,000100,000,000 100,000,000�سركة الريا�ض للتعمري4150

%0.07223--850,000,00019,287,000-850,000,00062,327,000اإعمار املدينة القت�سادية4220

%89-0.01--671,400,00038,600,000-671,400,0004,100,000�سركة جبل عمر للتطوير4250

ركان للتطوير العقاري4300 6-%452,758,1080.59 424,500,000540,000,000 720,000,000�سركة دار الأ

%13- 2,776,216,240424,967,7382,596,216,240489,900,328الإجمايل 

%13-173,111,0000.48 151,000,000315,000,000 315,000,000ال�سركة الوطنية للنقل البحري4030

4040
ال�سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي 

)�سابتكو(

125,000,0008,900,000-125,000,0005,183,000--0.0772%

%73-1,287,9310.02 348,00018,000,000 18,000,000ال�سركة ال�سعودية للنقل الربي )مربد(4110

4260
ال�سركة املتحدة الدولية للموا�سالت 

)بدجت(

18,300,000 19,907,28918,300,000 19,040,8381.095%

%14- 476,300,000162,355,289476,300,000188,256,769الإجمايل 

4070
عالن والعالقات  �سركة تهامة لالإ

العامة

15,000,000 7,900,00015,000,000 9,532,2630.53 

بحاث والت�سويق4210 %65-58,003,8070.26 20,500,00080,000,000 80,000,000املجموعة ال�سعودية لالأ

%48-30,000,0000.26 15,700,00060,000,000 60,000,000ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف4270

%55- 155,000,00044,100,000155,000,00097,536,070الإجمايل 

%26,742,7210.415 28,200,00069,006,097 69,006,097ال�سركة ال�سعودية للفنادق )�سراكو(4010

%1,594,3760.2243 2,275,12810,150,000 10,150,000�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�ض(4170

%8 79,156,09730,475,12879,156,09728,337,097اإلجمالي

%52- 39,819,183,96010,216,538,15934,671,149,74121,094,732,325إجمالي السوق

عالن ( ول لل�شركات �ملدرجة بال�شوق �ملالية �ل�شعودية لل�شنتني 2008 و 2009 ) نهائية ح�شب �لإ �أرباح �لربع �لأ

  20092008

�شهم �مل�شدرة�ل�شركة�لرمز عالن (عدد �لأ �شهم �مل�شدرة�شايف �لربح ) ح�شب �لإ رباح خالل �لفرتةربح �ل�شهم يف �لفرتة�شايف �لربح ) �ملدقق (عدد �لأ �لنمو يف �لأ

ات
رك

ش
ح ال
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أ
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�أد�ء �شركات �لو�شاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�شر�ء ( �أبريل 2009م 

�لرتتيب�لن�شبة�ل�شفقات�لرتتيب�لن�شبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

4%1918,94912.13%12,283,259,44017.57%43,506,736,200.6516.52اجلزيرة كابيتال

2%21,196,64715.80%21,901,703,33514.63%37,415,625,372.6514.21�سركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 1%31,265,48516.71%31,698,977,66913.07%34,245,177,105.4513.00الأ

3%41,048,58213.85%41,382,655,64710.64%29,078,534,051.3011.04 �سامبا كابيتال

7%5598,6207.90%51,379,933,18510.62%28,598,806,130.6010.86�ساب لالوراق املالية

5%6781,74010.32%61,203,095,6579.26%24,686,400,202.409.37فرن�سي تداول

�ستثمار 8%7525,5726.94%71,006,808,0127.75%20,186,829,453.807.67العربي لالإ

6%8601,9917.95%8738,567,9685.68%17,224,711,914.206.54الريا�ض املالية

�ستثمار كابيتال 9%9183,3672.42%9431,194,2943.32%8,653,264,751.403.29 الإ

10%10156,7492.07%10350,806,3562.70%6,620,290,612.702.51ال�سعودي الهولندي املالية

�ستثمار 11%11132,3691.75%11238,706,9431.84%4,426,151,074.601.68�سركة البالد لالإ

12%1250,7720.67%12112,875,0070.87%2,383,466,558.100.91 فالكم للخدمات املالية

13%1335,6900.47%1376,093,6630.59%1,467,228,887.000.56 اأ�سول املالية

14%1412,7160.17%1446,743,6970.36%1,028,681,819.650.39جدوى لال�ستثمار

15%1511,4550.15%1529,868,2250.23%840,196,726.450.32هريمي�ض ال�سعودية

17%168,7640.12%1621,457,7780.17%583,877,142.550.22 كريديت �سوي�ض العربية ال�سعودية

19%196,1680.08%1715,469,9040.12%536,990,226.250.20�سعاع كابيتال 

18%177,1260.09%1817,842,9230.14%410,448,534.650.16 بايونريز ال�سعودية

16%1810,4590.14%1917,000,3880.13%398,051,619.800.15 رنا لال�ستثمار

وراق املالية  21%213,2400.04%207,889,9910.06%318,266,822.850.12 دويت�سه لالأ

20%204,3480.06%218,568,7840.07%134,415,358.850.05 الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

23%251,7960.02%223,063,2570.02%126,012,236.800.05 املال �سكيوريتيز

�ستثمار مارات خلدمات الإ 24%221,7640.02%236,261,2700.05%107,178,756.100.04 الإ

25%261,7160.02%242,421,2350.02%97,736,458.250.04 و�ساطة كابيتال

و�سط لال�ستثمار املايل 26%231,3180.02%254,364,2330.03%95,749,425.850.04�سركة ال�سرق الأ

22%242,8050.04%263,838,1930.03%76,433,076.600.03جمموعة التوفيق املالية

28%284590.01%271,327,4950.01%19,650,703.250.01  �سركة وثيقة املالية

وراق املالية 29%294550.01%28867,2040.01%17,504,028.200.01�سركة امل�ستثمر لالأ

27%306360.01%29781,0550.01%17,240,552.950.01 وطن لال�ستثمار

33%322390.00%30503,4100.00%13,967,236.600.01 عودة العربية ال�سعودية

عمال الوراق املالية 31%313740.00%31743,4960.01%13,341,018.600.01ال�سركة العربية لأ

32%273540.00%321,488,4000.01%11,596,075.000.00 بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(

35%34630.00%3311,4450.00%411,912.450.00جمموعة الدخيل املالية

34%33740.00%3421,3060.00%367,196.400.00مورغان �ستانلي ال�سعودية

30%353990.01%357,3150.00%179,210.550.00 اأرباح املالية

36%36190.00%365120.00%19,045.300.00جمموعة بي ام جي املالية

263,341,537,498.80  12,995,218,692.00  7,573,280  
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نرتنت( �أبريل 2009م  �أد�ء �شركات �لو�شاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�شر�ء عن طريق �لإ

 �لرتتيب�لن�شبة قيمة �لتد�ول�شركة �لو�شاطة

�لن�شبة 

عن طريق 

نرتنت �لإ

�لرتتيب �لن�شبةكمية �لتد�ولت

�لن�شبة 

عن طريق 

نرتنت �لإ

�لرتتيب�لن�شبة�ل�شفقات

 �لن�شبة 

عن طريق 

نرتنت �لإ

%480.19%736,87313.72%177.97%1,780,327,61122.06%179.13%34,425,308,066.5021.14اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %178.58%994,40318.52%271.21%1,209,820,61614.99%272.43%24,802,216,578.1015.23الأ

%291.13%955,59317.80%384.40%1,167,029,08514.46%383.95%24,411,965,346.7014.99 �سامبا كابيتال

%587.75%685,99112.77%483.55%1,005,172,24512.45%482.84%20,450,260,822.2012.56 فرن�سي تداول

%363.52%760,07014.15%548.93%930,470,57311.53%549.56%18,543,064,780.8011.39�سركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية %751.10%305,8785.70%638.02%524,596,4686.50%638.70%11,068,783,277.456.80�ساب لالأ

%850.69%266,4104.96%745.57%458,834,8565.68%745.50%9,184,783,026.805.64العربي لال�ستثمار

%653.43%321,6465.99%846.25%341,568,7754.23%841.94%7,224,342,922.254.44الريا�ض املالية

%1048.33%75,7591.41%941.84%146,789,4511.82%943.47%2,877,578,370.951.77ال�سعودي الهولندي املالية

%973.05%96,7011.80%1061.13%145,921,3301.81%1061.16%2,707,167,677.101.66�سركة البالد لال�ستثمار

%1134.33%62,9441.17%1128.14%121,339,0291.50%1127.00%2,335,986,401.151.43ال�ستثمار كابيتال

%1289.97%45,6810.85%1292.25%104,124,5281.29%1291.17%2,172,952,627.901.33فالكم للخدمات املالية

%1397.99%34,9720.65%1397.70%74,343,2780.92%1397.81%1,435,164,559.300.88 اأ�سول املالية

%1473.58%7,6960.14%1575.87%12,898,7310.16%1475.81%301,770,278.150.19رنا لال�ستثمار

%1660.60%4,3180.08%1663.49%11,328,1300.14%1568.09%279,494,783.350.17بايونريز ال�سعودية 

%1538.05%4,8390.09%1436.64%17,125,9620.21%1627.10%278,757,508.700.17جدوى لال�ستثمار

وىل جوجيت للو�ساطة املالية %1797.65%4,2460.08%1798.86%8,471,0650.10%1798.35%132,191,312.950.08الأ

و�سط لال�ستثمار املايل %1973.60%9700.02%1976.48%3,337,8940.04%1881.55%78,084,440.550.05�سركة ال�سرق الأ

%1888.81%2,4910.05%1892.08%3,534,3720.04%1988.62%67,737,813.600.04جمموعة التوفيق املالية

%209.39%8230.02%209.16%1,965,7960.02%204.95%28,878,629.350.02كريديت �سوي�ض العربية ال�سعودية

%2180.97%5150.01%2371.16%555,8160.01%2172.38%12,478,694.650.01وطن لال�ستثمار

وراق املالية عمال الأ %2385.29%3190.01%2288.08%654,8490.01%2289.66%11,960,895.350.01ال�سركة العربية لأ

%224.41%5050.01%241.33%397,5570.00%231.30%10,897,264.950.01هريمي�ض ال�سعودية

%2438.56%1770.00%2150.73%673,4580.01%2445.60%8,961,572.900.01�سركة وثيقة املالية

%2577.78%490.00%2663.70%7,2900.00%2568.53%282,276.600.00جمموعة الدخيل املالية

%270.06%10.00%250.65%20,0000.00%260.20%246,000.000.00املال �سكيوريتيز

%260.03%20.00%270.00%20.00%270.00%43.150.00�سعاع كابيتال

 162,851,315,971.45   8,071,308,767   5,369,872   
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�لن�شبة �شهم �ملتد�ولة قيمة �لأ �لن�شبة
عدد عمليات �لبيع 

و�ل�شر�ء
�لن�شبة �لكمية نوع �لعملية نوع �مل�شتثمر ت�شنيف �جلن�شية

91.6% 120،660،706،491.80 93.9% 3،557،194 93.4% 6،066،919،957 بيع

فرد

ال�سعوديون

89.1% 117،300،748،413.60 92.1% 3،485،743 91.3% 5،932،522،166 �سراء

2.2% 2،895،696،065.15 1.0% 36،377 1.9% 121،148،178 بيع

�سركة

3.1% 4،106،232،810.90 2.1% 78،560 2.6% 166،553،271 �سراء

2.0% 2،625،359،421.00 0.7% 25،533 1.1% 73،226،385 بيع

�سندوق 

ا�ستثماري

3.0% 3،964،361،823.55 1.2% 44،541 2.1% 139،029،483 �سراء

1.6% 2،113،877،788.70 0.7% 27،904 1.3% 81،322،570 بيع

اخلليجيون

1.6% 2،096،965،184.65 0.9% 32،560 1.3% 84،069،457 �سراء

2.1% 2،792،745،963.55 3.3% 125،266 2.1% 134،949،142 بيع

العرب املقيمون )غري اخلليجيني(

2.0% 2،692،708،659.75 3.5% 130،962 2.0% 130،239،157 �سراء

0.2% 313،203،183.20 0.4% 14،239 0.2% 13،651،223 بيع

جانب املقيمون  الأ

)غري العرب واخلليجيني(

0.2% 277،591،962.95 0.4% 14،035 0.2% 13،006،190 �سراء

0.2% 269،179،836.00 0.0% 127 0.1% 6،391،891 بيع

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( الأ

0.9% 1،232،159،894.00 0.0% 239 0.5% 32،189،622 �سراء

100% 131،670،768،749.40 100% 3،786،640 100% 6،497،609،346 اإجماليات البيع

100% 131،670،768،749.40 100% 3،786،640 100% 6،497،609،346 اإجماليات ال�سراء
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�سهم املتداولة  جمالية لالأ بلغت القيمة  الإ

�سهر  خالل  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف 

بارتفاع  ريال،  مليار   131.67 اأبريل 2009م  

قدره )50.64%( عن تداولت �سهر مار�ض من 

العام 2009، والتي كانت 87.41  مليار ريال، 

حيث  �سفقة،  مليون  خالل3،79  من  نفذت 

فراد 120.66 مليار ريال اأي  بلغت مبيعات الأ

ال�سوق  عمليات  جميع  من   )%91.6( بن�سبة 

اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت  117.30مليار 

ريال اأي بن�سبة )89.1%( من جميع عمليات 

ال�سركات  مبيعات  بلغت  بينما  ال�سوق. 

ت�سكل  ما  اأي  ريال  مليار  ال�سعودية  2.90  

ن�سبته )2.2%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت 

 .)%3.1( ن�سبيه  ما  اأي  ريال  مليار    4.11

بلغ  فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأما 

ما  اأي  ريال  مليار    2.63 مبيعاتها   اإجمايل 

ن�سبته )2.0%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   

3.96  مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%3.0( 

يف حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين اخلليجيني 

اأما   )%1.6( بن�سبة  اأي  ريال  مليار   2.11

للم�سرتيات فقد بلغت 2.10 مليار ريال اأي ما 

ن�سبته )1.6%( وقد بلغت مبيعات امل�ستثمرين 

  2.79 خليجيني(   )الغري  املقيمني    العرب 

يف   )%2.1( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريال  مليار 

اأي  ريال  مليار   2.69 م�سرتياتهم  بلغت  حني 

جانب املقيمني  بن�سبة )2.0%( اأما مبيعات الأ

ن�سبته  ما  اأي  ريال  مليون  بلغت313،20  فقد 

 277.59 م�سرتياتهم   بلغت  وقد   )%0.2(

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

بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات  عرب  جانب  الأ

 )%0.2( ن�سبته  ما  اأي  ريال  مليون   269.18

ريال  مليار   1.23 بلغت  فقد  امل�سرتيات  اأما 

وهو ما ت�سكل ن�سبته )%0.9(. 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر –  أبريل  2009
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لي�سبح  �سهمني  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  التعليم  و  للتدريب  اخلليج  �سركة  رفعت   ·
عدد اأ�سهمها امل�سدرة 15 مليون �سهـــــم، وذلك بتاريخ 2009/04/04 م.

لي�سبح  اأ�سهم  �سبعة  لكل  جمانيني  �سهمني  مبنح  وذلك  راأ�سماله  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  رفع   ·
عدد اأ�سهمه امل�سدرة 723،214،300 �سهـــــم، وذلك بتاريخ 2009/04/06 م.

املعادن  )معدنية( راأ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل  و�سبك  للت�سنيع  الوطنية  ال�سركة  رفعت   ·
اأربعة اأ�سهم لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 25،556،445 �سهـــــم، وذلك بتاريخ 2009/04/26 م.

إجراءات الشركات 
ال�سعودية  �ستانلي  مورغان  �سركة  ان�سمت   -

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  عامل  كع�سو 

)تداول( لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية، 

بتاريخ 2009/04/07 م. 

الــو�ــســاطــة  �ــســركــات  عـــدد  ي�سل  ــك  ــذل وب

العاملة يف ال�سوق اإىل 36 �سركة.

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(

إك�شا للتاأمني �لتعاوين �شركة �

�سهم. مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  · راأ�سمال 
8 مليون �سهم متثل 40% من اأ�سهم ال�سركة.  الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
2009/04/18 م اإىل 2009/04/27 م. من  الكتتاب:  · فرتة 

�شركة �أي�س �لعربية للتاأمني �لتعاوين

�سهم. مليون   10 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   100 ال�سركة:  · راأ�سمال 
40% من اأ�سهم ال�سركة.  متثل  �سهم  مليون   4 الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 

�شركة وقاية للتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لتكافلي

�سهم. مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  · راأ�سمال 
8 مليون �سهم متثل 40% من اأ�سهم ال�سركة.  الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 
2009/04/18 م اإىل 2009/04/27 م. من  الكتتاب:  · فرتة 

�شركة �لر�جحي للتاأمني �لتعاوين

�سهم. مليون   20 اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  · راأ�سمال 
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون   6 الكتتاب:  · اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  · �سعر 

االكتتابات األولية

املوؤ�سر  اأغــلــق  م   2009 اإبــريــل  �سهر  نهاية  يف 

م�ستوى  )تداول( عند  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام 

5،625.51 نقطة )اأعلى نقطة اإغالق خالل ال�سهر( 

بال�سهر  مقارنة  نقطة )%19.60(  مرتفعًا 921.76 

ال�سابق و 822.52 نقطة )17.13%( من بداية العام 

حتى تاريخه.

�سهم امل�سدرة يف نهاية  بلغت القيمة ال�سوقية لالأ

ما  اأي  ريــال  مليار   1،058.12 م   2009 اإبريل  �سهر 

يعادل 282.16 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة ارتفاعًا 

بلغت ن�ســــبته 19.67% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر  املتداولة  �سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

يعادل  ما  اأي  ريــال  مليار   131.67 م   2009 اإبــريــل 

بلغت  بارتفاع  وذلــك  اأمريكي  دولر  مليار   35.11

ن�ســــبته 50.64% عن ال�سهر ال�سابق.

�سهم املتداولة ل�سهر ابريل  وبلغ اإجمايل عدد الأ

2009 م 6.51 مليار �ســــهم مقابل 4.91 مليار �سهم 

مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك بارتفاع بلغت 

ن�ســــبته %32.60.

ما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل �سهر 
 اأ

بلغ 3.79 مليون �سفقة مقابـــل  2009 م فقد  اإبريل 

مار�ض  �سهر  خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   3.19

2009 م، وذلك بارتفاع  بلغت ن�ســــبته %18.89.

- بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر اإبريل 2009، 

21 يومًا مقابل 23 يومًا خالل �سهر مار�ض 2009 م.

 القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 131.67 مليار ريال  
و 3.79 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر إبريل 2009 م

�شهم ح�شب �لقطاعات - �بريل 2009 م تد�ول �لأ

Sectoral Activities - April 2009   

Sector
جمايل �لن�شبة �إىل �لإ �شهم �ملتد�ولة قيمه �لأ جمايل �لن�شبة �إىل �لإ �شهم �ملتد�ولة جمايل �لأ �لن�شبة �إىل �لإ �ل�شفقات �ملنفذة

�لقطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions
Banks & F. Services 11.93% 15,708,623,365.70 14.72% 957,614,416 6.60% 249,938 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 20.22% 26,625,542,374.65 15.54% 1,011,455,130 14.10% 534,082 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 0.93% 1,229,958,838.60 0.42% 27,417,085 0.91% 34,395 �سمنت الأ

Retail 4.41% 5,802,936,588.30 4.01% 261,032,244 5.84% 221,283 التجزئة

Energy & Utilities 0.60% 785,373,364.30 1.05% 68,216,233 0.58% 21,909 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 8.35% 10,998,594,848.70 7.60% 494,343,286 10.85% 410,730 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 7.26% 9,556,149,283.55 9.87% 642,514,877 5.48% 207,676 الت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 16.75% 22,059,231,878.65 10.51% 683,815,379 23.10% 874,810 التاأمني

Multi-Investment 5.05% 6,645,996,207.00 9.66% 628,893,386 6.86% 259,737 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 8.09% 10,651,403,020.40 8.35% 543,560,974 8.21% 310,707 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 7.60% 10,013,481,960.30 6.14% 399,371,783 7.55% 286,064 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 3.70% 4,868,799,006.90 6.57% 427,213,023 3.85% 145,814 التطوير العقاري

Transport 2.36% 3,100,883,004.35 3.30% 214,498,312 2.53% 95,820 النقل

Media & Publishing 1.11% 1,457,287,437.25 0.98% 64,061,771 1.26% 47,868 الإعالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.65% 2,166,507,570.75 1.28% 83,186,063 2.27% 85,807 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 131,670,768,749.40 100.00% 6,507,193,962 100.00% 3,786,640 الإجمايل
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إبريل 2009 م مع  �شهر مار�س 2009 م مقارنة معلومات �لتد�ول عن �شهر �

Comparing Trading Information  for April 2009 with March 2009

Trading Information
ن�شبة �لتغري March  مار�س April  �بريل

معلومات التداول

% Change 2009 2009

Transactions 18.89% 3,185,007 3,786,640 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded 32.60% 4,907,552,357 6,507,193,962 �سهم املتداولة عدد الأ

Value Traded (SR) 50.64% 87,405,463,088.60 131,670,768,749.40 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 23 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 30.21% 138,479 180,316 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded 45.22% 213,371,842 309,866,379 �سهم املتداولة املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 64.99% 3,800,237,526 6,270,036,607 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) 19.67% 884.19 1,058.12 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمة ال�سوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 19.60% 4,703.75 5,625.51  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �شهر  �بريل 2009 م مع �شهر  �بريل 2008 م

Comparing Trading Information for April 2009 with April 2008

Trading Information
ن�شبة �لتغري April  �إبريل April  �إبريل

معلومات �لتد�ول

% Change 2008 2009

Transactions -11.96% 4,300,836 3,786,640 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded 18.58% 5,487,785,209 6,507,193,962 �سهم املتداولة عدد الأ

Value Traded (SR) -34.70% 201,652,230,630.00 131,670,768,749.40 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 22 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -7.76% 195,493 180,316 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded 24.22% 249,444,782 309,866,379 �سهم املتداولة املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -31.59% 9,166,010,483 6,270,036,607 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -43.18% 1,862.07 1,058.12 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمة ال�سوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -44.11% 10,066.16 5,625.51  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

�أد�ء موؤ�شر�ت �لقطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة �لتغري  للعام حتي تاريخه  مار�س - 2009 م إبريل - 2009 م �

موؤ�شر�ت �لقطاعات

YTD % Change March - 2009 April - 2009

Banks & Financial Services 23.92% 25.79% 13,393.19 16,847.95 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 14.75% 19.25% 3,051.37 3,638.62 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 29.23% 20.96% 3,264.18 3,948.43 �سمنت الأ

Retail 3.12% 6.08% 3,628.90 3,849.43 التجزئة

Energy & Utilities 5.81% -3.33% 3,738.03 3,613.56 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 7.63% 9.66% 3,789.20 4,155.15 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 8.95% 14.76% 1,563.13 1,793.78 الت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 69.02% 48.89% 692.07 1,030.41 التاأمني

Multi-Investment 17.84% 23.40% 1,960.17 2,418.78 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 18.65% 17.67% 3,317.19 3,903.43 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -4.16% 13.67% 3,305.50 3,757.23 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 2.58% 8.98% 3,025.51 3,297.16 التطوير العقاري

Transport 10.42% 11.61% 2,918.44 3,257.41 النقل

Media & Publishing 16.71% 1.66% 2,047.95 2,081.91 الإعالم والن�سر

Hotel & Tourism 33.03% 22.50% 4,329.66 5,303.76 الفنادق وال�سياحة
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إبريل 2009م �شهم ح�شب �لقطاعات - � تد�ول �لأ

إبريل 2009 م مع مار�س 2009 م( كرث �رتفاًعا يف �أ�شعارها )مقارنة �شعر �إغالق � �ل�شركات �لأ

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

Company
ن�شبة �لتغري

31/03/2009 29/04/2009 �ل�شركة

% Change

SANAD 163.85% 18.95 50.00 �سند

ACIG 106.73% 52.00 107.50 اأ�سيج

Food 82.49% 12.85 23.45 الغذائية

SABB Takaful 70.73% 61.50 105.00 �ساب تكافل

Sharqiya Dev Co 68.10% 23.20 39.00 ال�سرقية للتنمية

إبريل 2009 م مع مار�س 2009 م( ا يف �أ�شعارها )مقارنة �شعر �إغالق � كرث �نخفا�شً �ل�شركات �لأ

Top Losers (Comparing Close Price of April 2009 with March 2009)

Company
ن�سبة التغري

31/03/2009 29/04/2009 �ل�شركة

% Change

SPPC -12.75% 20.00 17.45 طباعة وتغليف

Al Ahsa for Dev. -12.74% 12.95 11.30 ح�ساء للتنمية الإ

AL Bilad -11.35% 26.00 23.05 البالد

Almarai -5.73% 152.75 144.00 املراعي

Saudi Electricity -4.50% 10.00 9.55 كهرباء ال�سعودية
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إبريل 2009م �شهم جميع �ل�شركات - � موؤ�شر تد�ول لأ

نقطة

Tadawul

إبريل 2009 م كرث ن�شاًطا - � �ل�شركات �خلم�س �لأ

Top Five Active Stocks - April 2009

By number of transactions من حيث عدد �ل�شفقات

Company
ن�شبة �ل�شركة من �إجمايل �ل�شوق ن�شبة �ل�شركة من �لقطاع عدد �ل�شفقات 

�ل�شركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 5.41% 38.36% 204,867 �سابك

Alinma 3.46% 52.48% 131,157 الإمناء

Atheeb Telecom 2.63% 47.87% 99,408 عذيب لالت�سالت

Saudi Fisheries 2.45% 22.62% 92,913 �سماك الأ

MA’ADEN 2.24% 27.30% 84,819 معادن

إبريل 2009 م كرث ن�شاًطا - � �ل�شركات �خلم�س �لأ

Top Five Active Stocks - April 2009

By number of shares traded شهم �ملتد�ولة� من حيث عدد �لأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اإجمايل ال�سوق ن�شبة ال�شركة من القطاع �سهم املتداولة  الأ

�ل�شركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 12.44% 84.51% 809,278,209 الإمناء

SABIC 4.87% 31.32% 316,756,709 �سابك

MA’ADEN 4.79% 57.30% 311,482,231 معادن

ZAIN KSA 4.71% 47.73% 306,642,696 زين ال�سعودية

Emaar E.C 4.54% 69.19% 295,585,103 اإعمار 

إبريل 2009 م كرث ن�شاًطا - � �ل�شركات �خلم�س �لأ

Top Five Active Stocks - April 2009

By value of shares traded شهم �ملتد�ولة� من حيث قيمة �لأ

Company
ن�شبة �ل�شركة من �إجمايل �ل�شوق ن�شبة �ل�شركة من �لقطاع �شهم �ملتد�ولة قيمة �لأ

�ل�شركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 11.27% 55.72% 14,836,156,154.45 �سابك

Alinma 6.98% 58.54% 9,196,347,383.50 الإمناء

Atheeb Telecom 3.33% 45.88% 4,384,361,300.15 عذيب لالت�سالت

MA’ADEN 2.96% 36.54% 3,891,552,166.55 معادن

Al Rajhi 2.73% 22.86% 3,591,074,357.00 الراجحي
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FINANCIAL INDICATORS - 29/04/2009     ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية -  2009/04/29م� 

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued 
Shares (mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�شركة

غالق �شعر �لإ �لقيمة �لدفرتية
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدرة  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 25.00 16.90 1.48 1.59 15.70 1,500.000 37,500.00 25,347.34 2,389.11 الريا�ض

AlJazira 21.85 15.46 1.41 0.57 38.34 300.000 6,555.00 4,636.80 170.99 اجلزيرة

Saudi Investment 22.70 15.36 1.48 1.10 20.61 450.000 10,215.00 6,913.13 495.65 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 46.90 17.52 2.68 3.71 12.65 330.750 15,512.18 5,794.14 1,225.78 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 46.20 20.71 2.23 3.89 11.88 723.214 33,412.50 14,977.01 2,813.25 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 56.25 15.51 3.63 3.90 14.43 750.000 42,187.50 11,633.83 2,923.01 �سـاب

Arab National 46.60 19.24 2.42 3.86 12.07 650.000 30,290.00 12,508.85 2,508.77 العربي الوطني

SAMBA 57.00 21.45 2.66 5.03 11.34 900.000 51,300.00 19,302.43 4,524.33 �سامبا

Al Rajhi 71.00 17.05 4.16 4.44 16.00 1,500.000 106,500.00 25,580.33 6,654.44 الراجحي

AL Bilad 23.05 10.81 2.13 0.32 71.59 300.000 6,915.00 3,244.11 96.59 البالد

Alinma 12.05 10.33 1.17 0.27 43.99 1,500.000 18,075.00 15,499.36 410.86 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

 16.33 2.46 2.72 14.80 8,903.964 358,462.18 145,437.32 24,212.77
اإجمايل قطاع امل�سارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 12.70 11.57 1.10 0.32 39.16 120.600 1,531.62 1,394.91 39.11 كيمانول

SABIC 49.80 33.99 1.47 4.71 10.58 3,000.000 149,400.00 101,958.57 14,124.06 �سابك

SAFCO 110.75 27.40 4.04 16.32 6.78 250.000 27,687.50 6,849.78 4,080.99 �سافكو

Industrialization 16.30 15.90 1.03 0.94 17.42 460.685 7,509.16 7,323.40 431.03 الت�سنيع

Alujain 16.75 7.40 2.26 -0.88 (M)  (س) 69.200 1,159.10 512.27 -60.91 اللجني

Nama Chemicals 9.90 11.93 0.83 -0.26 (M)  (س) 128.520 1,272.35 1,533.14 -32.93 مناء للكيماويات

SIIG 14.80 11.44 1.29 -0.29 (M)  (س) 450.000 6,660.00 5,146.17 -129.87 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 16.65 11.25 1.48 -0.25 (M)  (س) 187.500 3,121.88 2,109.96 -46.83 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 23.20 10.11 2.29 -0.05 (M)  (س) 562.500 13,050.00 5,688.69 -26.95 ين�ساب

Sipchem 19.00 17.71 1.07 1.00 18.94 333.333 6,333.33 5,903.52 334.36 �سبكيم العاملية

APPC 23.85 11.73 2.03 1.790 13.32 141.375 3,371.79 1,658.72 253.07 املتقدمة

Saudi Kayan 11.35 10.33 1.10 0.05 244.37 1,500.000 17,025.00 15,487.82 69.67 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 25.60 10.54 2.43 -1.37 (M)  (س) 876.000 22,425.60 9,235.15 -1,202.82 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

 20.40 1.58 2.21 11.01 8,079.713 260,547.33 164,802.08 17,831.99
اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 49.40 27.88 1.77 3.87 12.75 80.000 3,952.00 2,230.75 309.99 �سمنت العربية الإ

Yamamah Cement 42.00 20.04 2.10 4.00 10.51 135.000 5,670.00 2,705.46 539.40 اإ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 71.50 25.89 2.76 5.88 12.15 102.000 7,293.00 2,640.51 600.03 اإ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 113.00 41.65 2.71 11.08 10.20 45.000 5,085.00 1,874.32 498.72 اإ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 63.50 16.28 3.90 5.40 11.75 140.000 8,890.00 2,279.80 756.61 اإ�سمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 49.60 19.86 2.50 5.17 9.59 105.000 5,208.00 2,085.64 543.15 اإ�سمنت ينبع

Eastern Cement 47.10 20.05 2.35 4.37 10.77 86.000 4,050.60 1,724.20 376.15 اإ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 22.20 11.98 1.85 1.55 14.30 90.000 1,998.00 1,077.96 139.68 اإ�سمنت تبوك

Total Cement Sector  21.22 2.54 4.81 11.20 783.000 42,146.60 16,618.62 3,763.72 �سمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 41.10 14.02 2.93 2.45 16.78 22.500 924.75 315.43 55.12 اأ�سواق ع العثيم

SASCO 14.40 9.35 1.54 0.85 17.03 45.000 648.00 420.55 38.05 خدمات ال�سيارات

Thim’ar 29.20 7.85 3.72 -0.83 (M)  (س) 10.000 292.00 78.47 -8.27 ثمار

Fitaihi Group 13.15 11.66 1.13 0.33 40.29 50.000 657.50 582.99 16.32 جمموعة فتيحي

Jarir 167.50 21.98 7.62 11.44 14.65 30.000 5,025.00 659.32 343.11 جرير

Aldrees 26.60 11.65 2.28 2.17 12.26 25.000 665.00 291.37 54.26 الدري�ض

AlHokair 26.20 12.33 2.13 2.89 9.06 70.000 1,834.00 862.85 202.36  احلكري 

Alkhaleej Trng 46.80 13.53 3.46 2.76 16.95 15.000 702.00 202.99 41.41 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector  12.76 3.15 2.78 13.93 267.500 10,748.25 3,413.96 742.35 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 21.55 11.51 1.87 1.76 12.25 75.000 1,616.25 863.17 131.97 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 9.55 11.47 0.83 0.26 37.02 4,166.594 39,790.97 47,781.59 1,074.74 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

 11.47 0.85 0.28 34.31 4,241.594 41,407.22 48,644.76 1,206.71
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 23.25 12.95 1.80 0.29 80.49 500.000 11,625.00 6,475.46 144.43 جمموعة �سافول

Food 23.45 8.64 2.71 0.70 33.41 20.000 469.00 172.85 14.04 الغذائية
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SADAFCO 28.00 15.47 1.81 0.87 32.04 32.500 910.00 502.63 28.40  �سدافكو

Almarai 144.00 31.34 4.60 8.67 16.60 109.000 15,696.00 3,415.72 945.44 املراعي

Anaam Holding 43.50 10.72 4.06 -0.12 (M)  (س) 10.900 474.15 116.87 -1.27 اأنعام القاب�سة

H B 25.40 15.86 1.60 1.40 18.19 28.571 725.71 453.11 39.89 حلواين اإخوان

NADEC 35.10 16.82 2.09 1.17 30.00 60.000 2,106.00 1,009.37 70.20 نادك

Qassim Agriculture 11.10 8.00 1.39 0.00 (M)  (س) 50.000 555.00 400.04 -0.15 الق�سيم الزراعية

Hail Agriculture 25.60 16.66 1.54 1.90 13.50 30.000 768.00 499.78 56.87 حائل الزراعية

Tabuk Agriculture 25.20 19.28 1.31 0.72 35.08 20.000 504.00 385.70 14.37 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 46.30 8.02 5.77 -1.21 (M)  (س) 20.000 926.00 160.37 -24.17 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 39.00 13.89 2.81 -1.11 (M)  (س) 7.500 292.50 104.14 -8.34 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 27.90 24.30 1.15 3.03 9.22 20.000 558.00 486.02 60.53 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعية 

Jazan Development 10.65 12.90 0.83 0.30 35.87 50.000 532.50 644.93 14.85 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

 15.45 2.45 1.41 24.40 963.471 36,490.61 14,883.45 1,355.08
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�سناعات الغذائية

STC 49.30 18.70 2.64 5.25 9.39 2,000.000 98,600.00 37,390.22 10,505.54 الت�سالت

Etihad Etisalat 38.10 13.87 2.75 3.21 11.87 700.000 26,670.00 9,709.47 2,245.93 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.95 7.83 1.40 - - 1,400.000 15,330.00 10,956.46 - زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 17.95 10.00 1.80 - - 100.000 1,795.00 1,000.00 - عذيب لالت�سالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

 14.06 2.41 3.04 9.82 4,200.000 142,395.00 59,056.15 12,751.47
اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 45.80 19.74 2.32 1.39 32.91 50.000 2,290.00 986.84 69.58 التعاونية

Malath Insurance 29.10 7.87 3.70 -1.08 (M)  (س) 30.000 873.00 235.99 -32.52 مالذ للتاأمني

MEDGULF 21.90 9.83 2.23 -0.06 (M)  (س) 80.000 1,752.00 786.49 -5.03 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 71.00 6.25 11.36 -1.37 (M)  (س) 10.000 710.00 62.47 -13.70 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 55.75 6.31 8.83 -3.03 (M)  (س) 10.000 557.50 63.11 -30.35 �سالمة

Walaa Insurance 29.30 8.88 3.30 -0.20 (M)  (س) 20.000 586.00 177.69 -4.04 ولء للتاأمني

Arabian Shield 28.50 9.83 2.90 0.01 2095.59 20.000 570.00 196.63 0.27 الدرع العربي

SABB Takaful 105.00 4.54 23.11 -0.48 (M)  (س) 10.000 1,050.00 45.44 -4.83 �ساب تكافل

SANAD 50.00 8.46 5.91 -1.00 (M)  (س) 20.000 1,000.00 169.21 -20.07 �سند

SAICO 51.00 8.77 5.82 -0.51 (M)  (س) 10.000 510.00 87.70 -5.12 �سايكو

Saudi Indian 49.80 7.43 6.71 -1.16 (M)  (س) 10.000 498.00 74.27 -11.62 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 34.10 8.82 3.87 0.05 625.69 22.000 750.20 194.06 1.20 احتاد اخلليج

ATC 81.00 8.23 9.85 -0.93 (M)  (س) 10.000 810.00 82.25 -9.27 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 51.25 7.89 6.49 -0.87 (M)  (س) 10.000 512.50 78.95 -8.67 هلية الأ

ACIG 107.50 6.39 16.83 -2.52 (M)  (س) 10.000 1,075.00 63.86 -25.22 اأ�سيج

AICC 31.90 8.40 3.80 - - 20.000 638.00 167.96 - التاأمني العربية

Trade Union 26.50 9.89 2.68 -2.02 (M)  (س) 25.000 662.50 247.30 -1.08 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 39.70 10.16 3.91 0.31 130.01 20.000 794.00 203.18 6.11 ال�سقر للتاأمني

U C A 28.20 9.52 2.96 - - 20.000 564.00 190.32 - املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.65 10.26 1.14 0.19 59.75 100.000 1,165.00 1,025.63 19.50 اإعادة

Bupa Arabia 20.15 9.75 2.07 0.01 1693.28 40.000 806.00 389.80 0.48 بوبا العربية

Total Insurance Sector  10.11 3.29 -0.14 65.63 547.000 18,173.70 5,529.15 -74.39 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 44.70 16.29 2.74 0.47 95.34 15.000 670.50 244.34 7.03  امل�سايف 

Saudi Advanced 13.65 16.72 0.82 0.50 27.18 43.200 589.68 722.25 21.69 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.30 7.96 1.42 -0.28 (M)  (س) 49.000 553.70 389.91 -13.80 الح�ساء للتنميه

SISCO 11.20 10.62 1.05 -0.34 (M)  (س) 68.000 761.60 722.34 -23.26 �سي�سكو

Assir 13.85 18.28 0.76 -2.70 (M)  (س) 126.389 1,750.49 2,310.66 -341.13 ع�سري

Al Baha 17.60 6.89 2.56 -0.44 (M)  (س) 15.000 264.00 103.29 -6.60 الباحة

Kingdom 5.50 3.05 1.80 -4.79 (M)  (س) 6,300.000 34,650.00 19,201.16 -30,164.81 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

 3.58 1.66 -4.61 43.87 6,616.589 39,239.97 23,693.95 -30,520.87
اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار 

املتعدد

FINANCIAL INDICATORS - 29/04/2009     ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية - 2009/04/29 م� 

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued 
Shares (mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�شركة

غالق �شعر �لإ �لقيمة �لدفرتية
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدرة  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(
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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�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 

ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �ض :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآ

ول 2009 م(. الربع الأ

BCI 31.50 14.43 2.18 2.09 15.06 22.000 693.00 317.51 46.01 بى �سى اآى

MA’ADEN 13.15 17.52 0.75 0.20 66.63 925.000 12,163.75 16,205.98 182.56 معادن

Astra Indust 29.00 19.97 1.45 2.25 12.90 74.118 2,149.41 1,480.38 166.59 اأ�سرتا ال�سناعية

Pharmaceutical 33.20 24.13 1.38 2.17 15.32 60.000 1,992.00 1,447.95 130.05 الدوائية

Glass 33.70 17.84 1.89 2.52 13.38 25.000 842.50 446.12 62.97 زجاج

FIPCO 50.75 16.56 3.06 2.96 17.15 6.875 348.91 113.86 20.35 فيبكو

Maadaniyah 24.40 13.34 1.83 0.94 26.03 25.556 623.58 341.03 23.96 معدنية

Saudi Chemical 29.70 18.40 1.61 3.73 7.97 63.240 1,878.23 1,163.90 235.57 الكيميائيه ال�سعودية

SPM 56.50 15.64 3.61 2.83 19.97 30.000 1,695.00 469.29 84.87 �سناعة الورق

AlAbdullatif 39.70 15.27 2.60 2.16 18.35 81.250 3,225.63 1,240.83 175.77 العبداللطيف

Saudi Export 35.50 9.72 3.65 0.90 39.42 10.800 383.40 104.94 9.73 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector

 17.62 1.11 0.86 22.83 1,323.839 25,995.40 23,331.78 1,138.43
اإجمايل قطاع ال�ستثمار 

ال�سناعي

MMG 33.80 19.07 1.77 4.70 7.19 100.000 3,380.00 1,907.27 470.03 جمموعة املعجل

Ceramic 99.25 28.07 3.54 7.23 13.73 25.000 2,481.25 701.71 180.66 اخلزف

Gypsum 44.50 15.38 2.89 3.56 12.51 31.667 1,409.17 487.08 112.61 اجلب�ض

Cables 23.60 14.45 1.63 2.78 8.50 76.000 1,793.60 1,098.01 211.12 الكابالت

Saudi Industrial 10.05 6.14 1.64 -0.16 (M)  (س) 40.000 402.00 245.65 -6.21 �سدق

Amiantit 20.85 12.98 1.61 2.06 10.13 115.500 2,408.18 1,498.87 237.64 اميانتيت

Pipes 31.10 22.77 1.37 2.70 11.53 31.500 979.65 717.39 84.95 اأنابيب

Zamil Industrial 54.25 22.43 2.42 5.05 10.74 45.000 2,441.25 1,009.23 227.25 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 39.60 12.34 3.21 2.93 13.51 40.500 1,603.80 499.82 118.67 البابطني

SVCP 47.70 12.32 3.87 2.79 17.10 15.000 715.50 184.77 41.84 الفخارية

MESC 33.30 14.98 2.22 1.53 21.78 40.000 1,332.00 599.10 61.15 م�سك

Red Sea 69.00 24.74 2.79 7.29 9.46 30.000 2,070.00 742.26 218.80 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

 16.42 2.17 3.32 10.49 590.167 21,016.39 9,691.16 1,958.50 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 28.10 25.85 1.09 1.19 23.65 120.000 3,372.00 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�ستثمار

Makkah 29.00 24.38 1.19 1.29 22.57 164.816 4,779.67 4,017.77 211.81  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 11.00 13.76 0.80 0.83 13.22 100.000 1,100.00 1,376.04 83.24 التعمري

Emaar E .C 9.10 9.56 0.95 -0.39 (M)  (س) 850.000 7,735.00 8,128.20 -335.08 اإعمار

Jabal Omar 18.75 9.92 1.89 -0.03 (M)  (س) 671.400 12,588.75 6,657.35 -18.03 جبل عمر

Dar Al Arkan 21.10 16.89 1.25 3.15 6.71 720.000 15,192.00 12,161.01 2,264.73 ركان دار الأ

Total Real Estate 
development Sector

 13.81 1.24 0.89 9.61 2,776.216 47,482.42 38,352.27 2,474.18 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 17.05 15.13 1.13 2.28 7.48 315.000 5,370.75 4,765.99 718.25 النقل البحري

SAPTCO 8.15 11.21 0.73 0.21 38.55 125.000 1,018.75 1,401.55 26.43 النقل اجلماعي

Mubarrad 17.90 9.14 1.96 0.58 31.13 18.000 322.20 164.57 10.35 مربد

Budget Saudi 60.00 20.50 2.93 4.63 12.95 18.300 1,098.00 375.13 84.76 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector  14.08 1.16 1.76 9.30 476.300 7,809.70 6,707.24 839.79 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 26.30 15.92 1.65 2.00 13.12 15.000 394.50 238.83 30.06  تهامه لالعالن 

SRMG 31.50 15.41 2.04 2.34 13.48 80.000 2,520.00 1,232.54 186.95 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 17.45 11.96 1.46 2.19 7.96 60.000 1,047.00 717.57 131.60 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

 14.12 1.81 2.25 11.36 155.000 3,961.50 2,188.94 348.60 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

Hotels 28.30 18.70 1.51 1.81 15.65 69.006 1,952.87 1,290.28 124.79 الفنادق

Shams 28.20 7.17 3.93 0.06 484.31 10.150 286.23 72.76 0.59 �سم�ض

Total Hotel & Tourism 
Sector

 17.22 1.64 1.58 17.86 79.156 2,239.10 1,363.04 125.38 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

 

Market  14.09 1.88 0.95 13.00 40,003.510 1,058,115.37 563,713.87 38,153.72 اجمايل ال�سوق
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued 
Shares (mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders’ 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�شركة

غالق �شعر �لإ �لقيمة �لدفرتية
�ل�شعر/�لقيمة 

�لدفرتية

�لعائد على 

�ل�شهم
�ل�شعر للعائد

�شهم �مل�شدرة  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�شوقية 

)مليون(

حقوق �مل�شاهمني 

)مليون(

�شايف �لدخل 

)مليون(




