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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

امللك امل�ؤ�ش�س، طيب اهلل ثراه، اأوىل �شعبه ودولته اهتماًما يف كل املجاالت، وكل 

املالية،  امل�ارد  قلة  ال�شفر، مع ظروف  اأو من  اإما من جديد،  تبنى  كانت  املجاالت 

امللك  و�شعها  ن�اة  كل  يف  املتاأمل  اأن  اإال  والتنفيذية،  اال�شت�شارية  الب�شرية  وامل�ارد 

ح�شه  على  اتكاأت  وحنكة  للم�شتقبل،  ا�شت�شراًفا  فيها  يجد  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز، 

القيادي، وعلى رغبة �شادقة حقيقية يف خدمة النا�س والرفع من �شاأن بالدهم.

املالية  النظم  اأن  واجلميل  الهيكلي،  البناء  يف  مراحل  هناك  كانت  اقت�شادًيا 

دارات  واالقت�شادية التي �شدرت يف عهد امللك عبدالعزيز، وما تبعها من تك�ين لالإ

منطقي،  بت�شل�شل  تط�رت  اأنها  لها  والرا�شد  فيها  املتاأمل  يجد  املختلفة،  املالية 

واخلارجية  املحلية  االقت�شادية  الظروف  مع  ف�شيًئا  �شيًئا  تتكيف  اململكة  وجعلت 

ال�شائدة يف ذلك ال�قت. 

التاأ�شي�س االقت�شادي الذي و�شع ملجمل االحتياجات احلك�مية واملعي�شية، مت 

احلرمني  خ��ادم  عهد  ويف  ال�شع�دية،  العربية  اململكة  مل�ك  قبل  من  عليه  البناء 

جنب  اإىل  جنًبا  ن�شنع  بداأنا  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 

ين مالمح امل�شتقبل بتفا�شيل كبرية مثل الطاقة البديلة  مع املنجز االقت�شادي االآ

غرا�س ال�شلمية، واأخرى لي�شت �شغرية لكنها داخلية وخا�شة  والطاقة الن�وية لالأ

من الغذائي الذي قراأت م�ؤخًرا اأنه  ومبا�شرة للنا�س مثل كر�شي امللك عبداهلل لالأ

من  الفرتة  خالل  �شا�شية  االأ الغذائية  لل�شلع  ال�شعرية  التنب�ؤات  عن  درا�شة  يعد 

2012 وحتى 2022.

إن��ت��اج��ه  وا ال��ب��رتول  اح��ت��ي��اط��ي  ع��امل��ًي��ا يف  وىل  امل��رت��ب��ة االأ اململكة  وال��ي���م حت��ت��ل 

وت�������ش���دي���ره، وامل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة ع��امل��ًي��ا م���ن ح��ي��ث اح��ت��ي��اط��ي ال���غ���از، وه����ي اأك���ر 

ك����اح���دة من  امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��رب��ي، ومت ت�شنيف  ال��ع��امل  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف  م��ن��ت��ج 

13 ع��امل��ًي��ا ب��ني ال���دول ال��ت��ي تتمتع  20 اق��ت�����ش��اًدا يف ال��ع��امل، واح��ت��ل��ت امل��رك��ز  اأك���ر 

االقت�شادي.  اال�شتقرار  حيث  م��ن  عاملًيا  التا�شع  وامل��رك��ز  ع��م��ال،  االأ اأداء   ب�شه�لة 

تنمية  يف  رئي�س  وم�شاهم  و����ش���ط،  االأ ال�����ش��رق  يف  االق��ت�����ش��ادي��ات  اأك���ر  بالدنا اأحد 

التجمعات  ع�����ش��اء يف معظم  االأ اأه���م  م��ن  وه��ي  ال��ث��ال��ث،  ال��ع��امل  دول  اق��ت�����ش��ادي��ات 

والعاملية.  قليمية  االإ االقت�شادية 

امللك  املالية يف عهد  دارة  االإ بال�طن احلديث عن  احتفاء  »ت��داول«  اخرتنا يف 

ا ليعرف من يرى  امل�ؤ�ش�س لي�س فقط لتقدمي ر�شد تاريخي اقت�شادي، ولكن اأي�شً

�شا�س كانت �شليمة وق�ية. هذا البناء االقت�شادي ال�شاهق اأن ق�اعده منذ االأ

�
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

�إد�رة �الإعالن و�لت�شويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاك�ض : 01-4197696

adv@rawnaa.com

�إد�رة �لتوزيع و�ال�شتر�كات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاك�ض مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال �إد�رة تطوير �الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاك�ض : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

�إد�رة �لتحرير �لمركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاك�ض : 01-4192624

edit@rawnaa.com

�إد�رة �ل�شوؤون �لفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاك�ض : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�شعد بن محمد �لقرني

Uس.Ü 26450 ـ �لريا�ض 11486

 01/4192640 فاك�ض:    01/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

�أن نكون رو�د �لحلول �لمتكاملة في �الإعالم 

�لمتخ�ش�ض بالعالم �لعربي..

ر�شالتنا:

عالم �لمتخ�ش�ض في �لمملكة �لعربية  نحن �أول �شركة لالإ

�ل�شعودية ن�شعى لتحقيق �لريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات �إعالمية هادفة ومتميزة بم�شد�قية 

ومهنية عالية تلبي �حتياجات عمالئنا وتحقق ر�شاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير العام لدار الي�م لالإ

�شالح بن علي �لحميد�ن

�إحدى �شركات

�لطباعة:

تعد �حلوكمة مببادئها ومعايريها وما 

تفرت�شه من �شفافية ونز�هة �شمام 

مان للموؤ�ش�شات �ملالية عموًما  �الأ

�شالمية منها على وجه �خل�شو�ض،  و�الإ

حيث توفر �حلماية ب�شورة �شاملة 

لكل من يتاأثر بن�شاط �ملوؤ�ش�شة �ملالية 

�شالمية بغ�ض �لنظر عن موقعه يف  �الإ

تلك �ملوؤ�ش�شة، �أو درجة ��شتفادته منها، 

�أو درجة تاأثره ب�شيا�شاتها، وقر�ر�تها.
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»يف عام ١٣٤٦ه� صدر أول نظام للنقد يف اململكة العربية السعودية باسم نظام 
النقد احلجازي النجدي املسمى بالنقد العربي، وبناء على هذا النظام مت سك 
الريال العربي ونصف الريال وربع الريال من الفضة اخلالصة، وقد وضعت قيمة 
صرفه وتقسيماته مماثلة للريال  العثماني، ليسهل على الناس وعلى اإلدارة 
إحالله محل العملة العثمانية، ويف ظل ذلك النظام أيًضا مت سك القروش من 

فئة القرش ونصف القرش وربع القرش من النحاس«.
التي  املالية   اإلدارة  عن  العدد  داخل  ستقرؤونه  موضوع  من  كاملة  فقرة  هذه 
إدارة  وهي  اململكة،  اقتصاد  توطيد  - يف  اهلل  رحمه   - العزيز  امللك عبد  اتبعها 
مهدت لنمو االقتصاد الوطني وتطوره جيلًا بعد آخر، طوال واحد وثمانني عاًما 

من النمو املتوازن.

كلمة التحرير
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على �لرغم من حمدودية �أيامه ي�شكل 

مو�شم �حلج حمرًكا جتارًيا القت�شاد 

�ململكة خا�شة منطقة مكة �ملكرمة، 

فيما يعد مو�شًما ��شتثنائًيا لبع�ض 

�ل�شناعات و�لقطاعات، نظًر� ملا 

يتطلبه �ل�شوق من �شلع وخدمات الزمة 

د�ء منا�شك �حلج. الأ

و�حد وثمانون عاًما مرت على توحيد 

�ململكة على يد �مللك عبد�لعزيز �آل �شعود 

- رحمه �هلل- �شهدت فيها �ململكة تطور�ت 

عدة، و�رتقاء باملكت�شبات �لوطنية على 

�شعدة، ويف هذ� �ليوم �لذي  خمتلف �الأ

حتتفل فيه �ململكة بيومها �لوطني ثمة 

فق تدور حول  ذكرى �قت�شادية تلوح يف �الأ

د�رة �ملالية �لتي �تبعها �مللك عبد�لعزيز  �الإ

�آل �شعود - رحمه �هلل - يف تي�شري 

�قت�شاد بالده يف تلك �لفرتة 

من �لزمن.

أخبار
)تداول( و)جي بي مورجان( 
تنظمان ورش عمل لعالقات 

المستثمرين

أسواق خليجية
دول الخليج وأوربا..

المصرفية اإلسالمية تقود 
العالقات التجارية

أسواق سعودية
الملك عبدالعزيز واإلدارة المالية..

قواعد الحكمة تستشرف المستقبل

قضية العدد
موسم الحج..

عبادة.. ومنافع

المجهر
الحوكمة في المؤسسات اإلسالمية..

الوازع الديني وحده ال يكفي

وجوه
الرئيس التنفيذي لشركة »الربيع«..

المنافسة ظاهرة صحية 
تخدم المستهلك

�شهدت �لعالقات �القت�شادية بني جمل�ض 

وروبي  �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�الحتاد �الأ

تطور�ت مت�شارعة خالل �لعقود �ملا�شية خا�شة 

طارية بني �جلانبني  منذ توقيع �التفاقية �الإ

يف عام 1988، و�لتي �أ�ش�شت ملفاو�شات تتعلق 

باإن�شاء منطقة جتارة حرة ت�شاعد على توثيق 

خمتلف جماالت �لتعاون بني �جلانبني، خا�شة 

�جلانب �القت�شادي. 



أخبار - السوق

)تداول( و)جي بي مورجان( تنظمان ورش عمل لعالقات المستثمرين 
نظمت �شركة �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول( وجي بي 

�مل�شتثمرين«، بني  بـ»عالقات  �لعمل �خلا�شة  ور�ض  مورجان 

28 و30 من �شو�ل 1432 هـ �ملو�فق 26 حتى 28 من �شبتمرب 

2011م، وح�شرها ممثلون لو�حد و�أربعني �شركة مدرجة يف 

�ل�شوق؛ وهدفت �لور�ض �إىل تطوير دور عالقات �مل�شتثمرين 

�الت�شال  مبــهــار�ت  يتعلق  فيما  �ملــدرجــة  �ل�شركات  ــدى  ل

و�لتو��شل مع �مل�شتثمرين.

�ملتعلقة  �ملو��شيع  مــن  عـــدًد�  �لعمل  ور�ــض  وت�شمنت 

لعالقات  �إد�رة  وجود  و�أهمية  �مل�شتثمرين  بتعريف عالقات 

�مل�شتثمرين يف �ل�شركات وهيكلها �لتنظيمي و��شرت�تيجيتها 

�شافة �إىل �أف�شل تطبيقات  و�أهد�فها ومهامها �لرئي�شية باالإ

وممار�شات »عالقات �مل�شتثمرين«. 

ـــض �لــعــمــل عــلــى �لــــدور �لــفــعــال لعالقات  وركــــزت ور�

�نتقال  ت�شمن  و�لتي  �الت�شال  قنو�ت  كاإحدى  �مل�شتثمرين 

�ملدرجة  �ل�شركات  بــني  م�شتمر  وب�شكل  بدقة  �ملعلومات 

وم�شاهمني  م�شتثمرين  مــن  بن�شاطها  �ملعنية  و�جلــهــات 

عملية  ت�شهيل  �أجــل  من  �إعالمية،  وو�شائل  رقابية  وجهات 

�تخاذ �لقر�ر من قبل �جلهات �ملعنية.

و�شيتم تنظيم ور�ض عمل مماثلة يف باقي مناطق �ململكة 

لتغطية جميع �ل�شركات �ملدرجة يف �ل�شوق.

�شتاذ عبد�هلل �ل�شويلمي �ملدير �لتنفيذي  من جانبه علق �الأ

لل�شوق �ملالية �ل�شعودية قائاًل:

»نحن �شعيدون بانطالق مبادرة عالقات �مل�شتثمرين و�لتي 

تهدف �إىل زيادة م�شتوى �لوعي بدور عالقات �مل�شتثمرين يف 

�ل�شوق �ملالية �ل�شعودية«، الفًتا �إىل �أن ور�ض �لعمل ��شتقطبت عدًد� من م�شئويل 

�ل�شركات �ملدرجة مما يعك�ض �أهميتها، و�أ�شاف: »�شن�شتمر بالعمل مع �ل�شركات 

�ملدرجة للتعريف بال�شوق �ل�شعودية وميز�تها و�ل�شركات �ملدرجة«.

�لتنفيذي جلي  �لرئي�ض  �شتاذ عبد�لعزيز �حللي�شي  �الأ �ل�شياق نف�شه قال  يف 

�لعربية  مورجان  بي  جلي  مهمة  منا�شبة  »هذه  �ل�شعودية:  �لعربية  مورجان  بي 

�ل�شعودية، ونحن �شعيدون بالعمل مع »تد�ول« لدعم وتطوير عالقات �مل�شتثمرين 

يف �ملنطقة، كما �أننا فخورون بامل�شاعدة يف توجيه �لتدريب يف �ل�شركات، ونرحب 

بامل�شاركة يف �إ�شافة �لفائدة لل�شوق �ملالية«.

جانب من ور�ض �لعمل

�
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إضافة أسهم 
شركات وصكوك 

إلى مؤشرات السوق 
�أعلنت �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول( عن 

�إىل  �لتالية  و�ل�شكوك  �ل�شركات  �أ�شهم  �إ�شافة 

موؤ�شر�ت �ل�شوق:

�ملتكاملة. لالت�شاالت  �ل�شعودية  • �ل�شركة 
�شالك. �الأ م�شانع  �حتاد  • �شركة 

�لــعــاملــيــة  ــة  ــودي ــع ــش ــ� �ل ــة  ــرك ــش ــ� �ل ــوك  ــك •  �ــش
ــــــك حــ�ــشــب �ــشــعــر  لـــلـــبـــرتوكـــيـــمـــاويـــات وذل

ربــعــاء  �ــشــهــم و�لــ�ــشــكــوك لــيــوم �الأ �إقــفــال �الأ

1432/10/30 هـ، �ملو�فق 2011/09/28 م .

إلغاء ترخيص شركة صائب بي إن بي باريبا 
إلدارة األصول المحدودة

�شول �ملحدودة �إىل �لهيئة بطلب �إلغاء �لرتخي�ض �ملمنوح لها من جمل�ض �لهيئة بالقر�ر رقم  د�رة �الأ تقدمت �شركة �شائب بي �إن بي باريبا الإ

د�رة وتقدمي �مل�شورة و�حلفظ. و بناًء على ذلك، �أ�شدر جمل�ض  )1-28-2007( وتاريخ 1428/5/4هـ �ملو�فق 2007/5/21م ملمار�شة �أن�شطة �الإ

د�رة  حد 1432/10/27هـ �ملو�فق 2011/09/25م قر�ره باملو�فقة على �إلغاء �لرتخي�ض �ملمنوح ل�شركة �شائب بي �إن بي باريبا الإ �لهيئة يوم �الأ

�شول �ملحدودة بناًء على طلبها. �الأ

»االستثمار كابيتال« تستحوذ على 
أصول »صائب بي إن بي باريبا«

ور�ق �ملالية و�لو�شاطة )�ال�شتثمار كابيتال( �إىل �لهيئة بطلب �ملو�فقة  تقدمت �شركة �ال�شتثمار لالأ

�شول �ملحدودة ، وتعديل قائمة  د�رة �الأ على ��شتحو�ذها على �أ�شول �شركة �شائب بي �إن بي باريبا الإ

عمال �ملرخ�ض لها يف ممار�شتها.  �الأ

حد 1432/10/27هـ �ملو�فق 2011/09/25م قر�ره  وبناًء على ذلك، �أ�شدر جمل�ض �لهيئة يوم �الأ

�ملت�شمن �ملو�فقة على: 

ور�ق �ملالية و�لو�شاطة )�ال�شتثمار كابيتال(على �أ�شول �شركة �شائب  1- ��شتحو�ذ �شركة �ال�شتثمار لالأ

�شول �ملحدودة د�رة �الأ بي �إن بي باريبا الإ

كابيتال(  )�ال�شتثمار  و�لو�شاطة  �ملالية  ور�ق  لالأ �ال�شتثمار  ل�شركة  �ملرخ�ض  عمال  �الأ قائمة  تعديل   -2

و�إد�رة حمافظ �لعمالء، وتقدمي �مل�شورة،  �إد�رة �شناديق �ال�شتثمار،  �أن�شطة  باإ�شافة  يف ممار�شتها 

لت�شبح بعد �لتعديل: �لتعامل ب�شفة �أ�شيل ووكيل و�لتعهد بالتغطية و�إد�رة �شناديق �ال�شتثمار و�إد�رة 

حمافظ �لعمالء و�لرتتيب وتقدمي �مل�شورة و�حلفظ. 

تعديل سعر 
سهم الشركة 

السعودية 
لألسماك

�لعادية  غــري  �لــعــامــة  �جلمعية  و�فــقــت 

ربــعــاء  �الأ يــوم  �شماك  لالأ �ل�شعودية  لل�شركة 

2011/09/14م  �ملــو�فــق  1432/10/16هــــــ 

على زيادة ر�أ�ض مال �ل�شركة من خالل طرح 

�أ�شهم حقوق �أولوية. وبناًء عليه مت تعديل �شعر 

ربعاء 1432/10/16هـ  �إغالق �ل�شهم ليوم �الأ

�ملو�فق 2011/09/14م �إىل 24.10 ريااًل. 

تحديث األسهم 
الحرة لجميع 

الشركات بنهاية 
الربع الثالث2011م 

�ل�شعودية  �ملــالــيــة  �لــ�ــشــوق  �أعــلــنــت 

�ــشــهــم �حلــرة  )تــــد�ول( عــن حتــديــث �الأ

�ل�شركات  جلميع  لــلــتــد�ول(  )�ملــتــاحــة 

و�عتمادها  �لثالث2011م،  �لربع  بنهاية 

ــر�ت  ــام ومــوؤ�ــش ــع ــر �ل يف حــ�ــشــاب �ملــوؤ�ــش

�ل�شبت  ـــوم  ي مـــن  �بـــتـــد�ء  ــقــطــاعــات  �ل

من  ول  �الأ �ملــو�فــق  هـــ،   1432/11/03

2011م.  �أكتوبر 

�
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المنظمة العالمية للهاتف المتحرك 
تعترف بموبايلي السعودية كأول 

TD-LTEمشغل للجيل الرابع

حظي تد�شني �شركة موبايلي خلدمات �جليل �لر�بع يف 

�إفريقيا  و�شمال  و�شط  �الأ �ل�شرق  يف  م�شغل  كــاأول  �ل�شعودية 

باهتمام عاملي من قبل �ملتخ�ش�شني و�ملنظمات �لعاملية. 

 GSM �ملــتــحــرك  للهاتف  �لــعــاملــيــة  �ملنظمة  وذكــــرت 

Association، )وهي �أعلى موؤ�ش�شة عاملية معتمدة يف قطاع 
نرتنت �أن �إطالق موبايلي  �لهاتف �ملتحرك( على موقعها يف �الإ

ل�شبكة وخدمات �جليل �لر�بع بتقنية TD-LTE جتارًيا كاأول 

مريكية  م�شغل يف �لعامل وقبل �أيام من عزم �شركة AT&T �الأ

�لهندية  �ل�شركات  �هتمام  يثري  �شوف  �لتقنية  نف�ض  �إطالق 

TD- و�ل�شينية و�ليابانية �لتي تخطط الإطالق �جليل �لر�بع

�ل�شركات  لهذه  يوفر  و�شوف  �لعام،  هذ�  نهاية  قبيل   LTE
فر�شة لتبادل �خلرب�ت مع �شركة موبايلي �ل�شعودية.

بتقنية  جتــاريــا  �لــر�بــع  للجيل  �إطـــالق  �أول  وكــان  هــذ� 

يف  �أوروبيني  م�شغلني  قبل  من   2009 نهاية  يف   FDD-LTE
��شتكولهوم و�أو�شلو لي�شل �لعدد �إىل 17 م�شغاًل على م�شتوى 

تد�شني  �ل�شعودية  بد�أت موبايلي يف  بينما  ن،  �الآ �لعامل حتى 

م�شغلون  بيوم  بعدها  ليعلن   TD-LTE بتقنية  �لر�بع  �جليل 

مناف�شون �إطالق �ل�شبكة. وذكرت �ملنظمة �لعاملية �أن هنالك 

140 م�شغاًل على م�شتوى �لعامل يقومون حالًيا باإن�شاء �شبكات 

�جليل �لر�بع.

و�شام�شوجن  هو�وي  �شركة  �أن  �إليه  �شارة  �الإ جتدر  ومما 

قد قامتا باإن�شاء �شبكة موبايلي للجيل �لر�بع بتكاليف تقارب 

ن، علًما �أن �شركة هو�وي هي �أول  �لن�شف مليار ريال حتى �الآ

من قام باإن�شاء �شبكة جيل ر�بع على م�شتوى �لعامل.

�شملت  �لتغطية  من  وىل  �الأ �ملرحلة  �أن  موبايلي  وذكرت 

ـــض تنوره  مــدن وحمــافــظــات جنــر�ن وجـــاز�ن و�خلـــرج ور�أ�

حائل  مدن  يف  �خلدمة  تد�شن  بينما  و�لــدود�مــي  و�لقريات 

لتتبعها  �أ�شبوعني  خالل  �لدو��شر  و�دي  و  و�ملجمعة  و�لباحة 

بذلك �لدفعة �لثالثة من �ملدن وهي �لريا�ض وجدة و�لدمام 

عدد  �أن  علًما  له،  خطط  ما  ح�شب  �لقادم  �ل�شهر  منت�شف 

�ملناطق �مل�شتهدفة يف تغطية �جليل �لر�بع تتجاوز 32 مدينة 

وحمافظة متثل 85 باملائة من �ملناطق �ملاأهولة بال�شكان.

أخبار - الشركات

بنك الرياض يجدد تعاونه مع مؤسسة التمويل 
الدولية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جدد بنك �لريا�ض �تفاقية �ل�شر�كة �لقائمة 

مع موؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية IFC ع�شو جمموعة 

�لبنك �لدويل و�لهادفة لدعم �ملن�شاآت �ل�شغرية 

م�شاندة  عرب  �ململكة،  يف  و�لنا�شئة  و�ملتو�شطة 

و�ملالية  د�رية  �الإ �ملهار�ت  �كت�شاب  �أ�شحابها يف 

تعزيز   �لذي ميّكنهم من  �لنحو  وتطويرها على 

�لقدر�ت �لتناف�شية لتلك �ملن�شاآت، وتطوير �آفاق 

�أعمالها ومنوها.

 وياأتي جتديد �تفاقية �لتعاون بني �لطرفني 

�لرئي�ض  مــن  كــل  عليها  بالتوقيع  قــام  و�لــتــي 

�لتنفيذي لبنك �لريا�ض طالل �لق�شيبي، ورئي�ض 

و�مل�شوؤول  �ململكة  يف  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ش�شة 

و�شط و�شمال �إفريقيا  ول مبنطقة �ل�شرق �الأ �الأ

ــرحــمــن  ــد�ل ـــد بــــن عــب ـــي ول

بنك  جهود  �شمن  �ملر�شد، 

لتقدمي  �ملتو��شلة  �لريا�ض 

�شبل �لدعم و�مل�شاندة لقطاع 

�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

�حليوي، �نطالًقا من دورها 

�ملاأمول يف �مل�شاهمة بتحقيق 

�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية 

�ملن�شودة. 

و�شيتم مبوجب �التفاقية 

تــد�ــشــني �لــنــ�ــشــخــة �لــثــانــيــة 

لكرتوين  �ملطّورة من �ملوقع �الإ

�ملتكامل و�ملخ�ش�ض خلدمة 

ــــحــــاب �ملـــنـــ�ـــشـــاآت  �أ�ــــش

و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

ـــــالق  �إط مت  و�لــــــــذي 

وىل يف عام 2007م، وذلك بعد �إجر�ء  ن�شخته �الأ

من  بالعديد  وتدعيمه  �لتعديالت  من  �شل�شلة 

�شافية �لنوعية، و�لتي �شملت �ملحتوى  �ملز�يا �الإ

لكرتوين مبا يف ذلك  و�جلو�نب �لفنية يف �ملوقع �الإ

�شتمنح  و�لتي  للموقع،  �إجنليزية  ن�شخة  �إطــالق 

زو�ره من �أ�شحاب �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

ممار�شاتهم  وتطوير  لتح�شني  م�شافة  قيمة 

ملز�ولة  �ملهنية  مهار�تهم  وتدعم  �الحرت�فية، 

�شو�ق  الأ للو�شول  وحتفيزهم  وتنميتها  �أعمالهم 

جديدة، وعلى نحو يو�كب �أحدث �ملعايري �ملهنية 

عمال.   �ملعتمدة يف قطاعات �الأ

وقال طالل �لق�شيبي �لرئي�ض �لتنفيذي لبنك 

�ل�شغرية  �ملن�شاآت  بقطاع  �لنهو�ض  �إن  �لريا�ض 

بباقة  م�شاندتها  ي�شتدعي  �لــو�عــد  و�ملتو�شطة 

من �لرب�مج �لتدريبية �لتي تتو�فق و�حتياجاتها 

ميّكنها  �لــذي  �لنحو  على  تطّورها،  ومتطلبات 

و�أرباحها،  مبيعاتها  وحجم  باأد�ئها  �لنمو  من 

جتمع  ��شرت�تيجية  �شر�كات  �إقامة  عرب  وذلــك 

�ملن�شاآت  بتطوير  �ملعنية  �جلهات  خمتلف  بني 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �ل�شوق �ل�شعودية، معترًب� 

�أن جتديد �تفاقية �لتعاون بني بنك �لريا�ض مع 

هذ�  يف  لت�شب  تاأتي  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ش�شة 

�لذي  �لالفت  �لنجاح  ظل  يف  �شيما  ال  �الجتــاه، 

�لطرفني  بني  �لقائمة  �لتعاون  م�شرية  حققته 

خالل �لفرتة �ملا�شية �شمن هذ� �ملجال. 

مــن جــانــبــه ذكـــر ولــيــد �ملــر�ــشــد، رئي�ض 

�أن  �ملــمــلــكــة،  يف  �لــدولــيــة  �لــتــمــويــل  موؤ�ش�شة 

�ل�شر�كة و�لتعاون بني بنك �لريا�ض وموؤ�ش�شة 

�لتمويل �لدولية م�شتمرة يف حتقيق �أهد�فها، 

�ل�شغرية  �ملن�شاآت  �أعــمــال  وتنمية  لتطوير 

�ملثمر قد غطى  �لتعاون  و�أن هذ�  و�ملتو�شطة، 

�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خــالل  متعددة  جمــاالت 

م�شيًد� باجلهود �لتي يبذلها بنك �لريا�ض يف 

�شحاب �ملن�شاآت  تلبية �الحتياجات �ملتنامية الأ

�لعربية  �ململكة  يف  و�ملــتــو�ــشــطــة  �لــ�ــشــغــرية 

��شرت�تيجيات  مع  تن�شجم  و�لتي  �ل�شعودية، 

موؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية يف �ل�شعودية ومنطقة 

و�شط لدعم تلك �ملن�شاآت.  �ل�شرق �الأ

يعّد  و�لـــذي  �لــريــا�ــض  بنك  �أن  �إىل  ي�شار 

لقطاع  دعًما  �ل�شعودية  �لبنوك  �أبرز  من  و�حًد� 

عمال �لنا�شئة  �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�الأ

�لتمويلية  �حللول  من  �شل�شلة  يتبنى  �ململكة،  يف 

بتطوير  �لكفيلة  �لر�ئدة  �لتدريبية  و�خلدمات 

وتلبية �الحتياجات �مل�شرفية و�لتمويلية للمن�شاآت 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة.

10
العدد 60 - أكتوبر 2011م



NCB.indd   1 2/5/11   8:23:58 AM



أخبار - عربية

زيادة التبادل التجاري الصيني- العربي إلى 200 مليار دوالر
�ل�شيني  �لتجاري  �القت�شادي  �ملنتدى  يف  �مل�شاركون  بحث 

�لعربي �لثاين �لذي عقد موؤخًر� يف مدينة نينج�شيا �ل�شينية �شبل 

مليار دوالر   200 �إىل  �لتجاري بني �جلانبني  �لتبادل  زيادة حجم 

بحلول عام 2015.

وذكرت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة �أن �أكرث من 400 م�شوؤول 

وم�شتثمر ومقاول ورجل �أعمال وتنفيذي من �ل�شني و�لدول �لعربية 

�أهمية  على  ينطوي  �لعربي  �لعامل  �أن  و�عتربت  �ملنتدى،  ح�شرو� 

تكون  و�أن  �شو�ق  �الأ تنويع  يف  �ل�شني  ال�شرت�تيجية  بالن�شبة  كبرية 

العًبا دولًيا، حيث يبلغ عدد �شكانها حو�يل 1.6 مليار ن�شمة. 

وذكرت �أن �لتعاون �القت�شادي و�لتجاري بني �جلانبني حقق 

�ملقاوالت  وم�شروعات  �لثنائية  �لتجارة  جمال  يف  �إيجابًيا  تقدًما 

فر�د.  و�لتعاون يف جمال �لعمل و�ال�شتثمار�ت �ملتبادلة وتدريب �الأ

بلغ  �لعربية  و�لــدول  �ل�شني  بني  �لتجارة  �إن حجم  �لوكالة  وقالت 

�إجمااًل 145.42 مليار دوالر عام 2010، مرتفًعا بحو�يل 30% على 

�أ�شا�ض �شنوي منذ عام 2004م، كما بلغ �ال�شتثمار �ملبا�شر �مل�شرتك 

نحو 5.5 مليار�ت دوالر.

كرم معايل وزير �لزر�عة �لدكتور فهد بن 

�ل�شمو  �شاحب  بح�شور  بلغنيم  عبد�لرحمن 

بن  �لفي�شل  عبد�هلل  بن  �شعود  مــري  �الأ �مللكي 

ال�شتمر�ر  �لوطنية  دو�جــن  �شركة  عبد�لعزيز 

م�شاركتها يف �ملعر�ض �لزر�عي �ل�شعودي لثالثة 

وع�شرين عاًما.

�أقيم  ــنــاء حفل  �أث �لــتــكــرمي يف  هــذ�  جــاء 

مبنا�شبة مرور 30  عاًما على �نطالق فعاليات 

�ملعر�ض �لزر�عي �ل�شعودي، حيث �نطلق �ملعر�ض 

�أكرث  مب�شاركة   2011 لعام  �جلديدة  دورته  يف 

ا حملًيا ودولًيا، وذلك للتعريف  من  315 عار�شً

وتر�شيخ  ــدة  �جلــدي ومنتجاتها  مب�شاريعها 

بالقطاع  �ملهتمني  لــدى  �لــتــجــاريــة  عالمتها 

�لزر�عي حملًيا و�إقليمًيا ودولًيا. 

�شليمان  حممد  �لدكتور  قــدم  جانبه  من 

�لوطنية  لدو�جن  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لر�جحي 

لتكرمي  �لــزر�عــة  وزيــر  ملعايل  وتقديره  �شكره 

�لزر�عي  �ملعر�ض  »�أن  ذ�كًر�:  �لوطنية  دو�جن 

�ملقامة  �لفعاليات  �أهـــم  مــن  يعد  �لــ�ــشــعــودي 

و�ل�شرق  �خلليج  منطقة  يف  �لزر�عي  للقطاع 

�أهمية،  �لقطاع من  به  يتمتع  و�شط نظًر� ملا  �الأ

�ملعر�ض  يعد  كما  �زدهــــار،  مــن  ي�شهده  ومــا 

هل �الخت�شا�ض لعر�ض  �لزر�عي من�شة بارزة الأ

�ملنتجات  �أحـــدث  على  منتجاتهم،و�الطالع 

�تفاقيات  و�إبـــــر�م  ــة،  ــي ــزر�ع �ل �ـــشـــو�ق  �الأ يف 

�ملحليني،  �لعار�شني  مع  توزيع  وعقود  جتارية، 

قليميني، و�لدوليني«.  و�الإ

وت�شلم درع تكرمي دو�جن �لوطنية �ملهند�ض 

»�إن  وقال:  �مل�شروع  عام  مدير  �ل�شليم  م�شاعد 

ــزر�عــة لنا يف دو�جــن  تــكــرمي مــعــايل وزيـــر �ل

�لوطنية ووجوده مع جميع �لعاملني يف �لقطاع 

�لزر�عي با�شتمر�ر يف جميع �ملنا�شبات د�عًما 

همم  �شحذ  يف  ثـــر  �الأ �أكــرب  لــه  لهم،  وموجًها 

لديهم  ما  �أف�شل  ليقدمو�  �لقطاع  يف  �لعاملني 

للوطن  �ملرجوة  �لتنمية  به،ويحققو�  لينه�شو� 

و�أبنائه«.

تقديًرا ملشاركتها الـ23 يف املعرض الزراعي السعودي
 وزير الزراعة يكرم »دواجن الوطنية«
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أخبار - عالمية

تقليص توقعات حجم 
نمو التجارة العالمية

حول  �ل�شابقة  توقعاتها  �أرقــام  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  خف�شت 

 ،%6,5 من  بداًل   %5.8 �إىل  �جلاري  للعام  �لعاملية  �لتجارة  منو  ن�شبة 

�لدول  �ملنظمة من �جتاهات  رت  �ملا�شي. وحذَّ �أبريل  �أعلنته يف  �لذي 

ملو�جهة  وقــائــي  كــاإجــر�ء  �حلمائية  �شيا�شات  �تــبــاع  نحو  �ملــتــز�يــدة 

�ال�شطر�بات �القت�شادية �لعاملية.

وقالت �ملنظمة �إن حجم منو �ل�شادر�ت للدول �ل�شناعية �شي�شل 

�إىل 3.7% مع نهاية 2011، يف حني �شت�شجل �لدول �لنامية و�قت�شاد�ت 

�لدول �النتقالية )دول �أوروبا �ل�شرقية( منًو� ي�شل �إىل %8,5.

وقال �قت�شاديو �ملنظمة �إّن �لتبادل �لتجاري �لعاملي �رتفع بوترية 

�شهر �لقليلة �ملا�شية، موؤكدين �أن �آمال  �أبطاأ مما كان متوقًعا خالل �الأ

�لنمو  رقم  ن�شف  دون  ما  �إىل  حتى  ي�شل  عاملي  جتــاري  منو  حتقيق 

�ملحقق �لعام �ملا�شي، �أ�شبحت بعد �ليوم �أكرث ُبعًد�.

�ل�شناعية  �لدول  من  عدد  يف  �ل�شادر�ت  �أن  �ملنظمة  و�أو�شحت 

ا ُيثري �لقلق، ففي �أملانيا  خرية نق�شً �شهر �الأ �لرئي�شة �شهدت خالل �الأ

�نخف�شت �ل�شادر�ت من 36% يف مايو �إىل 20% يف يونيو، ثم �إىل %16 

من  �لفرن�شية  �ل�شادر�ت  تقل�شت  نف�شها،  �لفرتة  وخالل  يوليو.  يف 

9%. وباملقابل، فاإن �لتدفق �لتجاري يف �أغلب  14%، ثم �إىل  44% �إىل 

مر �لذي �شاهم يف تعوي�ض  �قت�شاد�ت �لدول �لنامية �شهد منًو� جيًد�، �الأ

تباطوؤ �لنمو �لتجاري يف �لدول �ل�شناعية.

صندوق النقد: 
تداعيات أزمة اليورو على 

النظام العالمي خطيرة
حذر �شندوق �لنقد �لدويل 

ـــن �لـــتـــد�عـــيـــات �خلــطــرية  م

ال�ــشــتــمــر�ر �أزمــــة �لـــديـــون يف 

��شتقر�ر  على  �لــيــورو  منطقة 

موؤكًد�  �لعاملي،  �ملايل  �لنظام 

وروبي  �أن ف�شل قادة �الحتاد �الأ

يف �حــتــو�ء �أزمــة �لــديــون �لتي 

ــة �لــعــمــلــة  ــطــق ــف مبــن ــعــ�ــش ت

وروبية �ملوحدة �شيوؤدي �إىل خماطر ج�شيمة على �القت�شاد �لعاملي. �الأ

و�حتاجت 3 دول من منطقة �ليورو �لتي ت�شم 17 دولة �إىل حزمة �إنقاذ 

ن وهي �ليونان و�أيرلند� و�لربتغال، لكن خالل �شهور �ل�شيف  مايل حتى �الآ

�حلايل ظهرت موؤ�شر�ت على خطورة �لو�شع �ملايل لدول �أخرى يف �ملنطقة 

مر �لذي �أ�شار  مثل �إيطاليا و�إ�شبانيا مع �رتفاع معدالت �لدين �لعام لديها �الأ

�إىل �حتمال �نتقال �لعدوى �إىل �قت�شاد�ت �أكرب د�خل �ملنطقة.

وذكر �ل�شندوق يف تقريره ن�شف �ل�شنوي عن �آفاق �القت�شاد �لعاملي 

�أنه �إذ� ��شتمرت �أزمة �لديون و�نتقلت من �لدول �لهام�شية يف �ملنطقة �إىل 

يف  �شديدة  ��شطر�بات  �إىل  ذلك  يوؤدي  ف�شوف  فيها  �لرئي�شية  �لدول 

�لنظام �ملايل �لعاملي.

النمسا تتجه لمقاضاة المجر بسبب نظام جديد للقروض العقارية
مــ�ــشــاعــدة  �إىل  تـــهـــدف  خــطــة  ـــــــارت  �أث

�حلا�شلني على قرو�ض عقارية بعمالت �أجنبية 

على �شد�د ديونهم بتكلفة منخف�شة من خالل 

�ل�شوق  �شعر  من  باأقل  جنبية  �الأ �لعملة  تقييم 

�حلكومة  �أكــدت  حيث  �لنم�شا،  غ�شب  حالًيا 

�لنم�شاوية تفكريها يف مقا�شاة �ملجر حلماية 

م�شالح �لبنوك �لنم�شاوية �لعاملة هناك.

�لنم�شاوية  »�أيــه.بــي.�أيــه«  وكالة  وذكــرت 

نباء �أن وز�رة مالية �لنم�شا تدر�ض حالًيا ما  لالأ

�إذ� كان �لقانون �ملجري �جلديد ميثل �نتهاًكا 

وروبــي  �الأ �الحتاد  �ملال يف  ر�أ�ض  لقو�عد حرية 

�لعدل  حمكمة  �إىل  �للجوء  ميكن  كان  �إذ�  وما 

وروبية وهيئة �شوق �ملال  وروبية و�ملفو�شية �الأ �الأ

وروبي. يف �الحتاد �الأ

�ملــجــريــني  مــن  الف  �الآ ــات  مــئ و�خـــتـــار 

ـــرت��ـــض بــالــعــمــلــة �لــ�ــشــويــ�ــشــريــة نــظــًر�  �الق

�لقرو�ض  هذه  على  �لفائدة  �شعر  النخفا�ض 

�ملالية  زمـــة  �الأ على  �ل�شابقة  �لــفــرتة  خــالل 

�لديون  هذه  قيمة  ولكن   ،2008 عام  �لعاملية 

يف  �لكبري  �الرتــفــاع  ب�شبب  ب�شدة  ت�شخمت 

�شارت  �لتي  �ل�شوي�شرية  �لعملة  �شرف  �شعر 

��شطر�ب  ظل  يف  للم�شتثمرين  �آمًنا  مــالًذ� 

�أ�شو�ق �ملال �لعاملية.

حكومة  به  تقدمت  �لــذي  للقانون  ووفــًقــا 

�لوزر�ء  رئي�ض  بقيادة  �الئتالفية  �لو�شط  ميني 

�شرف  �شعر  حتديد  مت  فاإنه  �أوربـــان،  فيكتور 

ثابت للعملة �ملجرية قدره 180 فرونيت جمري 

لكل فرنك �شوي�شري، يف حني �أن �شعر �لفرنك 

يف �ل�شوق حالًيا يرت�وح حول 240 فرونيت.

وقالت  �لقانون  هذ�  �لبنوك  �نتقدت  وقد 

و�لدولية من  �إىل �ملحاكم �ملجرية  �شتلجاأ  �إنها 

�حلكومة  قالت  نف�شه  �لوقت  يف  �إلغائه،  �أجــل 

�إلغاء هذ�  نفقات يف حال مت  �أي  �شتغطي  �إنها 

�لقانون باأحكام ق�شائية حملية �أو دولية.
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شهدت  اهلل-  رحمه   - سعود  آل  عبدالعزيز  امللك  ي��د  على  اململكة  توحيد  على  م��رت  عامًا  وثمانون  واح��د 
الذي حتتفل  اليوم  األصعدة، ويف هذا  الوطنية على مختلف  باملكتسبات  وارتقاء  تطورات عدة،  اململكة  فيها 
امللك  اتبعها  التي  املالية  اإلدارة  ح��ول  ت��دور  األف��ق  تلوح يف  اقتصادية  ذك��رى  ثمة  الوطني  بيومها  اململكة  فيه 
عبدالعزيز آل سعود - رحمه اهلل - يف تيسير اقتصاد بالده يف تلك الفترة من الزمن، باعتبارها األساس الذي 
قام عليه بناء اقتصاد شامل جنح يف التصدي ألزمات عاملية متالحقة، وفيها تظهر حكمته الكبيرة وخبرته 
باملال واالقتصاد، ومدى استشرافه للمستقبل البعيد، من خالل إرث إداري ومالي تركه ألمته كقاعدة وأساس 

ملا أعقبه من تطور على يد أبنائه.

قواعد الحكمة 
تستشرف المستقبل

امللك عبدالعزيز واإلدارة املالية..

أسواق سعودية
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ت�حيد البالد اقت�شادًيا ومالًيا

�مللك عبد�لعزيز  تفكري  �ململكة جغر�فًيا، �جته  توحدت  �أن  بعد 

من  �ملالية  �لنو�حي  ومالًيا،كون  �قت�شادًيا  توحيدها  �إىل  �هلل  رحمه 

عملة ونظم جتارة و�إد�رة كانت خمتلفة فيما بني �ملقاطعات باململكة، 

وحتى يف د�خل �ملقاطعة �لو�حدة بدرجة كبرية، ومتثلت هذه �خلطوة 

مور �ملالية وتوحيدها يف ثالثة حماور هي: يف تنظيم �الأ

حت�شني  يف  ت�شهم  �لتي  و�ملالية  �القت�شادية  طــر  �الأ و�شع  �أواًل: 

�لو�شع �ملعي�شي و��شتنباط م�شادر �إير�د�ت جديدة.

ثانًيا: توحيد �لعملة �لتي تعد رمًز� للوحدة و�ل�شيادة �لوطنية.

ثالًثا: تطوير �مليز�نية كاأد�ة للتخطيط و�ملر�قبة. 

طر االقت�شادية واملالية: االأ

مبا�شرة  فــو�ئــد  لــه  كانت  �ململكة  توحيد  �أن  �لبع�ض  يظن  قــد 

ير�د�ت �حلكومية من �حلج  للملك عبد�لعزيز العتقادهم بزيادة �الإ

�جلديدة  �لـــوالء�ت  �أن  فيه  �شك  ال  مما  لكن  و�لــزكــاة،  و�ل�شر�ئب 

جلبت معها �أعباًء �شخمًة ناءت بها �مليز�نية، وتظهر ميز�نية 1350-

من وحدها مثلت 34% من �مليز�نية، �أما �أرقام  1351هـ �أن نفقات �الأ

�مليز�نية �لكلية فتظهر تو��شع �لنفقات و�شيق �حلال.

و��شتمر �حلال هكذ� حتى �كت�شاف �لبرتول ب�شورة جتارية يف 

عام 1357هـ )1938م(،لكن مل ي�شهم �لبرتول ب�شــورة ملمو�شة يف 

�رتفعت  1368هـ )1949م( حني  �ململكة حتى عام  حت�شني عائد�ت 

�أن تتحقق هذه  12 مليون دوالر، وقبل  �إىل ما يقارب  ح�شة �ململكة 

�لرئي�شان  �ملــورد�ن  تاأثر  �لدولة  مو�رد  يف  و�لنوعية  �لكمية  �لقفزة 

ير�د�ت وهما: �حلج و�جلمارك، وب�شورة غري مبا�شرة �ل�شر�ئب  لالإ

�لعاملية  و�حلرب  )�لك�شاد(  �لعاملية  �القت�شادية  بالظروف  و�لزكاة 

�شافة للجفاف يف د�خل �ململكة. �لثانية باالإ

حاالتها،  �أح�شن  يف  �لن�شف  �إىل  تدنت  �حلجاج  �أعد�د  �أن  كما 

�حلج  ر�شوم  يف  متثلت  �لتي  �ملبا�شرة  ـــر�د�ت  ي �الإ تاأثرت  وبالتايل 

و�إنعا�ض  و�لتبادل  �لتجارية  �حلركة  من  �ملبا�شرة  غري  يــر�د�ت  و�الإ

�القت�شاديات �ملحلية.
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�لوثائق  فتك�شف  و�لــ�ــشــر�ئــب  �لــزكــاة  مـــورد�  �أمـــا 

�لتاريخية عن جو�نب �شعفها، حتى �أن كثرًي� من �لبلد�ن 

تتعدَّ  مل  وبع�شها  �لزكاة،  عليه  جتب  �أحد  فيها  يكن  مل 

زكاتها ب�شعة رياالت، وقد و�شل �حلال ببع�شهم ف�شاًل 

قد  باأنهم  �مللك  �أعلمو�  �أن  زكاة  �أن�شبة  وجود  عن عدم 

م�شافته،وبرغم  من  لياأكلو�  عليه  للقدوم  ي�شطرون 

مكتوف  عبد�لعزيز  �مللك  يقف  �ملو�رد مل  �ل�شح يف  هذ� 

جيولوجيا  لــدر��ــشــة  �خلــــرب�ء  ��ــشــتــقــدم  فــقــد  ــــدي  ي �الأ

�لزر�عية  ر��شي  و�الأ �ملياه  م�شادر  و��شتك�شاف  ر�ض،  �الأ

�ل�شاحلة، وكذلك ال�شتغالل �لذهب يف منطقة �حلجاز 

م�شادر  تطوير  يف  �أماًل  و�لر�شا�ض  و�لنحا�ض  و�لف�شة 

ير�د�ت، متتاز بالتنوع و�لثبات و��شتنباطها. لالإ

�ل�شكوك  ــاإعــطــاء  ب ـــزر�عـــة  �ل �لـــدولـــة  و�ــشــجــعــت 

و��شتوردت  و�أحــيــاهــا،  ــا  �أر�ــشً ملك  مــن  لكل  �ل�شرعية 

للمز�رعني،  مي�شرًة  ا  قرو�شً ودفعت  �لزر�عية،  الت  �الآ

مكانات  �الإ �شح  ملعاجلة  و�شائل  �حلكومة  ��شتحدثت  كما 

وقد  �أخـــرى،  جهة  مــن  �لنفقات  حجم  جهة،وكرب  مــن 

�أجمل بع�ض �لكتاب هذه �ملعاجلات يف:

زكاتهم  ـــع  ودف �حلــكــومــة  يف  �لــتــجــار  ثــقــة  ــد  ــز�ي ت  •
عربها.

ـــض  روؤو� �أ�ــشــحــاب  ــار  وكــب �لــتــجــار  مــن  • �القـــرت��ـــض 
مو�ل.  �الأ

تنمية  يف  للم�شاعدة  جنبية  �الأ و�حلكومات  �لتجارية  �ملوؤ�ش�شات  دعوة   •
�لبالد.

عليها  �ملناف�شة  �أ�شبحت  �لتي  �لتعدين،  �متياز�ت  �إىل  �شافة  باالإ هذ� 

مريكية. وىل لل�شركة �الأ �شديدة، خا�شة بعد �نت�شار �أخبار �الكت�شافات �الأ

اإ�شدار العملة ال�شع�دية: 

خر  الآ تختلف من جزء  �ململكة  و�ملالية يف  �القت�شادية  و�شاع  �الأ كانت 

بني  �لتجارية  �لعالقات  باختالف  وكذلك  به،  �ملحيطة  ظروفه  باختالف 

�أهم  ولعل  وخارجها،  �لعربية  �جلــزيــرة  د�خــل  حوله،  ومــا  �لقطر  ذلــك 

�حلجاز  ففي  منطقة،  كل  يف  �ل�شائدة  �لعملة  هو  �الختالف  هذ�  مظاهر 

كان �لتد�ول بالعملة �لعثمانية �ملعروفة بـ »�ملجيدي« ثم بالريال �لها�شمي، 

ماريا  )ريــال  �لنم�شاوي  �لريال  منها  �لعمالت  من  عدد  تنت�شر  جند  ويف 

تريز�( �ملعروف عند �أهل جند بـ»�لفرن�شي« و�جلنيه �الإجنليزي و�لبيزة، 

كان  �لهندية،كما  وبالروبية  �لعثماين  بالريال  �لتعامل  كان  ح�شاء  �الأ ويف 

و�جلنيه  تريز�  ماريا  وريال  �لعثمانية،  باللرية  وع�شري  جاز�ن  يف  �لتد�ول 

�الإجنليزي و�لروبية �لهندية.

هذ� �خلليط من �لعمالت �أوجدته ظروف ��شطر�رية، حيث �إن تكوين 

�أو  �إليه جزء  لي�شم  �أي مل يكن هناك كيان قائم  �ل�شفر،  بد�أ من  �ململكة 

�أجز�ء من مناطق �أخرى، بل �إن كل �أجز�ء �ململكة �ن�شم بع�شها �إىل بع�ض 

لتكون �ململكة �لعربية �ل�شعودية. 

�لظرف  ميليه  مبا  عبد�لعزيز  �مللك  معه  تعامل  �ل�شعب  �لو�شع  هذ� 

�لقائم، ومت ذلك باأ�شلوبني: �أحدهما: �إ�شفاء �ل�شرعية على بع�ض �لعمالت 

جنبية، بو�شع ��شم بع�ض مناطق �ململكة عليها، حيث و�شعت كلمة جند  �الأ
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يف  �لعملة  هــذه  طــرح  �أدى  ولقد  جنــد«،  و�شلطان 

�لها�شمية  بالعملة  �لتعامل  �إيقاف  �إىل  �ــشــو�ق  �الأ

و�لعمالت �لعثمانية.

يف  للنقد  نظام  �أول  �شدر  1346هــــ  عــام  ويف 

�لنقد  »نــظــام  با�شم  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

وبناء  �لعربي،  بالنقد  �مل�شمى  �لنجدي  �حلجازي 

ون�شف  �لعربي  �لريال  �شك  مت  �لنظام  هذ�  على 

وقد  �خلال�شة،  �لف�شة  من  �لريال  وربــع  �لريال 

للريال  مماثلة  وتق�شيماته  �شرفه  قيمة  و�شعت 

د�رة �إحالله  �لعثماين، لي�شهل على �لنا�ض وعلى �الإ

ا  �أي�شً �لنظام  �لعثمانية،ويف ظل ذلك  �لعملة  حمل 

�لقر�ض  ون�شف  �لقر�ض  فئة  من  �لقرو�ض  �شك  مت 

وربع �لقر�ض من �لنحا�ض.

وقد ربط نظام �لنقد �حلجازي �لنجدي قيمة 

�لذهبي، حيث  �الإجنليزي  باجلنيه  �لعربي  �لريال 

�لذهب،  �الإجنليزي  »�جلنيه  �لنقد:  نظام  جاء يف 

�شا�ض لقيا�ض �أ�شعار �لعملة �لف�شية �لعربية«  هو �الأ

وقد جعل �جلنيه �الإجنليزي �لذهب ي�شاوي ع�شرة 

�أو  �أمريية،  قرو�ض  وع�شرة  مائة  �أو  رياالت عربية، 

مائتني وع�شرين قر�ًشا د�رًجا، �أي �أن �لريال �لعربي 

�ثنني وع�شرين  �أو  �أمريًيا  �أحد ع�شر قر�ًشا  ي�شاوي 

ن�شت  فقد  �لعربي  �لريال  وحلماية  د�رًجا،  قر�ًشا 

�لنجدي  �لنقد �حلجازي  �لتا�شعة من نظام  �ملادة 

�جلنيه  �إىل  �لعربي  �لــريــال  حتــويــل  قابلية  على 

�ملذكور  �ل�شرف  �شعر  ح�شب  �لذهبي  �الإجنليزي 

باجلنيه  �لعربي  �لريال  ربط  و�شبب  �لنظام،  يف 

�لدولة  �أن  �أحدهما:  �أمــر�ن:  �لذهبي  �الإجنليزي 

�خلارجية  م�شرتياتها  وت�شدد  �إيــر�د�تــهــا  ت�شتلم 

�أن  خــر:  �الآ مــر  و�الأ �لذهبي،  �الإجنليزي  باجلنيه 

�لعمالت  �أقـــوى  مــن  �لذهبي  �الإجنــلــيــزي  �جلنيه 

�لدولية يف ذلك �لوقت تبًعا لقوة بريطانيا �لعظمى. 

�أ�شبح  وفئاتهما  و�لقر�ض  �لعربي  �لريال  وباإ�شد�ر 

�ل�شعودية  للدولة  �لر�شمية  �لعملة  �لعربي  �لريال 

�بتد�ًء من غرة �شهر �شعبان عام 1346هـ. 

ويف ظــل ذلـــك �لــنــظــام وحــ�ــشــب نــ�ــض �ملـــادة 

�ل�شاد�شة منه فقد فر�شت �لدولة ر�شوًما جمركية 

�شمحت  بينما  �ململكة،  �إىل  �لف�شة  دخــول  على 

جمركية  ر�شوم  دون  �لبالد  �إىل  �لذهب  بدخول 

عــمــالت،�أو  �شكل  يف  �شو�ء  منها  خروجه  ومنعت 

هو  جــر�ء  �الإ ذلك  من  و�لق�شد  �شبائك،  �شكل  يف 

حماية �لعملة �ملحلية وتوفري �لغطاء لها.

�ــشــعــار  �أ ــفــاع  الرت ونتيجة  1355هـــــ  عــام  ويف 

�لريال  �شك  �أعــيــد  �لعاملية  ــو�ق  �ــش �الأ يف  �لف�شة 

بحجم  ولكن  ا،  �أي�شً �لف�شة  من  وفئاته  �لعربي 

�شك  �أعيد  كما  1346هـــ  عــام  �إ�ــشــد�ر  من  �أ�شغر 

كتب  وقد  نف�شه،  �ل�شابق  باحلجم  وقتها  �لقر�ض 

على �لريال �لنم�شاوي )ريال ماريا تريز�(، وو�شعت كلمة جند كذلك على �لبارة �لعثمانية 

و�لروبية �لهندية و�لقرو�ض �مل�شرية من فئة ع�شرة قرو�ض وخم�شة قرو�ض، وو�شعت كلمة 

�حلجاز على �لريال �لعثماين، و�لبارة �لعثمانية و�لقرو�ض �لف�شية �لعثمانية.

�لتعامل  بقبول  يق�شي   1347  /3/13 يف   176 برقم  ملكي  �أمــر  �شدور  و�لــثــاين: 

�أم  70 من جريدة  جنبية. وكان قد �شبق ذلك �ملر�شوم ن�شر بالغ يف �لعدد  بالعمالت �الأ

1344/10/24هـ يق�شي بقبول �لتعامل بالريال �لعثماين، وال �شك  �لقرى �ل�شادرة يوم 

�لعمالت  �شرف  �شعر  حتديد  �أ�شا�شها  على  يتم  موحدة  عملة  وغياب  �لعمالت  تعدد  �أن 

�مللك  عن  يغب  ومل  �لر�شمية،  وللجهات  للمتعاملني  كثرية  م�شكالت  ي�شبب  جنبية  �الأ

عبد�لعزيز �إدر�ك هذه �مل�شاكل رغم �ن�شغاله مبا هو �أهم، فقد فكر عام 1336 يف �شك 

من  نحا�شية  عملة  ب�شك   1344 عام  �لفكرة  تلك  نفذ  ثم  جند،  ل�شلطنة  نحا�شية  عملة 

�ل�شعود ملك �حلجاز  »عبد�لعزيز  عليها  نق�ض  �لقر�ض  وربع  �لقر�ض  ون�شف  �لقر�ض  فئة 
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محمد اليامي - كاتب �قت�شادي

عن  �حلديث  يكرث  توحيده،  ذكرى  يف  بالوطن  نحتفي  ونحن  عام  كل  يف 

و�جب  ومعه  �ملن�شف،  �لر��شد  على  للوطن  حق  وهــذ�  �ملنجز�ت،  من  كثري 

ف�شل. �لتقييم و�لبحث عن �الأ

ي�شي  ا  �أي�شً لكنه  د�ئم،  ريع  على  �تكائه  ورغم  مثال  �القت�شادي  �ملنجز 

من  و�ال�شتثماري  �ملــايل  فالقطاع  �ململكة،  حققته  �لــذي  �لتطور  بنوعية 

�لوجود،  وعاملي  ومتنوع  كبري  �خلا�ض  و�لقطاع  �لعامل،  يف  �لقطاعات  �أقــوى 

و�إنتاجية معقولة  بناء موؤ�ش�شات خدمية  د�ئًما يف  نفاق �شاعدت  �الإ وم�شتويات 

�إجمااًل. �لتجربة �ل�شناعية، و�لتجربة �القت�شادية  قيا�ًشا بحد�ثة 

�لقيمة  مثل  متنوعة  منظومة  تعترب  �لتي  بالقيم  نفتخر  دوًمـــا  نــنــا  والأ

و�لوطنية  و�لريا�شية  و�لبيئية  ن�شانية  و�الإ و�الجتماعية  و�القت�شادية  �لدينية 

نار
م

�ل�شعود  »عبد�لعزيز  �جلديد  �ــشــد�ر  �الإ على 

من  بـــداًل  �لــ�ــشــعــوديــة«  �لعربية  �ململكة  ملك 

يحملها  كان  �لتي  و�شلطان جند  ملك �حلجاز 

1355هـ  عام  �إ�شد�ر  وحل  �ل�شابق،  �شد�ر  �الإ

�لــذي  1346هــــ  عــام  ــد�ر  �إ�ــش حمــل  تدريجيا 

�شو�ق عام 1357هـ.  �ختفى من �الأ

بــالــريــال  �لــتــعــامــل  ــة  ــدول �ل ت�شهل  وحــتــى 

�ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شارف  على  �ل�شعودي 

�تــفــقــت مــع فـــرع �لبنك  �لــعــاملــيــة يف �خلـــارج 

�لتعامل  قــبــول  على  �لبحرين  يف  �لــهــولــنــدي 

ــعــودي، ويف عـــام 1370هــــــ مت  ــ�ــش ــال �ل ــري ــال ب

�أ�شبح  �لــذي  �لذهبي  �ل�شعودي  �جلنيه  �شك 

من  �عتباًر�  �لتد�ول  يف  وو�شع  قانونية  عملة 

رقــم  �ملــلــكــي  �لــر�ــشــوم  مبــوجــب   1372/2/3

و�جلنيه  1372/1/26هـــ  يف   2255/1/4/30

�لذهبي  �جلنيه  يــ�ــشــاوي  �لــذهــبــي  �ل�شعودي 

�شرفه  �شعر  وحــدد  ونــقــاوة،  وزنــا  �الإجنليزي 

�لتد�ول  يف  و�شعه  وبعد  عربيا،  رياال  باأربعني 

من  �ململكة  م�شرتيات  �شد�د  و�شيلة  هو  �أ�شبح 

�خلارج بداًل من �جلنيه �الإجنليزي �لذهبي. 

�لعملة  �إ�ــشــد�ر  حلقات  مــن  حلقة  و�آخـــر 

عــبــد�لــعــزيــز رحــمــه �هلل هو  ــك  �ملــل عــهــد  يف 

باإي�شاالت  عرفت  �لتي  �لورقية  �لعملة  �إ�شد�ر 

بفئة  �شدرت  ما  �أول  �شدرت  و�لتي  �حلجاج، 

1372/11/18هـ ثم تبعتها  �لع�شرة رياالت يف 

1373/9/15هــــ وفئة  ريــاالت يف  فئة �خلم�شة 

�لريال �لو�حد يف 1375/11/23هـ.

اإع�داد امل��ازنة العام�ة 

خا�شاًّ  �هتماًما  عبد�لعزيز  �مللك  �أوىل 

»�مليز�نية«  �أدو�تها  وباإحدى  �ملالية،  د�رة  ــاالإ ب

�ملكرمة  مبكة  �أهلًيا  جمل�ًشا  �هلل  رحمه  َن  فكوَّ

بن  يحيى  بن  حممد  من  كل  وع�شوية  رئي�ًشا،  �ل�شيبي  عبد�لقادر  من  يتكون  1343هـ،  عام 

عقيل، عقيل �شقاف، وعر�بي �شجيني، بكر باب�شيل، عبا�ض مالكي، �أمني عا�شم، حممد نور 

فطاين، عبد�هلل �لدهلوي، �شليمان نائب �حلرم، تاج قطب، حممد نور مالئكة، عمر جان 

وعمر علوي، ومن مهمات هذ� �ملجل�ض �إعد�د �مليز�نية.

ب�شكل  �مليز�نية  �إعــد�د  طريقة  ف�شل  1347هـــ  عام  �ملالية  وكالة  نظام  �شدر  وعندما 

جلنة  و�جبات  �أن  وبني  �ملالية،  ملديرية  �لتابعة  �مليز�نية  جلنة  بتعليمات  جاء  عندما  �أو�شح 

عو�م  �الأ بن�شبة  �شنة مالية  ر�أ�ض كل  �ل�شنوية يف  �لو�رد�ت و�مل�شروفات  �مليز�نية هي تقدير 

حت�شيله  يتم  مال  لها  يكن  مل  �لتي  �لدو�ئر  �أما  �حل�شابات،  ذ�ت  �لدو�ئر  مبعرفة  �ل�شابقة 

فاإن �لوكالة خمولة باقتطاع ما يغطي �حتياج �لدو�ئر �لتي ال �إير�د�ت لها من �لدو�ئر ذ�ت 

ير�د�ت، وي�شتمر �حلال يف و�شع مو�زنات منفردة لكل �إد�رة حكومية حتى عام 1350هـ،  �الإ

حيث �شدرت �أول ميز�نية موحدة للملكة �حلجازية و�لنجدية وملحقاتها.

و��شتمر �حلال كذلك حتى عام 1365هـ حيث �شدرت ميز�نية ذلك �لعام يف �شكل جديد 

القيم والقيمة
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يف  لي�ض  ح�شور  لها  �ل�شعودية  �لقيمة  �أن  �لقول  من  فالبد  و�ل�شحية، 

قد�ض،  �الأ �ملكان  وخدمة  �ملكانة  بحكم  ولكن  وحدهم،  �ل�شعوديني  وجد�ن 

كانت  �ل�شيا�شي،  وحتى  خــوي،  �الأ �لكرم  وبحكم  �مل�شرف  �لتاريخ  وبحكم 

ن�شيبنا  من  �لعربية  و�لقوة  �شالمية،  �الإ و�لقيادة  قليمية،  �الإ �ل�شد�رة 

�حلكمة  ومزجه  �حلكم،  عر�قة  بف�شل  هو  ثم  �هلل  من  ف�شل  وهو  دوًمــا، 

و�لعلم باحللم. باحلنكة، 

للمكانة  �أو�شلتها  �ل�شعودية،  �لقيم  �أن  تعرف  بذلك،  �شك  بال  ت�شعر 

�إىل  �لقول  وميكن  �لطليعة،  يف  تعترب  و�لتي  و�ملقدرة  �ملحرتمة  �ل�شيا�شية 

مكانة �قت�شادية و�أن بدرجة خمتلفة وبرزق مقدر لها، ب�شمات يف تاريخ 

مة و�ملنطقة و�لعامل ال يخطئها �ملن�شف. �الأ

ف�شل تقنًيا، �شناعًيا،  قوى و�الأ ومن باب �حلب نف�شه تتمنى �أن تكون �الأ

�أدبًيا، و�شلوكًيا، �أن تكون �شاحب �لفرد �ملنتج، �مل�شاهم يف تنمية ال ترتكز 

ف�شيًئا،  �شيًئا  تتحقق  �أمنياتك  �أن  و�أب�شرك  طبيعي،  مورد  على  با�شتمر�ر 

�لوطني  وو�جبنا  مــر،  �الأ ويل  لــدى  موجودة  برغبة  م�شتمر،  �شالح  فاالإ

وجري�ننا،  �أطفالنا،  ووجــد�ن  وجد�ننا،  يف  حمبوبة  موجودة  جنعلها  �أن 

و�أحبائنا. و�أ�شدقائنا، 

مبوؤ�ش�ض  و�حلــب،  و�لوحدة  بالتوحيد  تذكري  �لوطني،  �ليوم  ذكــرى 

�لتناف�ض  خر،  �الآ مع  للتناف�ض  حتفيز�  ا  �أي�شً تكون  �أن  يجب  وهي  �لبالد، 

�ل�شعودية  �لقيم  ير�شخ  �أن  ميكن  و�لــذي  �لقيم،  على  �ملرتكز  يجابي  �الإ

ن�شانية �لعامة. �خلا�شة من بني �لقيم �الإ

امل�شادر:

عبد�لعزيز-  �مللك  عهــد  يف  �ملاليــة  د�رة  �الإ  •
عبد�هلل بن حممد �لفي�شل.

�إقليم �حلجاز وعو�مل  • �إبر�هيم فوز�ن �لفوز�ن، 
نه�شته �حلديثة.

�شالح �الجتماعي  • عبد�لفتاح ح�شن �أبو علية »�الإ
يف عهد �مللك عبد�لعزيز«.

عهد  يف  �ملالية  �ل�شيا�شة  �ل�شعيبي،  د.�شالح   •
�مللك عبد�لعزيز.

ومالمح  �القت�شادية  �لتنمية  عي�شى،  �شيد   •
�لعربية  باململكة  �لتنمية  خطط  ومــنــجــز�ت 

�ل�شعودية.

مصادر إيرادات الدولة في عهد المؤسس
�ل�شنوية. ير�د�ت  �الإ من  كرب  �الأ �لن�شيب  ت�شكل  �لتي  • �جلمارك 

• �لزكاة.
باأنف�شهم(. بذلك  يقومون  ال  عندما  �ملكلفون  يوؤديها  عينية  �أو  نقدية  مبالغ  )وهي  • �جلهاد 

و�لهاتف. و�لربق  • �لربيد 
�لنقل. و�شائط  ُوماّلك  �ملالحة  �شركات  تدفعها  �لتي  • �ل�شر�ئب 

�لدولة. �أمالك  • �إيجار�ت 
�ملرور. وتذ�كر  �ل�شفر  جو�ز�ت  • قيمة 

�ل�شركات. على  �ملفرو�شة  و�لر�شوم  �لق�شائية  جر�ء�ت  و�الإ �لعدل  كتاب  �لطو�بع،  • ر�شوم 
�ململكة. مناطق  يف  ذلك  �متياز  �ملمنوحة  �ملعادن  عن  �لتنقيب  �شركات  من  �حلكومة  • حقوق 

كما �شدرت �شاملة جلميع مناطق �ململكة، ويف 

عام 1367 هـ كونت جلنة للميز�نية يف وز�رة 

�ملالية وع�شوية  وزير  برئا�شة م�شت�شار  �ملالية 

�ملحا�شبات  ــو�ن  دي ورئي�ض  �ملاليني  �خلــرب�ء 

ــر �ــشــوؤون  �لــعــامــة و�لــــــو�رد�ت �لــعــامــة ومــدي

حت�شري  �للجنة  هذه  مهمة  وكانت  �مليز�نية، 

و��شتمر  تنفيذها،  ومر�قبة  وتبليغها  �مليز�نية 

1373هــــ حيث  عــام  ذلــك حتى  على  �حلـــال 

�أ�شبحت كل وز�رة �أو م�شلحة حكومية تتوىل 

�إعد�د ميز�نيتها وتناق�شها مع وز�رة �ملالية.

عبد�لعزيز  �مللك  �أن  �شبق  مما  ويظهر 

د�رة �ملالية جيد�،  رحمه �هلل كان مهتماًّ باالإ

كما �أنه فكر يف �إعد�د ميز�نية موحدة للبالد 

منذ عام 1348هـ، وقد حتقق ذلك عام 1350 

�ملايل  للو�شع  �حلكيمة  �إد�رتــه  �أدت  وقد  هـ، 

�إىل حدوث مفارقة كربى، ففي عام 1346هـ 

�لنقود  مــن  حتــوي  ــة  ــدول �ل خزينة  تكن  مل 

�أنه �أ�شبح عام  �إال  �ألفي ريال جميدي،  �شوى 

1350هـ حو�يل ع�شرة ماليني ريال عربي.
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دول الخليج وأوربا

المصرفية اإلسالمية 
تقود العالقات التجارية
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 á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ÚH ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG äó¡°T

 òæe  á°UÉN  á«°VÉŸG  Oƒ≤©dG  ∫ÓN  áYQÉ°ùàe  äGQƒ£J  »`̀HhQh C’G  OÉ–’Gh

 â°ù°SCG  »àdGh  ,1988  ΩÉY  ‘  ÚÑfÉ÷G  ÚH  á`̀jQÉ`̀W E’G  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ

 ∞∏à  ≥«KƒJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  IôM  IQÉŒ  á≤£æe  AÉ°ûfEÉH  ≥∏©àJ  äÉ°VhÉØŸ

 .…OÉ°üàb’G ÖfÉ÷G á°UÉN ,ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG ä’É›

 ÖfÉL  øe  QGô°U E’G  »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éŸ  áãjóM  á°SGQO  ó°UôJh

 ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh »HhQh C’G OÉ–’G ÚH äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈∏Y Úaô£dG

.¿ÉeõdG øe øjó≤Y øe Üô≤j Ée QGóe ≈∏Y IÒ°ùŸG A§H ºZQ

�لعامل  �أقاليم  �أهم  �لعربي من  تعد منطقة �خلليج 

على �الإطالق فيما يتعلق مبو�رد �لطاقة، وخا�شة �لنفط 

ر�ض يف  �خلام و�لغاز �لطبيعي، حيث يحت�شن باطن �الأ

�خلام  �لنفط  من  برميل  مليار   700 من  �أكــرث  �خلليج 

�الحتياطي  �إجمايل  من   )%66( موؤكدة  كاحتياطيات 

�مل�شتقبل  �أن  �مل�شتقبلية  �لــدر��ــشــات  وتــوؤكــد  �لــعــاملــي. 

�لطاقة  �شد�رة  يف  و�شيبقى  مــزدهــًر�  �شيظل  �لنفطي 

�لقرن  طــو�ل  و�لتجارية  �ل�شناعية  و��شتخد�ماتها 

�لو�حد و�لع�شرين.

عمل  ال�شتمر�ر  �لبرتول  �أهمية  وروبيون  �الأ ويدرك 

 %70 ي�شكل  �إذ  �الحتـــاد،  بـــدول  �القــتــ�ــشــادي  �لنظام 

�لتعاون  وروبــي من دول جمل�ض  �الأ و�رد�ت �الحتــاد  من 

�خلليجي، كما يعد هذ� �لقطاع جمااًل خ�شًبا ال�شتثمار 

ـــي  وروب �الأ �الحتـــاد  ويفر�ض  بــل  وروبـــيـــة،  �الأ �ل�شركات 

�ملكا�شب  من  يزيد  مما  �مل�شتورد  �لنفط  على  �شر�ئب 

وروبية من ��شتري�د �لنفط. �الأ
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�ملالية  �شو�ق  �الأ يف  قوي  بوجود  �لكبرية  �خلليجية  �مل�شارف  تتمتع  �آخــر  جانب  ومن 

�مل�شروعات  من  �لعديد  تاأ�شي�ض  مع  وباري�ض،  لندن  �أ�ــشــو�ق  و�أهمها  ـــي،  وروب �الأ لالحتاد 

�القت�شادية �مل�شرتكة بني موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�ض يف �لطرفني، وتتمتع هذه �مل�شروعات 

باملز�يا و�حلو�فز �ال�شتثمارية �ملتميزة �لتي تقدمها دول �ملجل�ض.

وعلى �ل�شعيد �خلليجي فاإنه على �لرغم من �أن قارة �آ�شيا تعد من �أهم �ملناطق بالن�شبة 

وروبي ياأتي يف �ملرتبة  لل�شادر�ت �لبرتولية لدول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، فاإن �الحتاد �الأ

همية.  �لثانية من حيث �الأ

�ملنتجات  �ملجل�ض من  رئي�شًيا من �شادر�ت  ن�شيًبا  ي�شتوعب  وروبي  �الأ �أن �الحتاد  كما 

�الحتاد  يف  ع�شاء  �الأ �لــدول  ،وتعد  ملنيوم  و�الأ �لبرتوكيماوية  و�ملنتجات  �ملكررة  �لبرتولية 

وروبي ثاين �أكرب م�شتثمر �أجنبي يف �خلليج بعد �لواليات �ملتحدة. �الأ

وروبي  العالقات االقت�شادية بني دول التعاون اخلليجي واالحتاد االأ

بدول  وروبــي  �الأ �الحتاد  دول  تربط  �لتي  �شا�شية  �الأ �ل�شلعة  هو  �لنفط  �إن  �لقول  ميكن 

�لطبيعي  و�لغاز  �لنفطية  للطاقة  م�شتورد  �أكرب  وروبية  �الأ �ملجموعة  تعترب  حيث  �ملجل�ض، 

من دول �خلليج �لعربي. وبني �أكرب 15 دولة ت�شدر �إليها دول �خلليج �لعربية �لنفط، وتعد 

�إيطاليا وفرن�شا و�أملانيا و�إ�شبانيا وهولند� و�ململكة �ملتحدة وبلجيكا من �أكرب �مل�شتوردين لهذه 

وروبي و�لدويل. �ل�شلع على �مل�شتوى �الأ

وروبي م�شدًر� حل�شولها على �لن�شبة �لكربى من  وال يعد �لنفط بالن�شبة لدول �الحتاد �الأ

وروبية فقط، لكنه يعد  �حتياجاتها من �لطاقة وتو�شيع �ل�شوق �لعربي يف ت�شريف �ملنتجات �الأ

وروبية، فمن بني �أكرب خم�ض �شركات نفطية عاملية  ا جمااًل خ�شًبا ال�شتثمار �ل�شركات �الأ �أي�شً

توجد ثالث �شركات �أوروبية وهي: �شركة �شل، وبريت�ض برتوليم �أموكو، وتوتال فينا �إلف.

مد�د�ت �لنفطية يف عام 2020 مبقد�ر  وروبي عجًز� يف �الإ ويتوقع �أن يقابل �الحتاد �الأ

16 مليون برميل يومًيا مقارنة بالطلب �ليومي للطاقة. وت�شري �لدر��شات �مل�شتقبلية يف هذ� 

طاقته  ترتفع  �لذي  �لوحيد  �لتكتل  �أو  �ملنظمة  هي  تكون  قد  �أوبك  منظمة  �أن  �إىل  �ل�شدد 

يومًيا يف عام  برميل  مليون   60 �إىل   2001 يومًيا عام  برميل  مليون   31 نحو  نتاجية من  �الإ

طاقاتها  وتنمية  تو�شيع  على  �لقدرة  لديها  فقط  دول  �شت  توجد  �أوبــك  د�خل  ويف   ،2020

نتاجية بحيث ترتفع من نحو 24 مليون برميل يومًيا �إىل نحو 48 مليون برميل يومًيا يف  �الإ

عام 2020، ومن هذه �لدول ثالث دول يف جمل�ض �لتعاون �خلليجي، هي �ل�شعودية 

خرى يف �لعر�ق و�إير�ن وفنزويال. مار�ت، فيما متثلت �لدول �الأ و�لكويت و�الإ

وروبية املبادالت التجارية اخلليجية االأ

تطورت �ملبادالت �لتجارية بني دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي 

�ملا�شية  �ل�شنو�ت  كبرًي� خالل  تطوًر�  وروبي  �الأ و�الحتاد 

�خلليجية  �ل�شادر�ت  تطور  �أن  يالحظ  �أنــه  ،�إال 

�أ�شرع من تطور �لو�رد�ت  وروبي كانت  لالحتاد �الأ

منه، وعلى �شعيد كل دولة خليجية على حدة، نرى 

وروبــي  �الأ لالحتاد  ول  �الأ �خلليجي  �لتجاري  �ل�شريك  تعترب  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن 

�لــو�رد�ت �خلليجية و%93  �إجمايل  �لــو�رد�ت( من  38% )�لثانية من حيث  بح�شة قدرها 

همية �لكبرية لل�شادر�ت �ل�شعودية �شادر�ت  من �إجمايل �ل�شادر�ت �خلليجية، وتعك�ض �الأ

وىل من حيث �لو�رد�ت( بح�شة  مار�ت )�الأ �لبرتوكيماويات. تليها يف �ملرتبة �لثانية دولة �الإ

�لثالثة بح�شة  �لو�رد�ت و1% فقط من �ل�شادر�ت،وتاأتي قطر يف �ملرتبة  39% من  قدرها 

همية �لن�شبية لل�شادر�ت �لقطرية  قدرها 9% من �لو�رد�ت و4% من �ل�شادر�ت، وتعك�ض �الأ

�شادر�ت �لغاز و�لبرتوكيماويات.

وتعترب �ململكة هي �لدولة �خلليجية �لوحيدة �لتي حتتفظ بفائ�ض جتاري )غري نفطي( 

مار�ت �لعربية  وروبي بقيمة 8.742 مليون دوالر �أمريكي. يف حني حتتفظ  �الإ مع �الحتاد �الأ

وروبي بقيمة 25.573 مليار دوالر. باأكرب ر�شيد عجز جتاري غري نفطي مع �الحتاد �الأ

وي�شجل هنا �أن دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي تعد خام�ض �أكرب �شوق بالن�شبة لل�شادر�ت 

بح�شة  �ملجل�ض  لدول  ول  �الأ �لتجاري  �ل�شريك  وروبــي  �الأ �الحتاد  دول  تعد  بينما  وروبية  �الأ

لدول  �لتجارية  �ملبادالت  �إجمايل  من   %18 قدرها 

�ملجل�ض عام 2006. 

من  �خلليجية  �لـــو�رد�ت  لقائمة  بالن�شبة  �أمــا 

و�أجــهــزة  الت  �الآ فتت�شدرها  ـــــي،  وروب �الأ �الحتـــاد 

�مل�شنعة  �ملـــو�د  ــم  ،ث  %54.8 بن�شبة  �التــ�ــشــاالت 

�لكيماويات  ثم   ،%10.6 �ملنوعة  �ملو�د  ثم   ،%15.4

غذية و�حليو�نات �حلية بن�شبة %4.7،  9.1%، ثم �الأ

ثم �ملو�د �خلام بن�شبة %1.6.

جتارة اخلدمات

وروبية من حجم  ت�شتفيد مو�زين �ملدفوعات �الأ

�ملجل�ض  دول  مــع  �ل�شخمة  �خلــدمــات  يف  �لتجارة 

وروبــي  �الأ �الحتــاد  دول  يف  �خلليجية  �ل�شياحة  مثل 

أسواق خليجية
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�ملجل�ض  لــدول  وروبــيــة  �الأ �ملوؤ�ش�شات  توفرها  �لتي  و�ملــقــاوالت  �ال�شتثمار  وخدمات 

و�خلدمات �مل�شرفية و�لعالج و�لتعليم وغري ذلك من �ل�شادر�ت غري �ملنظورة لدول 

وروبية يف منطقة �خلليج من  �لعاملة �الأ وروبي،، كذلك حتويالت �لقوى  �الحتاد �الأ

�أجور ومرتبات.

نحو  وروبــيــة   �الأ �لـــدول  قبل  مــن  قوية  حتــركــات  توجد  مت�شل،  �شعيد  وعلى 

عن  �مل�شوؤولة  �لفائدة  حتركات  من  للحد  �شالمي  �الإ و�لتمويل  �شالمية  �الإ �ل�شريفة 

�أول  �شالمي«  �الإ بريطانيا  »بنك  يعد  �لعامل،  يف  �ال�شتهالكية  �ملــو�د  �أ�شعار  ت�شخم 

�ألف عميل   35 2004، ولديه  �أوروبا عام  �إ�شالمية يف  م�شرف يقدم خدمات مالية 

�شالمي �أعماله عام  وروبي �الإ وثمانية فروع يف بريطانيا، كما بد�أ بنك �ال�شتثمار �الأ

لت�شهيل  �إجــر�ء�ت  �لربيطانية عدة  �ملال  وز�رة  �تخذت  وقد  ا،  �أي�شً لندن  2006 يف 

�حلكومة  وقــررت  �لربيطاين،  �مل�شريف  �لنظام  �شمن  �شالمية  �الإ �مل�شارف  عمل 

�شالمية يف ميز�نية 2007,  �إدر�ج �إجر�ء�ت توؤ�ش�ض لنظام قانوين للخدمات �ملالية �الإ

كما �أعلن بنك »لويدز تي ��ض بي« عن بدء تقدمي 

�أحكام  مع  تتفق  ــا  �أوروب يف  م�شرفية  خدمة  �أكرب 

�شالمية وموجهة لل�شركات يف حماولة  �ل�شريعة �الإ

»بنك  وقــام  �شالمية،  �الإ مـــو�ل  �الأ روؤو�ـــض  جلــذب 

من  ليقدم  �إ�شالمية  نو�فذ  بفتح  ��شكتالند«  �أوف 

وىل  �شالمية للمرة �الأ خاللها خدماته �مل�شرفية �الإ

ول فروعه يف منطقة �ل�شرق  من خالل �فتتاحه الأ

و�شط يف �لبحرين. �الأ

اال�شتثمارات

يف  �شخمة  ��شتثمار�ت  �ملجل�ض  لــدول  يوجد 

حجم  يف  �شاآلة  تقابلها  وروبــــي،  �الأ �الحتــاد  دول 
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وروبية يف دول �ملجل�ض، تتوزع على قطاعات عدة، �أبرزها �لتكنولوجيا و�خلدمات  �ال�شتثمار�ت �الأ

مريكية �لتي ترتكز متاًما يف قطاع �لبرتوكيماويات.  و�ملال و�ل�شياحة على عك�ض �ال�شتثمار�ت �الأ

اتفاقية التجارة احلرة

�إىل  �لتو�شل  بهدف  �لتجاريني  �شركائها  مع  حو�ر  يف  �لدخول  �ملجل�ض  دول  قررت  عندما 

بناًء  وذلك  وربــي،  �الأ �الحتاد  مع  �لبد�ية  كانت  �القت�شادي،  �جلانب  يف  �تفاقيات  �أو  ترتيبات 

على قر�ر �ملجل�ض �لوز�ري يف دورته �حلادية ع�شرة )يونيه 1984( �لذي �أقر مبد�أ �لدخول يف 

�لدولية،  �القت�شادية  و�ملجموعات  �لدول  وبني  �ملجل�ض كمجموعة  دول  بني  مبا�شرة  مفاو�شات 

وربية. �بتد�ًء باجلماعة �الأ

يف   1984 نوفمرب  يف  وربية  �الأ و�جلماعة  �ملجل�ض  دول  بني  ��شتطالعي  �جتماع  �أول  عقد  وقد 

�جتماع  تبعه  تعزيزها،  وكيفية  �جلانبني  بني  �لتعاون  �أوجه  ��شتعر��ض  فيه  مت  �لبحرين،  مملكة 

��شتطالعي �آخر عقد يف مملكة �لبحرين يف مار�ض 1985.

ن ما ز�لت �ملفاو�شات جارية العتماد �ملنطقة �حلرة بني �جلانبني. وحتى �الآ

�تفاقية د�فًعا نحو مزيد من دعم وتطوير عالقات دول جمل�ض  �إبر�م  وي�شكل �لنجاح يف 

ت�شريع  بالفعل، حيث قرر �جلانبان  وروبي، وهذ� ما حدث  �الأ �لتعاون �خلليجي بدول �الحتاد 

�لتجارة  فاإقامة منطقة  �إن�شاء منطقة جتارة حرة م�شرتكة،  �أجل  بينهما من  �لتفاو�ض  �آليات 

�لتكتالت  وبني  بينهما  �لتجارية  �ال�شتثمار�ت  حجم  من  �ملزيد  �شيجلب  �جلانبني  بني  �حلرة 

خرى، كما �أن �ن�شمام �ل�شعودية �إىل منظمة �لتجارة �لدولية  يعني يف  �القت�شادية �لعاملية �الأ

وروبية نحو �القتناع ب�شرورة �ن�شمام دول جمل�ض �لتعاون  جملة ما يعنيه بدء توجه �ملجموعة �الأ

من  �شيبد�أ  �لذي  �حلر  �القت�شاد  عامل  نحو  بها  للولوج  �ملتطورة  �القت�شادية  �ملوؤ�ش�شات  �إىل 

وروبية - �خلليجية. منطقة �لتجارة �حلرة �الأ

وفيما يتعلق باملكا�شب �ملتوقع حتقيقها يف �جلانب �خلليجي فال �شك �أن تنفيذ هذه �التفاقية 

�شيعمل على دعم �لتعاون بني �لدول �خلليجية وتعزيز �لتكامل و�لوحدة �القت�شادية و��شتقد�م 

وروبية �لتي �شت�شاعد على تطوير �آليات �لتعاون �خلليجي، كما ترتبط  نظمة و�لتكنولوجيا �الأ �الأ

مبجاالت  �خلليجي  �جلانب  قبل  من  �ال�شتفادة 

�لــتــجــارة  ــــض  وور� ــــدو�ت  ن تنظيم  مــثــل  ــــرى  �أخ

ــة وتـــدريـــب كــــو�در مــكــتــب بــــر�ء�ت  ــي ــكــرتون ل �الإ

�الخرت�ع يف جمل�ض �لتعاون وتقدمي �لدعم �لفني 

يف  و�لتعاون  �لزر�عي  �ملجال  يف  و�ال�شت�شار�ت 

مر��ض �حليو�نية و�ال�شتفادة  جمال ت�شخي�ض �الأ

وروبية، �إىل  من خرب�ت �مل�شت�شفيات �لبيطرية �الأ

عــالم  �الإ وو�شائل  �جلامعات  بني  �لتعاون  جانب 

�التفاقية  يف  تعرف  وغريها  �ملجاالت  هذه  وكل 

بـفعاليات �ل�شر�كة.

على  �يجابًيا  �التفاقية  �شتنعك�ض  كــذلــك 

�ملو�طن �خلليجي باعتبار �أن دول �ملجل�ض ت�شعى 

على  وروبـــيـــة  �الأ �لقيود  مــن  �حلــد  �إىل  ــا  �أ�ــشــا�ــشً

يف  �التفاقية  �أن  خا�شة  �خلليجية،  �ل�شادر�ت 

و��شعة  ��شتثمارية  ا  فر�شً �شتوفر  توقيعها  حالة 

جديدة  وظيفية  فــر�ــض  تــوفــري  �إىل  ـــوؤدي  ي ممــا 

لل�شباب �خلليجي �إىل جانب توفري فر�ض متعددة 

يف  �ملــوجــودة  و�لب�شائع  �ل�شلع  مــن  لالختيار 

وجود  �إىل  يــوؤدي  مما  �خلليجية  �ــشــو�ق  �الأ

خدمات �أف�شل و�شلع �أرخ�ض.

كما �أنه من �ملتوقع �أن توؤدي 

خـــالل حترير  مــن  �التــفــاقــيــة 

قطاع �خلدمات يف دول �ملجل�ض 

�ملتعلقة  �خلــدمــات  يف  �الزدهـــــار  زيــــادة  �إىل 

عمال وخدمات �الت�شاالت، وخدمات  بقطاع �الأ

وتقنية  و�ملــالــيــة  �لبيئية  و�خلــدمــات  �لت�شييد 

�ملعلومات وغريها. 

�إىل  �التفاقية  تــوؤدي  �أن  �ملرجح  من  كذلك 

�ملبا�شرة  جنبية  �الأ �ال�شتثمار�ت  ��شتقطاب 

وتنويع  �خلــلــيــجــي  ــتــعــاون  �ل جمل�ض  دول  �إىل 

�قت�شادياتها و�حلد من �عتمادها على �لنفط، 

وروبي ثاين  ع�شاء يف �الحتاد �الأ وتعترب �لدول �الأ

�أهم م�شتثمر �أجنبي يف دول جمل�ض �لتعاون قبل 

�ليابان وبعد �لواليات �ملتحدة.

وروبي، فاإن توقيع �تفاقية  وعلى �ل�شعيد �الأ

�لتعاون  جمل�ض  بني  حــرة  جتــارة  منطقة  �إقامة 

فــائــدة  �شيمثل  وروبـــــي  �الأ و�الحتــــاد  �خلليجي 

من  �لــتــعــاون  جمل�ض  ميثله  ملــا  لــالحتــاد  كــربى 

�شافة  باالإ وع�شكرية  و�شيا�شية  �قت�شادية  قوة 

�أن  باعتبار  �شي�شتفيد  وروبــي  �الأ �جلانب  �أن  �إىل 

�لنفط ي�شكل نحو 70% من �شادر�ت دول جمل�ض 

�التفاقية  �أهمية  �أن  يعني  ما  �خلليجي،  �لتعاون 

�ملا�شة  ـــي  وروب �الأ �الحتــاد  حاجة  �شوء  يف  تاأتي 

�إىل زيادة �عتماده على �لنفط و�لغاز �خلليجيني 

�إمــد�د�ت  قطع  تكر�ر  بعد  خا�شة  ومنتجاتهما 

�لطاقة �لرو�شية �إىل �أوروبا عام 2006.

أسواق خليجية
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التحويالت املالية

مزيد من الحرث
في البحر

أسواق عالمية
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على عكس ما يراه الكثيرون, أضحت التحويالت 
مشكلة  ب��الده��م  إل��ى  املغتربون  يرسلها  ال��ت��ي  املالية 
ال��دول��ي��ة م��ن استمراريتها،  امل��ن��ظ��م��ات  ع��امل��ي��ة حت���ذر 
ك��ون��ه��ا ت���ؤدي إل���ى ن��زي��ف ال��ع��ق��ول، وم��ش��اك��ل متعلقة 
الصرف احلقيقي، وفقدان  تقييم سعر  باملبالغة يف 
املنافسة يف األس��واق اخلارجية، إضافة  القدرة على 
إلى تأثيرها السلبي على أوطان املغتربني وأهاليهم 
من حيث تأصيل نزعة االعتمادية والتواكل والكسل، 
وعدم محاسبة احلكومات على ما تقترفه من إهمال 
أيًضا فيما يتعلق باخلدمات التي تقدمها لرعاياها 
هناك  أن  فطاملا  وغيرها،  والتعليم  الصحة  وتشمل 
م���ن ي��رس��ل دوالرات م���ن اخل�����ارج أله��ل��ه ف���إن ه���ؤالء 
املطالبة  عناء  يتكبدوا  أن  دون  اخلدمات  سيشترون 

بها مع غيرهم.

وفًقا لدر��شة �أجنزها �لبنك �لدويل بعنو�ن، »�لتاأثري �الإمنائي للتحويالت 

 Close to Home: The Development Impact( »ملالية يف �أمريكا �لالتينية�

�لعمال  ير�شلها  �لتي  مــو�ل  �الأ فاإن   ،)of Remittances in Latin America
�لتنمية يف هذه  �إيجابية يف عملية  ت�شاهم م�شاهمة  �أوطانهم  �إىل  �ملهاجرون 

معظم  يف  يعترب  �ملنطقة  هذه  يف  و�لنمو  �لفقر  على  تاأثريها  �أن  �إال  �ملنطقة، 

�حلاالت متو��شًعا �إىل حد بعيد. عالوة على ذلك، فاإن �لبلد�ن �لتي ��شتفادت 

كثرًي� من هذه �لتدفقات هي تلك �لبلد�ن �لتي تنتهج �شيا�شات �أف�شل، ولديها 

ويتمتع  حجًما،  �أكرب  موؤ�ش�شية  قــدر�ت  ومتلك  مالءمة،  �أكرث  ��شتثمار  مناخ 

�شكانها بحظ �أوفر من �لتعليم.

للتحويالت  �ملتلقية  �لبلد�ن  �أو�شاع  يف  تنظر  �لتي  �لدر��شة،  هذه  وجتد 

يجابية  ثار �الإ �ملالية يف منطقة �أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبي، �أن بع�ض �الآ

على  �لــقــدرة  وحت�ّشن  �الدخـــار،  معدالت  �رتــفــاع  ت�شمل:  �ملالية  للتحويالت 

�حل�شول على خدمات �لرعاية �ل�شحية و�لتعليم، و�زدياد ��شتقر�ر �القت�شاد 

�لكلي وروح م�شروعات �لعمل �حلر، وحدوث �نخفا�ض يف معدالت �لفقر وعدم 

�مل�شاو�ة �الجتماعية.

منطقة  �إد�رة  يف  �أول  �قت�شادي  خبري  وهو   ،Pablo Fajnzylber يقول 

�لدر��شة،  موؤلفي  و�أحد  �لــدويل،  بالبنك  �لكاريبي  و�لبحر  �لالتينية  �أمريكا 

»�إن �لتحويالت �ملالية ت�شاعد �لعائالت �لفقرية على زيادة مدخر�تها، و�إبقاء 

�أطفالها يف �ملد�ر�ض، و�لتعامل مع �ل�شدمات �القت�شادية �ل�شلبية«.

ب�شاأن  �ملالية-  بالتحويالت  مرتبطة  مهمة-  حتديات  هناك  �أن  غري 

�ل�شيا�شات، من قبيل: نزيف �لعقول، و�مل�شاكل �ملتعلقة باملبالغة يف تقييم �شعر 

�شو�ق �خلارجية. ومن  �ل�شرف �حلقيقي، وفقد�ن �لقدرة على �ملناف�شة يف �الأ

خرى ذ�ت �ل�شلة �لتي تخل�ض �إليها �لدر��شة �أن �لتحويالت  بني �ال�شتنتاجات �الأ

يف  �ملجتمع  من  فقًر�  �شّد  �الأ �ل�شر�ئح  م�شاعدة  يف  رئي�شًيا  دوًر�  تلعب  �ملالية 

بلد�ن كاملك�شيك و�ل�شلفادور وبار�غو�ي، يف حني �أن �لطبقة �ملتو�شطة هي �أكرب 

�مل�شتفيدين منها يف بلد�ن �أخرى كنيكار�غو� وبريو وهايتي.

للتحويالت  يجابي  �الإ ثر  �الأ بالرغم من  �أنه  �لدر��شة  توؤكد هذه  و�أخــرًي�، 

�ملالية يف هذه �ملنطقة، فاإنها ال ُتعترب بدياًل عن �نتهاج �شيا�شات �شليمة يف جمال 

همية مبكان �لعمل على تطبيق �شيا�شات  �لتنمية يف تلك �لبلد�ن. م�شيًفا �أن من �الأ

تكميلية، يف �لوقت �لذي يتم فيه ت�شجيع �لتحويالت �ملالية كم�شدر بديل لتمويل 

�لتنمية، ودعوة �لبنوك �إىل »�ال�شتفادة« من تدفقات �لتحويالت �ملالية.

وي�شيف Fajnzylber، »لتحقيق �أق�شى حد من منافع �لتحويالت �ملالية، ينبغي 

�ملهاجرين  و��شتمال  �ال�شتثمار،  مناخ  حت�شني  على  �لعمل  �ل�شيا�شات  و��شعي  على 

وعائالتهم يف �لنظام �مل�شريف، وجتنب �ملبالغة يف تقييم �شعر �ل�شرف �حلقيقي«.

عكاز �شعيف

و�شط، وكونيل فولنكامب  �لباحثان ر�لف �شامي رئي�ض ق�شم يف �إد�رة �ل�شرق �الأ

ا بحًثا م�شرتًكا ن�شره موؤخًر� �شندوق �لنقد �لدويل و�شفا  بجامعة ديوك �أجنز� �أي�شً

فيه �لتحويالت �ملالية باأنها عكاز �شعيف ال ميكن �العتماد عليه كثرًي�.

�لهجرة  بني  جالء  �شد  �الأ �لر�بطة  متثل  �لتحويالت  �إن  �لباحثان:  يقول 

و�لتنمية. ولكن 3% فقط من �شكان �لعامل )ما يربو على 200 مليون �شخ�ض 

�أن حتل حمل �لتنمية  �آخر، لذلك فاإن �لهجرة ال ميكن  بقليل( هاجرو� لبلد 

�ملحلية وخلق �لوظائف �إال يف �لبلد�ن متناهية �ل�شغر.

�أردنا-  �إذ�  �أمو�ل من طرف و�حد- هد�يا  ن �لتحويالت هي نقل  ونظًر� الأ

فهي ال تن�شئ �لتز�مات، وهي تاأتي يف �لعادة مع ن�شائح- من مهاجرين 

لديهم خربة �أف�شل- حول �أح�شن طريقة ال�شتخد�مها. وهكذ�، فاإن 

�لتحويالت لي�شت جمرد �أمو�ل، لكنها �أمو�ل لها قيمة م�شافة.

من �ملعتقد �أن حجم هذه �لتحويالت �حلقيقي، مبا فيها �لتدفقات �لر�شمية 

�إجمايل  وي�شل  �ملعلن،  من  كثرًي�  �أكــرب  �لر�شمية  غري  و�لتدفقات  �مل�شجلة  غري 

�أمثال �مل�شاعد�ت �الإمنائية �لر�شمية، وهي �أكرب  قل �إىل ثالثة  �لتحويالت على �الأ

�لتحويالت  ز�دت  �لهند،  ففي  نامية عديدة.  بلد�ن  �خلارجي يف  للتمويل  م�شدر 

�لر�شمية  �لر�أ�شمالية  �لتدفقات  2008، متخطية كل  مليار دوالر يف عام   50 على 

جنبي �ملبا�شر  و�خلا�شة. ويف �ملك�شيك، تزيد �لتحويالت على تدفقات �ال�شتثمار �الأ

�ل�شاي يف  �شادر�ت  و�إيــر�د�ت  �ملغرب،  �ل�شياحة يف  تفوق ح�شيلة  وهي  �لو�فدة. 

�شري النكا، و�إير�د قناة �ل�شوي�ض يف م�شر. وبينما مييل حجم �لتحويالت بالدوالر 

فاإن ح�شة  و�ملك�شيك،  و�ل�شني  �لهند،  �لكبرية مثل  �لبلد�ن  �أ�شخم يف  يكون  ن  الأ

�شغر  �الأ �لبلد�ن  يف  �أعلى  تكون  ن  الأ متيل  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من  �لتحويالت 
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�أكرث  �لتحويالت  2008، بلغت  فقر. ففي عام  و�الأ

�ملحلي يف طاجك�شتان  �لناجت  �إجمايل  من ن�شف 

�لناجت  �إجــمــايل  مــن   %10 على  وز�دت  وهايتي، 

�ملحلي يف 23 بلًد�.

ن تكون م�شدًر� م�شتقًر�  ومتيل �لتحويالت الأ

�لعملة  من  ير�د�ت  لالإ �لدورية  للتقلبات  وم�شاًد� 

�ملهاجرون  وير�شل  حــيــان.  �الأ �أغلب  يف  جنبية  �الأ

�شرة يف �لوطن  عادة �أمو�اًل �أكرث عندما تعاين �الأ

تعمل  فالتحويالت  لذلك  �أ�ــشــبــاب،  ي  الأ �شعاًبا 

كتاأمني �شد �ل�شر�ء �القت�شادية.

وقد كانت �لتحويالت مرنة ب�شكل الفت للنظر 

زمة �القت�شادية �لعاملية. وتبني �لتقدير�ت  �أثناء �الأ

�ملتاحة حديًثا �أن �لتحويالت �نخف�شت بن�شبة %6 

2009 مقارنة بانخفا�ض بن�شبة �لثلث يف  يف عام 

جنبي �ملبا�شر و�نهيار �شبه كامل يف  �ال�شتثمار �الأ

تدفقات �ملحافظ �خلا�شة. وقد وفرت �لتحويالت 

مثل  �لنز�عات  بلد�ن  يف  للفقر�ء  �لنجاة  طــوق 

�أفغان�شتان وهايتي و�ل�شومال.

تقليل الفقر

وت�شاعد �لتحويالت على تقليل �أعد�د �لفقر�ء. 

ففي نيبال �نخف�ض عدد �لفقر�ء بن�شبة 11 نقطة 

ما  يعزى  و2004،   1995 عامي  بــني  فيما  مئوية 

�لتحويالت  �إىل  منها  و�لن�شف  �لثلث  بني  يرت�وح 

فقري  بلد  وهو  �لهند،  من  منها  �لكثري  ياأتي  �لتي 

�أن  �ملعي�شية  �ــشــر  �الأ م�شوحات  بينت  وقــد  �آخـــر. 

�لتحويالت رمبا خف�شت ن�شبة �لفقر�ء يف �ل�شكان 

نقاط  و6  �أوغــنــد�،  يف  مئوية  نقطة   11 مبــقــد�ر 

غانا.  يف  مئوية  نقاط  و5  بنغالدي�ض،  يف  مئوية 

�أن  �لبلد�ن  وقد بينت �لتحليالت يف خمتلف 

�لفرد  ن�شيب  يف   %10 قــدرهــا  زيـــادة 

ر�شمًيا  �مل�شجلة  �لتحويالت  من 

قد توؤدي �إىل �نخفا�ض عدد 

�لـــــفـــــقـــــر�ء مبــــقــــد�ر 

.%3.5

وتــــــرتــــــبــــــط 

يف  �ملعي�شية  �شر  �الأ ��شتثمار  بزيادة  �لتحويالت 

�لتعليم وتنظيم �مل�شروعات و�ل�شحة. وقد وجدت 

�شر �ملعي�شية يف  در��شات مبنية على م�شوحات لالأ

من  �لت�شرب  معدل  �أن  النكا  و�شري  �ل�شلفادور 

�شر �لتي تتلقى حتويالت، و�أن  �ملد�ر�ض �أقل يف �الأ

�شر تنفق قدًر� �أكرب على �لتعليم �خلا�ض  هذه �الأ

طفال  �أن وزن �الأ بنائها. ويف �شري النكا، تبني  الأ

�شر �لتي تتلقى حتويالت،  عند �لوالدة �أكرب يف �الأ

من  �ــشــر  �الأ متكن  �لتحويالت  �أن  يو�شح  ممــا 

عدة  وتبني  �أف�شل،  �شحية  رعاية  على  نفاق  �الإ

�ملال  ر�أ�ــض  توفر  �لتحويالت  �أن  كذلك  در��شات 

انتقادات

وهــنــاك مــن يــنــتــقــدون �لــتــحــويــالت، فعلى 

تدفقات  تـــوؤدي  قــد  �لكلي،  �القت�شاد  م�شتوى 

�لــتــحــويــالت �لــكــبــرية و�ملــ�ــشــتــد�مــة �إىل �رتــفــاع 

�شارة  عــو�قــب  مــن  لذلك  مــا  مــع  �لعملة،  قيمة 

ـــادر�ت. ويـــقـــول بــعــ�ــض �لــبــاحــثــني  ـــ�ـــش عــلــى �ل

بــتــاأجــيــل  لــلــحــكــومــات  تــ�ــشــمــح  ــتــحــويــالت  �ل �إن 

�ال�شتثمار�ت �لعامة )كما يف �ملد�ر�ض و�لطرق( 

جل.  �شالحات �القت�شادية طويلة �الأ �أو ترحيل �الإ

�ملوقف،  هذ�  تدعم  قليلة  تطبيقية  �أدلة  وهناك 

�أ�شا�ًشا ب�شبب �شعوبات منهجية مرتبطة ب�شببية 

يعانون  �لذين  �ل�شغرية  �مل�شروعات  �شحاب  الأ

�أعد�د  �لتحويالت  وتقلل  �الئتمانية.  �لقيود  من 

جنبية  �الأ �لعملة  وتوفر  �لرفاه،  وتزيد  �لفقر�ء، 

و�رد�ت  ثمن  تدفع  �أن  مــن  �لــبــالد  متكن  �لتي 

ويح�شن  �خلــارجــي.  �لــديــن  وخــدمــة  �أ�شا�شية 

�ملال  ر�أ�ــض  �شو�ق  الأ �لو�شول  فر�ض  بــدوره  هذ� 

بنوك جتارية يف عدة  ��شتخدمت  وقد  �لدولية. 

بلد�ن - مبا فيها �لرب�زيل و�ملك�شيك و�ل�شلفادور 

�لتحويالت  من  �آجلة  تدفقات  وكاز�خ�شتان- 

�لــدوالر�ت  من  مليار�ت  جلمع  �إ�شايف  ك�شمان 

للتمويل بفائدة �أقل و�آجال ��شتحقاقات �أطول.

أسواق عالمية
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موؤ�ش�شات  لديها  �لتي  �لبلد�ن  تنزع  �إذ  عك�شية، 

حتويالت  لتلقي  منخف�ض  �قت�شادي  ومنو  �شعيفة 

�ل�شعيفة  �ملوؤ�ش�شات  من  ت�شري  فال�شل�شلة  �شخمة. 

�إىل �لتحويالت �لكبرية ولي�ض �لعك�ض.

تثبط  �لتحويالت  �إن  �ملحللني:  بع�ض  ويقول 

عليها  معتمدين  ي�شبحون  قد  �ملتلقني  ن  الأ �لنمو، 

تاأثري  لزيادة  جزئًيا  ذلــك  ويرجع  �أقــل،  ويعملون 

عندما  �القــتــ�ــشــادي  �لــهــبــوط  ثــنــاء  �أ �لتحويالت 

تــرت�جــع �لــفــر�ــض �لــوظــيــفــيــة، ومـــن جــهــة �أخـــرى 

يف  �شيرت�شخ  �لد�ئم  �ل�شلوك  على  تاأثري  �أي  ن  الأ

ن  الأ نظًر�  فاإنه  �أخرى  ناحية  ومن  �لطويل.  جل  �الأ

من  وتخفف  و�ل�شحة  �لتعليم  متول  �لتحويالت 

�مل�شروعات،  منظمي  �شغار  على  �الئتمان  قيود 

فاإنها قد تعزز �لنمو. وبقدر ما تزيد �لتحويالت 

دخل  م�شتويات  تزيد  قد  فاإنها  �ال�شتهالك،  من 

لو مل حت�شن  �لفقر�ء، حتى  �أعد�د  وتقلل  �لفرد، 

�لنمو ب�شكل مبا�شر.

�شقاء

ملن  بالن�شبة  رخي�شة  لي�شت  و�لتحويالت 

و�حد  ع�شو  على  يتعني  �إذ  بعملهم.  يك�شبونها 

رعاية  �أهم ع�شو يف  عادة  �شرة-  �الأ من  �أكرث  �أو 

�شرة �ملعي�شية- �أن يقوم برحلة  �شرة مثل رب �الأ �الأ

حــيــان،  �الأ من  كثري  يف  وخطرية  ومكلفة  طويلة 

�شنو�ت يف كل  �أو  �شهر  الأ �أ�شرته  بعيًد� عن  ويظل 

مرة. ويلقي هذ� عبًئا هائاًل على عاتق من تركهم 

ا،  ور�ءه من �لناحية �القت�شادية و�لعاطفية �أي�شً

تتلقى  �لتي  �شر  �الأ يف  طــفــال  �الأ ي�شب  ما  وعــادة 

�ملبا�شر  �لتو��شل  على  �لقدرة  بــدون  حتويالت 

بالن�شبة  �ملحنة  م�شتوى  ويرتفع  بوين،  �الأ كال  مع 

من  �أكــرث  �أو  و�حــد  غياب  ب�شبب  كلها  �شرة  لالأ

�أع�شائها. فعلى �شبيل �ملثال، تو�ترت �لتقارير يف 

�لذين  �آباوؤهم  تركهم  �أطفال  عن  عديدة  بلد�ن 

ع�شابات.  يف  فانخرطو�  حتــويــالت،  ير�شلون 

�لتحويالت  عن  �لبحث  جتعل  �لعو�مل  هذه  وكل 

فمن  �شر،  لالأ بالن�شبة  وخطرًي�  مكلًفا  ��شتثماًر� 

�شوى  �ال�شتثمار  بهذ�  �لقيام  يف  يرغب  ــذي  �ل

�ليائ�شني حًقا؟

توفري  هــو  �لــتــحــويــالت  هــذه  مــن  و�لق�شد 

و�مللب�ض  ــغــذ�ء  �ل مــن  �ــشــا�ــشــيــة  �الأ �الحــتــيــاجــات 

�جلهد  �أن  ــب  ري وال  �إلــيــهــم.  للمر�شلة  و�ملــــاأوى 

�ملبذول النت�شال �لنا�ض من �لفقر جدير بالثناء، 

�مل�شحية حول  �لدر��شات  �لعديد من  �إذ خل�شت 

توجيه  مت  قــد  نـــه  �أ �إىل  �لــتــحــويــالت  ��ــشــتــخــد�م 

ولي�ض  �ال�شتهالك  نحو  منها  �ل�شاحقة  غلبية  �الأ

نحو �أن�شطة ��شتثمارية. ولكننا يجب �أال نتوقع �أن 

ما  غر�ر  على  للنمو  قاطر�ت  �لتحويالت  ت�شبح 

جنبي �ملبا�شر. يفعل �ال�شتثمار �الأ

�لتحويالت،  �شرة  �الأ »تدخر«  عندما  وحتى 

هذه  �شت�شتخدم  �أنها  �لعادة  يف  يعني  هذ�  فــاإن 

�إجر�ء  �أو  �أف�شل  منزل  �أو  �أر�ــض  ل�شر�ء  مــو�ل  �الأ

جديد  ر�أ�شمال  هذ�  ويولد  بيتها.  يف  حت�شينات 

قليل جًد� �أو ن�شاط �قت�شادي �آخر �شئيل. وتخل�ض 

بحاث حول �آثار �لتحويالت على �لنمو �إىل �أن  �الأ

و�إيجابًيا  قوًيا  لي�ض  حــو�ل،  �الأ �أح�شن  يف  تاأثريها 

على �لنمو �القت�شادي، وتك�شف يف �أحو�ل كثرية 

عن تاأثري �شلبي، فعلى مدى �شنو�ت، تلقى �لعديد 

من �لبلد�ن مبالغ �شخمة من �لتحويالت بالن�شبة 

مثال  هناك  لي�ض  ولكن  �ملحلي،  ناجتها  جمايل  الإ

فاأين  �لتحويالت.  قادته  منًو�  �أظهر  لبلد  و�حد 

تكمن ق�شة جناح �لتحويالت؟

مق�شودة  غري  عو�قب  ا  �أي�شً وللتحويالت 

فاملتلقون  مكت�شًبا.  دخــاًل  ولي�شت  هد�يا  نها  الأ

�لبحث عن عمل  �أنف�شهم كثرًي� يف  يتعبون  قد ال 

كانو�  �إذ�  �لدر��شة  يف  كبرًي�  جهًد�  يبذلون  �أو 

�لدخل  على  �العتماد  ي�شتطيعون  �أنهم  يعلمون 

حـــالل  �الإ �أو  �أجــورهــم  لتكملة  �لــتــحــويــالت  مــن 

متلقي  �أن  على  �أدلة  �لباحثون  وجد  وقد  حملها. 

�لتحويالت يقللون من م�شاركتهم يف قوة �لعمل. 

يف  �لتحويالت  مــن  �لنا�ض  ي�شتخدم  مــا  وبــقــدر 

��شتثمار�ت، يتو�فر لهم حافز للقيام مب�شروعات 

نــهــم يــر�هــنــون بــاأمــو�ل �أنا�ض  �أكــرث خمــاطــرة الأ

تتلقى  �لتي  �ملناطق  من  �لعديد  ويــورد  �آخرين. 

�أ�شعار  فقاعات  حــول  و�قعية  �شو�هد  حتويالت 

كبرية  بن�شبة  متويلها  مت  �لتي  �ملحلية  �لعقار�ت 

ميكن  �لتحويالت  فــاإن  وهكذ�  �لتحويالت.  من 

بالفعل  �لفقر  وتفاقم  �شول  �الأ �أ�شعار  ت�شوه  �أن 

�شوق  مــن  �لفقرية  �ــشــر  �الأ مــن  �لعديد  بــاإخــر�ج 

ذكر  �إىل  �شافة  باالإ �شعار،  �الأ ب�شبب  �لعقار�ت 

بعد  �جلميع  يتحملها  �لــتــي  �لــ�ــشــارة  �لــعــو�قــب 

�شعار. �نفجار فقاعة �الأ

على  للتحويالت  �شوًء�  �أكــرث  عاقبة  وهناك 

على  تاأثريها  هي  و�لرفاه،  �القت�شادية  �لتنمية 

تتلقى  �أ�ــشــرة  �أن  ذلــك  و�حلــوكــمــة.  �ملوؤ�ش�شات 

بــعــد ذلـــك بنوعية  ــرًي�  ــث تــهــتــم ك ــن  ل ــالت  حتــوي

�لتحتية  �لبنية  توفري  على  وقدرتها  �حلكومة 

و�ملوؤ�ش�شات �لتي تي�شر �لنمو. و�إذ� كانت �لظروف 

من  مزيًد�  �شرت�شل  �شر  �الأ فاإن  �لوطن،  �شيئة يف 

�لتحويالت  دخل  و�شت�شتخدم  للخارج،  �أع�شائها 

للتعوي�ض عن نق�ض �خلدمات �حلكومية، وتفقد 

�الهتمام بال�شغط على �حلكومية لتوفري خدمات 

باأنها  جانبها  من  �حلكومة  ت�شعر  ولــن  �أف�شل. 

�أن  تدرك  نها  الأ �خلدمات،  هذه  لتوفري  م�شطرة 

فتتدهور  نف�شها،  تعول  �أن  ت�شتطيع  �شر  �الأ هذه 

نوعية �حلكومة بدرجة �أكرب.

�ل�شريع  �لطريق  هــي  �لتحويالت  ولي�شت 

مل�شتقبل �أف�شل. �إنها عكاز �شعيف ي�شطر ماليني 

يجدون  ال  نــهــم  الأ عليه  �التــكــاء  �إىل  �لنا�ض  مــن 

ويجب  بلدهم.  �أنف�شهم يف  عالة  الإ �أف�شل  طريقة 

�أال ينظر �إىل �لتو�شع �لهائل للتحويالت باعتباره 

يف  �شتاأتي  �أف�شل  �أوقـــات  على  �إيجابية  عالمة 

�مل�شتقبل، ولكن كتوبيخ قا�ض ل�شناع �ل�شيا�شات، 

�لذين يجب �أن يعملو� بجهد �أكرب ليح�شنو� فر�ض 

مو�طنيهم يف بلدهم.
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ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ح��دودي��ة أي��ام��ه يشكل م��وس��م احل���ج م��ح��رًك��ا جت��ارًي��ا 
استثنائًيا  موسًما  يعد  فيما  املكرمة،  مكة  منطقة  اململكة خاصة  القتصاد 
السوق من سلع وخدمات  يتطلبه  ملا  نظًرا  والقطاعات،  الصناعات  لبعض 
الزمة ألداء مناسك احلج، حيث يستهلك احلجاج يف كل ساعة من ساعات 
املوسم، فتدور املصانع ويكثر الطلب، ويزيد العرض، فيصبح للتجارة معنى 
سة، فيما يتعرف رجال األعمال على منتجات  جديد يف هذه املشاعر املقّدَ

كل البالد اإلسالمية، ويكون هذا سبًبا يف ازدهار التجارة ونشاطها.

�شالمية يف  مام حممد بن �شعود �الإ يورد د. زيد بن حممد �لرماين �مل�شت�شار �القت�شادي بجامعة �الإ

ظالل قوله تعاىل: {ِلَي�ْشَهُدو� َمَناِفَع َلُهْم} )�حلج: 28( عدة م�شائل �أهمها: 

مر يف قوله:  } ذكر حكمة ذلك �الأ ا�ِض ِباحَلجِّ ْن يِف �لنَّ وىل: �أّنه تعاىل ملَّا �أمر باحلج يف قوله: {َو�أَذِّ �الأ

{ِلَي�ْشَهُدو� َمَناِفَع َلُهْم}، و�ختلفو� يف معناها، فبع�شهم حملها على منافع �لدنيا، وهي �أن يتَّجر يف �أيام 

وهو  مًعا  مرين  �الأ على  حملها  وبع�شهم  و�ملغفرة،  �لعفو  وهي  خرة  �الآ منافع  على  حملها  وبع�شهم  �حلج، 

نه �أر�د منافع خمت�شة بهذه �لعبادة دينية ودنيوية، ال توجد يف غريها  وىل، و�لثانية: �إمنا نّكر �ملنافع، الأ �الأ

�شح، َمْن حملها على منافع  من �لعباد�ت )يقول �بن �جلوزي- رحمه �هلل- يف كتابه: )ز�د �مل�شري(: و�الأ

�شل ق�شد �حلج، و�لتجارة تتبع(. نه ال يكون �لق�شد للتجارة خا�شة، و�إمنا �الأ �لد�رين كليهما، الأ

كثرية  �حلر�م  �هلل  بيت  �إىل  �لو�فدون  ي�شهدها  �لتي  »و�ملنافع  �لقر�آين(:  )�لتف�شري  كتاب  يف  وجاء 

متنوعة، تختلف حظوظ �لنا�ض منها، فهناك منافع روحية تفي�ض من جالل �ملكان وروعته وبركته، وذلك 

حر�م  �الإ �لنا�ض على هيئة و�حدة يف مالب�ض  فيه  ُح�شر  �لذي  �لعظيم،  �لروح من هذ� �حل�شر  يغ�شي  مبا 

دين من متاع �لدنيا، وما لب�شو� فيها من جاه و�شلطان، ولقد �أح�شن �لن�شفي- يرحمه �هلل- يف ت�شوير  جمرَّ

خرة، حيث يقول: فاحلاج �إذ� دخل �لبادية، ال يتكل  هذه �لفري�شة، ويف عقد �ل�شبه بينها وبني �حلياة �الآ

فيها �إال على عتاده، وال ياأكل �إال من ز�ده، فكذ� �ملرء �إذ� خرج من �شاطئ �حلياة، وركب بحر �لوفاة، ال ينفع 

�إعد�د: أمل خليل
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وحدته �إال ما �شعى يف معا�شه ملعاده، وال يوؤن�ض وح�شته �إال ما 

كان ياأن�ض به من �أور�ده«.

بجانب  �قت�شادية  منافع  هناك   : �لرماين  د.  وي�شيف 

�ملنافع �لروحية، منها:

�مل�شلمني  م�شكالت  حلل  �إ�شالمًيا  موؤمتًر�  �حلج  يعترب   •
ماليني  �ملقد�شة  مــاكــن  �الأ �إىل  يفد  حيث  �القت�شادية، 

�مل�شلمني من �شتى بقاع �لعامل منهم �لعلماء �ملتخ�ش�شون 

لعقد  طيبة  فر�شة  ذلــك  فيكون  �القــتــ�ــشــاد،  جمــال  يف 

ملناق�شة  �لــدر��ــشــيــة  و�حلــلــقــات  و�لـــنـــدو�ت  �ملـــوؤمتـــر�ت 

�إىل  �لو�شول  �شبيل  يف  �القت�شادية،  �مل�شلمني  م�شكالت 

�شالمية. �لتكامل و�لتن�شيق �القت�شادي بني �لدول �الإ

�ل�شوق  يتطلبه  ملا  للم�شلمني،  �قت�شادي  رو�ج  �حلج  يف   •
فكم  �حلـــج،  منا�شك  د�ء  الأ الزمـــة  وخــدمــات  �شلع  مــن 

و�شر�ء  �النتقال  و�شائل  على  تنفق  �لرياالت  ماليني  من 

قامة و�لذبائح. �ملاأكوالت و�مل�شروبات و�ملالب�ض و�الإ

يف  و�ملحتاجني  و�مل�شاكني  للفقر�ء  و�لذبائح  �لُبْدن  • منافع 
�شة وخارجها. ماكن �ملقدَّ د�خل �الأ

�حلج،  �أيام  يف  �ملعي�شة  وك�شب  و�لعمل  �لتجار�ت  منافع   •
�لق�شد  يكون  ال  بحيث  وتعاىل،  �شبحانه  ذلك  �أبــاح  كما 

�شا�شي و�ملطلب �لرئي�ض هو �لتجارة. �الأ

�شالمي تطبيق االقت�شاد االإ

�حلج  يف  مفرح  يحيى  بن  د.حممد  �القت�شادي  ويــرى 

�شالمي �ل�شحيح، عرب تطهري  دعوة �إىل تطبيق �القت�شاد �الإ

و�لغ�ض  و�الحتكار  �لربا  موبقات  من  �لنا�ض  بني  �ملعامالت 

و�لتدلي�ض و�لغرر و�جلهالة و�أكل �أمو�ل �لنا�ض بالباطل، فيما 

نفاق �لرتيف،  �شر�ف و�لتبذير و�الإ �أن على �حلاج �أن يتجنب �الإ

�شالمي  ما يعني �أن �حلج دعوة �شادقة لتطبيق �القت�شاد �الإ

على �أعلى �مل�شتويات �لفردية و�جلماعية. 

�مل�شلمني  م�شكالت  حلل  �إ�شالمًيا  موؤمتًر�  �حلّج  وُيعترب 

ماكن �ملقد�شة ماليني �مل�شلمني  �القت�شادية، حيث يفد �إىل �الأ

�ملتخ�ش�شون يف جمال  �لعلماء  منهم  �لعامل  بقاع  �شتى  من 

فيها من �شناع  �شالمية مبا  �الإ �لعاملية  �القت�شاد و�خلرب�ت 

�ملوؤمتر�ت  لعقد  طيبة  فر�شة  ذلك  فيكون  ومهنيني،  وجتار 

و�لندو�ت و�الجتماعات ملناق�شة م�شكالت �قت�شادية م�شرتكة 

من �لغذ�ئي، يف �شبيل �لو�شول �إىل �لتكامل و�لتن�شيق  مثل �الأ

ومنو �لعالقات �القت�شادية بني �مل�شلمني. 

لعقد  تت�شع  فر�شة  �حلــج  مو�شم  �عتبار  ميكن  وهكذ� 

�ل�شفقات وتبادل �لب�شائع وتن�شيط �القت�شاد على �مل�شتوى 

ميّثل  �حلــج  مو�شم  �أن  كما  و�لعاملي،  و�خلــارجــي  �لد�خلي 

�لتعريف  مــن  �لــو�فــديــن  �حلــجــاج  لتمكني  مميزة  منا�شبة 

و�لعمل  و�أ�شعارها،  مبنتجات بالدهم وميز�تها ومو��شفاتها 

مبا  وذلك  ا،  �أي�شً �لعك�ض  يكون  وقد  ت�شديرها،  على  الحًقا 

يحمله �حلجاج معهم من هد�يا وب�شائع يتحفون بها �أنف�شهم 

قامت  كيف  الحــظ  باحلج  �رتبط  ومــن  وذويــهــم،  و�أهليهم 

فقد  �ملــبــارك..  �ملو�شم  هــذ�  على  وعديدة  كبرية  �شناعات 

هد�يا  لتقدم  �لعامل  �أنحاء  �شتى  يف  ومعامل  م�شانع  ن�شاأت 

حزمة. �حلجاج مثل �مل�شابح وبع�ض �أنو�ع �ملالب�ض و�الأ

وب�شكل تف�شيلي يقول د.حممد: حتى ندرك متاًما �ملنافع �القت�شادية للحج علينا �أن ننظر 

يف جمالني على �شبيل �ملثال و�لتو�شيح: 

�شاحي:  ول منافع الهدي واالأ املجال االأ

�شة وخارجها حول بالد �مل�شلمني.. �حلاج �ملتمتع �أو �لقارن  ماكن �ملقدَّ �لذبائح يف د�خل �الأ

بالد  كافة  يف  و�مل�شلمون  فدية،  يقدم  �ملحظور�ت  بع�ض  يف  يقع  �لــذي  و�حلــاج  هدًيا،  يقدم 

�شاحي و�ل�شدقات ت�شنع ن�شاًطا  �لعامل يقدمون �أ�شحياتهم تقرًبا هلل تعاىل.. �إذن �لهدي و�الأ

�شالمية.. �نظر مثاًل  ��شتثمارًيا هائاًل عائده كبري للكثري من �مل�شتفيدين د�خل وخارج �لبالد �الإ

د.حممد بن يحيى مفرح د.عابد راجح العبديل ال�شريف
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حلجم  �نظر  �ملو��شي..  تــوّرد  �لتي  �لــدول  ت�شتفيد  كيف 

�لذبح  يف  للتنمية  �شالمي  �الإ �لبنك  به  يقوم  �لذي  �لعمل 

�شالمية.. �نظر  ونقل �للحوم وتوزيعها يف خمتلف �لبالد �الإ

حلجم عمل �جلمعيات �خلريية �لتي تدير عمليات �لهدي 

ي�شاركون  �لذين  �لعاملني  �شاحي.. �نظر لعدد ودخل  و�الأ

يف كافة مر�حل تربية �ملو��شي، وت�شمينها، ورعايتها طبًيا، 

رقام  ونقلها وذبحها وحفظها وتوزيعها، وكيف توؤثر هذه �الأ

�لكبرية جًد� يف �قت�شاديات �لدول و�ملجتمعات، ما يعني 

�أن �حل�شبة �لب�شيطة �ملتحفظة حلركة �ملال يف مو�شم �حلج يف هذ� �ملجال فقط تتجاوز �ملليار�ت، 

�شالمية.  �شالمية وغري �الإ وال ميكن ح�شرها يف كافة بالد �لعامل �الإ

املجال الثاين الذي تتجلى فيه منافع احلج االقت�شادية: 

�ل�شركات �لتي تقدم خدمات �حلج وما يرتبط به من �شكن، وتنقالت جوية وبرية وبحرية، 

وطعام و�شر�ب يومي، وما يرتبط بهذه �خلدمات من وكالء وو�شطاء حول �لعامل، وي�شاف �إىل 

�أردنا  و�إذ�  كل ذلك،  �ملرتتب على  �ملايل  و�لدخل  �لوظيفية  و�لفر�ض  �لعاملة  �لقوى  ذلك حجم 

مر فاإن لدينا حجم ��شتثمار�ت فندقية يف مكة �ملكرمة وحدها خالل مو�شم �حلج  �أن نقرب �الأ

بقيمة تقارب 800 مليون دوالر، ولدينا حجم �شوق حج تقريبي من دولة و�حدة م�شلمة هي دولة 

�لكويت يقدر بقيمة 100 مليون دينار كويتي �أي ما يعادل 250 مليون دوالر �شنوًيا، وقد �أو�شحت 

بحاث و�لتطوير على �قت�شاديات �حلج و�لعمرة باعتبارها من مقومات �لتنمية  در��شة ملركز لالأ

�ملائة  25 يف  نفاق يف  �الإ ن�شب  تتوزع  تقدير،  �أقل  ريال على   5500 ينفق  �أن �حلاج  �ل�شعودية  يف 

قامة و�ل�شكن، 15 يف �ملائة يف �ل�شفر و�لنقل �جلوي، فاإذ� ح�شبنا �أن لدينا مليوين حاج نظامي،  �الإ

فاإن لدينا حجم �شكن يف �أيام �حلج فقط ي�شل �إىل 275 مليون ريال، وعدد من يعملون ب�شكل 

مبا�شر يف �حلج يزيد على 55 �ألف موظف.

ويختم د.حممد بن يحيى مفرح كالمه قائاًل: »�إذ� �أردنا �أن ندخل عو�مل كثرية يف �ملو�شوع 

�ل�شلع  و�أ�شو�ق  �لعمالت،  �أ�شعار  و�نخفا�ض  �رتفاع  مو�شم �حلج يف  تاأثري  �إىل  نتطرق  �أن  فيجب 

و�لتاأ�شري�ت ونقل �لب�شائع �ملقلدة، ولنا �أن نتخيل حجًما �قت�شادًيا هائاًل ميكن �أن يكون �شبًبا يف 

�شالمية.  يجابي للدول �الإ حالة من �الزدهار و�لنمو �الإ

تاأثري عقاري

و�ل�شياحة  ــة  د�ري �الإ �لعلوم  كلية  وكيل  �ل�شريف  �لعبديل  ر�جح  د.عابد  ي�شري  جانبه  من 

�حلج  مو�شم  يحدثه  �لذي  ثر  �إىل �الأ �لقرى  �أم  جامعة  يف  �ملجتمع  وخدمة  كادميي  �الأ للتطوير 

على �شوق �لعقار�ت بقوله:»رمبا �أعظم �أثر للحج ميكن مالحظته على قطاع �لعقار�ت، وال�شيما 

من   %40-30 على  ي�شتحوذ  �شكان  �الإ قطاع  على  ينفق  ما  �أن  �إىل  ت�شري  �لدر��شات  بع�ض  �أن 

نفاق على �حلج،  �شد من �الإ �شكان له ن�شيب �الأ �أن قطاع �الإ �إجمايل ميز�نية �حلاج، ما يعني 

ا يف  �ملكرمة وخ�شو�شً مكة  �لعقاري مبدينة  �لقطاع  ن�شاط  على  موؤخًر�  �نعك�ض  نفاق  �الإ وهذ� 

يجار  ظل حمدودية عر�ض �ملنتج �لعقاري، بل ميتد �أثر �حلج يف هذ� �لقطاع على منط عقود �الإ

يجار  �أن عقود �الإ �ل�شكنية طو�ل �لعام، فمن �ملتعارف عليه يف حملًيا يف مدينة مكة �ملكرمة، 

د. زيد بن حممد الرماين
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السياحة الدينية.. 
مصطلح خاطئ

هناك نقطة هامة ي�شري �إليها د.عابد �لعبديل وهي �أنه رغم 

�أن �آثار �حلج �القت�شادية ت�شبه �إىل حد ما �آثار مو��شم �ل�شياحة، 

�إال �أنه ال يليق �أن نطلق عليه �شياحة دينية، و�ل�شبب يف ذلك رمبا 

يكمن يف �لدو�فع و�لظروف �لتي تن�شئ �لطلب على �حلج، فدو�فع 

وظروف �لطلب على )منتجات( خدمات �حلج تختلف عن دو�فع 

�حلج  على  �لطلب  �أن  مبعنى  �ل�شياحة،  �ملنتجات  على  �لطلب 

هذه  يف  وهو  �مل�شتطيع،  �مل�شلم  يوؤديه  �أن  بد  ال  وركن  فري�شة  هو 

�أما �إذ� كان �حلاج متنفال فهنا �لطلب  �إلز�مًيا،  �حلالة يعد طلًبا 

بينما  �إميانية،  �لدو�فع عن كونها  ولكن ال تخرج  �ختياريا  ي�شبح 

�أو  �لرتفيهية  �لدو�فع  �إطار  �ل�شياحة يف  على  �لطلب  دو�فع  تدخل 

�ال�شتك�شافية وغريها، وكلها تختلف عن دو�فع �لطلب على �حلج 

نها تفتقر �إىل عن�شر �الإميان، ومن ناحية �أخرى، فالطلب على  الأ

يكون  ال  فاحلج  �ل�شياحة،  يف  �حلــال  هو  كما  بديل  له  لي�ض  �حلج 

�أمامه  �ل�شائح  بينما  خم�شو�ض،  ومكان  خم�شو�ض  وقت  يف  �إال 

خيار�ت عديدة من منتجات ووجهات �شياحية.

تخ�شع للمو�شمية؛ فهناك عقود �إيجار ملدة �شنة در��شية، وهناك عقود خالل 

�شكان �حلجيج(، وهناك �أي�شا عقود طو�ل �لعام، وهذ�  مو�شم �حلج فقط )الإ

�أن �ملالك ي�شيفون هو�م�ض  �إذ  يتاأثر مبو�شم �حلج،  �لغالب  خري يف  �لنوع �الأ

ربحية لتعوي�ض فر�ض مو�شم �حلج.

كما �أن هناك �أثًر� على ميز�ن �ملدفوعات، فاحلاج حني ياأتي �إىل �ململكة 

د�ء فري�شة �حلج، البد له �أن يخ�ش�ض ميز�نية لتغطية نفقاته على �حلج مثل  الأ

تقدمها  �لتي  �لدينية )�خلدمات  وعلى �خلدمات  و�لنقل  �ل�شكن  نفاق على  �الإ

يف  �خلدمات  على  �لنفقات  جانب  يف  تدخل  كلها  فهذه  �لطو�فة(،  موؤ�ش�شات 

�حل�شاب �جلاري، وفيما يتعلق باحلجاج �لقادمني من خارج �ململكة فاإن هذه 

ومن  ذلــك،  لهم  توؤمن  بدورها  وهي  �لطو�فة،  موؤ�ش�شات  �إىل  تدفع  �لنفقات 

ناحية �أخرى فاإن قدوم �حلجاج من خمتلف �لدول �إىل مكة �ملكرمة ين�شئ طلًبا 

�ل�شعودي لتغطية نفقات �حلج، وهذ� ي�شكل مورًد� هاًما  �لريال  ملحوظا على 

جنبية ال�شيما �لرئي�شية منها. للدولة من �لعمالت �الأ

إ�شكاين تط�ر ا

�شكان يف مكة �شهد تطوًر� كبرًي�، ال�شيما خالل  ويقول �لعبديل �إن قطاع �الإ

خرية، حيث قدمت حكومة �ململكة عديًد� من �لت�شهيالت  �لفرت�ت �لزمنية �الأ

�شكان يف كل مدن �ململكة مبا فيها مدينة  و�حلو�فز �لتي ت�شهم يف منو قطاع �الإ

�لتنمية  م�شرية  دفع  يف  �أ�شهم  مما  �لت�شهيالت  من  ن�شيًبا  نالت  �لتي  مكة، 

من  الف  �الآ وتوفري  ور�أ�شًيا،  �أفقًيا  �ملدينة  رقعة  و�ت�شاع  فيها  �لعمر�نية 

يف  �ملنت�شرة  �لتجارية  و�ملعار�ض  �ملكاتب  بجانب  �ل�شكنية  �لوحد�ت 

�أرجاء �ملدينة. حيث ُقدرت �أعد�د �مل�شاكن يف مدينة مكة يف عام 

1413هـ بنحو 169 �ألف م�شكن، بينما بلغت يف عام 1425هـ 
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4 آالف وظيفة للشباب 
خالل موسم الحج

جدع  له  عبد�الإ �لدكتور  �ملوحد  �لوكالء  مكتب  �إد�رة  جمل�ض  ع�شو  ك�شف 

تغطي  �ملقبل،  �حلج  مو�شم  خالل  �ل�شعودي  لل�شباب  وظيفة   4000 توفري  عن 

د�رية و�مليد�نية و�لتح�شيل و�ملحا�شبة و�لنقل و�ملو��شالت  خمتلف �خلدمات �الإ

و�ال�شتقبال و�لتوجيه و�لتدقيق و�ملتابعة.

وقال �إنه مت تعريف �ل�شباب �ملتقدم لهذه �لوظائف باإطالق برنامج �لندو�ت 

�لتدريبية و�لتعريفية وور�ض �لعمل مع �إك�شابهم �ملهار�ت �لتي تتو�ءم مع طبيعة 

نتاجية لهم للرقي  د�ء و�لكفاءة �الإ عمال �ملكلفني بها وبالتايل رفع م�شتوى �الأ �الأ

ب�شرف خدمة �شيوف �لرحمن عرب 16 منفًذ� برًيا وبحرًيا وجوًيا باململكة.

كربى  �شعودة  ن�شبة  �ملو�شمية  �لوظائف  خالل  من  حقق  �ملكتب  �أن  وبني 

مبنطقة  �لعمل  ومكتب  �حلج  وز�رة  مع  �لوثيق  �لتعاون  ظل  يف  وظائفه  ملعظم 

مكة �ملكرمة.

�ملائة،  يف   52 بلغ  منو  مبعدل  م�شكن،  �ألــف   257 من  �أكــرث 

�شكانية  كثافة  �ململكة  مدن  �أكرث  من  تعد  مكة  �أن  مو�شًحا 

ا/هكتار، وتبلغ ذروتها يف �ملنطقة  �إذ تبلغ نحو 131 �شخ�شً

ا/هكتار. �ملركزية بنحو 1766 �شخ�شً

�لقطاعات  �أهم  �أحد  يعد  �شكان  �الإ �أن قطاع  يرى  وهو 

يلبي  �قــتــ�ــشــادًيــا  منتًجا  يــقــدم  �إنـــه  حيث  �القــتــ�ــشــاديــة، 

�إىل  �ملتمثلة يف �حلاجة  �ل�شرورية  ن�شان  �الإ �إحدى حاجات 

�شول  �ملاأوى، م�شدًد� على �أن �لوحد�ت �ل�شكنية تعد من �الأ

بتقدمي  �مل�شتهلك  حاجة  �شباع  الإ وت�شتخدم  �لر�أ�شمالية 

خدمة �ل�شكنى للفرد و�جلماعة، وممار�شة حياته �ملعي�شية 

مهما  مركًز�  حتتل  �شرورية  طبيعية  �شلعة  �أنها  كما  فيها، 

�لتف�شيل �ال�شتثماري تت�شدر  �إنها يف  �إذ  �شرة،  �الأ يف دخل 

�شرة، ال�شيما  نفاق بعد �لغذ�ء يف بنود ميز�نية �الأ معدالت �الإ

�شكان تعد متطلًبا  �شر �لفقرية، م�شرًي� �إىل �أن خدمات �الإ �الأ

�شروريا لزو�ر بيت �هلل �حلر�م نظًر� ملكوثهم فرتة زمنية 

د�ء �ملنا�شك، الفًتا �إىل �أن �لدور �ل�شكنية  يف مكة �ملكرمة الأ

ترتكز يف �ملنطقة �ملركزية حول �حلرم �ل�شريف، وحتديًد� 

�لغزة  16% يف  بن�شبة  �ل�شامية  23%، يف  بن�شبة  �مل�شفلة  يف 

بن�شبة 12% ويف �أجياد بن�شبة 7%، و�أن �أعد�دها تنخف�ض يف 

�أحياء بعيدة ن�شبًيا عن منطقة �حلرم مثل �لعزيزية، حيث 

3% من �إجمايل �لدور �ل�شكنية �ملفرو�شة، ويعود  ال تتجاوز 

همية  �لرتكز �جلغر�يف للدور �ل�شكنية يف منطقة �حلرم الأ

من  تطويرها،  يف  عديدة  عو�مل  لعبت  و�لتي  �حليوي،  �ملدينة  مركز  ب�شفتها  �ملركزية  �ملنطقة 

�أهمها تو�شعة �حلرم �ملكي �ل�شريف مما جعله يحت�شن عدًد� �أكرب من �مل�شلني وقا�شديه، وكذلك 

ن�شطة  و�الأ �شكان  �الإ على  �لطلب  زيادة  وبالتايل  و�ملعتمرين  �حلجاج  عــد�د  الأ �مل�شتمرة  �لزيادة 

نفاق  باأجز�ء �ملدينة وبالطرق �لرئي�شية و�لد�ئرية عرب �الأ �القت�شادية، وربط �ملنطقة �ملركزية 

بلدية و�شرف  �لتحتية و�خلدمية من هاتف وبريد وخدمات  �لبنى  �ل�شريعة، و�كتمال  و�لكباري 

�أتاح  مما  �إليها  �لعقارية  و�ال�شتثمار�ت  مــو�ل  �الأ روؤو�ــض  �أغلب  وتوجه  جتارية،  وخدمات  �شحي 

مر �لذي �أدى بدوره �إىل حتويل �ملنطقة  �لفر�شة لتطوير بع�ض �ملناطق �ل�شكنية �لقدمية فيها، �الأ

�ملركزية �إىل منطقة عقارية �قت�شادية، �أغلب م�شاحاتها خم�ش�شة لال�شتثمار�ت �ل�شكنية �لتي 

خرى. �أ�شبحت �أعلى ن�شبة مقارنة باال�شتخد�مات �الأ
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الريا�س: تداول

احلارثي  منذر  الشريف  »ال��رب��ي��ع«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أك��د 
أن املنافسة بالسوق ظاهرة صحية ال بد من توافرها لالرتقاء بجودة 
املنتجات واخل��دم��ات، وق��ال يف ح��وار مع »ت���داول«: »املنافسة تصب يف 
النهاية يف مصلحة املستهلك، ومما ال شك فيه أّن كل الشركات تقوم 
بدورها ضمن كافة األسواق اخلليجية والعربية وحتظى بالقبول وفق 

طبيعة وجودة املنتجات التي توفرها«، وفيما يلي نص احلوار:

المنافسة ظاهرة صحية تخدم المستهلك
الرئيس التنفيذي لشركة »الربيع«: 

احل��ال��ي��ة  امل��ح��ف��ظ��ة  ع���ن  ف��ك��رة  ت��ع��ط��ي��ن��ا  • ه���ل 
ل�شركتكم وخطط الت��شع امل�شتقبلية؟

»�لربيع« هي �شركة �شعودية تتخذ من �لريا�ض 

�حتياجات  بتلبية  مــلــتــزمــون  ونــحــن  لــهــا،  مــقــًر� 

�ل�شحية  �ملنتجات  توفري  خــالل  من  �مل�شتهلكني 

جمموعة  بتوفري  نقوم  حيث  �لعالية،  �جلودة  ذ�ت 

�لتعقيم  فائق  �حلليب  ت�شمل  �لتي  �ملنتجات  من 

و�حلليب بالنكهات. كما نقوم باإنتاج جمموعة من 

�لع�شائر بنكهات خمتلفة و�لنكتار و�ل�شر�ب. 

�ملنتجات  جمــمــوعــة  بــتــوفــري  كــذلــك  ونــقــوم 

�لغذ�ئية من �لعالمة �لتجارية »�أول قطفة« و»جاهز 

كل« منذ عام 2006. وهي �أول منتج غذ�ئي يتم  لالأ

لياف �لورقية �ملبتكرة من  تغليفه يف عبو�ت من �الأ

من  جمموعة  ت�شمل  حيث  باك«،  »ترت�  �شركة  قبل 

�ملنتجات مثل �خل�شار �مل�شكلة ومعجون �لطماطم 

و�لطماطم �ملق�شرة و�لذرة وغريها.

لتعزيز  تو�شع  خطة  بــاإطــالق  بالفعل  وقمنا 

�لت�شدير  و�أ�ــشــو�ق  �ملحلية  �ــشــو�ق  �الأ يف  ح�شورنا 

�ل�شخمة  �ال�ــشــتــثــمــار�ت  مــن  �شل�شلة  خــالل  مــن 

�لتوزيع  تعزيز عملياتنا يف جمال  �إىل  �لتي تهدف 

نعترب  ونحن  �لتقليدية.  غري  �لقنو�ت  يف  وخا�شة 

تعزيز  لنا  تتيح  فر�شة  مبنزلة  �خلطوة  هــذه 

�لتي  �لرئي�شية  عملنا  جماالت  يف  ريادتنا 

و�ل�شر�ب  و�لنكتار  �لع�شائر  ت�شمل 

حتقيق  �أجل  من  وذلك  �ملقّطر، 

�لق�شري  �ملديني  على  �لنمو 

و�لطويل.
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أعداد المستهلكين الذين 
بدؤوا يدركون أهمية المنتجات 

الصحية تتزايد

نعمل بجد لإلسهام في إيجاد 
مجتمع أكثر صحة

هي  وما  حالًيا؟  فيها  ت�جدون  التي  �ش�اق  االأ • ما  
امل�شتقبلية؟ ا�شرتاتيجيتكم 

�لتعاون  جمل�ض  دول  �أ�ــشــو�ق  يف  بوجودنا  نفخر  نحن 

على  ونحر�ض  وم�شر،  و�ليمن  �لعربي  و�مل�شرق  �خلليجي 

�إفريقيا  �شمال  دول  �أ�شو�ق  لنغطي  �لقار�ت  عرب  �لتو�شع 

و�أوروبا وذلك يف �إطار ��شرت�تيجيتنا للتو�شع �جلغر�يف.

كما �شت�شاعدنا خربتنا �لطويلة يف �ل�شوق �ل�شعودي على 

�أن تلبي �الحتياجات  و�شع �ال�شرت�تيجيات �لتي من �شاأنها 

يف  ��شتثمارنا  و�شنو��شل  �شو�ق.  �الأ هذه  من  لكل  �لفريدة 

عالمتنا  ي�شال  الإ �شعًيا  �ملتخ�ش�شة  و�ملنتجات  �ــشــو�ق  �الأ

�لتجارية ملزيد من �مل�شتهلكني.

قطاع التجزئة

لتعزيز  بالتجزئة  التجارة  قطاع  مع  تتعاون�ن  كيف   •
�شل�كيات  على  والتاأثري  التجارية  بعالمتكم  ال�عي 

على  خ��رية  االأ الت�ش�يقية  مبادراتكم  هي  وم��ا  ال�شراء 

�شبيل املثال؟

جمال  يف  متطورة  �إيجابية  خطط  و�شع  على  عملنا 

�لت�شويق و�حلمالت �لرتويجية وذلك للحفاظ على عالقات 

بعالمتنا  �لــوعــي  زيـــادة  بهدف  �لتجزئة  جتــار  مــع  وثيقة 

�لتجارية و�لتاأثري على �شلوكيات �ل�شر�ء.

�لرتويجية  خططنا  بو�شع  قمنا  ذلك،  �إىل  �شافة  وباالإ

و»جيان«  بنده«  »�لعزيزية  مثل  �لتجزئة  جتار  مع  بالتعاون 

و»كـــارفـــور« و»�لــعــثــيــم« وغــريهــم مــن جتـــار �لــتــجــزئــة يف 

�ململكة. 

�لتوزيع  �أ�شاطيل  زيـــادة  على  خططنا  ��شتملت  كما 

�مل�شتهلكني،  وبالتايل  �لتجزئة  جتــار  �حتياجات  لتغطية 

�مل�شروبات  على  �ملتنامي  �لطلب  من  كذلك  و�ال�شتفادة 

�ل�شحية. و�شنو��شل تطوير بر�جمنا �لت�شويقية و�ال�شتثمار 

على  للحفاظ  �ــشــول  �الأ من  وغريها  �لتوزيع  �أ�شاطيل  يف 

معدالت �لنمو وتعزيز قدرتنا �لتناف�شية.

2012؟ لعام  الرئي�شية  خططكم  هي  • ما 
�أعمالنا  جدول  تو�شيع  مع  �حلالية  خطتنا  تنفيذ  بد�أنا 

يف  غذية  لالأ �خلليج  معر�ض  يف  م�شاركتنا  على  ��شتمل  و�لــذي  فــرتة  منذ 

بامل�شروبات  �لوعي  �أ�شو�ق جديدة لزيادة  دبي، وتركزت خطتنا على دخول 

�ل�شحية، ال �شيما ع�شائر ومنتجات �ألبان �لربيع. 

خالل  من  �ل�شوقية  ح�شتنا  تعزيز  على  �شنعمل  ذلك،  �إىل  �شافة  وباالإ

طرح جمموعة جديدة من �ملنتجات لتلبية �حتياجات �مل�شتهلكني.

وتقوم �شيا�شتنا من حيث �ملبد�أ على توفري �ملنتجات �ل�شحية كما يت�شح 

لتعزيز  ن�شعى  عليه،  وبناء  للجميع«.  �شحة  »�لربيع  �شعارنا  خالل  من  ذلك 

فئات  على  �ل�شوء  ت�شليط  خالل  من  �لتجارية  بعالمتنا  �مل�شتهلكني  وعي 

مكانات �لكبرية يف  نتاج ذ�ت �الإ منتجاتنا �لناجحة و��شتهد�ف جمموعات �الإ

ا من ح�شور جمموعة منتجاتنا �لكاملة يف  مر �لذي �شيعزز �أي�شً �ل�شوق، �الأ

مد. �شو�ق �شعًيا لتحقيق �لنمو �لطويل �الأ �الأ

واقع املناف�شة

تنظرون  وكيف  خ��رى؟  االأ ال�شركات  مع  املناف�شة  واقع  تقيم�ن  كيف   •
لعمليات الت��شع يف منطقة اخلليج؟

تعترب �ملناف�شة بال�شوق ظاهرة �شحية ال بد من تو�فرها لالرتقاء بجودة 

�ملنتجات و�خلدمات، كما �أنها ت�شب يف �لنهاية يف م�شلحة �مل�شتهلك. ومما 

�خلليجية  �شو�ق  �الأ كافة  �شمن  بدورها  تقوم  �ل�شركات  كل  �أّن  فيه  �شك  ال 

توفرها.  �لتي  �ملنتجات  وجـــودة  طبيعة  وفــق  بالقبول  وحتظى  و�لعربية 

وبالتاأكيد، من �ملهم �لتو�شع عرب �لدول �ملجاورة للو�شول �إىل �شريحة �أكرب 

خــرى،  �الأ �شو�ق  �الأ يف  �ملتاحة  �لنمو  فر�ض  من  و�ال�شتفادة  �مل�شتهلكني  من 

مر �لذي يوفر ت�شكيلة و��شعة  وهذ� ما قامت به معظم �ل�شركات �لكبرية، �الأ

من �ملنتجات �ملختلفة للم�شتهلكني �لذين تقع عليهم م�شوؤولية �ختيار �ملنتج 

�لنهائي �لذي يتما�شى مع �حتياجاتهم. لذ� نعمل - لي�ض فقط - على بذل 

�ملزيد من �جلهود للمحافظة على منتجاتنا عالية �جلودة،بل حت�شني م�شتوى 

�جلودة و�البتكار لال�شتحو�ذ على �أكرب ح�شة ممكنة من �ل�شوق.

االجتاهات اال�شتهالكية

احلايل  ال�قت  يف  الرئي�شية  اال�شتهالكية  االجتاهات  هي  ما  براأيكم   •
وكيف جتاوبتم معها؟ 

�ملنتجات  �أهمية  بدوؤو� يدركون  �مل�شتهلكني  بات هناك عدد متز�يد من 

مر ال يز�ل يتطلب �لكثري من �جلهد للو�شول  �ل�شحية، على �لرغم من �أن �الأ

�إىل كافة �لقطاعات. 

و�مل�شت�شفيات،  �ملد�ر�ض  يف  �لغازية  �مل�شروبات  بحظر  �حلكومة  وقامت 

��شتهالك  على  بالت�شجيع  تقوم  كما  �ل�شحية،  �مل�شروبات  نحو  و�لتوجيه 

يف  �شهام  �الإ من  ذلك  �شيمكننا  نظرنا،  وجهة  �أكرب،ومن  بن�شبة  �لع�شائر 

�لطلب  تلبية  لنا  يتيح  جيد  و�شع  يف  �أننا  حيث  �شحة،  �أكرث  جمتمع  �إيجاد 

�ملتز�يد على �مل�شروبات �ل�شحية.

�أنه  وهي  نعتمدها  �لتي  �خلم�ض  �ال�شرت�تيجيات  على  عملياتنا  وت�شتند 

و�لتجهيز،  �ملعاجلة  عمليات  يف  �لغذ�ئية  �ل�شحة  معايري  �أعلى  �تباع  وبعد 

�أهمية كربى  لها  �لتي  �لعو�مل  و�لنظر يف  �مل�شتهلكني  ل�شحة  ولوية  �الأ تكون 

خالل  من  �لغذ�ء  �شالمة  نظام  وتطبيق  �لنا�ض  عامة  ب�شحة  يتعلق  فيما 

�شي  �شي  �أي  )�أت�ض   )HACCP( �حلرجة  �لنقاط  وحتديد  خطار  �الأ حتليل 

ولية �إىل توفري �ملنتج �لنهائي، وتطوير  بي( وذلك �بتد�ء من �إد�رة �ملو�د �الأ

�شافة �إىل مو�كبة �أحدث  منتجات جديدة تتنا�شب مع طلب �مل�شتهلكني، باالإ

�جتاهات �ل�شوق.
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�حلوكمة  تعريف  يف  كبري  �ختالف  هناك 

العتبار�ت عدة �أهمها �جلهة �شاحبة �لتعريف، 

على  للحوكمة  تعريفها  �جلهات  تق�شر  حيث 

تعريفها  جرى  ولذ�  نف�شها،  �جلهة  �خت�شا�ض 

مبفهوم �شامل باأنها:

�لتي  ليات  و�الآ و�لنظم  �لقو�عد  »جمموعة 

�أو  لل�شركة  �ملختلفة  د�ر�ت  �الإ �شري  ت�شبط 

حماية  حتقيق  �إىل  و�شواًل  �ملوؤ�ش�شة  �أو  ة  �ملن�شاأ

وحملة  �لــ�ــشــركــة  من�شوبي  ملــ�ــشــالــح   �أفــ�ــشــل 

�ملطلوب  �لــتــو�زن  �إحــد�ث  خــالل  من  �أ�شهمها 

منا�شًبا  قـــدًر�  يحقق  مبــا  �مل�شالح  تلك  بــني 

هذ�  تالفى  وقد  و�ل�شفافية«،  �ملو�شوعية  من 

�لهياكل  بع�ض  على  �حلوكمة  ق�شر  �لتعريف 

ق�شرها  ا  تالفى�أي�شً كما  بع�ض،  دون  د�رية  �الإ

على �ملوؤ�ش�شات �ملالية دون غريها من �ل�شركات 

�أو �ملوؤ�ش�شات �أو �ملن�شاآت.

ن�شاأة احل�كمة وتط�رها

�ملا�شي  �لــقــرن  مــن  خـــري   �الأ �لعقد  �شهد 

�حلوكمة،  عــن  للحديث  �حلقيقية  �لــبــد�يــات 

وذلك بعد تفجر �لكثري من �لق�شايا �لتي طفت 

د�رية  على �ل�شطح وظهرت فيها �لتجاوز�ت �الإ

زمات و�النهيار�ت  و�ملالية، وقد ك�شفت هذه �الأ

�حلوكمة  عن  �حلديث  جعل  د�ري  و�الإ �ملايل  �لف�شاد  من  �أمنــاط  عن 

زمة �ملالية �خلانقة  يحظى باأهمية خا�شة، ومن �أخطر تلك �لق�شايا �الأ

باالقت�شاديات  �ملا�شي،  �لقرن  ت�شعينيات  منت�شف  ع�شفت  �لتي 

�ملتقدمة فيما كان يعرف بنمور �آ�شيا.

ا ما عرف باأزمة بنك �لتجارة و�العتماد  ومن �لق�شايا �لكربى �أي�شً

و�شاط �ملالية  �لدويل، حيث �شكل �نهيار هذ� �لبنك �شدمة عنيفة لالأ

ت���ع���د احل���وك���م���ة مب���ب���ادئ���ه���ا وم���ع���اي���ي���ره���ا وم���ا 
ت��ف��ت��رض��ه م���ن ش��ف��اف��ي��ة ون���زاه���ة ص���م���ام األم����ان 
للمؤسسات املالية عموًما واإلسالمية منها على 
وج���ه اخل���ص���وص، ح��ي��ث ت��وف��ر احل��م��اي��ة ب��ص��ورة 
املالية  امل��ؤس��س��ة  بنشاط  يتأثر  م��ن  لكل  شاملة 
اإلس���الم���ي���ة ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن م��وق��ع��ه يف تلك 
املؤسسة، أو درجة استفادته منها، أو درجة تأثره 

وقراراتها. بسياساتها، 
لكن ما الذي تعنيه احلوكمة؟ وما الفرق يف 
تطبيقها بني املؤسسات املالية العادية واألخرى 

اإلسالمية؟ 

كانت  وم�شد�قية  ثقة  �أزمــة  من  �النهيار  هــذ�  مثله  مبا  و�مل�شرفية 

تع�شف بذلك �لبنك. 

�حلوكمة  ومعايري  مببادئ  �الهتمام  تبنى  �لدويل  �مل�شتوى  وعلى 

و�أ�شدرت  باري�ض(  )ومقرها  و�لتنمية  �القت�شادي  �لتعاون  منظمة 

بتطبيق  �ملوؤ�ش�شات  �لتز�م  تعزز  �لتي  و�ملعايري  �ملبادئ  من  جمموعة 

متطلبات �حلوكمة،  وقد مت �عتمادها من قبل �لبنك �لدويل و�شندوق 

�لنقد �لدويل عام 1999م. 

كما تبنت جلنة بازل معايري منظمة �لتعاون �القت�شادي و�لتنمية 

1999 حول »تعزيز �حلوكمة يف  للحوكمة و�أ�شدرت وثيقة يف �شبتمرب 

�ملنظمات �مل�شرفية«  ت�شمنت جمموعة من �ملبادئ، من �أهمها: �حلد 

ت�شارب  ومنها  �حلوكمة،  كفاءة  تقلل  �لتي  و�لعالقات  ن�شطة  �الأ من 

قر��ض ب�شروط مي�شرة. �مل�شالح و�الإ

اأهداف احل�كمة

همية  هناك عدة  �أهد�ف ت�شعى �حلوكمة �إىل حتقيقها تك�شبها �الأ

هد�ف وم�شروعيتها و�أهميتها، ومنها: �لبالغة لعظم تلك �الأ

�ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  د�مــة  الإ �ملطلوبة  �ل�شفافية  حتقيق   •
�لنز�هة  من  �إطار  يف  �ال�شتثمارية  باأن�شطتها  �لقيام  من  ومتكينها 

ثقافة  مــن  منًطا  �حلوكمة  ت�شفي  �إذ  و�الحـــرت�ف،  و�ملو�شوعية 

�ل�شفافية و�لو�شوح بحيث ي�شبح ذلك �لنمط مهيمًنا على �ل�شلوك 

د�ري و�لوظيفي ملن�شوبي تلك �ملوؤ�ش�شات. �الإ

خالل  من  �ل�شركات  تلك  يف  د�ري  و�الإ �ملــايل  �لف�شاد  مكافحة   •
تطبيق  خــالل  مــن  وكــذلــك  و�ل�شفافية  فــ�ــشــاح  �الإ مــبــادئ  تطبيق 

�لنظم  وتلك  �لقو�عد  تلك  د�ريــة،  و�الإ �ملالية  �لرقابة  نظم  وتفعيل 
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وحتجيمه  �لف�شاد  تقليل  �إىل  تطبيقها  يــوؤدي  �لتي 

خطاء و�النحر�فات  فوق ما يوؤدي �إليه من تقليل �الأ

خطاء متعمدة �أو غري متعمدة. �شو�ًء كانت تلك �الأ

معلومات  توفري  عــرب  �مل�شاهمني  �أمـــو�ل  حماية   •
و�لو�شع  �ل�شركة  �أن�شطة  عــن  و�شفافة  �شحيحة 

و�ملتوقعني  �حلاليني  �مل�شاهمني  ميكن  مبا  له  �ملايل 

من �تخاذ قر�ر�تهم بناء على ما يظهر من �لو�شع 

�ملايل لتلك �ل�شركات �أو �ملوؤ�ش�شات.

مب�شالح  �شر�ر  �الإ من  د�رة  �الإ جمل�ض  قيام  منع   •
حمددة  �شالحيات  حتديد  خــالل  من  �مل�شاهمني 

ــر�ر  �ــش �الإ �إىل  ت�شرفاتهم  تـــوؤدي  ال  بحيث  لــهــم 

�ل�شركة  باأن�شطة  �لعالقة  ذ�ت  خرى  �الأ طر�ف  باالأ

كالعمالء و�لد�ئنني �أو �ملقر�شني �أو غريهم.

جمالها 

طر�ف ذ�ت �لعالقة  ال يقت�شر جمال �حلوكمة على �الأ

و�لذين تربطهم عالقات تعاقدية بل ميتد �إىل �أولئك �لذين 

للمن�شاأة  �الئتمانية  �أو  �ال�شتثمارية،  ن�شطة  باالأ يتاأثرون 

�القت�شادية، وبناء على ذلك فاإن جمال �حلوكمة ينتظم 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية، وهي تنق�شم �إىل:

�لتي ال  �ملوؤ�ش�شات  تلك  تقليدية: وهي  م�ؤ�ش�شات مالية 

�شالمي  حتتكم �إىل �أحكام �ل�شريعة وال تتعاطى ب�شيغ �لتمويل �الإ

خرى  �الأ وبع�ض �خلدمات  �لربوية،  �لفو�ئد  �إىل  و�إمنا حتتكم 

�ملوؤ�ش�شات  �أكرث  وهي  باأخرى،  �أو  ب�شورة  �لربا  يدخلها  �لتي 

�ملالية حاجة �إىل �حلوكمة نظًر� لغياب �لو�زع �لديني يف �لغالب 

و�لذي ميكن �أن يكون مبثابة �لكابح ل�شهوة �ال�شت�شر�ف للمال 

ن�شاف. مانة و�الإ و�لتطلع للك�شب �ل�شريع على ح�شاب �الأ

أهم مبادئ حوكمة  لجنة بازل
د�رة  �الإ جمل�ض  �أع�شاء  يكون  �أن  يجب   •
على  يكونو�  و�أن  ملر�كزهم  متاًما  موؤهلني 

�إد�رة  در�ية تامة باحلوكمة وبالقدرة على 

�لعمل بالبنك.

د�رة  �الإ جمل�ض  وير�قب  يو�فق  �أن  يجب   •
وقيم  للبنك  �ال�ــشــرت�تــيــجــيــة  هـــــد�ف  �الأ

م�شالح  �العتبار  يف  �أخــًذ�  �لعمل  ومعايري 

هذه  تكون  و�أن  و�ملــودعــني  �شهم  �الأ حملة 

�لقيم �شارية يف �لبنك.

ي�شع حدوًد�  �أن  د�رة  �الإ يجب على جمل�ض   •
�لبنك  يف  و�ملحا�شبة  للم�شوؤوليات  و��شحة 

د�رة �لــعــلــيــا و�ملــديــريــن  ــــــالإ نــفــ�ــشــهــم ول الأ

ي�شجع  �إد�رًيــا  هيكاًل  ي�شع  و�أن  وللعاملني 

على �ملحا�شبة ويحدد �مل�شوؤوليات.

وجود  من  د�رة  �الإ جمل�ض  يتاأكد  �أن  يجب   •
�لتنفيذية  د�رة  لــــــالإ ومــفــاهــيــم  مـــبـــادئ 

ميتلك  و�أن  �ملجل�ض  �شيا�شة  مــع  تتو�فق 

�ل�شرورية  �ملــهــار�ت  بالبنك  �ملــ�ــشــوؤولــون 

د�رة �أعمال �لبنك و�أن تتم �أن�شطة �لبنك  الإ

و�شعها  �لــتــي  و�لــنــظــم  لل�شيا�شات  وفــًقــا 

للرقابة  فعال  لنظام  وفًقا  د�رة  �الإ جمل�ض 

�لد�خلية.

يقر  �أن  د�رة  �الإ جمــلــ�ــض  عــلــى  يــجــب   •
وبوظائف  �حل�شابات  مر�قبي  با�شتقالل 

وظائف  ذلك  )وي�شمل  �لد�خلية  �لرقابة 

باعتبارها  و�لقانونية(  و�اللتز�م  �لتطابق 

جوهرية حلوكمة �مل�شارف.

�أن  من  د�رة  �الإ جمل�ض  يتاأكد  �أن  يجب   •
مع  تتنا�شب  و�ملكافاآت  جـــور  �الأ �شيا�شات 

يف  �لبنك  و��شرت�تيجية  و�أهـــد�ف  ثقافة 

د�رة  �الإ حو�فز  ترتبط  و�أن  �لطويل  جــل  �الآ

�لعليا و�ملديرين �لتنفيذيني باأهد�ف �لبنك 

جل �لطويل. يف �الآ
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���ش��الم��ي��ة: وهــي تلك  امل���ؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة االإ

�ملوؤ�ش�شات �لتي حتتكم �إىل �أحكام �ل�شريعة وتتعاطى 

�شالمية �ملختلفة، وهذه �ملوؤ�ش�شات  ب�شيغ �لتمويل �الإ

لي�شت م�شتغنية عن �حلوكمة بل هي بحاجة �إليها 

�شالمي  �الإ �لتمويل  مظلة  حتت  د�خلة  كانت  و�إن 

لالعتقاد  خــالًفــا  �ملختلفة،  ب�شيغه  ومتعاطية 

�ل�شائد �ملتمثل يف عدم �أو قلة حاجة تلك �ملوؤ�ش�شات 

للحوكمة ملا حتتكم �إليه من قو�عد �أخالقية.

غرا�س  خرى ذات االأ ال�شركات االأ

اال�شتثمارية املختلفة: 

�حلوكمة  �إىل  حمتاجة  ا  �أي�شً �ل�شركات  وهذه 

على  ــرى  خ �الأ هي  قائمة  �ل�شركات  تلك  فكرة  ن  الأ

لالكتتاب  �شهم  �الأ طرح  عرب  �ملدخر�ت  ��شتقطاب 

�لعام ولعظم �ل�شر�ئح �لتي ي�شتهدفها هذ� �ال�شتكتاب 

د�رة و�ملديرين  ن �مل�شاهمني ياأمتنون جمال�ض �الإ والأ

د�ريــة لتلك �ل�شركات  �لتنفيذيني وكافة �لهياكل �الإ

على تثمري �أمو�لهم وتنميتها تطلًعا �إىل �لو�شول �إىل 

عو�ئد جمزية تربر حجم �ملخاطرة �لتي ينطوي عليها 

�ال�شتثمار عرب �الكتتاب يف �شركات �مل�شاهمة �لعامة. 

�شالمية تط�ير احل�كمة يف امل�ؤ�ش�شات املالية االإ

�أن  من  �ل�شرعية،  و�لرقابة  �لفتوى  لهيئات  البد 

تطور نف�شها با�شتمر�ر كي تتمكن من مو�كبة �لزخم 

هيئات  تقوم  بحيث  �مل�شرفية،  للعمليات  �ملت�شارع 

للموؤ�ش�شة  �لد�عم  بــدور  �ل�شرعية  و�لرقابة  �لفتوى 

�أمور  �شالمية ال عبًئا عليها، وهنالك جملة  �الإ �ملالية 

ميكن �قرت�حها لتطوير عمل هيئات �لفتوى و�لرقابة 

حتقيق  مــن  ــا  �قــرت�ًب �أكـــرث  ت�شبح  بحيث  �ل�شرعية 

هد�ف و�لغايات �ملتوخاة منها، ومن ذلك:  �الأ

تاأهيل �أع�شاء هيئات �لفتوى و�لرقابة �ل�شرعية   •
�إىل  �ــشــافــة  بــاالإ حما�شبًيا،  م�شرفًيا  تــاأهــيــاًل 

�لتاأهيل �ل�شرعي.

يف  تو�فرها  �لو�جب  �ل�شروط  حتقق  من  �لتاأكد   •
�شو�ء  �ل�شرعية،  و�لــرقــابــة  �لفتوى  هيئة  ع�شو 

تلك  �أو  بالعد�لة  �ملتعلقة  �ل�شروط  تلك  �أكــانــت 

�ملتعلقة بالعلم فالبد �أن يت�شم ع�شو هيئة �لفتوى 

�لقومي  �ل�شرعي  بال�شلوك  �ل�شرعية  و�لــرقــابــة 

�لرقابة  مع  يتعاطى  و�أال  و�لنز�هة،  وباالإخال�ض، 

�أن  يجب  بــل  مهنة،  جمــرد  �أنــهــا  على  �ل�شرعية 

يفهمها على �أنها ر�شالة.

��شتقاللية �أع�شاء هيئة �لفتوى و�لرقابة �ل�شرعية   •
كرب على �إ�شفاء �لثقة و�مل�شد�قية على  ثر �الأ له �الأ

ومعيار  وتو�شياتها  وقر�ر�تها  �لهيئة  هذه  فتاوى 

�لهيئة  هذه  تربط  �لتي  �لعالقة  هو  �ال�شتقاللية 

بامل�شرف بطريقة توجد �ملو�شوعية و�حليادية. 

�ل�شرعية  و�لرقابة  �لفتوى  هيئات  �أع�شاء  نزول   •
�لفتاوى  بــاإ�ــشــد�ر  �الكتفاء  وعــدم  �ملــيــد�ن،  �إىل 

و�لقر�ر�ت من ور�ء �ملكاتب، كي ي�شاعدهم ذلك 

يف ر�شم �ل�شيا�شات �لالزمة للفتوى، و�لتاأكد من �أن 

�لفتاوى �لتي ي�شدرونها جتد طريقها �إىل �لتطبيق 

در�ج. وال تبقى حبي�شة �الأ

يف  و�الخــتــ�ــشــا�ــض  �خلـــربة  بــاأهــل  �ال�شتعانة   •
�ملجاالت �لتي حتتاجها هيئة �لفتوى يف عملها، 

خــ�ــشــائــيــني  ويــدخــل يف ذلـــك �ال�ــشــتــعــانــة بــاالأ

�مل�شرفيني و�أهل �القت�شاد.

امل�شادر:

�ملجيد  عبد  �شالمية،  �الإ �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  يف  •�حلوكمة 
�ل�شالحني.

ر�شادية  �الإ �ملبادىء  �شالمية:  �الإ �ملالية  �خلدمات  •جمل�ض 
تقدمي  على  تقت�شر  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  ل�شو�بط 

خدمات مالية �إ�شالمية.

�ــشــالمــيــة،  �الإ �ملــ�ــشــارف  مل�شرية  �ل�شرعية  •�ل�شو�بط 
عبد�ل�شتار �أبو غدة، عجيل �لن�شمي.

 Enhancing corporate governance for banking•
حول  بــازل  جلنة  عن  �شادر  تقرير   ،organization

تعزيز �حلوكمة يف �مل�شارف، فرب�ير 2006.

�لفعالة  للحوكمة  �شرورية  �ل�شفافية  تعد   •
�ملالئم  �لعام  ف�شاح  �الإ ويعد  و�ل�شليمة، 

يف  �مل�شجلة  للبنوك  وخــا�ــشــة  �ــشــرورًيــا 

�ل�شوق،  يف  �الن�شباط  لتحقيق  �لبور�شة 

�ملنا�شب  ــوقــت  �ل يف  ــاح  فــ�ــش �الإ ــكــون  وي

على  �لبنك  مــوقــع  خــالل  مــن  و�لــدقــيــق 

نرتنت ويف �لتقارير �لدورية و�ل�شنوية.  �الإ

نــه  �أ �ملجل�ض  �أع�شاء  يتفهم  �أن  يجب   •
ملــخــاطــر  ــك  ــن ــب �ل ــعــر�ــض  ــت ي �أن  ميــكــن 

عندما  مــبــا�ــشــر  غـــري  بــ�ــشــكــل  قــانــونــيــة 

�لذين  عمالئه  عن  نيابة  بخدمات  يقوم 

ي�شتغلون خدمات و�أن�شطة يوفرها �لبنك 

ملمار�شة �أن�شطة غري �شرعية مما يعر�ض 

للخطر. �لبنك  �شمعة 
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �شركات ال��شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( الربع الثالث 2011م

Members Activity  - Q3 2011

�شركة ال��شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%11,833,54419.74%12,849,449,985.0018.02%75,378,281,379.4519.52 �شركة �لر�جحي للخدمات �ملالية   

4AlJazira Capital%2973,22410.48%22,286,371,354.0014.46%56,702,642,809.1514.69 �جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال   NCB Capital 2%31,412,17615.20%32,015,030,993.0012.74%45,515,002,538.2011.79 �الأ

3Samba Capital%41,130,25012.17%41,592,671,118.0010.07%35,267,893,240.709.13�شامبا كابيتال 

5Fransi Tadawul%5938,38510.10%51,534,151,826.009.70%32,707,048,137.108.47  فرن�شي تد�ول 

ور�ق �ملالية 8Sabb Securities Limited%7581,9166.26%61,167,093,148.007.38%29,749,335,619.457.71 �شاب لالأ

�شتثمار  7ANB Invest%6595,0456.41%71,235,277,947.007.81%24,971,687,527.306.47 �لعربي لالإ

Riyad Capital 6%8734,4307.91%8993,583,356.006.28%22,119,000,994.405.73 �لريا�ض �ملالية  

Falcom Financial Group .9%10218,4192.35%9402,155,026.002.54%13,590,379,253.053.52فالكم للخدمات �ملالية  

�شتثمار كابيتال 10AlIstithmar Capital%9207,4532.23%10429,800,250.002.72%11,741,936,638.753.04 �الإ

13Derayah Financial Corporation%1465,5000.71%11113,365,687.000.72%7,153,225,557.551.85  در�ية �ملالية 

Saudi Hollandi Capital 12%11131,8521.42%12293,687,229.001.86%6,271,623,538.351.62  �ل�شعودي �لهولندي �ملالية   

�شتثمار   AlBilad Investment Co.11%12163,0381.76%13260,398,713.001.65%6,187,515,359.151.60 �شركة �لبالد لالإ

14Aloula Geojit Capital co%1364,6880.70%14137,553,001.000.87%3,953,375,367.101.02�الوىل جوجيت للو�شاطة �ملالية

15Alinma Investment Company%1558,3440.63%15101,278,246.000.64%2,416,976,184.800.63�شركة �الإمناء لال�شتثمار  

�شتثمار 17AlNefaie Investment Group%1630,8690.33%16100,000,232.000.63%2,021,133,735.250.52  جمموعة �لنفيعي لالإ

19Credit Suisse%1817,1240.18%1741,617,932.000.26%1,794,030,908.650.46  كريديت �شوي�ض �لعربية �ل�شعودية  

18Jadwa Investment%1919,5430.21%1840,459,713.000.26%1,565,247,560.600.41  جدوى لال�شتثمار  

16Osool Capital%1731,3150.34%1952,987,561.000.34%1,343,488,265.850.35 �أ�شول �ملالية    

22Morgan Stanley Saudi Arabia%2311,0590.12%2019,625,992.000.12%940,701,204.900.24 مورغان �شتانلي �ل�شعودية 

20EFG_Hermes ksa%2112,2760.13%2124,528,207.000.16%791,555,234.150.21  هريمي�ض �ل�شعودية   

ور�ق �ملالية   21Deutsche Securities%2012,1710.13%2229,621,756.000.19%787,122,629.750.20دويت�شه لالأ

25SHUAA Capital Saudi Arabia%256,1030.07%2312,531,264.000.08%528,180,375.600.14�شعاع كابيتال   

و�شط لال�شتثمار �ملايل  23%228,5370.09%2420,195,597.000.13%471,581,914.200.12 �شركة �ل�شرق �الأ
 Middle East Financial Investment

Company

24Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia%246,2750.07%2513,285,710.000.08%403,846,635.950.10 مرييل لين�ض �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

�شتثمار   مار�ت خلدمات �الإ 28Emirates NBD Capital KSA LLC%294,2490.05%267,542,045.000.05%397,883,631.750.10 �الإ

29Audi Capital%264,1870.05%279,956,580.000.06%333,009,898.350.09عودة �لعربية �ل�شعودية

27Arbah Capital%304,2660.05%286,206,268.000.04%303,621,766.900.08�أرباح �ملالية 

26Global Investment House Saudi Arabia%275,4490.06%299,568,366.000.06%289,684,355.050.08 بيت �ال�شتثمار �لعاملي )�ل�شعودية(

ور�ق �ملالية    30Muscat Security House%283,5560.04%309,297,505.000.06%210,951,701.150.05  بيت م�شقط لالأ

32Aldukheil Financial Group%328870.00%311,949,593.000.01%70,281,944.850.02 جمموعة �لدخيل �ملالية 

ور�ق �ملالية  31The Investor For Securities%311,3050.01%322,718,732.000.02%52,107,148.000.01 �شركة �مل�شتثمر لالأ

34Al Mal Securities Saudi%344790.01%33738,834.000.01%21,088,145.050.01 �ملال �شكيوريتيز   

33Watheeqa Capital Company%335540.01%341,252,736.000.01%16,433,426.000.00 �شركة وثيقة �ملالية    

35Watan Investment and Securities%353310.00%35523,384.000.00%14,243,267.200.00وطن لال�شتثمار    

36Unicorn Capital Saudi Arabia%36410.00%362,822.000.00%82,609.400.00يونيكورن كابيتال �ل�شعودية 

386,082,200,503.1015,816,478,708.009,288,840�ملجموع
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نرتنت( الربع الثالث 2011م اأداء �شركات ال��شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االإ

Internet Activity   - Q3 2011

�شركة ال��شاطة

 

الن�شبةالرتتيب قيمة التداول

 ن�شبة القيمة

  للع�ش� من

االنرتنت

 الرتتيبالن�شبةكمية التداوالت

 ن�شبة الكميات

  للع�ش� من

االنرتنت

الرتتيبالن�شبةال�شفقات

 ن�شبة

 ال�شفقات

 للع�ش� من

 االنرتنت

Member Name

Internet Value
Value 
Rank

Internet 
Value 
Ratio

Internet 
Value 

Member 
Ratio

Internet Volume
Internet 
Volume 
Ratio

Volume 
Rank

Internet 
Volume 
Member 

Ratio

Internet 
Trades

Internet 
Trades 
Ratio

Trades 
Rank

Internet 
Trades 

Member 
Ratio

AlJazira Capital%483.83%815,86212.27%178.87%1,803,332,08417.19%82.03%46,512,834,670.10119.38�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال   NCB Capital%177.76%1,098,04616.52%372.06%1,451,942,75613.84%69.23%31,510,659,736.00213.13  �الأ

 Al Rajhi Capital%258.16%1,066,38216.04%252.58%1,498,158,34514.28%41.21%31,062,369,287.20312.95 �شركة �لر�جحي للخدمات �ملالية 

Samba Capital%389.98%1,016,98515.30%484.18%1,340,712,33212.78%81.92%28,891,738,755.90412.04�شامبا كابيتال  

Fransi Tadawul%583.00%778,84811.72%577.80%1,193,519,78311.38%77.51%25,350,489,553.95510.57  فرن�شي تد�ول 

ور�ق �ملالية Sabb Securities Limited%761.92%360,3445.42%752.92%617,586,3565.89%51.34%15,273,941,310.7566.37  �شاب لالأ

. Falcom Financial Group%997.83%213,6823.21%997.78%393,246,4473.75%98.08%13,328,783,265.7075.55 فالكم للخدمات �ملالية 

�شتثمار ANB Invest%855.15%328,1714.94%657.67%712,361,1616.79%51.77%12,928,746,758.3085.39 �لعربي لالإ

 Riyad Capital%665.70%482,5057.26%858.35%579,767,2305.53%56.71%12,542,618,435.6595.23 �لريا�ض �ملالية 

�شتثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1156.00%116,1771.75%1049.54%212,921,3332.03%51.34%6,027,934,720.20102.51�الإ

وىل جوجيت للو�شاطة �ملالية  Aloula Geojit Capital co%1396.99%62,7440.94%1398.30%135,212,2651.29%98.56%3,896,482,285.10111.62 �الأ

�شتثمار  .AlBilad Investment Co%1073.06%119,1201.79%1169.60%181,238,8311.73%58.72%3,633,387,706.80121.51 �شركة �لبالد لالإ

 Saudi Hollandi Capital%1250.52%66,6091.00%1250.78%149,128,0211.42%45.08%2,827,303,397.65131.18 �ل�شعودي �لهولندي �ملالية  

%1475.41%43,9950.66%1475.05%76,012,4430.72%57.27%1,384,087,248.40140.58�شركة �الإمناء لال�شتثمار  
Alinma Investment 

Company

Osool Capital%1595.95%30,0480.45%1593.54%49,567,0080.47%93.77%1,259,733,130.65150.53  �أ�شول �ملالية   

%1715.89%10,4050.16%1716.66%18,889,3420.18%14.03%1,003,476,951.00160.42   در�ية �ملالية 
Derayah Financial 

Corporation

�شتثمار   AlNefaie Investment Group%1641.55%12,8270.19%1629.42%29,416,8240.28%35.94%726,376,684.85170.30جمموعة �لنفيعي لالإ

Jadwa Investment%1924.04%4,6980.07%1821.54%8,713,7050.08%29.13%456,013,058.10180.19جدوى لال�شتثمار  

%2062.90%3,8390.06%2251.92%6,505,6150.06%68.48%361,699,960.90190.15�شعاع كابيتال     
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

%1894.04%5,1240.08%1989.01%8,516,8590.08%86.93%251,831,596.90200.10بيت �ال�شتثمار �لعاملي )�ل�شعودية(
Global Investment House 

Saudi Arabia

�شتثمار     مار�ت خلدمات �الإ %2348.81%2,0740.03%2342.18%3,181,3680.03%56.94%226,549,184.35210.09 �الإ
Emirates NBD Capital 

KSA LLC

ور�ق �ملالية    Muscat Security House%2189.43%3,1800.05%2089.14%8,287,6650.08%83.77%176,718,110.30220.07  بيت م�شقط لالأ

و�شط لال�شتثمار  �شركة �ل�شرق �الأ

�ملايل

167,643,015.50230.07%35.55%6,847,2410.07%2133.90%2,7440.04%2232.14%
Middle East Financial 
Investment Company

EFG_Hermes ksa%247.26%8910.01%254.40%1,078,3250.01%6.44%50,976,226.95240.02هريمي�ض �ل�شعودية

Aldukheil Financial Group%2570.46%6250.01%2456.08%1,093,3490.01%62.02%43,586,192.65250.02جمموعة �لدخيل �ملالية  

Al Mal Securities Saudi%2887.27%4180.01%2688.61%654,7090.01%84.12%17,738,967.70260.01 �ملال �شكيوريتيز 

Arbah Capital%2612.01%5160.01%285.77%357,8800.00%3.70%11,221,433.35270.01 �أرباح �ملالية  

Watheeqa Capital Company%2784.12%4660.01%2747.20%591,2370.01%62.90%10,336,725.85280.00�شركة وثيقة �ملالية

%2954.98%1820.00%2948.12%251,8620.00%49.41%7,038,149.80290.00 وطن لال�شتثمار   
Watan Investment and 

Securities

ور�ق �ملالية  The Investor For Securities%3012.95%1690.00%302.78%75,5480.00%4.55%2,372,638.05300.00�شركة �مل�شتثمر لالأ

239,944,689,158.60104891679246,647,676 �ملجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – سبتمبر 2011 

�ملتد�ولة  �شهم  لالأ جمالية  �الإ �لقيمة  بلغت 

�شبتمرب  �ل�شعودية خالل �شهر  �ملالية  �ل�شوق  يف 

قــدره  بــارتــفــاع  ـــال،  ري مليار   74.04 2011م 

من  �أغ�شط�ض  �شهر  تــد�والت  عن   )%73.04(

ريال،  مليار   52.42 كانت  و�لتي   ،2011 �لعام 

ظلت  �شفقة.  مليون   1.81 خــالل  مــن  نفذت 

على  �مل�شيطر  هي  �ل�شعوديني  فــر�د  �الأ تــد�والت 

فر�د 68.73مليار  �ل�شوق، حيث بلغت مبيعات �الأ

بن�شبة )92.83%( من جميع عمليات  �أي  ريال 

 64.76 بلغت  فقد  �ل�شر�ء  عمليات  �أما  �ل�شوق 

جميع  من   )%87.46( بن�شبة  �أي  ريــال  مليار 

�ل�شركات  مبيعات  بلغت  بينما  �ل�شوق.  عمليات 

�ل�شعودية 1.56 مليار ريال �أي ما ت�شكل ن�شبته 

)2.11%( �أما عمليات �ل�شر�ء فقد بلغت 5.62 

مليار ريال �أي ما ن�شبته )7.59%(. �أما بالن�شبة 

لل�شناديق �ال�شتثمارية فقد بلغ �إجمايل مبيعاتها 

740.43 مليون ريال �أي ما ن�شبته )1.00%( �أما 

عمليات �ل�شر�ء فقد بلغت 1.14 مليار ريال �أي 

ما ت�شكل ن�شبته )1.54%( يف حني بلغت مبيعات 

�مل�شتثمرين �خلليجيني 690.28 مليون ريال �أي 

بلغت  فقد  للم�شرتيات  �أمــا   )%0.93( بن�شبة 

574.99 مليون ريال �أي ما ن�شبته )0.78%( وقد 

بلغت مبيعات �مل�شتثمرين �لعرب �ملقيمني )�لغري 

خليجيني( 1.34 مليار ريال �أي ما ت�شكل ن�شبته 

 1.31 م�شرتياتهم  بلغت  حــني  يف   )%1.81(

مبيعات  �أمــا   )%1.77( بن�شبة  �أي  ريــال  مليار 

مليون   191.27 بلغت  فقد  �ملقيمني  جــانــب  �الأ

م�شرتياتهم  بلغت  وقد   )%0.26( ن�شبته  ما  �أي 

�أما   )%0.21( ن�شبته  ما  �أي  مليون   153.73

جانب عرب �تفاقيات �ملبادلة فقد بلغت  مبيعات �الأ

787.22 مليون ريال �أي ما ن�شبته )1.06%( �أما 

�مل�شرتيات فقد بلغت 478.02 مليون ريال وهو ما 

ت�شكل ن�شبته )%0.65( . 

 اح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ون�ع امل�شتثمر ل�شهر �شبتمر 2011م 

�شهم املتداولة  الن�شبة   ت�شنيف اجلن�شية  ن�ع امل�شتثمر  ن�ع العملية  الكمية  الن�شبة  عدد ال�شفقات  الن�شبة  قيمة االأ

92.83% 68,731,599,973.90 94.19% 1,705,997 93.94% 2,903,893,787  بيع 

 فرد 

 �ل�شعوديني 

87.46% 64,758,806,612.20 91.31% 1,653,737 91.13% 2,817,076,693  �شر�ء 

2.11% 1,559,978,705.95 0.94% 17,087 1.87% 57,933,764  بيع 

 �شركة 

7.59% 5,622,716,915.60 3.68% 66,574 4.67% 144,217,538  �شر�ء 

1.00% 740,429,782.35 0.52% 9,365 0.70% 21,706,120  بيع 

 �شندوق ��شتثماري 

1.54% 1,142,225,758.75 0.75% 13,539 1.17% 36,212,157  �شر�ء 

0.93% 690,280,312.90 0.61% 10,988 0.72% 22,148,770  بيع 

 �خلليجيني 

0.78% 574,985,698.00 0.54% 9,797 0.55% 16,972,649  �شر�ء 

1.81% 1,341,094,614.00 2.90% 52,582 1.91% 58,949,593  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمني  

1.77% 1,311,392,976.55 3.03% 54,927 1.85% 57,085,024  �شر�ء 

0.26% 191,272,361.75 0.37% 6,665 0.20% 6,142,823  بيع 

جانب �ملقيمني    )غري �لعرب و�خلليجيني( �الأ

0.21% 153,730,883.20 0.33% 6,058 0.19% 5,819,438  �شر�ء 

1.06% 787,223,279.15 0.47% 8,458 0.66% 20,529,726  بيع 

جانب   )عرب �تفاقيات �ملبادلة(�الأ

0.65% 478,020,185.70 0.36% 6,510 0.45% 13,921,084  �شر�ء 

100% 74,041,879,030.00 100% 1,811,142 100% 3,091,304,583 �جماليات �لبيع

100% 74,041,879,030.00 100% 1,811,142 100% 3,091,304,583 �جماليات �ل�شر�ء

مالحظة: كمية �ال�شهم �ملتد�ولة غري معدلة
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األعـضاء الجـدد  
)الوسـطاء(

�لعربية  �ململكة  لن�ض  مرييل  �شركة  �ن�شمت 

�ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  يف  عامل  كع�شو  �ل�شعودية 

بتاريخ  �ملالية،  �لو�شاطة  خدمات  لتقدمي  )تــد�ول( 

2011/02/06 م.

كع�شو  �خلليجية  �ال�شتثمار�ت  �شركة  �ن�شمت 

لتقدمي  )تــد�ول(  �ل�شعودية  �ملالية  �ل�شوق  عامل يف 

خدمات �لو�شاطة �ملالية، بتاريخ 2011/04/27 م.

وبذلك ي�شل عدد �شركات �لو�شاطة �لعاملة يف 

�ل�شوق �إىل 36 �شركة.

تعليق أسهم
 -1( رقم  �ملالية  �ل�شوق  هيئة  لقر�ر  �شارة  باالإ

�ملو�فق   ، هـــ   1432/06/21 وتــاريــخ   )2011-18

�شركة  �أ�شهم  تـــد�ول  تعليق  مت  م   2011/05/24

�حتاد عذيب لالت�شاالت يف �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية 

)تد�ول( �بتد�ًء من يوم  �الربعاء 1432/06/22 هـ 

�ملو�فق 2011/05/25 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  776.36 مليار ريال 

 17.59 مليون صفقة تم تنفيذها خالل التسعة أشهر األولى 2011 م 
�أغلق  م   2011 وىل  �الأ �أ�شهر  �لت�شعة  نهاية  يف 

�ملوؤ�شر �لعام لل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول( عند 

م�شتوى 6,112.37  نقطة منخف�شًا 280.02 نقطة 

�لعام  من  �لفرتة  نف�ض  باإغالق  مقارنة   )%4.38(

�ل�شابق.

حتى  �لعام  بد�ية  من  �ملوؤ�شر  د�ء  الأ وبالن�شبة 

 ،)%7.68( نقطة    508.38 خ�شر  فقد  تاريخه 

وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق للموؤ�شر خالل �لفرتة 

6,788.42 يف يوم 2011/01/16 م.

�شهم �مل�شدرة يف نهاية  بلغت �لقيمة �ل�شوقية لالأ

وىل 2011 م 1,214.20 مليار ريال  �لت�شعة �أ�شهر �الأ

�أي ما يعادل 323.79 مليار دوالر �أمريكي، م�شجلة 

�لت�شعة  نهاية  عن   % ن�شــــبته3.77  بلغت  �نخفا�شًا 

وىل من �لعام �ل�شابق. �أ�شهر �الأ

�شهم �ملتد�ولة خالل  جمالية لالأ بلغت �لقيمة �الإ

ريال  مليار   776.36 م   2011 وىل  �الأ �أ�شهر  �لت�شعة 

وذلك  �أمريكي  دوالر  مليار   207.03 يعادل  ما  �أي 

بارتفاع بلغت ن�شــــبته 31.88% عن نف�ض �لفرتة من 

�لعام �ل�شابق.

خالل  �ملــتــد�ولــة*  �شهم  �الأ عــدد  �إجــمــايل  وبلغ 

34.94 مليار �شــــهم  2011 م  وىل  �أ�شهر �الأ �لت�شعة 

مقابل 26.01 مليار �شهم مت تد�ولها خالل �لت�شعة 

وىل من �لعام �ل�شابق، وذلك  بارتفاع بلغت  �أ�شهر �الأ

ن�شــــبته %34.32.

خالل  �ملنفذة  �ل�شفقات  عــدد  �إجــمــايل  �أمــا   

وىل 2011 م فقد بلغ 17.59 مليون  �لت�شعة �أ�شهر �الأ

تنفيذها  مت  �شفقة  مليون   15.65 مقابـــل  �شفقة 

وىل من �لعام �ل�شابق ، وذلك  خالل �لت�شعة �أ�شهر �الأ

بارتفاع بلغت ن�شــــبته %12.37.

�أ�شهر  �لت�شعة  خــالل  �لــتــد�ول  �أيـــام  عــدد  بلغ 

وىل 2011, 187 يومًا مقابل 189 يومًا خالل نف�ض  �الأ

�لفرتة من �لعام �ل�شابق.

• معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�شركات خالل �لفرتة.

ملخص السوق - التسعة أشهر األولى

ت�شاالت املتكاملة   ال�شركة ال�شع�دية لالإ

ر�أ�شمال �ل�شركة: مليار ريال مق�شم �إىل 100 مليون �شهم.

�أ�شهم �الكتتاب: 35 مليون �شهم متثل 35% من �أ�شهم �ل�شركة. 

�شعر �لطرح: 10 رياالت لل�شهم �لو�حد.

فرتة �الكتتاب: من 2011/05/02 م �إىل 2011/05/08 م.

�شالك   �شركة اإحتاد م�شانع االأ

ر�أ�شمال �ل�شركة: 325 مليون ريال مق�شم �إىل 32.5 مليون �شهم.

�أ�شهم �الكتتاب: 9.75  مليون �شهم متثل 30% من �أ�شهم �ل�شركة. 

�شعر �لطرح: 34 رياالت لل�شهم �لو�حد.

فرتة �الكتتاب: من 2011/08/01 م �إىل 2011/08/07 م.

 �شركة اأ�شمنت حائل

ر�أ�شمال �ل�شركة: 979  مليون ريال مق�شم �إىل 97.9 مليون �شهم.

�أ�شهم �الكتتاب: 48.95  مليون �شهم متثل 50% من �أ�شهم �ل�شركة. 

�شعر �لطرح: 10 رياالت لل�شهم �لو�حد.

فرتة �الكتتاب: من 2011/09/20 م �إىل 2011/09/26 م.

إضافة شركات جديدة لمؤشرات تداول
مت �إ�شافة �أ�شهم �ل�شركات �لتالية �ىل موؤ�شر�ت �ل�شوق )تد�ول( وذلك ح�شب �شعر �قفال 

ربعاء �ملو�فق 2011/9/28 م: �شهم ليوم �الأ �الأ

�ل�شركة �ل�شعودية لالت�شاالت �ملتكاملة.

�شركة �إحتاد م�شانع �ال�شالك.

االكتتابات األولية

الشركات الجديدة المدرجة خالل 
التسعة أشهر األولى  2011 م

مت يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2011/06/28 م �إدر�ج �ل�شركة �ل�شعودية لالت�شاالت �ملتكاملة 

�شهم  مليون   35 طرح  مت  حيث  �شهم  مليون   100 �إىل  مق�شم  ريــال  مليار  مقد�ره  بر�أ�شمال 

لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 10 رياالت لل�شهم �لو�حد.

حد �ملو�فق 2011/08/21 م �إدر�ج �شركة �إحتاد م�شانع �ال�شالك بر�أ�شمال  مت يف يوم �الأ

�شهم  مليون   9.75 طرح  مت  حيث  �شهم  مليون   32.5 �إىل  مق�شم  ريــال  مليون   325 مقد�ره 

لالكتتاب �لعام وذلك بقيمة 34 رياال لل�شهم �لو�حد.
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وىل 2011 م �شهم ح�شب القطاعات - الت�شعة اأ�شهر االأ   تداول االأ

   Sectoral Activities - 1st Nine Months 2011

Sector
جماىل الن�شبة اىل االإ �شهم املتداولة قيمه االأ جماىل الن�شبه اىل االإ �شهم املتداولة  االأ جماىل الن�شبه اىل االإ ال�شفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 7.85% 60,941,766,236.70 11.01% 3,847,868,395 4.65% 817,226 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Indust. 34.08% 264,583,793,916.30 21.81% 7,622,052,232 18.24% 3,207,718 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Cement 3.08% 23,921,347,143.35 3.14% 1,096,431,270 2.99% 525,069 �شمنت �الأ

Retail 2.50% 19,414,320,878.50 2.32% 811,264,036 3.70% 650,659 �لتجزئة

Energy & Utilities 1.50% 11,646,073,107.70 2.35% 822,486,587 1.04% 183,759 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agri. & Food Indust. 8.85% 68,679,975,267.40 7.71% 2,692,288,251 11.48% 2,018,896 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Info. Tech. 5.71% 44,338,883,759.65 9.05% 3,162,735,836 5.70% 1,002,636 �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات

Insurance 13.98% 108,518,497,485.90 12.73% 4,446,868,702 23.65% 4,159,180 �لتاأمني

Multi-Investment 4.43% 34,430,499,730.15 6.40% 2,235,420,815 5.86% 1,029,931 �شركات �ال�شتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 6.38% 49,524,201,975.90 4.90% 1,713,356,646 7.02% 1,235,317 �ال�شتثمار �ل�شناعي

Building & Construction 4.73% 36,693,352,054.35 5.03% 1,758,461,833 6.60% 1,159,969 �لت�شييد و�لبناء

Real Estate Development 3.79% 29,413,054,404.55 9.35% 3,265,751,866 4.74% 832,833 �لتطوير �لعقاري

Transport 1.64% 12,720,931,116.05 2.76% 963,758,957 2.06% 361,533 �لنقل

Media & Publishing 0.75% 5,825,538,868.65 0.74% 257,776,661 1.13% 198,685 �الإعالم و�لن�شر

Hotel & Tourism 0.74% 5,708,069,590.00 0.70% 244,261,117 1.16% 203,981 �لفنادق و�ل�شياحة

Total 100.00% 776,360,305,535.15 100.00% 34,940,783,204 100.00% 17,587,392 �الإجمايل

اأداء م�ؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأغ�شط�س - 2011 م �شبتمر - 2011 م

م�ؤ�شرات القطاعات

YTD Change % August - 2011 September - 2011

Banks & Financial Services -14.57% -0.51% 14,345.89 14,272.02 �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Industries -5.59% 4.00% 5,917.17 6,153.91 �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Cement 21.04% 1.88% 4,662.55 4,750.04 �شمنت �الأ

Retail 11.86% 2.81% 5,357.81 5,508.47 �لتجزئة

Energy & Utilities -5.36% 2.41% 4,636.62 4,748.30 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

.Agriculture & Food Indust -12.38% 3.92% 4,739.09 4,924.72 �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

.Telecom. & Information  Tech -11.76% 0.45% 1,687.16 1,694.69 �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات

Insurance 0.18% 13.73% 802.89 913.15 �لتاأمني

Multi-Investment -3.75% 9.40% 2,009.67 2,198.66 �شركات �ال�شتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 5.37% 1.88% 5,243.18 5,341.65 �ال�شتثمار �ل�شناعي

Building & Construction -10.83% 4.37% 2,837.79 2,961.92 �لت�شييد و�لبناء

Real Estate Development -13.88% 2.11% 2,326.23 2,375.36 �لتطوير �لعقاري

Transport -23.77% 5.62% 2,308.09 2,437.71 �لنقل

Media & Publishing 21.79% 19.30% 1,489.57 1,777.07 �الإعالم و�لن�شر

Hotel & Tourism 6.27% 10.40% 4,698.36 5,187.05 �لفنادق و�ل�شياحة

وىل 2010 م وىل 2011 م مع  الت�شعة اأ�شهر االأ مقارنة معل�مات التداول الت�شعة اأ�شهر االأ

Comparing Trading Statistics 1st Nine Months 2011 with 1st Nine Months 2010

Trading Information
ن�شبة التغري

وىل  الت�شعة اأ�شهر االأ

2010

وىل  الت�شعة اأ�شهر االأ

2011
Sep.  شبتمر� Aug.  اأغ�شط�س  July  �ي�لي ول 2011 الن�شف االأ

معلومات �لتد�ول

% Change
1st Nine Months 

2010
1st Nine Months 

2011
2011 2011 2011 1st Half 2011

Transactions 12.37% 15,650,905 17,587,392 1,811,142 1,239,176 1,594,102 12,942,972 عدد �ل�شفقات �ملنفذة

 Shares Traded 34.32% 26,012,314,408 34,940,783,204 3,108,679,569 2,249,252,824 2,588,789,069 26,994,061,742 �شهم �ملتد�ولة    عدد �الأ

Value Traded (SR) 31.88% 588,687,272,675.00 776,360,305,535 74,041,879,029.90 52,419,587,788.80 66,579,633,432.85 583,319,205,283.60 �شهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �الأ

Number of Trading Days - 189 187 19 18 22 128   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions 13.57% 82,809 94,050 95,323 68,843 72,459 101,117 �ملتو�شط �ليومي لعدد �ل�شفقات �ملنفذة

 Daily Average of Shares Traded 35.76% 137,631,293 186,849,108 163,614,714 124,958,490 117,672,230 210,891,107 �شهم �ملتد�ولة  �ملتو�شط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 33.29% 3,114,747,475 4,151,659,388 3,896,941,002 2,912,199,322 3,026,346,974 4,557,181,291
�شهم �ملتد�ولة  �ملتو�شط �ليومي لقيمة �الأ

)ريال(

Market Capitalization (SR biln) -3.77% 1,261.74 1,214.20 1,214.20 1,190.80 1,273.66 1,307.49
�شهم �مل�شدرة  )�لقيمه �ل�شوقية لالأ

)مليار ريال  

All Share Index (TASI) -4.38% 6,392.39 6,112.37 6,112.37 5,979.30 6,392.13 6,576.00  �ملوؤ�شر �لعام  )نقطة( 

ملخص السوق - التسعة أشهر األولى
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Sectoral Activities -  1st Nine Months 2011
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كرث ارتفاعاً يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق �شبتمر 2011 م مع اأغ�شط�س 2011 م( ال�شركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of September 2011 with August 2011)

Company
ن�شبة التغري

24/08/2011 28/09/2011 ال�شركة

% Change

Buruj 146.48% 24.85 61.25 بروج

Saudi Fisheries 75.91% 23.25 40.90 االسماك

Anaam Holding 55.37% 39.10 60.75 انعام القابضة

Al Alamiya 45.07% 23.85 34.60 العالمية

Weqaya Takaful 42.58% 20.55 29.30 وقاية للتكافل

كرث انخفا�شاً يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق �شبتمر 2011 م مع اأغ�شط�س 2011 م( ال�شركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of September 2011 with August 2011)

Company
ن�شبة التغري

24/08/2011 28/09/2011 ال�شركة

% Change

AXA-Cooperative -46.88% 63.25 33.60 اكسا - التعاونية

Yanbu Cement -5.37% 60.50 57.25 اسمنت ينبع

Suadi Investment -4.48% 17.85 17.05 استثمار

MA>ADEN -3.40% 26.50 25.60 معادن

SAVOLA Group -2.62% 26.70 26.00 مجموعة صافوال

Market Summary - 1st Nine Months
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ملخص السوق - التسعة أشهر األولى

 Market Activity -1st Nine Months 2011 �شهم - الت�شعة اأ�شهر االوىل 2011 م    تداول االأ

Banks & Financial Services
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

امل�شارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 1,847,215,152.80 73,314,704 26,681 �لريا�ض

AlJazira 1,753,620,552.35 98,372,944 44,608 �جلزيرة

Saudi Investment 363,153,504.00 19,390,841 11,762 ��شتثمار

Saudi Hollandi 459,349,019.30 15,556,267 11,897 �ل�شعودي �لهولندي

Saudi Fransi 1,288,989,285.35 28,918,369 18,824 �ل�شعودي �لفرن�شي

SABB 1,144,596,832.00 27,711,971 18,392 �شـاب

Arab National 1,178,963,160.60 37,955,896 21,088 �لعربي �لوطني

SAMBA 2,468,123,557.20 46,545,639 34,402 �شامبا

Al Rajhi 17,613,671,808.25 232,527,037 193,231 �لر�جحي

AL Bilad 735,213,815.60 39,001,265 40,152 �لبالد

Alinma 32,088,869,549.25 3,228,573,462 396,189 �الإمناء

Total 60,941,766,236.70 3,847,868,395 817,226 �إجمايل �لقطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

ال�شناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 5,909,303,415.35 428,651,832 179,201 كيمانول

Petrochem 6,508,701,086.05 294,952,740 140,663 برتوكيم

SABIC 117,116,687,508.25 1,149,803,140 936,388 �شابك

SAFCO 6,613,835,427.25 37,518,386 70,010 �شافكو

Industrialization 12,629,937,047.50 354,378,922 111,913 �لت�شنيع

Alujain 6,377,842,733.40 306,849,170 159,988 �للجني

Nama Chemicals 6,802,772,520.05 621,188,889 167,906 مناء للكيماويات

SIIG 6,387,957,494.85 282,370,453 98,861 �ملجموعة �ل�شعودية

Sahara Petrochemical 11,505,486,807.35 494,119,634 183,221 �ل�شحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 16,925,990,206.50 358,429,558 182,983 ين�شاب

Sipchem 9,038,152,128.80 427,027,080 200,448 �شبكيم �لعاملية

Advanced 8,083,387,654.25 267,614,088 125,262 �ملتقدمة

Saudi Kayan 36,409,787,866.20 2,020,236,118 388,735 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 14,273,952,020.50 578,912,222 262,139 برتو ر�بغ

Total 264,583,793,916.30 7,622,052,232 3,207,718 �إجمايل �لقطاع

Cement
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

اال�شمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

Arab Cement 3,045,089,466.00 78,602,857 55,537 �شمنت �لعربية �الأ

Yamamah Cement 1,627,531,941.15 28,816,812 22,295 �أ�شمنت �ليمامة

Saudi Cement 2,443,087,522.35 44,709,846 38,275 �أ�شمنت �ل�شعوديه

Qassim Cement 1,409,190,855.00 22,160,974 25,285 �أ�شمنت �لق�شيم

Southern Cement 458,964,360.00 6,897,216 8,647 �أ�شمنت �جلنوبيه

Yanbu Cement 827,547,225.80 16,550,045 16,030 �أ�شمنت ينبع

Eastern Cement 1,330,609,337.45 27,869,074 28,182 �أ�شمنت �ل�شرقية

Tabuk Cement 1,067,007,829.05 47,149,777 29,368 �أ�شمنت تبوك

Jouf Cement 11,712,318,606.55 823,674,669 301,450 �أ�شمنت �جلوف

Total 23,921,347,143.35 1,096,431,270 525,069 �إجمايل �لقطاع

Retail
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 2,347,292,947.00 25,559,560 58,868 �أ�شو�ق  �لعثيم

Mouwasat 1,166,676,455.00 16,126,706 33,610 �ملو��شاة

SASCO 1,965,966,117.55 139,754,684 70,796 خدمات �ل�شيار�ت

Thim`ar 5,918,713,597.80 266,853,692 226,787 ثمار

Fitaihi Group 3,319,707,081.55 272,573,142 114,261 جمموعة فتيحي

Jarir 1,200,181,869.50 7,677,923 20,759 جرير
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Retail
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

Aldrees 1,126,023,984.60 25,335,950 37,517 �لدري�ض

AlHokair 1,607,065,386.90 35,647,415 54,755 �حلكري

Alkhaleej Trng 762,693,438.60 21,734,964 33,306 �خلليج للتدريب

Total 19,414,320,878.50 811,264,036 650,659 �جمايل �لقطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 1,038,729,209.80 54,298,842 40,401 �لغاز و�لت�شنيع

Saudi Electricity 10,607,343,897.90 768,187,745 143,358 كهرباء �ل�شعودية

Total 11,646,073,107.70 822,486,587 183,759 �جمايل �لقطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الزراعة وال�شناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 2,475,938,886.90 89,904,362 54,038 جمموعة �شافوال

Food 7,219,384,475.65 351,797,780 250,680 �لغذ�ئية

SADAFCO 2,777,858,449.60 63,592,819 81,130 �شد�فكو

Almarai 4,938,748,402.25 51,700,081 88,536 �ملر�عي

Anaam Holding 7,461,755,253.80 156,351,668 231,380 �أنعام �لقاب�شة

H B 2,176,456,473.25 61,841,279 85,777 حلو�ين �إخو�ن

Herfy Foods 953,454,230.00 12,775,471 30,256 غذية هريف لالأ

NADEC 2,594,610,313.00 97,053,863 83,058 نادك

Qassim Agriculture 6,509,882,038.35 635,397,580 174,686 �لق�شيم �لزر�عية

Tabuk Agriculture 10,188,988,861.40 400,470,070 297,818 تبوك �لزر�عية

Saudi Fisheries 10,397,768,817.50 385,214,411 291,181 �شماك �الأ

Sharqiya Dev Co 5,367,402,617.30 135,638,494 175,491 �ل�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 2,911,338,516.40 104,712,496 82,869 �جلوف �لزر�عية

Bishah Agriculture * 0.00 0.00 0.00 * بي�شة �لزر�عية

Jazan Development 2,706,387,932.00 145,837,877 91,996 جاز�ن للتنمية

Total 68,679,975,267.40 2,692,288,251 2,018,896 �جمايل �لقطاع

Telecomm. & Information Technology
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

االت�شاالت وتقنية املعل�مات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 6,610,216,917.70 178,129,560 93,818 �الت�شاالت

Etihad Etisalat 12,743,871,797.10 246,345,453 117,628 �حتاد �ت�شاالت

ZAIN KSA 13,404,298,531.70 1,911,680,073 365,522 زين �ل�شعودية

Atheeb Telecom ** 5,092,890,392.45 274,407,734 164,541 **عذيب لالت�شاالت

Almutakamela 6,487,606,120.70 552,173,016 261,127 �ملتكاملة

Total 44,338,883,759.65 3,162,735,836 1,002,636 �جمايل �لقطاع

Insurance
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 2,213,664,172.35 34,850,861 49,816 �لتعاونية

Malath Insurance 2,703,410,984.40 161,696,108 112,793 مالذ للتاأمني

MEDGULF 2,122,766,051.80 74,600,208 55,915 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 1,873,467,178.75 83,839,428 92,698 �أليانز �إ�ض �إف

SALAMA 1,622,902,721.10 51,065,041 71,071 �شالمة

Walaa Insurance 2,201,376,747.95 122,517,770 101,367 والء للتاأمني

Arabian Shield 1,945,170,932.50 97,603,118 79,544 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 2,433,066,500.45 134,815,824 112,362 �شاب تكافل

SANAD 2,154,354,050.20 121,554,569 100,733 �شند

SAICO 3,450,964,453.85 110,319,335 130,034 �شايكو

Saudi Indian 2,513,905,726.40 82,960,444 112,265 �ل�شعودية �لهندية

Gulf Unionn 2,378,827,237.60 135,600,019 102,490 �حتاد �خلليج

ATC 2,900,219,997.75 39,132,929 104,883 هلي للتكافل �الأ
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Insurance
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Al - Ahlia 3,501,139,025.50 112,281,881 146,019 هلية �الأ

ACIG 2,430,955,569.55 80,576,133 108,730 �أ�شيج

AICC 1,496,388,246.90 68,292,516 68,762 �لتاأمني �لعربية

Trade Union 2,617,315,285.00 115,256,894 103,466 �الحتاد �لتجاري

Sagr Insurance 3,994,539,978.95 193,872,331 173,249 �ل�شقر للتاأمني

U C A 2,765,618,215.70 95,563,590 105,461 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 3,930,901,926.85 406,654,647 145,364 عادة �ل�شعودية �الإ

Bupa Arabia 2,852,940,926.65 140,759,667 109,672 بوبا �لعربية

Weqaya Takaful 6,186,187,542.75 270,924,865 239,890 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 3,087,784,293.35 75,195,366 121,751 تكافل �لر�جحي

ACE 3,542,669,200.05 95,726,554 144,763 اي�س

AXA - Cooperative 6,503,372,828.90 172,621,716 246,694 �ك�شا - �لتعاونية

Gulf General 4,600,468,035.20 129,343,564 166,669 �خلليجية �لعامة

Buruj 4,072,112,639.05 132,289,881 148,704 بروج

Al Alamiya 4,070,549,877.05 141,514,102 154,097 �لعاملية

Solidarity 10,436,990,985.95 609,830,712 340,854 �شوليدرتي تكافل

Wataniya 4,740,842,013.15 98,569,673 178,441 �لوطنية

Amana Insurance 7,173,624,140.25 257,038,956 230,623 �مانة للتامني

Total 108,518,497,485.90 4,446,868,702 4,159,180 �إجمايل �لقطاع

Multi- Investment
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

�شركات اال�شتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 7,536,090,071.45 164,846,241 224,377 �مل�شايف

Saudi Advanced 5,476,031,076.70 366,996,089 143,588 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 3,996,055,207.30 361,261,916 121,800 �الح�شاء للتنميه

SISCO 7,213,018,160.15 527,366,794 190,289 �شي�شكو

Assir 2,123,596,985.35 157,357,604 59,294 ع�شري

Al Baha 5,765,915,809.30 394,333,571 210,191 �لباحة

kingdom 2,319,792,419.90 263,258,600 80,392 �ململكة

Total 34,430,499,730.15 2,235,420,815 1,029,931 �إجمايل �لقطاع

Industrial Investment
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

�ال�شتثمار �ل�شناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

BCI 689,569,518.25 25,639,433 38,626 بى �شى �آى

MA`ADEN 14,506,872,199.50 588,681,880 221,454 معادن

Astra Indust 2,567,783,033.20 73,918,132 79,143 �أ�شرت� �ل�شناعية

ALSorayai 2,680,734,414.10 111,054,437 86,730 جمموعة �ل�شريع

Shaker 2,004,019,860.00 34,295,262 51,917 �شاكر

Pharmaceutical 1,107,581,484.10 28,870,299 22,495 �لدو�ئية

Glass 837,152,729.80 26,987,622 30,610 زجاج

FIPCO 5,306,270,629.35 162,857,462 162,341 فيبكو

Maadaniyah 8,175,462,095.20 288,335,520 228,959 معدنية

Saudi Chemical 3,486,304,280.80 79,213,055 56,886 �لكيميائيه �ل�شعوديه

SPM 1,336,745,151.35 31,805,526 43,435 �شناعة �لورق

AlAbdullatif 1,585,718,783.40 58,963,796 53,105 �لعبد�للطيف

Saudi Export 5,239,987,796.85 202,734,222 159,616 �ل�شادر�ت

Total 49,524,201,975.90 1,713,356,646.00 1,235,317.00 �إجمايل �لقطاع

Building & Construction
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

�لت�شييد و�لبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 1,645,476,814.80 45,241,841 55,979 �أ�شالك
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Building & Construction
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الت�شييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

MMG 4,660,258,117.30 224,336,817 144,220 جمموعة �ملعجل

SSP 1,189,821,421.10 48,855,083 51,895 نابيب �ل�شعودية �الأ

ALKHODARI 2,433,113,743.05 39,793,379 73,568 �خل�شري

Ceramic 1,147,789,212.25 8,461,755 23,378 �خلزف

Gypsum 906,892,613.10 29,185,661 35,761 �جلب�ض

Cables 4,660,986,562.65 336,959,976 142,794 �لكابالت

Saudi Industrial 4,373,458,515.95 370,216,409 118,684 �شدق

Amiantit 3,755,620,836.20 213,308,664 103,712 �ميانتيت

Pipes 1,617,198,247.20 54,917,605 54,250 �أنابيب

Zamil Industrial 2,710,038,189.80 85,182,473 75,247 �لز�مل لل�شناعة

AL Babtain 1,898,101,455.70 70,188,062 70,167 �لبابطني

SVCP 962,849,910.20 17,208,457 30,680 �لفخارية

MESC 2,961,450,431.75 179,800,183 114,678 م�شك

Red Sea 1,770,295,983.30 34,805,468 64,956 حمر �لبحر �الأ

Total 36,693,352,054.35 1,758,461,833 1,159,969 �إجمايل �لقطاع

Real Estate Development
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التط�ير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 1,009,391,085.65 42,138,030 27,870 �لعقارية

Taiba 684,052,394.85 41,502,440 22,530 طيبة لال�شتثمار

Makkah 751,103,648.20 24,148,901 21,806 مكة لالن�شاء

Arriyadh Development 1,997,123,160.50 131,693,046 49,557 �لتعمري

Emaar E .C 8,532,509,094.65 1,195,145,459 238,565 �إعمار

Jabal Omar 3,982,880,672.80 297,437,573 107,445 جبل عمر

Dar Al Arkan 8,536,569,265.50 1,049,857,181 227,075 ركان د�ر �الأ

KEC 3,919,425,082.40 483,829,236 137,985 مدينة �ملعرفة

Total 29,413,054,404.55 3,265,751,866 832,833 �إجمايل �لقطاع

Transport
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 3,863,869,333.65 265,361,067 80,881 �لنقل �لبحري

SAPTCO 3,182,058,440.05 403,019,470 88,654 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 3,870,853,529.65 257,605,852 133,869 مربد

Budget Saudi 1,804,149,812.70 37,772,568 58,129 بدجت �ل�شعودية

Total 12,720,931,116.05 963,758,957 361,533 �إجمايل �لقطاع

Media and Publishing
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

االعالم والن�شر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 3,608,598,233 100,293,624 97,895 عالن تهامة لالإ

SRMG 531,870,963 29,727,898 29,626 بحاث و �لت�شويق �الأ

SPPC 1,685,069,673 127,755,139 71,164 طباعة وتغليف

Total 5,825,538,868.65 257,776,661 198,685 �إجمايل �لقطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الفنادق وال�شياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 536,165,856.05 19,312,030 17,897 �لفنادق

Shams 5,171,903,733.95 224,949,087 186,084 �شم�ض

Total 5,708,069,590.00 244,261,117 203,981 �إجمايل �لقطاع

 Market 776,360,305,535.15 34,940,783,204 17,587,392 �إجمايل �ل�شوق

* Suspended since 13/01/2007 * معلقة من �لتد�ول منذ 13/01/2007

** Suspended since 25/05/2011 ** معلقة من �لتد�ول منذ 25/05/2011
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FINANCIAL INDICATORS -28/09/2011  امل�ؤ�شرات املالية الرئي�شية - 2011/09/28 م

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

غالق �شعر االإ القيمه الدفرتية
ال�شعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�شهم ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ش�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�شاهمني 

)ملي�ن(

�شايف الدخل 

)ملي�ن(

Riyad 23.65 19.83 1.19 1.97 12.02 1,500.000 35,475.00 29,743.23 2,951.60 �لريا�ض

AlJazira 16.80 15.24 1.10 0.41 41.40 300.000 5,040.00 4,573.13 121.74 �جلزيرة

Saudi Investment 17.05 15.37 1.11 1.46 11.68 550.000 9,377.50 8,454.75 802.65 ��شتثمار

Saudi Hollandi 25.90 20.77 1.25 2.45 10.56 330.750 8,566.42 6,870.81 811.30 �ل�شعودي �لهولندي

Saudi Fransi 38.80 25.55 1.52 3.90 9.95 723.214 28,060.71 18,477.69 2,820.21 �ل�شعودي �لفرن�شي

SABB 39.40 21.31 1.85 3.23 12.22 750.000 29,550.00 15,979.09 2,419.00 �شـاب

Arab National 27.80 18.99 1.46 2.27 12.23 850.000 23,630.00 16,143.40 1,932.07 �لعربي �لوطني

SAMBA 43.80 29.53 1.48 4.70 9.32 900.000 39,420.00 26,576.72 4,229.34 �شامبا

Al Rajhi 69.25 20.57 3.37 4.57 15.16 1,500.000 103,875.00 30,861.14 6,851.41 �لر�جحي

AL Bilad 18.30 10.77 1.70 0.48 38.11 300.000 5,490.00 3,229.70 144.06 �لبالد

Alinma 9.25 10.53 0.88 0.17 53.42 1,500.000 13,875.00 15,801.29 259.72 �الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 19.20 1.71 2.54 12.95 9,203.964 302,359.64 176,710.96 23,343.10 �إجمايل قطاع �مل�شارف و�خلدمات �ملالية

CHEMANOL 11.45 11.89 0.96 0.07 160.14 120.600 1,380.87 1,434.25 8.623 كيمانول

Petrochem 22.45 9.77 2.30 0.03 689.09 480.000 10,776.00 4,691.69 15.638 برتوكيم

SABIC 92.50 43.52 2.13 8.98 10.31 3,000.000 277,500.00 130,570.71 26,927.33 �شابك

SAFCO 182.00 29.02 6.27 13.01 13.99 250.000 45,500.00 7,253.86 3,251.72 �شافكو

Industrialization 39.40 17.88 2.20 3.45 11.43 557.428 21,962.66 9,966.42 1,921.20 �لت�شنيع

Alujain 18.70 8.02 2.33 0.67 27.71 69.200 1,294.04 554.97 46.705 �للجني

Nama Chemicals 9.30 12.71 0.73 0.267 34.84 128.520 1,195.24 1,634.02 34.302 مناء للكيماويات

SIIG 19.45 12.97 1.50 1.37 14.18 450.000 8,752.50 5,834.85 617.166 �ملجموعة �ل�شعودية

Sahara Petrochemical 20.90 13.88 1.51 1.44 14.51 292.530 6,113.88 4,061.70 421.324 �ل�شحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 45.20 16.04 2.82 4.61 9.81 562.500 25,425.00 9,022.00 2,592.47 ين�شاب

Sipchem 18.05 17.43 1.04 1.35 13.36 366.666 6,618.32 6,392.77 495.5 �شبكيم �لعاملية

Advanced 28.70 12.79 2.24 3.517 8.16 141.375 4,057.46 1,808.11 497.213 �ملتقدمة

Saudi Kayan 17.00 10.29 1.65 -0.02 (M)  (س) 1,500.000 25,500.00 15,438.21 -33.519 كيان �ل�شعودية

Petro Rabigh 24.45 9.46 2.58 0.13 192.05 876.000 21,418.20 8,291.12 111.525 برتو ر�بغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 23.53 2.21 4.20 11.69 8,794.819 457,494.17 206,954.68 36,907.20 �إجمايل قطاع �ل�شناعات �لبرتوكيماوية

Arab Cement 41.80 31.80 1.31 3.99 10.47 80.000 3,344.00 2,544.16 319.40 �شمنت �لعربية �الأ

Yamamah Cement 63.00 22.41 2.81 5.18 12.15 135.000 8,505.00 3,024.82 699.81 �أ�شمنت �ليمامة

Saudi Cement 63.25 18.80 3.37 4.69 13.50 153.000 9,677.25 2,875.64 716.91 �أ�شمنت �ل�شعوديه

Qassim Cement 68.25 21.09 3.24 5.69 12.00 90.000 6,142.50 1,898.38 511.70 �أ�شمنت �لق�شيم

Southern Cement 73.25 18.59 3.94 5.35 13.70 140.000 10,255.00 2,602.82 748.68 �أ�شمنت �جلنوبيه

Yanbu Cement 57.25 24.46 2.34 4.24 13.52 105.000 6,011.25 2,567.88 444.77 �أ�شمنت ينبع

Eastern Cement 47.90 23.27 2.06 3.84 12.48 86.000 4,119.40 2,001.07 330.11 �أ�شمنت �ل�شرقية

Tabuk Cement 22.25 11.70 1.90 1.46 15.20 90.000 2,002.50 1,052.86 131.72 �أ�شمنت تبوك

Jouf Cement 14.50 10.15 1.43 0.58 24.88 130.000 1,885.00 1,319.82 75.77 �أ�شمنت �جلوف

Total Cement Sector - 19.71 2.61 3.94 13.05 1,009.000 51,941.90 19,887.44 3,978.87 �شمنت �إجمايل قطاع �الأ

A. Othaim Market 96.50 20.38 4.73 7.84 12.30 22.500 2,171.25 458.63 176.47 �أ�شو�ق �لعثيم

Mouwasat 75.25 24.06 3.13 5.24 14.36 25.000 1,881.25 601.50 131.05 �ملو��شاة

SASCO 14.35 11.90 1.21 0.83 17.38 45.000 645.75 535.66 37.16 خدمات �ل�شيار�ت

Thim>ar 21.95 2.73 8.04 -2.25 (M)  (س) 10.000 219.50 27.29 -22.46 ثمار

Fitaihi Group 11.95 13.15 0.91 0.60 19.77 50.000 597.50 657.47 30.23 جمموعة فتيحي

Jarir 171.50 21.12 8.12 11.05 15.53 40.000 6,860.00 844.88 441.84 جرير

Aldrees 42.70 15.54 2.75 3.44 12.41 25.000 1,067.50 388.40 86.04 �لدري�ض

AlHokair 54.75 16.81 3.26 4.93 11.11 70.000 3,832.50 1,176.51 345.02  �حلكري 

Alkhaleej Trng 36.90 14.05 2.63 2.61 14.15 20.000 738.00 281.08 52.14 �خلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.17 3.62 4.15 13.69 307.500 18,013.25 4,971.42 1,277.49 �إجمايل قطاع �لتجزئة

Gas & Industrialization 17.80 13.77 1.29 1.49 11.95 75.000 1,335.00 1,032.92 111.72 �لغاز و�لت�شنيع

Saudi Electricity 13.30 12.05 1.10 0.62 21.46 4,166.594 55,415.70 50,220.74 2,582.27 كهرباء �ل�شعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 12.08 1.11 0.64 21.07 4,241.594 56,750.70 51,253.67 2,693.99 �إجمايل قطاع �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

SAVOLA Group 26.00 14.29 1.82 1.36 19.09 500.000 13,000.00 7,142.94 680.90 جمموعة �شافوال

Food 22.70 10.08 2.25 0.46 49.72 20.000 454.00 201.60 9.13 �لغذ�ئية

SADAFCO 41.00 20.32 2.02 4.17 9.83 32.500 1,332.50 660.41 135.62  �شد�فكو

Almarai 86.00 26.92 3.19 5.62 15.30 230.000 19,780.00 6,192.05 1,292.77 �ملر�عي

Anaam Holding 60.75 11.58 5.25 0.87 69.85 10.900 662.18 126.19 9.48 �أنعام �لقاب�شة

H B 36.20 17.65 2.05 2.90 12.50 28.571 1,034.29 504.15 82.72 حلو�ين �إخو�ن

Herfy Foods 75.00 13.66 5.49 4.51 16.62 30.000 2,250.00 409.84 135.41 غذية هريف لالأ
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Market Summary - 1st Nine Months

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

غالق �شعر االإ القيمه الدفرتية
ال�شعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�شهم ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ش�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�شاهمني 

)ملي�ن(

�شايف الدخل 

)ملي�ن(

NADEC 26.20 16.86 1.55 0.45 58.67 60.000 1,572.00 1,011.70 26.79 نادك

Qassim Agriculture 9.75 7.55 1.29 -0.24 (M)  (س) 50.000 487.50 377.31 -11.96 �لق�شيم �لزر�عيه

Tabuk Agriculture 27.10 18.57 1.46 1.35 20.12 20.000 542.00 371.44 26.94 تبوك �لزر�عيه

Saudi Fisheries 40.90 8.12 5.04 -0.46 (M)  (س) 53.540 2,189.79 434.62 -24.44 �شماك �الأ

Sharqiya Dev Co 42.60 10.50 4.06 -0.19 (M)  (س) 7.500 319.50 78.75 -1.46 �ل�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 28.90 21.44 1.35 2.74 10.55 25.000 722.50 536.11 68.47 �جلوف �لزر�عيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�شة �لزر�عيه *

Jazan Development 19.65 11.81 1.66 -0.45 (M)  (س) 50.000 982.50 590.47 -22.72 جاز�ن للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.65 2.44 2.14 16.75 1,123.011 45,677.50 18,694.08 2,407.66 �إجمايل قطاع �لزر�عة و�ل�شناعات �لغذ�ئية

STC 34.00 23.16 1.47 4.72 7.21 2,000.000 68,000.00 46,313.80 9,435.85 �الت�شاالت

Etihad Etisalat 53.00 23.35 2.27 6.80 7.80 700.000 37,100.00 16,341.97 4,758.70 �حتاد �ت�شاالت

Zain KSA 6.25 3.72 1.68 -1.46 (M)  (س) 1,400.000 8,750.00 5,202.55 -2,044.32 زين �ل�شعودية 

Atheeb Telecom* 19.40 -1.32 -14.65 - - 40.000 776.00 -52.98 - *عذيب لالت�شاالت

Almutakamela 12.00 10.00 1.20 - - 100.000 1,200.00 1,000.00 - �ملتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 16.23 1.68 2.87 7.40 4,240.000 115,826.00 68,805.33 12,150.23 �إجمايل قطاع �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات

Tawuniya 53.75 24.46 2.20 5.66 9.50 75.000 4,031.25 1,834.40 424.49 �لتعاونية

Malath Insurance 16.25 9.00 1.81 0.40 40.85 30.000 487.50 269.99 11.93 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.90 12.74 2.03 2.54 10.19 80.000 2,072.00 1,019.26 203.29 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 23.30 7.89 2.95 -0.28 (M)  (س) 20.000 466.00 157.72 -5.70 �أليانز �إ�ض �إف

SALAMA 34.30 8.73 3.93 1.36 25.29 10.000 343.00 87.33 13.56 �شالمة

Walaa Insurance 17.85 7.08 2.52 -0.406 (M)  (س) 20.000 357.00 141.57 -8.13 والء للتاأمني

Arabian Shield 19.85 11.22 1.77 0.77 25.71 20.000 397.00 224.44 15.44 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 19.95 9.46 2.11 0.06 319.05 34.000 678.30 321.73 2.13 �شاب تكافل

SANAD 17.65 5.47 3.23 -2.00 (M)  (س) 20.000 353.00 109.37 -40.07 �شند

SAICO 31.40 5.55 5.65 -2.81 (M)  (س) 10.000 314.00 55.55 -28.12 �شايكو

Saudi Indian 31.90 4.74 6.73 -1.31 (M)  (س) 10.000 319.00 47.41 -13.09 �ل�شعودية �لهندية

Gulf Union 17.30 9.59 1.80 -0.001 (M)  (س) 22.000 380.60 211.07 -0.01 �إحتاد �خلليج

ATC 81.25 6.45 12.60 -0.39 (M)  (س) 10.000 812.50 64.47 -3.94 هلي للتكافل �الأ

Al - Ahlia 30.40 3.12 9.73 -0.75 (M)  (س) 10.000 304.00 31.25 -7.53 هلية �الأ

ACIG 29.80 3.01 9.89 -0.66 (M)  (س) 10.000 298.00 30.13 -6.62 �أ�شيج

AICC 23.50 8.39 2.80 0.14 164.39 20.000 470.00 167.83 2.86 �لتاأمني �لعربية

Trade Union 23.70 12.06 1.96 1.14 20.83 25.000 592.50 301.54 28.44 �الحتاد �لتجاري

Sagr Insurnce 23.00 11.67 1.97 1.44 15.97 20.000 460.00 233.32 28.80 �ل�شقر للتاأمني

U C A 29.20 14.72 1.98 3.52 8.29 20.000 584.00 294.44 70.42 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 9.05 9.63 0.94 0.003 2873.02 100.000 905.00 962.66 0.32 عادة �ل�شعودية �الإ

Bupa Arabia 19.30 10.87 1.78 0.82 23.46 40.000 772.00 434.67 32.91 بوبا �لعربية

Weqaya Takaful 29.30 6.94 4.22 -1.65 (M)  (س) 20.000 586.00 138.73 -32.90 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 44.80 6.16 7.27 -1.56 (M)  (س) 20.000 896.00 123.27 -31.24 تكافل �لر�جحي 

ACE 42.00 8.52 4.93 -0.25 (M)  (س) 10.000 420.00 85.21 -2.47 اي�س

AXA - Cooperative 33.60 9.19 3.66 -0.32 (M)  (س) 20.000 672.00 183.71 -6.37 �ك�شا - �لتعاونية

Gulf General 29.60 7.41 3.99 - - 20.000 592.00 148.29 - �خلليجية �لعامة

Buruj 61.25 7.01 8.63 - - 13.000 796.25 92.24 - بروج للتامني

Al Alamiyah 34.60 8.47 4.09 - - 20.000 692.00 169.39 - �لعاملية

Solidarity 17.95 8.78 2.04 - - 55.500 996.22 487.35 - �شوليدرتي تكافل

Wataniya 52.00 8.14 6.39 - - 10.000 520.00 81.42 - �لوطنية

Amana Insurance 34.20 8.16 4.19 - - 32.000 1,094.40 261.23 - �مانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.61 2.58 0.78 14.13 826.500 22,661.53 8,770.98 648.40 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 48.30 27.42 1.76 0.71 68.00 15.000 724.50 411.35 10.66  �مل�شايف 

Saudi Advanced 13.30 19.34 0.69 0.11 120.71 43.200 574.56 835.58 4.76 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 9.85 9.85 1.00 1.04 9.50 49.000 482.65 482.42 50.80 ح�شاء للتنمية �الأ

SISCO 12.10 10.73 1.13 0.92 13.15 68.000 822.80 729.59 1.02 �شي�شكو

Assir 12.05 18.03 0.67 0.75 16.15 126.389 1,522.99 2,278.85 94.28 ع�شري

Al Baha 18.45 6.05 3.05 -0.28 (M)  (س) 15.000 276.75 90.74 -4.17 �لباحة

Kingdom 7.50 7.26 1.03 0.18 42.84 3,705.882 27,794.12 26,905.18 648.72 �ململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.89 1.01 0.20 39.40 4,022.471 32,198.36 31,733.70 806.06 �إجمايل قطاع �شركات �ال�شتثمار �ملتعدد

BCI 24.45 14.51 1.68 2.30 10.62 27.500 672.38 399.15 63.30 بى �شى �آى

MA>ADEN 25.60 18.03 1.42 0.04 569.40 925.000 23,680.00 16,679.39 41.59 معادن

Astra Indust 34.90 22.87 1.53 3.62 9.63 74.118 2,586.71 1,695.22 268.61 �أ�شرت� �ل�شناعية
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ملخص السوق - التسعة أشهر األولى

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

غالق �شعر االإ القيمه الدفرتية
ال�شعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�شهم ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  االأ

)ملي�ن(

القيمه ال�ش�قية 

)ملي�ن(

حق�ق امل�شاهمني 

)ملي�ن(

�شايف الدخل 

)ملي�ن(

ALSorayai 21.35 14.64 1.46 2.11 10.12 30.000 640.50 439.11 63.27 جمموعة �ل�شريع

Shaker 64.00 17.51 3.65 5.00 12.81 35.000 2,240.00 612.88 174.85 �شاكر

Pharmaceutical 37.90 41.75 0.91 2.48 15.28 78.438 2,972.78 3,274.45 194.59 �لدو�ئية

Glass 35.20 18.06 1.95 2.98 11.82 30.000 1,056.00 541.83 89.33 زجاج

FIPCO 33.90 12.59 2.69 1.98 17.08 11.500 389.85 144.81 22.83 فيبكو

Maadaniyah 24.10 13.78 1.75 0.08 307.49 25.556 615.91 352.13 2.00 معدنية

Saudi Chemical 41.10 21.96 1.87 4.81 8.54 63.240 2,599.16 1,388.53 304.18 �لكيميائيه �ل�شعوديه

SPM 36.50 20.25 1.80 3.80 9.59 30.000 1,095.00 607.62 114.15 �شناعة �لورق

AlAbdullatif 24.50 13.85 1.77 1.84 13.29 81.250 1,990.62 1,125.65 149.83 �لعبد�للطيف

Saudi Export 25.90 10.68 2.43 1.15 22.53 10.800 279.72 115.33 12.42 �ل�شادر�ت

Total Industrial Investment 
Sector

- 19.25 1.49 1.06 27.20 1,422.402 40,818.63 27,376.11 1,500.94 �إجمايل قطاع �ال�شتثمار �ل�شناعي

ASLAK 38.800 11.369 3.413 3.619 10.720 32.500 1,261.000 369.500 117.630 �أ�شالك

MMG 21.40 12.30 1.74 -1.01 (M)  (س) 125.000 2,675.00 1,536.95 -137.30 جمموعة �ملعجل

SSP 23.60 16.03 1.47 1.37 17.17 51.000 1,203.60 817.73 70.11 نابيب �ل�شعودية �الأ

ALKHODARI 63.75 14.77 4.32 5.29 12.05 42.500 2,709.38 627.53 224.83 �خل�شري

Ceramic 133.00 41.62 3.20 9.13 14.56 25.000 3,325.00 1,040.44 228.32 �خلزف

Gypsum 27.70 15.33 1.81 1.26 21.97 31.667 877.17 485.40 39.92 �جلب�ض

Cables 12.85 14.63 0.88 -0.24 (M)  (س) 76.000 976.60 1,111.78 -17.90 �لكابالت

Saudi Industrial 13.00 7.86 1.65 -0.04 (M)  (س) 40.000 520.00 314.46 -1.63 �شدق

Amiantit 14.90 14.05 1.06 1.24 12.06 115.500 1,720.95 1,622.76 142.72 �ميانتيت

Pipes 26.50 23.29 1.14 -0.40 (M)  (س) 31.500 834.75 733.68 -12.62 �أنابيب

Zamil Industrial 27.30 22.08 1.24 2.96 9.21 60.000 1,638.00 1,324.84 177.76 �لز�مل لل�شناعة

AL Babtain 22.50 13.52 1.66 1.57 14.33 42.631 959.20 576.16 66.94 �لبابطني

SVCP 59.50 14.78 4.03 5.25 11.34 15.000 892.50 221.73 78.70 �لفخارية

MESC 15.20 8.87 1.71 -3.06 (M)  (س) 40.000 608.00 354.61 -122.33 م�شك

Red Sea 43.90 24.19 1.81 2.46 17.86 30.000 1,317.00 725.81 73.73 حمر �لبحر �الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 15.64 1.81 1.22 13.03 758.298 21,518.14 11,863.38 928.88 �إجمايل قطاع �لت�شييد و�لبناء

Real Estate 22.65 25.92 0.87 1.69 13.43 120.000 2,718.00 3,110.30 202.37 �لعقارية

Taiba 16.90 19.01 0.89 0.88 19.30 150.000 2,535.00 2,864.40 131.32 طيبة لال�شتثمار

Makkah 31.30 20.26 1.54 1.76 17.82 164.816 5,158.75 3,339.34 289.47  مكة لالن�شاء 

Arriyadh Development 15.65 14.28 1.01 1.08 14.45 100.000 1,565.00 1,428.33 108.30 �لتعمري

Emaar E .C 6.45 8.67 0.74 -0.39 (M)  (س) 850.000 5,482.50 7,371.85 -327.96 �إعمار

Jabal Omar 11.90 7.08 1.68 -0.04 (M)  (س) 929.400 11,059.86 6,583.72 -38.24 جبل عمر

Dar Al Arkan 6.25 13.71 0.46 1.10 5.67 1,080.000 6,750.00 14,805.74 1,190.92 ركان د�ر �الأ

KEC 7.55 9.52 0.79 -0.01 (M)  (س) 339.300 2,561.72 3,229.17 -1.85 مدينة �ملعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 11.45 0.89 0.42 9.74 3,733.516 37,830.82 42,732.84 1,554.34 �إجمايل قطاع �لتطوير �لعقاري

Shipping 11.75 15.64 0.75 0.95 12.36 315.000 3,701.25 4,926.71 299.56 �لنقل �لبحري

SAPTCO 7.30 10.98 0.67 0.34 21.27 125.000 912.50 1,371.92 42.90 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 18.00 8.28 2.17 -6.36 (M)  (س) 18.000 324.00 149.06 -114.40 مربد

Budget Saudi 45.00 25.46 1.77 5.28 8.53 18.300 823.50 465.96 96.54 بدجت �ل�شعودية

Total Transport Sector - 14.52 0.83 0.68 12.39 476.300 5,761.25 6,913.64 324.60 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 64.75 17.06 3.80 0.95 68.44 15.000 971.25 255.91 14.19 عالن تهامة لالإ

SRMG 16.80 15.90 1.06 1.07 15.68 80.000 1,344.00 1,272.24 85.72 بحاث و �لت�شويق �الأ

SPPC 13.40 13.22 1.01 0.59 22.81 60.000 804.00 793.27 35.25 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.98 1.34 0.87 23.08 155.000 3,119.25 2,321.42 135.16 �إجمايل قطاع �العالم و�لن�شر

Hotels 28.90 24.24 1.19 2.00 14.45 69.006 1,994.28 1,672.45 138.02 �لفنادق

Shams 23.20 7.09 3.27 0.24 95.41 10.150 235.48 71.97 2.47 �شم�ض

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 22.04 1.28 1.77 15.87 79.156 2,229.76 1,744.42 140.49 �إجمايل قطاع �لفنادق و�ل�شياحة

Market - 16.85 1.78 2.20 12.37 40,393.531 1,214,200.89 680,734.08 88,797.42 �جمايل �ل�شوق

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income            
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
(2nd Q 2011 as recent).
* Suspended

�ل�شركات �لتي مل ُتعلن �شايف �لدخل، و�ل�شركات �خلا�شرة )�آخر �أربعة �أرباع(، غري م�شمولة يف 

ح�شاب ن�شبة �ل�شعر للعائد للقطاعات ولل�شوق.

خر �أربعة �أرباع  ن �ل�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات �ملالية الآ �ض :�ملوؤ�شر �شالب الأ

)تنتهي يف �لربع �لثاين 2011 م(.

* معلقة من �لتد�ول

56
العدد 60 - أكتوبر 2011م



Market Summary - 1st Nine Months

At the end of the 1st nine months 2011 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed at a 
level of 6,112.37 points, lost 280.02 points 
(4.38%) over the close of the same period 
of the previous year. 

On an YTD basis TASI decreased by 
7.68% (508.38 points). Highest close level 
for the index during the period was at 
6,788.42 points on 16/01/2011.

Total equity market capitalization at the 
end of the 1st nine months 2011 reached 
SR 1,214.20 billion (US$ 323.79 billion), 

decreasing by 3.77% over the end of the 
1st nine months of the previous year.

The total value of shares traded for the 
1st nine months 2011 reached SR 776.36 
billion    (US$ 207.03 billion), increasing 
by 31.88% over the same period of the 
previous year.

The total number of shares traded* 
reached 34.94 billion shares for the 1st nine 
months 2011compared to 26.01 billion 
shares traded during the 1st nine months of 
the previous year, increasing by 34.32%.

The total number of transactions 
executed during the 1st nine months 
2011 reached 17.59 million compared to 
15.65 million trades during the 1st nine 
months of the previous year, increasing 
by 12.37%.

 * Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during the 1st  
nine  months  2011  were 187, against 189 
trading days for the  same period of  the 
previous year

Value of Shares Traded Reached SR 776.36  billion 

17.59 million Transactions Executed During 1st Nine Months 2011

New Members (Brokers)
Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia Company 

joined the Saudi Stock Exchange (Tadawul) to provide 
financial brokerage services, effective 06/02/2011.

Khalijia Invest Company joined Company joined 
the Saudi Stock Exchange (Tadawul) to provide financc
cial brokerage services, effective 27/04/2011.

The number of brokerage firms active in the marcc
ket reached 36.

Stocks Suspension
With reference to CMA resolution number (1c18c

2011) dated 21/06/1432 H, Corresponding to 24/05/2011 
the stocks of  Etihad Atheeb Telecommunication  
Company were suspended from trading in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) starting from Wednesday 
22/06/1432 H Corresponding to 25/05/2011.

New Listing During 1st Nine Months 2011
On Tuesday 28/06/2011 Saudi Integrated Telecom Co. was listcc

ed (with a paid up capital of SR one billion divided into 100 million 
shares). The company offered 35 million shares at SR 10 per share.

On Sunday 21/08/2011 United Wire Factories Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 325 million divided into 32.5 million 
shares). The company offered 9.75 million shares at SR 34 per 
share.

Saudi Integrated Telecom Co.
Share Capital: SR billion, divided into 100 million shares.
Offer Shares: 35 million shares (35% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 02/05/2011 to 08/05/2011.
United Wire Factories Co.
Share Capital: SR 325 Million divided into 32.5 million 
shares.
Offer Shares: 9.75 million shares (30% of its issued shares).

Offer Price:  SR 34 per share.
Offer Period: From 01/08/2011 to 07/08/2011.
Hail Cement Co.vv
Share Capital: SR 979 Million divided  into 97.9 million 
shares.
Offer Shares: 48.95 million shares (50% of its issued 
shares).
Offer Price: SR 10 per share.
Offer Period: From 20/09/2011 to 26/09/2011.

Initial Public Offerings (IPOs)

New Inclusion to TASI
The following companies have been included to 

Tadawul indices as the stock close prices on Wednesday 
28/09/2011:

1c Saudi integrated Telecom Company.
2c United Wire Factories Company.
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demic development and community 
service at the University of Umm Alc
Qura, points to the impact of the 
pilgrimage season on the real estate 
market, saying: “Perhaps the greatest 
impact of the Hajj can be seen on 
the real estate sector, especially since 
some studies suggest that what is 
spent on the housing sector accounts 
for 30c40% of the total budget of the 
Hajj, which means that the housing 
sector has the lion’s share of spending 
on pilgrimage, and this spending was 
reflected recently on the activity of the 
real estate sector in Makkah, especially 
in light of the limited supply of real 
estate products. The impact of pilgrimcc
age in this sector extends to the type 
of housing lease throughout the year. 
It is customary at the local level in the 
city of Makkah that the leases are subcc
ject to seasonal conditions. There are 
leases for a period of one academic 
year, and there are leases during the 

Hajj season only (to house the pilcc
grims) and there are also contracts 
throughout the year. The latter is often 
affected by season of Hajj, as the owncc
ers add profit margins to offset the lost 
chances of the pilgrimage season.

Housing Development 
AlcAbdali says that the housing 

sector in Makkah has seen a great 
development, especially during the 
last periods of time. The Government 
of the Kingdom has provided many 
of the facilities and incentives that 
contribute to the growth of housing 
sector in all the cities of the Kingdom, 
including the city of Makkah, which 
won a share of the facilities, which 
contributed to pushing the process of 
urban development and the expancc
sion of the city both horizontally and 
vertically, and provided thousands of 
housing units besides the offices and 
trade fairs scattered throughout the 
city. The estimated number of dwellcc

ings in the city of Makkah in the year 
1413 was about 169 thousand homes, 
while it reached in 1425 to over 257 
thousand homes, a growth rate of 52 
percent. This indicates that Makkah is 
one of the most cities of the Kingdom 
in population density as it is about 
131 persons / ha, while it is peaking 
in the central region by about 1766 
people / ha.

He considers that the housing 
sector is one of the most important 
economic sectors, as it provides an 
economic product that meets one of 
the human necessary needs that is the 
need for shelter. He  stressed that the 
residential units are one of the capital 
assets used to satisfy the consumer’s 
need by providing accommodation 
service to the individuals and the 
community, so that they practice their 
living in, as well as they are necessary 
commodity that occupies an imporcc
tant position in the family income.
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Cover Story

A Worship .. 
And Benefits

Hajj

Despite its limited days, pilgrimage constitutes a business 
engine to the Kingdom’s economy especially the region of 
Makkah. It is an exceptional season for some industries and 
sectors, given what is required by the market of goods and 
services that are necessary to perform Hajj. As pilgrims 
consume in every hour of the season, so factories are running, 
and demand and supply increase. Therefore, the trade has 
got a new meaning in these holy sites, where businessmen 
recognize the products of all Islamic countries, and spread 
them from one town to another, and this becomes the cause 
of the prosperity of trade and its activity.

The application of Islamic Economics
In the view of the economist Dr. Mohammed bin Yahya Alc

Mufreh, the Hajj calls to the application of the true Islamic ecoc
nomics, through the clearing of transactions between people of 
the deeds that incur punishment such as usury, monopoly, fraud, 
prejudice, ignorance, and consuming people’s wealth unjustly. The 
pilgrims should avoid extravagance, waste, and luxury expenditure, 
which mean that Hajj is a sincere call for the application of Islamic 
economics at the highest individual and collective levels.

The Hajj is Islamic conference to resolve the economic problems 
of Muslim. Millions of Muslims come to the holy places from various 
parts of the world, including scientists who specialize in the field 
of economics and the Islamic international experience, including 
manufacturers, traders, and professionals, so this is a good opporc
tunity to hold conferences, seminars and meetings to discuss the 
common economic problems, such as food security, in order to 
achieve the integration, coordination and growth of economic relac
tions between the Muslims.

Thus, the pilgrimage season can be 
considered as an opportunity that expands 
to make deals, exchange goods, and stimc
ulate the economy at the internal, exterc
nal, and world levels. The season of Hajj 
is also a unique occasion to enable the 
coming pilgrims to introduce products of 
their countries and their features, specificac
tions and prices, and work later to export 
them. The vice versa could be occurred 
as well, when pilgrims hold with them 
gifts and goods for themselves, their famic
lies and beloved ones. Those who have 
been associated with the pilgrimage note 
how that large and many industries have 
been established on this blessed season.. 
Various factories and laboratories around 
the world were constructed to offer gifts 
for pilgrims such as prayer beads and 
some types of clothing and belts.

The Real Estate Impact
For his part, Dr. Abid Rajeh AlcAbdali 

AlcSharif, Deputy Dean of the Faculty of 
Management Science and Tourism for acac
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Unification of the country 
economically and financially

After the Kingdom united geogracc
phy, thinking of King Abdul Aziz, may 
God have mercy on him, headed to 
unite it economically and financially, 
given the fact that the financial aspects 
of currency, trading systems, and mancc
agement were significantly different 
among the provinces in the Kingdom, 
and even within the single province. 
And such a step was in the organization 
of financial matters and standardization 
in three axes:

First, the development of economic 
and financial frameworks which concc
tribute to improving living conditions 
and the development of new sources 
of revenue.

Second, the single currency, which 
is a symbol of unity and national sovcc
ereignty.

Third, the development of budget 
as a tool of planning and control.

Launch of the Saudi Currency:
In 1346H the first monetary system 

in the Kingdom of Saudi Arabia was 
launched as “the Hejazi Najdi monetary 
system”, called the Arab currency. Based 
on this system, the Arab Riyal, half 
riyal, and quarter of riyal were coined 
from sterling silver. The Riyal exchange 
value and its subdivisions have been 
developed similar to Ottoman Empire 
Riyal to make it easier for the people 
and the administration to replace the 
Ottoman currency. Under that system, 
the category of piaster, half piaster, and 
quarter piaster have also been coined 
from copper.

Preparing the Budget
King Abdul Aziz has paid special 

attention to financial management, and 
one of its instruments was the “the budcc
get”. He, God’s mercy on him, formed a 
National Council in Makkah in 1343H. 
And in 1365H, the budget of that year 
was announced in a new form where 
it has also been inclusive of all parts of 
the Kingdom.

In 1367H, a Budget Committee was 
formed in the Ministry of Finance under 

the chairmanship of the Advisor to the 
Minister of Finance and with the memcc
bership of financial experts, President 
of the Court of Public Accounting, and 
General Imports and the Director of 
Budget. The mission of this Budget 
Committee represented in preparation 
of the budget and reporting it and 
monitoring its implementation. This 
case continued until the year 1373H 
in which every ministry or government 
department started to prepare its own 
budget and discuss it with the Ministry 
of Finance .

It appeared from the foregoing that 
King Abdul Aziz, may God have mercy 
on him, was well interested in the financc
cial management. He thought in prepacc
ration of a consolidated budget for the 
country since the year 1348H. This goal 
was achieved in 1350H. The King has led 
with his wise the financial situation to a 
paradoxical. In the year 1346H, the State 
Treasury was containing only two thoucc
sand Majidi riyals, but in 1350H, it has 
contained about ten million Arab riyals.
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Saudi Market

King Abdul Aziz and Financial Management 

The Rules of 
Wisdom are 
Looking Forward

Eighty-one years have passed since the 
establishment of the Saudi state by its 
founder King Abdul-Aziz Al Saud - may 
Allah have mercy on him. During that 
period, the Kingdom witnessed a number 
of developments, and the promotion of 
national gains at various levels. In this day, 
where the Kingdom celebrates its National 
Day, there is an economic remembrance in 
the horizon about financial management 
pursued by King Abdul Aziz Al Saud - may 
Allah have mercy on him - in facilitating 
the country’s economy in that period of 
time. It was the basis for the construction 
of blanket economy that has succeeded 
in responding to successive global crises. 
Thus, the King’s large wisdom appeared 
along with his experience with money 
and the economy, as well as the extent 
envisioned in the distant future, through 
administrative and financial legacy he has 
left to his nation as a rule and a basis 
for the subsequent development at the 
hands of his sons.

61
العدد 60 - أكتوبر 2011م



Zamil New Delhi Infrastructure 
Private Limited (ZNDIPL), the Indian 
subsidiary of Zamil Industrial 
Investment Company (Zamil 
Industrial) and a leading EPC and 
Turnkey player in the Telecom pasc
sive infrastructure arena, has been 
awarded one of the largest PV Solar 
EPC contracts on record, worth SAR 
256.8 million (USD 68.5 million), to 
establish a 20 MW Solar plant for 
PLG Photovoltaic Limited. 

The project is located in the 
vibrant state of Gujarat which has 
ambitious plans to invest more than 
USD 10 billion in renewable energy. 

The contract was signed on 
Monday, 26th September 2011 
and is expected to have a positive 
impact on the consolidated financ
cials at the end of each stage durc
ing Q1 and Q2 of 2012. 

Zamil Industrial owns a 51 
percent stake in Zamil New Delhi 
Infrastructure Private Limited. 

This groundbreaking facility has 
been designed using some of the 
industrys latest and most effective 
technologies. Kyocera, Japan and 
PowerOne, Italy will function as key 
providers of major supplies. Apart 
from offshore supplies, as a turnkey 
supplier, ZNDIPL will perform leadc
ing roles as project liaison and in 
project management, onshore supc
ply, design and drawing, civil and 
structural engineering, and erecc
tion and commission of the project 
under the guidelines of GETCO. 

Reference to The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announcing the 
free float shares of the listed companies as of 03/11/1432 AH correc
sponding to 01/10/2011 AC. And their update of FSPI index to reflect 
new market capitalization. Accordingly, FALCOM Financial Services has 
conducted on 01/10/2011 rebalancing process on the components of 
the FALCOM Petrochemical ETF basket. 

For further information and to obtain the updated components of the 
new Basket please visit the Fund website:  http://www.falcom.com.sa/

Bupa Arabia for Cooperative 
Insurance announces the receipt 
by fax, today 1st October 2011, of 
the CCHI formal letter of approvc
al letter number 1428/32/2T/
D dated 01/10/2011 G, correc
sponding to 03/11/1432 H, of its 
CCHI health insurance requalific
cation. The CCHI requalification 
is effective on 23/04/2011G 
corresponding to
 19/05/1432H. 

Bupa Arabia for Cooperative Insurance announces 
the receipt of the CCHI formal letter of approval 

of its CCHI health insurance requalification 

Falcom announce rebalancing of
ETF Petrochemical Fund

Zamil Industrial 
announces that one 

of its subsidiaries won 
a major Photovoltaic 
Solar Project in India

News Company
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News Market

Tadawul and J.P. Morgan organized an investor relations workshop
The Saudi Stock Exchange (Tadawul) and J.P.Morgan 

organized an “Investor Relations” Workshop that took place 
between 26th and 28th Sep 2011 corresponding to 28th and 
30th Shawwal 1432, the workshop was attended by represencc
tatives of forty one of listed companies and aimed to enhance 
the investor relations role at listed companies with regard to 
communication and interaction with investors. 

The Workshop included several subjects related to Investor 
Relations definition, its importance to companies, its struccc
ture, its strategy, objectives and main tasks, as well as investor 

relations best practices. 
The workshop covered the significant role 

of investor relations in ensuring continuous and 
accurate flow of information with stakeholders 
such as investors, regulators and the media. 

Similar workshops will be organized in other 
regions of the Kingdom as well. 

Mr.AbdullahAlcSuweilmy, CEO, Tadawul said: 
“We are very pleased with the launch of the 

investor relations initiative. The objective is to 
raise awareness of the IR role in the Saudi Capital 
Market. The workshops attracted senior participacc
tion from listed companies which demonstrates 
the priority of the topic. We will continue to work 
with our listed companies to promote the quality 
of the market and its constituents”.

Mr. Abdulaziz AlcHelaissi Senior Country Officer 
of J.P. Morgan in Saudi Arabia commented: “This 
is a significant event for J.P. Morgan in Saudi 
Arabia and we are very pleased to be working 
with Tadawul to help support the development 
of investor relations in the region.  We are proud 
to be instrumental in addressing the educational 
needs of the country’s major corporations and 
welcome this opportunity to add value in the 
Saudi market. ”
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

Establishment of the Economy
The founding King, may God rest his soul, gave priority to 

his people and his state in all fields. Thus, all fields have been 
built either anew, or from scratch, given the conditions of lack of 
financial resources, consulting, and executive human resources. 
However, on meditation in each nucleus established by King 
Abdulaziz, may God have mercy on him, it is found to bear 
anticipation for the future, and a wisdom leaned on his sense of 
leadership, and a real sincere desire to serve the people and raise 
the assets of their homeland.

Economically, there were phases in the structural construction. 
Surprisingly, the financial and economic laws that were legislated 
during the reign of King Abdulaziz, and the subsequent formacc
tion of various financial departments, are noticed by observers 
to have evolved in a logical sequence and made the Kingdom 
adapt little by little with the local and external economic condicc
tions at that time.

The establishment of economy developed to fulfill the overall 
needs of the government and households, has been built upon 
by the kings of Saudi Arabia. However, in the era of the Custodian 
of the Two Holy Mosques, we started to make along with the 
simultaneous economic accomplishments, features of the future 
in great detail, such as alternative energy sources and nuclear 
energy for peaceful purposes. In addition some other achievecc
ments, through not small, but internal and related especially for 
the people directly, such as the chair of King Abdullah for food 
security, which I read last month that it prepares a study on the 
price forecasts of the basic food commodities during the period 
from 2012 to 2022.

Today, the Kingdom occupies the first place in the world in 
oil reserves, production and export, and ranked fourth globally 
in terms of gas reserves. Furthermore, the Kingdom is the largest 
petrochemical producer in the Arab world, and it has been clascc
sified as one of the top 20 economies in the world, and occupied 
the 13th place worldwide among countries which facilitate 
carrying out of business, and the ninth place in terms of global 
economic stability.

Our country is one of the largest economies in the Middle East, 
and a major contributor to the development of the economies 
of the Third World. It is also one of the most important members 
in most regional and global economic communities. 

We have chosen in TADAWUL, in celebrating the homeland, 
to talk about financial management in the era of the founding 
King, not only to provide observation of the economic history, but 
also for whosoever  views this towering economic construction 
to know that its foundations were sound and strong.

Editorial
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