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االستثمار في التواصل

مقال

املالية  ال�سوق  الوطني، وقطاع ال�ستثمار ب�سكل خا�س، خطت �سركة  جنازاتها يف خدمة القت�ساد  اإ�سافة لإ

الذي   zعالمي الإ ت��داول  إن�ساء }مركز  ا م��ام “ثلت يف  الأ اإىل  }ت��داولz ‹��دًدا خطوة تنفيذية جديدة  ال�سعودية 

و�سي�ستخدم خلدمة  التوا�سل،  املزيد من  ويكر�س هويتها عر  ع��الم،  الأ و�سائل  ات�سالها مع  قنوات  �سيزيد من 

قطاعات وا�سعة من اجلهات ذات العالقة.

توؤمن }تداولz �ساأنها �ساأن اجلهات وال�سركات القت�سادية املتخ�س�سة واخلالقة باأن الت�سال اليوم بات اإ�سافة 

ا ا�ستثمار يف املعلومة، فمن يقدمها ومن يتلقاها ومن ي�ستثمرها جميعهم  لكونه و�سيلة �سفافية واإي�ساح، هو اأي�سً

ب��اإذن اˆ - و�سيلته ومكانه   - zعالمي ت��داول الإ اإعالمي رتف، و�سيكون }مركز  اإىل عمل ات�سايل  يتطلعون 

املجهز جتهيًزا تقنًيا عالًيا، وامل�سمم لتحقيق وXيفته على اأف�سل وجه.

العاملة  الو�ساطة  �سركات  اإىل  املن�سمني حديًثا  ع�ساء  بالأ ال�ستعداد للرتحيب  اأ”  املركز على  �سيكون هذا 

واخلدمات  املنتجات  واإط��الق   Ëوالتقد والتعريف  ال�سوق،  ال�سركات اجلديدة يف   êب��اإدرا وبالحتفال  ال�سوق،  يف 

اجلديدة لل�سوق املالية.

كما �سي�سعى ل�ست�سافة الندوات وور�س العمل لرفع م�ستوى التوعية للم�ستثمرين يف ال�سوق املالية جنًبا اإىل 

عالم  جنب مع ا�ست�سافة املوؤ“رات ال�سحفية لل�سوق املالية وال�سركات املدرجة فيها، و�سيتاح املجال اأمام و�سائل الإ

املرئي وامل�سموع من بث برا‹ها املبا�سرة عن ال�سوق املالية ال�سعودية من هذا املركز.

فيها  والعاملني  بال�سركة  اخلا�سة  والن�ساطات  املنا�سبات  إق��ام��ة  ا م��ن  امل��درج��ة  ال�سركات  جميع  و�ستتمكن 

برا‹ها  املالية  ال�سوق  �سركة  �ستقدم  مثلما  امل�ساهمني،  وعالقات  واحلوكمة  ال�سفافية  اأهمية  عن  لتوعيتهم 

ع�ساء ال�سوق. وخططها لأ

خرين لال�ستثمار يف املعلومة، وتعزيز ال�سفافية، والعمل من  اإن هذه املنظومة الت�سالية �ستتيح املجال لالآ

عالمية والت�سالية. موقع واحد �سي�ساند اجلميع لتحقيق اأهدافهم الإ

هذه لي�ست نهاية املطاف، �سيكون من مهامنا دوًما ا�ست�سراف مكامن التطوير ملزيد من النجاح لهذا املركز، 

إذا تعاون اجلميع باأفكارهم وخال�سة جتاربهم فيه ومعه خالل الفرتة املقبلة. وهذا �سينجح اأكر ا
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اتفق خرباء متخ�ص�صون على اأن االإعالم االقت�صادي يحتاج اإىل اأدوات 

حداث الراهنة، مفيدين اأنه يفتقر  تطوير جديدة كونه مل ي�صتطع مواكبة االأ

التي غالًبا ما تكون غائبة من خالل حتفظ امل�صادر و�صعفها  املعلومة  اإىل 

اأحيانا، على الرغم من اأن االإعالم االقت�صادي العربي �صهد منوا مت�صارعا 

يف ال�صنوات ال�صت املا�صية، والت�صق ب�صورة كبرية باأ�صواق املال وما يندرج 

يف نطاقها، فيما يذهب البع�ض اإىل اأن بع�ض مطبوعات االإعالم االقت�صادي 

ت�صهد اأحيانا حالة من التوجيه املبا�صر وغري املبا�صر ما قد يفقدها الثقة لدى 

القراء اإذا ا�صتمرت يف هذا الطريق، واإن كان ذلك ال ينتق�ض من املطبوعات 

خرى التي تغلب امل�صلحة العامة على ال�صخ�صية ب�صكل مهني واحرتايف. االأ
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بن  عبدالرحمن  الدكتور  املالية  ال�صوق  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  معايل  اأك��د 

عبدالعزيز التويجري اأن افتتاح املركز االإعالمي ل�صركة ال�صوق املالية ال�صعودية 

ال�صعودية،  املالية  ال�صوق  تطوير  �صعيد  ي�صكل خطوة هامة جًدا على  )ت��داول( 

م�صرًيا اإىل اأن التوا�صل مهم مع االإعالم، كما اأن ال�صفافية وتوفري املعلومة جزء 

�صواق العاملية. من اأي �صوق يف االأ
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رؤيـتـنـا:
في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

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

وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.

كلمة التحرير

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

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

www.rawnaa.com

الف من عمليات  يف كل يوم ويف اأنحاء خمتلفة من العامل تتم ع�شرات االآ

املقا�شة.

ويجري من خاللها اإ�شقاط الديون املطلوبة ل�شخ�ص من مدينه يف مقابلة 

دين مطلوب من ذلك ال�ّشخ�ص ملدينه.

42

خبار عن  مور قدًما يف املجال االقت�شادي حيث تواترت االأ مت�شي االأ

زمة املالية العاملية واأزمة اإنفلونزا اخلنازير اأعقبها اأنباء  قرب انح�شار االأ

ن بـ »ديون دبي«  غري �شارة عن اأزمة اقت�شادية جديدة باتت تعرف االآ

الت�شخيم  ارتفاع وترية  تاأكيد عدة جهات اقت�شادية على  عدم  ورغم 

لتظل  النار  نفخ  على  تعمل  االإعالمية  القنوات  بع�ص  اأن  اإال  زمــة  االأ يف 

تكلفت  كربى  و�شناعية  اإعمارية  م�شاريع  اإثرها  على  ولتتوقف  م�شتعلة 

– ومازالت – ماليني الرياالت بدافع اخلوف من امل�شتقبل الذي اأظلمته 
تلك القنوات بكتاباتها وتقاريرها ال�شحفية واملتلفزة ليغرق العامل يف 

من  يخافون  لكنهم  �شريعا  تنق�شع  اأن  كثريون  لها  يتوقع  جديدة  اأزمــة 

التاأثريات االإعالمية.

ال اأحد يعرف على وجه التحديد من ي�شعل النار اأو يزيدها ا�شتعااًل 

فما اأن يظهر خرب عن اأزمة اقت�شادية حتى يتلقفه كل من يبث اإر�شاله 

نرتنت لتكتب بعده املقاالت وجتهز التقارير  ثري ثم يتناثر على االإ عرب االأ

فيتعطل  النهاية  ما  اإىل  املد  حركة  توا�شل  التي  والدرا�شات  والبحوث 

العمال  اآالف  ويفقد  التمويل  البنوك خوفا من  وترتاجع  نتاج  واالإ العمل 

تخرب  اأن  بعد  ال�شماء  اإىل  ال�شفاء  ويعود  الغمة  تنق�شع  ثم  وظائفهم 

ال  حتى  االنفالت  ذاك  ي�شبط  اأخالقي  ميثاق  هناك  األي�ص   .. ر�ــص  االأ

يت�شع اخلرق على الراتق؟   
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وي�صم االحتاد يف ع�صويته الكاملة اأكرث 

ال�صوقية  تتجاوز قيمتها  �صوًقا مالًيا   53 من 

تداوالت  اأمريكي وبحجم  تريليون دوالر   40

ول من  يتجاوز 47 تريليون دوالر للن�صف االأ

عن  يزيد  ما  اإىل  �صافة  باالإ احل��ايل،  العام 

هذه  يف  مدرجة  ا�صتثمارية  اأداة  مليارات   5

�صواق يتم تداولها ب�صكل منتظم. االأ

ويلزم  اإليه االحتاد  ي�صعى  ما  اأهم  ومن 

ع�صاء القيام به وتطبيقه  �صواق املالية االأ االأ

والتاأكد من ذلك ما يلي:

ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ت��وع��ي��ة امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن   -

وامل�صدرين. 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ج��م��ي��ع احل��ق��وق امل��ال��ي��ة   -

وااللتزامات جلميع املقيدين. 

ال�����ص��وق كقناة  ���ص��الم��ة واأم����ان  ���ص��م��ان   -

فراد.  ادخارية لالأ

يف  وال�صفافية  للو�صوح  ك��ام��ل  �صمان   -

التعامالت و�صالمتها. 

الفنية  ن��ظ��م��ة  االأ م��ن  منظومة  تطبيق   -

كفاءة  رف��ع  على  ت�صاعد  والتي  املالئمة 

ال�صوق.

التعامل مع اجلميع  العدالة وامل�صاواة يف   -

دون ا�صتثناء. 

على  دراج  واالإ ال��ط��رح  ق��واع��د  تطبيق   -

اجلميع.

عمليات  اإمت����ام  ���ص��م��ان  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

نظمة والفرتات  الت�صويات والتقا�ض ح�صب االأ

الزمنية املحددة لها.

التاأكد  على  دائًما  االحتاد  يحر�ض  كما 

ان�ضمت ال�ضوق املالية ال�ضعودية لع�ضوية احتاد البور�ضات العاملية لت�ضبح الع�ضو رقم 52 )كامل الع�ضوية( 

بعد الت�ضويت على ملف ال�ضوق املالية ال�ضعودية والذي مت اأثناء انعقاد املوؤمتر ال�ضنوي العام الذي عقد يف 

مدينة فانكوفر الكندية يف الفرتة من 5-2009/10/10م.

من قيام اأع�صائه الدائمني مبا يجب ل�صمان 

�صالمة العمليات واإجنازها يف الوقت املحدد 

�صواق  االأ هذه  مراجعة  �صرورة  على  ويوؤكد 

لعملياتها ب�صكل دوري والتدخل متى ما دعت 

احلاجة والتحقق من توافر امل�صتوى املالئم 

من ال�صفافية والعدالة يف ال�صوق.

داء اإ�ضادة بالأ

املالية  ال�صوق  ح�صول  اأن   اإىل  ي�صار 

ال�صعودية »تداول« على هذه الع�صوية جاء بعد 

باالحتاد  اخلا�ض  اال�صت�صاري  املجل�ض  قيام 

يف  ال�صعودي  لل�صوق  بزيارة  اأع�صائه  بكامل 

اأهم  على  خاللها  اطلع   2009 يونيو  �صهر 
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على  قرب  عن  وتعرف  ال�صوق  يف  التطورات 

والتي  والتنظيمية  الت�صريعية  اجلوانب  جميع 

وخرج  ال�صوق،  يف  العمل  �صري  وتنظم  حتكم 

الفريق الزائر يف حينه بانطباع وت�صور كامل 

عن ال�صوق واأ�صاد باأدائه. 

و�صينعك�ض ح�صول ال�صوق ال�صعودي على 

الع�صوية الكاملة يف زيادة ورفع م�صتوى كفاءة 

داء وذلك ل�صمان تطبيق ومراجعة اأف�صل  االأ

يف  بها  التعامل  يتم  التي  ال��دول��ي��ة  املعايري 

�صواق املالية امل�صابهة ما �صيزيد من م�صتوى  االأ

ج���راءات  االإ و�صالمة  ف�����ص��اح  واالإ ال�صفافية 

تنظم  التي  نظمة  واالأ والتعليمات  والقوانني 

الن�صر  �صرورة  اإىل  �صافة  باالإ ال�صوق،  عمل 

واالإح�صائيات  للمعلومات  وامل�صتمر  الدائم 

و�صرورة توفرها عرب املوقع الر�صمي لالحتاد 

)�صهرًيا – ربعًيا -�صنوًيا(.  والتي �صت�صاعد 

اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ���ص��رع��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى ه��ذه 

���ص��واق  االأ اأداء  مقارنة  و�صهولة  املعلومات 

وم��ع��رف��ة امل��رك��ز امل��رم��وق ال���ذي و���ص��ل اإليه 

ال�صوق ال�صعودي.

ك��م��ا اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب 

رفع  على  تعمل  اأن  �صاأنها  من  والتي  خ��رى  االأ

ال�صعودي  ال�����ص��وق  وفاعلية  ك��ف��اءة  م�صتوى 

اجلوانب  تغطي  والتي  اأدائ��ه  ح�صن  و�صمان 

التالية:

ن���ظ���م���ة ل���ل���ت���داول وال��ت��ق��ا���ض  ك���ف���اءة االأ  -

والت�صوية. 

- �صمان العدالة يف و�صول وح�صول اجلميع 

على نف�ض الكم والكيف للمعلومات.

دوات  ل��الأ دراج  االإ قوانني  يف  كامل  و�صوح   -

املالية. 

ك��ذل��ك ف���اإن اآل��ي��ات و���ص��واب��ط ال��ت��داول 

نظمة �صتعمل على :  واالأ

- زيادة خدمات ما بعد البيع وتطويرها مما 

ير�صي امل�صتثمرين. 

يف  وال��ت��ق��ا���ض  الت�صويات  اإك��م��ال  �صمان   -

مواعيدها املحددة. 

احلفظ  م��راك��ز  خ��دم��ات  وت��ن��وي��ع  تطوير   -

يداع.  واالإ

تقليل املخاطر يف ال�صوق.   -

و�صمان  املتابعة  م�صتوى  ورف��ع  ال��رق��اب��ة   -

�صالمة العمليات. 

وقت  باأ�صرع  املنازعات  يف  والف�صل  احلل   -

ممكن. 

الع�صوية  تعود  اأن  املراقبون  يتوقع  كما 

يتالءم مع  يف هذا االحت��اد على اجلميع مبا 

تطلعاتهم واآمالهم واأن ت�صاعد ال�صوق للحفاظ 

على ممتلكاته.

»تداول« تناقش أمن المعلومات مع شركات الوساطة
ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  نظمت 

املعلومات  اأم���ن  بق�صم  ممثلة  )ت����داول( 

اجتماًعا  املا�صي  ال�صهر  املخاطر  ب��اإدارة 

م���ع ���ص��رك��ات ال���و����ص���اط���ة  ج����رى خ��الل��ه 

باأمن  اخلا�صة  امل�صتجدة  املوا�صيع  ط��رح 

املعلومات. 

حماية  �صمان  اإىل  االجتماع  وه��دف 

واملرتبطة  اخلا�صة  ن��ظ��م��ة  واالأ املعلومات 

وج���رى مناق�صة  ال��و���ص��اط��ة،  ���ص��رك��ات  م��ع 

امل��وارد  توظيف  اأهمها  من  حتديات  ع��دة 

يتبعها  وم��ا   »Outsourcing« اخل��ارج��ي��ة 

من خماطر اأمنية  وكذلك طرح ال�صوابط 

منية التي ت�صاعد يف تقليل هذا اخلطر،  االأ

معلومات  ���ص��ري��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��االإ

ت�صربها  من  املحتملة  خ��ط��ار  واالأ ال��ت��داول 

واأثرها على م�صتوى �صركة تداول و�صركات 

الو�صاطة.

�صيا�صة  مناق�صة  االجتماع  ت�صمن  كما 

والتي  الو�صاطة،  ل�صركات  منية  االأ »تداول« 

بال�صوابط  بالتقيد  الو�صاطة  تلزم �صركات 

واإدراجها ك�صركة  قبولها  يتم  منية حتى  االأ

و�صاطة جديدة اأو اإدراج خدمة جديدة لها 

للتداول.

اثناء  الو�صاطة  �صركات  ممثلو  قام   و 

التي   وال�صعوبات  مرئياتهم  بطرح  اللقاء 

ب��االل��ت��زام  يتعلق  فيما  ال�����ص��رك��ات  ت��واج��ه 

خالل  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  ب�����ص��روط  والتقيد 

منية حيث مت مناق�صة  االأ ال�صوابط  تطبيق 

احللول املنا�صبة لهم.

اأدوار  ك��اأح��د  ت��ي ذل���ك االج��ت��م��اع  وي��اأ

�صركات  م��ع  التوا�صل  ل��زي��ادة  )ت����داول( 

الو�صاطة، خا�صة فيما يتعلق باأمن املعلومات 

وامل�صتجدات والتحديات املحيطة بها.
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إدانة مخالفين لنـظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
�صدور  املالية عن  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 

قرار نهائي من جلنة الف�صل يف منازعات 

1430/11/29ه�����  بتاريخ  املالية  وراق  االأ

املقامة  الدعوى  يف  )2009/11/17م،( 

بن  اإبراهيم  على  املالية  ال�صوق  هيئة  من 

ال��ذي  القحطاين،  عبيد  حممد  ب��ن  علي 

اأدانه منطوق القرار مبخالفة املادة )49( 

 )2( وامل��ادت��ني  املالية  ال�صوق  ن��ظ��ام  م��ن 

و)3( من الئحة �صلوكيات ال�صوق يف اأثناء 

�صماك  تداوله اأ�صهم ال�صركة ال�صعودية لالأ

و�صركة امل�صايف العربية ال�صعودية وال�صركة 

سحب تراخيص »كوربوريت فاينانس هاوس 
لالستشارات المالية« و»العربية ألعمال األوراق المالية«

ق��راره  املالية  ال�صوق  هيئة  جمل�ض  اأ���ص��در 

1430/11/27ه�����  بتاريخ   2009-31-7 رق��م 

املمنوح  الرتخي�ض  ب�صحب  )2009/11/15م( 

ل�صركة كوربوريت فاينان�ض هاو�ض لال�صت�صارات 

ال�صادر  املالية  ال�صوق  نظام  على  بناًء  املالية 

وت��اري��خ   )30 )م/  رق���م  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���ص�����وم 

�صخا�ض  االأ الئحة  على  وب��ن��اًء  1424/6/2ه�����، 

هي�ئة  جمل�ض  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ل��ه��م  امل��رخ�����ض 

 )2005-83-1( رق��م  بالقرار  املالية  ال�ص�وق 

 وتاريخ 1426/5/21ه� املوافق 2005/6/28م. 

ل�صركة  املالية  ال�صوق  هيئة  رخ�صت  اأن  و�صبق 

املالية  كوربوريت فاينان�ض هاو�ض لال�صت�صارات 

يف  امل�صورة  وتقدمي  الرتتيب  ن�صاطي  مبمار�صة 

وراق املالية وذلك مبوجب قرار املجل�ض  اأعمال االأ

1429/9/1ه����  وت��اري��خ   )2008-30-3( رق��م 

اإلزام  املجل�ض  قرار  وت�صمن   ) )2008/9/1م 

الالزمة  واملتطلبات  ال�صروط  ا�صتيفاء  ال�صركة 

لبدء ممار�صة اأعمالها، لكن ال�صركة مل ت�صتوف 

تلك ال�صروط واملتطلبات ومل تبداأ مزاولة اأعمال 

وراق املالية يف الوقت املمنوح لها.  االأ

ويف �صياق مت�صل  اأ�صدر جمل�ض الهيئة قراره 

1430/11/27ه�����  بتاريخ   2009-31-6 رق��م 

الرتخي�ض  ب�صحب  )2009/11/15م(  املوافق 

وراق  االأ ع���م���ال  الأ ال��ع��رب��ي��ة  لل�صركة  امل��م��ن��وح 

ال�صادر  املالية  ال�صوق  نظام  على  بناًء  املالية 

وت��اري��خ   )  )30  / )م  رق��م  امللكي  باملر�ص�وم 

�صخا�ض  االأ الئحة  على  وب��ن��اًء  1424/6/2ه�����، 

هي�ئة  جمل�ض  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ل��ه��م  امل��رخ�����ض 

 )2005-83-1( رق��م  بالقرار  املالية  ال�ص�وق 

 وتاريخ 1426/5/21ه� املوافق 2005/6/28م. 

لل�صركة  رخ�صت  اأن  املالية  ال�صوق  لهيئة  و�صبق 

مبمار�صة  امل��ال��ي��ة  وراق  االأ ع���م���ال  الأ ال��ع��رب��ي��ة 

دارة،  واالإ وك��ي��ل،  ب�صفة  ال��ت��ع��ام��ل  ن�����ص��ط��ة  اأ

مبوجب  امل��ال��ي��ة  وراق  االأ اأع��م��ال  يف  واحل��ف��ظ 

وت��اري��خ   )2007-7-1( رق���م  املجل�ض  ق���رار 

2007/1/31م.  امل���واف���ق   1428/1/12ه���������� 

لل�صركة  املمنوح  الرتخي�ض  الهيئة  علقت  ثم 

اأ�صهر  �صتة  ملدة  املالية  وراق  االأ عمال  الأ العربية 

وذلك مبوجب قرار املجل�ض رقم )2009-15-5( 

)2009/5/11م(  1430/5/16ه�������  وت��اري��خ 

واملتطلبات  ال�صروط  ت�صتوف  مل  ال�صركة  لكن 

املن�صو�ض عليها يف القرار.

ال�صعودية  وال�صركة  ال�صعودية  الكيميائية 

من  الفرتة  خ��الل  ال�صناعية،  للخدمات 

اإذ  2008/5/17م،  حتى  2008/5/4م 

�صكلت هذه الت�صرفات واملمار�صات تالعًبا 

وغري  م�صلاًل  انطباًعا  واأوج��دت  واحتيااًل 

العقوبات  اإيقاع  القرار  وت�صمن  �صحيح، 

تية:  االآ

 )305،032( ق��دره  مبلغ  دف��ع  اإل��زام��ه    -

ثالث مئة وخم�صة اآالف واثنان وثالثون 

ريااًل عن املخالفات التي ارتكبها. 

اأ�صهم  يف  التداول  عن  باالمتناع  اإلزامه   -

�صنة  مدة  ال�صوق  يف  املدرجة  ال�صركات 

واحدة. 

- منعه من العمل يف ال�صركات التي تتداول 

اأ�صهمها يف ال�صوق مدة �صنة واحدة. 

ك��م��ا ���ص��در ق����رار ن��ه��ائ��ي م���ن جلنة 

وراق املالية بتاريخ  الف�صل يف منازعات االأ

1430/11/29ه��� )2009/11/17م،( يف 

الدعوى املقامة من هيئة ال�صوق املالية على 

حممد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، 

املادة  القرار مبخالفة  اأدانه منطوق  الذي 

واملادتني  املالية  ال�صوق  نظام  من   )49(

ال�صوق  �صلوكيات  الئحة  م��ن  و)3(   )2(

الدري�ض  �صركة  اأ�صهم  ت��داول��ه  اأث��ن��اء  يف 

وم�����ص��رف ال��راج��ح��ي خ���الل ال��ف��رتة من 

اإذ  2008/4/12م،  حتى  2008/2/2م 

�صكلت هذه الت�صرفات واملمار�صات تالعًبا 

وغري  م�صلاًل  انطباًعا  واأوج��دت  واحتيااًل 

العقوبات  اإيقاع  القرار  وت�صمن  �صحيح، 

تية:  االآ

 )41،521( ق���دره  مبلغ  دف��ع  اإل��زام��ه   -

وواحد  مئة  وخم�ض  األًفا  واأربعون  واحد 

وع�����ص��رون ري���ااًل ع��ن امل��خ��ال��ف��ات التي 

ارتكبها.

ال�صركات  اأ�صهم  يف  التداول  من  منعه   -

املدرجة يف ال�صوق مدة �صنة واحدة. 

منعه من العمل يف ال�صركات التي تتداول   -

اأ�صهمها يف ال�صوق مدة �صنة واحدة.
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طرح صناديق استثمارية لـ »األهلي المالية« و»شعاع كابيتال«
هلي املالية طرح »�صندوق  وافقت هيئة ال�صوق املالية ل�صركة االأ

هلي  االأ و»�صندوق  مريكي«  االأ بالدوالر  واملرابحة  لل�صكوك  هلي  االأ

�صهم ال�صعودية. الن�صط«  للمتاجرة باالأ

ال�صعودية  العربية  كابيتال  �صعاع  ل�صركة  الهيئة  وافقت  كما 

و»�صندوق  ال�صعودية«  �صهم  االأ بوابة  »�صندوق  على طرح  »�ض.م.م« 

�صالمي« و»�صندوق �صعاع للمرابحة«. �صهم ال�صعودية االإ بوابة االأ

 إضافة أسهم المنحة
 لـ »أسمنت القصيم«

في المحافظ 
االستثمارية

ال�صعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  اأع��ل��ن��ت 

اأ�صهم  اإ���ص��اف��ة  مت  ق��د  اأن���ه  )ت�����داول( 

امل��ن��ح��ة اخل���ا����ص���ة ل�����ص��رك��ة اأ���ص��م��ن��ت 

1430/12/4ه�����  ال�صبت  ي��وم  الق�صيم 

)2009/11/21م،(  وذلك على اأ�صا�ض 

�صهم  ك��ل  م��ق��اب��ل  جم���اين  واح���د  �صهم 

قائم ملالك اأ�صهم ال�صركة كما يف نهاية 

ت���داول ي��وم االث��ن��ني 1430/11/28ه������ 

)2009/11/16 م(.

إلغاء ترخيص 
»شركة المستثمرون 

المالية«
اإىل  املالية  امل�صتثمرون  �صركة  تقدمت 

ال��ه��ي��ئ��ة ب��ط��ل��ب اإل���غ���اء ال��رتخ��ي�����ض امل��م��ن��وح 

-7( رق��م  ب��ال��ق��رار  الهيئة  جمل�ض  م��ن  لها 

1428/5/26ه�����������  وت����اري����خ   )2007-31

ن�����ص��اط��ي  مل���م���ار����ص���ة  )2007/6/12م( 

املالية.  وراق  االأ اأعمال  يف  واحلفظ  دارة،  االإ
 

ال�صادر  املالية  ال�صوق  ن��ظ��ام  على  ب��ن��اًء  و 

وت��اري��خ   )30 )م/  رق���م  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���ص�����وم 

�صخا�ض  االأ الئحة  وك��ذل��ك  1424/6/2ه������، 

هي�ئة  جمل�ض  ع��ن  ال�����ص��ادرة  لهم  املرخ�ض 

 )2005-83-1( رقم  بالقرار  املالية  ال�ص�وق 

)2005/6/28م(  1426/5/21ه�����  وت��اري��خ 

اأ�صدر جمل�ض الهيئة بتاريخ 1430/11/27ه� 

-31-8 رق��م  ق���راره   ) 2009/11/15م   (

2009 باملوافقة على اإلغاء الرتخي�ض املمنوح 

ل�صركة امل�صتثمرون املالية.

 100 ألف ريال غرامة مالية على
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

ف��ر���ص��ت هيئة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة غ��رام��ة م��ال��ي��ة م��ق��داره��ا 

)100،000( مئة األف ريال على �صركة فواز عبد العزيز احلكري 

نظام  من   )46( امل��ادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  و�صركاه، 

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

بتاريخ  تفاهم  مذكرتي  توقيع  اإعالن  يف  ال�صركة  لتاأخر  وذلك 

املراكز  �صركة  م��ع  2008/8/20م  امل��واف��ق  1429/8/19ه������ 

غالريي،  الريا�ض  جممع  يف  ح�صة  ل�صراء  املحدودة  العربية 

و�صراء ح�صة يف الفندق.
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»الراجحي المالية« تدير اكتتاب شركة »جبل عمر للتطوير«
�صركة  مع  اتفاقية  للتطوير  عمر  جبل  �صركة  وقعت 

الراجحي املالية موؤخرا للقيام بدور امل�صت�صار املايل ومدير 

حتى  ولوية  االأ حقوق  اأ�صهم  يف  التغطية  ومتعهد  االكتتاب 

االنتهاء من جميع مراحل االكتتاب.

املالية  ال��راج��ح��ي  �صركة  ت��ق��وم  االتفاقية  ومب��وج��ب 

ال�صوق  هيئة  اإىل  بالتقدم  عمر  جبل  �صركة  ع��ن  نيابة 

موافقتها  على  واحل�صول  ال��الزم��ة  بامل�صتندات  املالية 

بعدد  للتطوير  عمر  جبل  �صركة  م��ال  راأ����ض  زي���ادة  على 

1.678.500.000ريال  يعادل  167.850.000�صهم مبا 

 %25 بن�صبة  ال�صركة  م��ال  راأ���ض  زي��ادة  اأي  ول��وي��ة  االأ بحق 

دارة يف جل�صته املنعقدة  وذلك بناء على تو�صية جمل�ض االإ

م�صاء يوم الثالثاء 1430/11/1ه� املوفق 2009/10/20م 

ولوية وذلك لتوفري جزء  بزيادة راأ�ض مال ال�صركة بحق االأ

من التمويل الالزم ال�صتكمال م�صروع تطوير جبل عمر.

 »جرير للتسويق«
توزع1.7 ريال أرباًحا 

للمساهمين عن الربع الثالث
الثالث من  الربع  اأرباح  اأن  للت�صويق  �صركة جرير  اإدارة  اأعلنت 

املرتبطة  اجلارية  احل�صابات  يف  اإيداعها  مت  2009م  امل��ايل  العام 

يف  وذل��ك  رباح  لالأ امل�صتحقني  للم�صاهمني  اال�صتثمارية  باملحافظ 

هللة  و�صبعون  ريال  بواقع )1.7(  اململكة  املحلية يف  البنوك  جميع 

لل�صهم الواحد. 

امل�صجلون  امل�صاهمون  ا�صتحقها  رب��اح  االأ اأن  ال�صركة  واأو�صحت 

وراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم الثالثاء  لدى مركز اإيداع االأ

بتاريخ 2009/11/3 )1430/11/15ه�(. 

جرير  �صركة  اأرب��اح  اإي��داع  بعملية  الوطني  العربي  البنك  وقام 

للت�صويق للم�صاهمني امل�صتحقني يف جميع البنوك ال�صعودية املحلية، 

مبالغهم  ي�صتلموا  مل  والذين  رباح  لالأ امل�صتحقني  امل�صاهمني  وعلى 

البنك  على  باالت�صال  وذلك  البنكية  بياناتهم  حتديث  من  التاأكد 

العربي الوطني يف الريا�ض.

مل�صاهميها  للت�صويق  �صركة جرير  وزعته  ما  بلغ جمموع  وبذلك 

 )5.7( الثالث  الربع  نهاية  وحتى  2009م  املايل  العام  بداية  منذ 

خم�صة رياالت و�صبعون هللة لل�صهم الواحد.

»إعمار المدينة االقتصادية« تعلن 
إلغاء اتفاقية مع »سيتي كول«

اأعلنت  �صركة »اإعمار املدينة االقت�صادية« - العاملة على تطوير 

وتنفيذ مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية - عن اإلغاء االتفاقية التي 

اأبرمت مع �صركة �صيتي كول لتوفري خدمة تربيد املناطق والتي اأعلن 

عنها يف �صهر يونيو 2008م، ون�صت حينها على تويل �صركة �صيتي 

ب���ن���اء حم��ط��ت��ني ك����ول م�����ص��وؤول��ي��ة 

ل��ت��وف��ري اأن��ظ��م��ة م�����رك�����زي�����ت�����ني 

جلميع  ال�صكنية ال��ت��ربي��د  املباين 

عمال وال�����ت�����ج�����اري�����ة  االأ ومرافق 

على يف قرية البيل�صان،  وح�صولها 

وال����ت���������ص����غ����ي����ل ح���ق���وق ال��ت��م��ل��ك 

ملدة  مقابل احل�صريني  عاما   25

ا�صتثمارات ت�صل اإىل 650 مليون ريال تتحملها �صيتي كول كتكاليف 

االقت�صادية  املدينة  اإعمار  �صركة  تتكفل  فيما  املحطتني  ن�صاء  الإ

ال�صكنية  املباين  جلميع  التربيد  خدمات  تزويد  باأعمال  القيام 

اإعادة  يتم  اأن  اإىل  البيل�صان  قرية  يف  عمال  االأ ومرافق  والتجارية 

طرح امل�صروع مبا يتوافق مع خطط ال�صركة. 

اأي  توجد  ال  اإن��ه  االقت�صادية  املدينة  اإع��م��ار  �صركة  وق��ال��ت 

التزامات مالية عليها ناجمة عن اإلغاء االتفاقية املذكورة.
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الشركة الكيميائية السعودية:

 شطب االستثمار في »أكسبلوتراك األمريكية«
لن يؤثر على القوائم المالية واألرباح

اأ�صدرت اإدارة ال�صركة الكيميائية ال�صعودية بياًنا تو�صيحًيا اأعلنت من خالله اأنه بناًء على تو�صية اإدارة ال�صركة قرر جمل�ض 

مريكية  اأك�صبلوتراك االأ 1430/11/27ه� )2009/11/15م( باملوافقة على �صطب اال�صتثمار يف �صركة  حد  دارة يف اجتماع االأ االإ

اإدارة ال�صركة  زمة املالية العاملية علًما باأن  بعد التاأكد من عدم قدرة هذه ال�صركة على اال�صتمرار يف اأعمالها نظًرا لتاأثرها باالأ

الكيميائية قد اأدرجت يف دفاتر عام 2008م مبلغ )6،4 مليون ريال( خم�ص�ض خ�صائر هذا اال�صتثمار )فقرة 6)ب( من القوائم 

لعام  ال�صافية  رباح  واالأ املالية  القوائم  يوؤثر على  لن  اال�صتثمار  �صطب هذا  قرار  فاإن  وعليه  2008/12/31م،  املوحدة يف  املالية 

2009م وال�صنوات القادمة.

االتصاالت السعودية:

حققنا 29% عائًدا داخلًيا منذ استثمارنا في »ماكسيس الماليزية«  
ل�صركة  ال�صوقية  القيمة  اإن  ال�صعودية  االت�صاالت  �صركة  قالت 

ماك�صي�ض املاليزية ح�صب نتائج الطرح بلغت 12.5 مليار دوالر وبناًء 

على ذلك تكون �صركة االت�صاالت ال�صعودية قد حققت عائًدا داخلًيا 

)IRR( قدره 29% منذ ا�صتثمارها يف ال�صركة يف عام 2007، علًما اأن 

ال�صركة مازالت متلك 25% يف جمموعة بينارياجن املاليزية القاب�صة 

�صركة  من  كل  يف  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  ح�ص�صها  فاإن  وبالتايل 

اأك�ص�ض باإندوني�صيا و�صركة اأير�صل بالهند مل تتغري.

عنه  ع��الن  االإ �صبق  ملا  منها  تو�صيًحا  ال�صركة  ت�صريح  وياأتي 

املاليزية  ماك�صي�ض  �صركة  اأ�صهم  من   %30 طرح  نتائج  بخ�صو�ض 

ب�صوق  القاب�صة(  املاليزية  بينارياجن  جمموعة  ل�صركة  )اململوكة 

وراق املالية املاليزي عن طريق االكتتاب العام االأ
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األمين العام لمجلس التعاون الخليجي:

اقتراح قطري بتأسيس بنك خليجي على غرار البنك األوروبي للتنمية
التعاون اخلليجي  العام ملجل�ض  مني  االأ العطية  الرحمن  اأعلن عبد 

على  للتنمية  اإقليمي  بنك  تاأ�صي�ض  املجل�ض  دول  على  �صتقرتح  قطر  اأن 

وروبي للتنمية خالل قمة املجل�ض التي �صتنعقد يف الكويت  غرار البنك االأ

ال�صهر اجلاري. 

ولفت العطية اىل اأن اقرتاح قطر يهدف اإىل تاأ�صي�ض بنك للتنمية 

وروبي للتنمية وهو ما ي�صاهم  يتبع جمل�ض التعاون على غرار البنك االأ

بدون �صك يف تعزيز العمل امل�صرتك بني بلدان املجل�ض. 

ومن جهة اأخرى �صيحاول قادة دول جمل�ض التعاون اخلليجي ال�صت 

على  العمل  وعمان(  وقطر  والبحرين  والكويت  م��ارات  واالإ )ال�صعودية 

�صراع يف تنفيذ اتفاقية الوحدة النقدية املزمعة منذ فرتة طويلة.  االإ

وذكر العطية اأن قطر �صادقت على اتفاقية الوحدة النقدية لتكون 

ثاين دولة تقدم على هذه اخلطوة بعد ال�صعودية، م�صرًيا اإىل اأن املجل�ض 

يتطلع اإىل م�صادقة الدول املعنية على االتفاقية بهدف تاأ�صي�ض املجل�ض 

النقدي.

تأثيرات أزمة دبي تنتقل إلى المشاريع العقارية باألردن
�صيتم  اأو  توقفت  التي  امل�صاريع  حجم  بلغ 

اأكرث  اإىل  ردن  االأ يف  مقبلة  �صنني  اإىل  تاأخريها 

من 3 مليارات دوالر، فيما تقدر تكلفة متويل بع�ض 

امل�صاريع املقامة يف العا�صمة عمان اأو العقبة بنحو 

مليار دوالر وهذه تنتظر امل�صاندة من البنوك.

الوقت الذي �صارعت عدد  يحدث ذلك يف 

اإىل  ردن  االأ يف  واملالية  العقارية  ال�صركات  من 

�صركة  دي��ون  باأزمة  تاأثرها  عدم  عن  ع��الن  االإ

املراقبني  من  ع��ددا  اأن  رغ��م  العاملية«،  »دب��ي 

واملتابعني ملا حدث يف دبي يرون اأن ال�صورة تبدو 

مبا  تاأثرا  ردين  االأ العقاري  القطاع  واأن  قامتة 

جرى �صواء من قريب اأو بعيد، فهناك م�صاريع 

خا�صة بال�صركة قد مت تاأجيلها اأو �صرف النظر 

عنها، و هناك م�صاريع غري مبا�صرة تاأثرت من 

�صا�ض منذ  البنوك يف االأ ن  النف�صية، الأ الناحية 

زمة املالية العاملية تت�صدد يف منح  اأن ا�صتدت االأ

القرو�ض والت�صهيالت.

تاأثرها  ع��دم  اأعلنت  التي  ال�صركات  وم��ن 

م�صاريعها  اأن  اإىل  الفتة  ردين  االأ »املعرب«  �صركة 

العقبة  وم��ن��ط��ق��ة  ب��ع��م��ان،  ع��ب��دون  منطقة  يف 

لها  املخطط  وفق  ت�صري  اخلا�صة،  االقت�صادية 

�صركة  اإن  حيث  زمة،  لالأ مبا�صر  تاأثري  يوجد  وال 

اأبوظبي  6 �صركات يف  اأكرب  »املعرب« مملوكة من 

وجزء كبري منها يدار من قبل حكومة اأبوظبي.

اأزمة  اأ�صباب  اأه��م  من  اأن  مراقبون  وي��رى 

بجفاف  ت�صميته  ميكن  ما  ردن  االأ يف  العقارات 

التي  ردنية  االأ البنوك  قبل  التمويل من  م�صادر 

القطاعات  من  العقاري  القطاع  ت�صنف  باتت 

كما  له،  الت�صهيالت  منح  يف  وتت�صدد  اخلطرة 

للبقاء  م�صوًغا  البنوك  �صتعطي  دب��ي  اأزم��ة  اأن 

الت�صهيالت،  تقدمي  دون  احليلولة  خندق  يف 

مور تعقيًدا �صواء على م�صتوى  وبالتايل �صتزيد االأ

ت�صتهدف  التي  ال�صكنية  اأو  التجارية  العقارات 

ن�صبة  اأن  �صيما  ال  امل��رت��ف��ع��ة،  ال��دخ��ول  ذوي 

الت�صهيالت غري العاملة ارتفعت من 3.5% قبل 

زمة املالية اإىل %6.5. االأ

يتخوف  زم�����ة  االأ ع��ل��ى  م��رتت��ب  وك��ت��اأث��ري 

ردنيني  االأ من  كبري  عدد  فقدان  من  املراقبون 

التي  الهيكلة  اإع���ادة  عمليات  نتيجة  عملهم 

يوجد  اأنه  �صيما  ال  هناك،  ال�صركات  بها  تقوم 

يعني  ما  اأردين،  األ��ف   250 نحو  م���ارات  االإ يف 

ردن  االأ اإىل  احل��واالت  معدالت  يف  الرتاجع  اأن 

�صيتاأثر �صلًبا خالل الفرتة املقبلة.
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حاكم مصرف لبنان:

ودائع القطاع المصرفي لدينا ارتفعت إلى 98 مليار دوالر
اأكد ريا�ض �صالمة حاكم م�صرف لبنان متانة 

اإىل دخول  الو�صع االقت�صادي يف بريوت م�صرًيا 

20 مليار دوالر اأمريكي اإىل القطاع امل�صريف هذا 

العام ما اأدى اإىل ارتفاع حجم الودائع لدى هذا 

القطاع اإىل نحو 98 مليار دوالر.

زمة  واأو�صح �صالمة عدم تاأثر لبنان باآثار االأ

خرية، الفًتا اإىل اأن �صبب جتاوز  املالية العاملية االأ

بنائه  من  ينطلق  القا�صية  زم���ة  االأ ه��ذه  لبنان 

امل�صارف  واإفال�ض  املالية  الرافعة  منع  منوذج 

وحدد �صروط االكتتاب واال�صتثمار يف امل�صتقات 

ا بف�صل خربة امل�صرفيني اللبنانيني  املالية واأي�صً

امل�صريف  العمل  وت���رية  على  ح��اف��ظ��وا  ال��ذي��ن 

التجاري ومل يرهنوا ميزانياتهم للم�صاربات يف 

�صواق العاملية. االأ

اللبنانيني  اإن  لبنان  م�صرف  حاكم  وق��ال 

الذين كانوا يوظفون اأموالهم يف اخلارج اأعادوها 

اإمنا  وح�صب  توظيفها  ب�صبب  لي�ض  الداخل  اإىل 

بف�صل الثقة التي اأكد اأنها اأهم ا�صتثمار.

واأك����د ت��راج��ع امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ي��ق��ّي��م على 

اأ�صا�صها لبنان نتيجة احلالة ال�صيا�صية والو�صع 

النقدي وامل�صريف اجليد والنمو املتوقع بن�صبة 7 

القرو�ض امل�صرفية زادت  اأن  اإىل  املئة الفًتا  يف 

بن�صبة 15 يف املئة، يف حني ارتفع فائ�ض ميزان 

 6 اإىل  2009م  املا�صي  اأكتوبر  حتى  املدفوعات 

امل�صريف  القطاع  ودائ��ع  وبلغت  دوالر  مليارات 

رقام  نحو 98 مليار دوالر م�صرًيا اإىل اأن هذه االأ

تعرب بو�صوح عن الثقة التي حققها لبنان جتاه 

�صواق املحلية والعاملية. االأ

وزير االستثمار المصري:
ال تقلقوا.. أزمة دبي ستزول سريًعا

قلل وزير اال�صتثمار امل�صري الدكتور 

حم��م��ود حم��ي��ي ال��دي��ن م��ن ال��ت��اأث��ريات 

موؤخًرا  البع�ض  توقعها  التي  االقت�صادية 

العاملية م��وؤك��ًدا  اأزم���ة دي��ون دب��ي  ج��راء 

و�صتتعافى  �صريًعا  �صتنق�صع  زم���ة  االأ اأن 

لهذه  تعر�صت  التي  ماراتية  االإ ال�صركات 

م��ارات��ي  االإ االقت�صاد  ق��وة  بفعل  زم���ة  االأ

م�صدر  من  اأك��رث  على  واعتماده  وتنوعه 

الطبيعي  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ذل���ك  يف  مب��ا 

ن�صطة اال�صتثمارية والتجارية املختلفة  واالأ

�صول  وتنوع املحافظ اال�صتثمارية وقوة االأ

اأو يف احلكومة االحتادية. دبي   �صواء يف 

وقال الوزير اإن هناك خلطًا بني املراقبني 

بع�ض  تعرث  م�صاألة  يف  زمة  لالأ واملتابعني 

حكومة  وق���درة  م����ارات  االإ يف  ال�صركات 

اإم����ارة دب��ي واحل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة على 

يتمتع  ما  اإىل  اإ�صافًة  بالتزاماتها  الوفاء 

ماراتي من قوة متكن من  به االقت�صاد االإ

زمة الطارئة. عبور هذه االأ

ذلك  النعكا�ض  بالن�صبة  اأنه  واأو�صح 

ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد امل�����ص��ري ف��اإن��ه ميكن 

زم��ة  االأ بهذه  التاأثر  يف  مبالغة  مالحظة 

ول من االإعالن عنها بالن�صبة  يف اليوم االأ

لل�صوق امل�صري حيث انخف�صت البور�صة 

�صرعان  ولكن  باملائة   8 حوايل  امل�صرية 

ارتفاعها  امل�صرية  �صواق  االأ ا�صتعادت  ما 

يف البور�صة، الفًتا اإىل اأن حركة التجارة 

ال�صنوات  خ��الل  وم�صر  م����ارات  االإ ب��ني 

ن  االآ واأ�صبح  ت�صاعفت  املا�صية  اخلم�ض 

بني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  متو�صط 

خ��ري ما بني  العام االأ ي��رتاوح يف  البلدين 

3ر1 مليار دوالر و5ر1 مليار.

لال�صتثمارات  بالن�صبة  اأن��ه  واأو�صح 

يف  متنوعة  فاإنها  م�صر  يف  م��ارات��ي��ة  االإ

القدمي  اأ�صلوبها  ع��ن  وتخلت  اأن�صطتها 

وامتدت  العقارات  قطاع  يف  الرتكيز  يف 

وتكنولوجيا  االت�����ص��االت  قطاعات  اإىل 

املالية  واخل��دم��ات  وال��ب��ن��وك  املعلومات 

وغريها.
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المؤتمر السنوي لمنظمة اتحاد الصناعات البريطانية :

التنويع في احتياطات العمالت األجنبية لن يؤدي إلى انهيار الدوالر األمريكي
غ��وردن  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�ض  اأع��رب 

ملنظمة  ال�صنوي  املوؤمتر  اأم��ام  اأمله  عن  ب��راون 

ت��ك��ون  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات  احت����اد 

عاماًل  بريطانيا  يف  ال�صينية  اال���ص��ت��ث��م��ارات 

الربيطاين  االقت�صاد  ا�صتعادة  يف  م�صاعًدا 

عدد  زي��ادة  اإىل  »ن�صعى  ب��راون  وق��ال  لعافيته. 

�صركة  األف  نحو  اإىل  لت�صل  ال�صينية  ال�صركات 

 400 اإىل  ي�صل  ال��ذي  احل��ايل  العدد  من  ب��داًل 

�صركة«.

وذك��ر اأن��ه يريد اأن ي��رى اآالف��ا واآالف��ا 

بريطانيا  داخ��ل  ال�صينية  ال�صركات  من 

الربيطانية  ال�صركات  من  العديد  وكذلك 

جلذب  بالده  حاجة  موؤكًدا  ال�صني  داخل 

مزيد من اال�صتثمارات اخلارجية ملا توفره 

من فر�ض عمل لل�صعب الربيطاين.

لتنفيذ  جاهًدا  �صيعمل  اأنه  اإىل  ولفت 

اخلطط احلالية من دعم االقت�صاد حتى 

ميكن للقطاع اخلا�ض الوقوف على قدميه 

اأن  م�صيًفا  ن�صاطه  وا�صتعادة  اأخ��رى  مرة 

اأب��ًدا  نخاطر  لن  باأننا  ن�صمن  اأن  »علينا 

لن�صاطه  االقت�صاد  با�صتعادة  يتعلق  مبا 

وعافيته«.

توجيه  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  واأك�����د 

الطويل  امل��دى  على  النمو  نحو  اال�صرتاتيجيات 

للقطاع  املالية  امل�صاعدات  كافة  تقدمي  و�صمان 

وروبية  العام م�صرًيا اإىل اأن منو اقت�صاد الدول االأ

ي�صاهم ب�صكل كبري يف منو اقت�صاد بريطانيا.

كبري  بالن�صار  اأوليفييه  ق��ال  جانبه  م��ن 

االقت�صاديني يف �صندوق النقد الدويل اإن بع�ض 

االقت�صادات النا�صئة معر�صة خلطر حتركات ال 

موال ف�صاًل عن  ميكن ال�صيطرة عليها لروؤو�ض االأ

فقاعات وتراكم االحتياطيات.. »اأ�صعار الفائدة 

املتقدمة  ال��دول  يف  منها  اأعلى  ال��دول  تلك  يف 

ال�صرف  اأ���ص��ع��ار  على  اأك���رب  �صغوطا  وت��ع��اين 

املحلية«. 

من  م��زي��د  نحو  تتحرك  ال���دول  واأ���ص��اف: 

جنبية  االأ العمالت  من  احتياطياتها  يف  التنويع 

وهذا اأمر مرغوب فيه لكنه لن يوؤدي اإىل انهيار 

مريكي. الدوالر االأ

النا�صئة  االق��ت�����ص��ادات  اأن  واأو���ص��ح 

العاملي  الركود  من  اأ�صرع  بوترية  تتعافى 

زادت  فقد  ال�صناعية  ب��ال��دول  م��ق��ارن��ة 

تدفقات راأ�ض املال مما ميثل تهديًدا على 

اأن  اإىل  م�صرًيا  ���ص��واق  االأ بع�ض  ا�صتقرار 

القيود على التدفقات الراأ�صمالية ميكن اأن 

تاأتي يف اإطار حزمة اإجراءات ت�صتخدمها 

لكنه حذر من  التدفقات  للحد من  الدول 

اأن »كل الو�صائل تنطوي على نقائ�ض«. 

املالية  ���ص��الح��ات  ب��االإ يتعلق  وفيما 

قيود �صارمة  و�صع  ال�صروري  اإن من  قال 

�صانعي  على  لكن  زم���ة  االأ ت��ك��رار  لتجنب 

ال��ق��رار ت��وخ��ي احل���ذر ب��ع��دم و���ص��ع قيود 

ن  اأو تطبيقها ب�صرعة جًدا الأ �صارمة جًدا 

ذلك قد يعطل االنتعا�ض. 

24 مليون وظيفة في انتظار الصينيين
خطة  اأن  ال�صينية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت  

نفاق التحفيزية يف طريقها خللق ما ال يقل  االإ

عن 24 مليون وظيفة.

وجت����اوزت ال��ت��ق��دي��رات ال��ت��ي ج���اءت يف 

االجتماعي  وال�صمان  العمل  ل���وزارة  تعليق 

بدرجة كبرية البيانات الر�صمية لكن بيانات 

اأكرث حمدودية اأظهرت اأن 8.5 مليون �صينًيا 

وظائف  على  ح�صلوا  احل�صر  �صكان  م��ن 

ن هذا العام. جديدة حتى االآ

و�صبق اأن  تعهدت ال�صني يف ختام اجتماع 

احلكومة لو�صع اخلطة االقت�صادية الرئي�صية 

التحفيز  بخطط  ب��االل��ت��زام  ال��ق��ادم  للعام 

ال  االقت�صاد  تعايف  اإن  قائلة  والنقدية  املالية 

ن على اأر�صية �صلبة. يرتكز حتى االآ

ي�صار اإىل اأن اأي تعاف يف العمالة ويعد 

اأن تخفف بكني  قبل  اأ�صا�صًيا  �صرًطا م�صبًقا 

ما  مرحلة  يف  الف�صفا�صة  �صيا�صاتها  من 

زمة  االأ اأث��رت  حني  اأقرتها  والتي  النمو  بعد 

ال�صينية  ال�صادرات  على  العاملية  املالية 

مما دفع امل�صانع اإيل اال�صتغناء عن ماليني 

العاملني.
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قفزة قياسية في مبيعات المنازل األمريكية
م��ري��ك��ي��ة   ارت��ف��ع��ت م��ب��ي��ع��ات امل���ن���ازل االأ

العامني  خالل  م�صتوياتها  اأعلى  اإىل  القائمة 

اإىل  امل�صرتون  املا�صيني حيث عمد  والن�صف 

اال�صتفادة من اإعفاء �صريبي قررته احلكومة 

مريكية موؤخًرا. االأ

املا�صي  العام  من  اأكتوبر  اإىل  وقيا�ًصا 

�صهدت مبيعات املنازل زيادة قيا�صية ن�صبتها 

23.5 يف املئة.

بلغت  قيا�صية  قفزة  املبيعات  و�صجلت 

 6.10 10.1 يف املئة اإىل معدل �صنوي قدره 

اأعلى م�صتوى منذ فرباير  ماليني وحدة وهو 

�صباط 2007 وذلك �صعودا من 5.54 مليون 

وحدة يف �صبتمرب 2009م.

بنوك ماليزيا وبريطانيا اإلسالمية تستعين بنظام 
الوكالة في حساب الودائع

امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  احت��اد  اأعلن 

���ص��الم��ي��ة يف  االإ ال��ب��ن��وك  اأن  امل��ال��ي��زي��ة 

ماليزيا وبريطانيا وقعت اتفاًقا معيارًيا 

الوكالة ميكنه  بنظام  الودائع  حل�صابات 

على  القطاع  اعتماد  تقليل  يف  امل�صاعدة 

هيكل املرابحة يف املعامالت ال�صلعية. 

مايبنك  اأن  اإىل  االحت����اد  واأ����ص���ار 

����ص���الم���ي امل���ال���ي���زي وب��ن��ك اإ���ص��الم  االإ

وجيتهاو�ض  �صالمي  االإ و�صي.اي.اإم.بي 

هذا  ا�صتخدام  على  اتفقت  الربيطاين 

بنظام  ال���ودائ���ع  ح�����ص��اب  يف  ���ص��ل��وب  االأ

الوكالة فيما بني البنوك ولل�صركات. 

ما  م��ع  اجل��دي��د  ال��ط��رح  ويتما�صى 

�صبق اأن فعلته هيئة املحا�صبة واملراجعة 

ومقرها  �صالمية  االإ املالية  للموؤ�ص�صات 

البحرين والتي ت�صم بنوًكا مثل اأو.�صي.

مني والوحدات املاليزية لبيت  بي.�صي االأ

من  الراجحي  وم�صر  الكويتي  التمويل 

معيارًيا  اتفاًقا  �صابق  وق��ت  يف  طرحها 

يف  امل��راب��ح��ة  بنظام  ال��ودائ��ع  حل�صاب 

ال�صلع.

وي��ع��د ن��ظ��ام ال���وك���ال���ة اأح�����دث ما 

اأ�صفرت عنه جهود و�صع معايري موحدة 

الذي  �صالمي  االإ التمويل  لقطاع  ووثائق 

لت�صجيع  دوالر  تريليون  نحو  حجمه  يبلغ 

املزيد من التعامالت عرب احلدود، وهو 

املودع  يكلفه  وكيل  باختيار  يتعلق  نظام 

ال�صريعة  قواعد  ح�صب  اأمواله  با�صتثمار 

�صالمية.  االإ

واإىل جانب الوكالة ت�صتخدم العديد 

من البنوك املاليزية حالًيا نظام املرابحة 

ال�صلعي يف اإدارة ح�صابات الودائع. 

ووفًقا لنظام املرابحة ف�����اإن ال�صركة 

بنك  ل��دى  فوائ�صها  اإي���داع  تريد  التي 

اإ�صالمي �صتجعل البنك وكيل �صراء لها. 

ولية  االأ ال�صلع  ب�صراء  البنك  ويقوم 

عن  نيابة  النخيل  زي��ت  اأو  املعادن  مثل 

�صراء  البنك  يعر�ض  ما  وعادة  ال�صركة، 

نقدي  اأ�صا�ض  على  ال�صركة  من  ال�صلع 

ربًحا  البيع  �صعر  ي�صمل  اأن  على  اأج��ل 

لل�صركة. 

امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  احت��اد  وق��ال 

���ص��ل��وب  امل��ال��ي��زي��ة ال���ذي ط���رح ه���ذا االأ

واملوارد  التكاليف  يف  الوفر  جانب  »اإىل 

بنظام  للودائع  معياري  اتفاق  تبني  فاإن 

والتطابق  ال�صفافية  �صي�صجع  الوكالة 

وكفاءة العمليات واالزدهار يف تعامالت 

�صالمية«.  الودائع االإ
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اأكد معايل رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري اأن افتتاح 

عالمي ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( ي�سكل خطوة هامة جًدا على �سعيد تطوير ال�سوق  املركز الإ

عالم، كما اأن ال�سفافية وتوفري املعلومة جزء من اأي �سوق  املالية ال�سعودية، م�سرًيا اإىل اأن التوا�سل مهم مع الإ

�سواق العاملية.  يف الأ

يهدف لزيادة التواصل مع وسائل اإلعالم

التويجري يفتتح المركز اإلعالمي بشركة 
السوق المالية السعودية )تداول(

الكرمية حلفل  جاء ذلك خالل رعايته 

افتتاح املركز الإعالمي بح�ضور اأع�ضاء جمل�س 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  املالية  ال�ضوق  هيئة 

املبارك  بن عبداهلل  الدكتور فهد  )ت��داول( 

والروؤ�ضاء  )ت��داول(  اإدارة  جمل�س  واأع�ضاء 

ل�ضركات  املنتدبني  ع�ضاء  والأ التنفيذيني 

ال�ضعودية  املالية  بال�ضوق  العاملة  الو�ضاطة 

وعدد كبري من اجلهات الإعالمية.

ومع بداية الفتتاح ا�ضتمع معايل رئي�س 

املدير  قبل  م��ن  ���ض��رح  اإىل  الهيئة  جمل�س 

�ضتاذ عبداهلل  التنفيذي ل�ضركة ) تداول( الأ

بن �ضالح ال�ضويلمي اأو�ضح فيه مهام املركز 

واملعلومات التي �ضيقدمها والتقنية احلديثة 

ا�ضتمع  ذل��ك  وب��ع��د  للت�ضغيل،  امل�ضتخدمة 

رئي�س  من  املنا�ضبة  بهذه  كلمة  اإىل  اجلميع 

فيها  اأو�ضح  )ت��داول(  �ضركة  اإدارة  جمل�س 

واخلدمات  ع��م��ال  والأ الرئي�ضية  ه���داف  الأ

اإىل تقدميها من خالل  التي ت�ضعى ال�ضركة 

اإن�ضاء هذا املركز الإعالمي، واأكد على قدرة 

وكفاءة  التناف�ضية  ال�ضعودية  املالية  ال�ضوق 

وامل��رك��ز  الت�ضغيلية،  وب��راجم��ه��ا  اأنظمتها 

على  وقدرتها  ال�ضوق  تتبووؤه  الذي  الريادي 

�ضواق املالية العاملية يف ا�ضتقطاب  مناف�ضة الأ

ال�ضتثمارات، كما ا�ضتعر�س اإجنازات جمل�س 

دارة خالل الفرتة املا�ضية وامل�ضاريع التي  الإ

مت اإجنازها، وتطرق اإىل امل�ضاريع امل�ضتقبلية 

ال��ف��رتة  خ���الل  تطبيقها  ي��ت��م  اأن  وامل��ت��وق��ع 

القادمة.

وقال الدكتور املبارك يف كلمته: »ي�ضرين 

اأ�ضالة عن نف�ضي ونيابة عن زمالئي اأع�ضاء 

جمل�س اإدارة �ضركة ال�ضوق املالية ال�ضعودية 

)تداول( ومن�ضوبيها اأن نرحب بكم يف هذه 

ع��الم��ي  الإ ت���داول  مركز  لفتتاح  املنا�ضبة 

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 

ال��ت��وي��ج��ري رئ��ي�����س جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة ال�����ض��وق 

احل�ضور  جميًعا  لكم  اأ�ضكر  املالية، كما 

وامل�ضاركة«.

���ض��رك��ة ال�������ض���وق امل���ال���ي���ة ال�����ض��ع��ودي��ة 

ل��ت��داول  احل�ضري  ال�ضوق  )ت����داول(  هي 

وراق املالية ال�ضعودية ح�ضب نظام ال�ضوق  الأ

تابعة  اإدارة  م��ن  حتويلها  مت  وق��د  امل��ال��ي��ة، 

م�ضاهمة  �ضركة  اإىل  املالية  ال�ضوق  لهيئة 
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مع  يتوافق  جديد  تنظيمي  هيكل  اإق���رار   -

الهياكل  �صوء  يف  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 

التنظيمية املطبقة يف البور�صات العاملية،  

والذي نتج عنه ا�صتحداث اإدارات جديدة 

ا�صتقطاب  كما مت  ق�صام،  االأ بع�ض  ودمج 

بع�ض الكفاءات من داخل تداول وخارجها 

يف  والتنفيذية  القيادية  املنا�صب  لتويل 

ال�صركة.

اجلديدة  والقطاعات  املوؤ�صرات  تطبيق   -

املتاحة  ���ص��ه��م  االأ اأ���ص��ا���ض  ع��ل��ى  لل�صوق 

للتداول.

يف  اجل��دي��دة  ال�صعر  تغري  وح��دة  تطبيق   -

ال�صوق.

ال�صركات  يف  املالك  كبار  معلومات  ن�صر   -

املدرجة وحتديثها ب�صكل يومي.

- مت ويتم اإعداد وحتديث قواعد عمل تداول 

قرارها.  ورفعها للهيئة الإ

الذي  ت��داول  اأع�صاء  منتدى  تاأ�صي�ض  مت   -

ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��و���ص��اط��ة  ���ص��رك��ات  ي�صم 

وتبادل  للتوا�صل  كقناة  وذل��ك  ال�صوق 

راء بني اأع�صاء ال�صوق وتداول، كما مت  االآ

ومن  ع�صاء  االأ من  فرعية  جلان  ت�صكيل 

تطوير  جوانب  يف  تخت�ض  والتي  ت��داول 

املنتجات واإدارة املخاطر وخدمات تقنية 

ال��دول��ة  قبل  م��ن  بالكامل  مملوكة  مقفلة 

امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  1428/2/29ه�  وذل���ك 

2007/3/20م.  

وراق  وتعترب تداول اأكرب �صوق اإقليمي لالأ

ال�صعودي  ال�صوق  حجم  ي�صكل  حيث  املالية 

ن�صبة )61%( من حجم اأ�صواق دول جمل�ض 

اأك��رب  اأح��د  تعترب  كما  اخلليجي،   التعاون 

�صواق النا�صئة. االأ

على  معكم  »�صاأ�صتعر�ض  واأ����ص���اف: 

ت��داول  بها  م��رت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  عجالة 

يكن  ومل  املا�صية،  الق�صرية  الفرتة  خالل 

التوجيه  دون  تتم  اأن  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  ملثل 

احلثيثة  واملتابعة  الدائمة  والرعاية  امل�صتمر 

ال�صوق  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  معايل  قبل  من 

با�صمي  اأود  والذين  املجل�ض  واأع�صاء  املالية 

وا�صم جمل�ض اإدارة تداول ومن�صوبيها تقدمي 

�صراف  ال�صكر والتقدير على جهودهم يف االإ

التعاون  تداول وعلى  واإجنازات  اأعمال  على 

املهني والدعم الالحمدود.

قامت  ال�ضابقة  التتفتترتة  فتتختتالل 

تداول مبا يلي:

املدى  طويلة  عامة  ا�صرتاتيجية  اإع���داد   -

وذل��ك  ت���داول  خ��دم��ات  وتو�صيع  لتطوير 

خلدمة االقت�صاد ال�صعودي.

مرتني  اأعماله  املنتدى  املعلومات. ويعقد 

كل عام.

- تطوير واإطالق �صوق ال�صكوك وال�صندات 

يف اململكة، واإن كانت له بداية متوا�صعة 

اإال  ���ص��دارات  االإ وع��دد  التداول  يف حجم 

من  اأ�صا�صي  كجزء  عالية  اأهمية  له  اأن 

�صوق املال ال�صعودي كم�صدر متويل مهم 

ادخار  اإدارة  وكذلك  الكبرية  لل�صركات 

للم�صتثمرين ال�صعوديني.

يل للجمعيات  - تطوير وتطبيق الت�صويت االآ

العمومية لل�صركات املدرجة.

التي  للخدمات  �صاملة  مراجعة  اإج���راء   -

وال�صركات  للم�صتثمرين  ت��داول  تقدمها 

ع�صاء. واالأ

البور�صات  احت��اد  اإىل  ت���داول  ان�صمام   -

ال��دول��ي��ة وك���ذل���ك ان�����ص��م��ام��ه��ا الحت���اد 

البور�صات العربية.

نظمة  االأ وحتديث  تطوير  يف  اال�صتمرار   -

اال�صتيعابية  قدرتها  وزي��ادة  وال�صبكات 

ورفع كفاءة اأداء ال�صوق.

-10 من  الو�صطاء  ع�صاء  االأ عدد  زي��ادة   -

.36

ال��دويل  اال�صت�صاري  املجل�ض  ت�صكيل  مت   -

املتخ�ص�صني  م��ن  ع���دًدا  ي�صمل  وال���ذي 

���ص��واق  االأ جم��ال  يف  الدوليني  واخل���رباء 

بخرباتهم  اال���ص��رت���ص��اد  ب��ه��دف  امل��ال��ي��ة 

���ص��واق  االأ جم��ال  يف  والعميقة  املتنوعة 

املالية يف الدول املتقدمة والنا�صئة وذلك 

مبا يخدم تطوير ال�صوق املالية ال�صعودية 

االقت�صاد  تنمية  يف  دوره���ا  م��ن  وي��ع��زز 

الوطني.

-مت توقيع اأكرث من ثالث ع�صرة اتفاقية مع 

 S&P( مثل  املوؤ�صرات  مطوري  من  عدد 

.)Dow Jones، Bloomberg
-اإن�صاء مركز تداول االإعالمي الذي نفتتحه 

اليوم والذي يهدف اإىل: 

- اإبراز هوية ال�صوق املالية وزيادة التوا�صل 

والتقارب مع و�صائل االإعالم باأنواعها.

ع�صاء املن�صمني حديًثا اإىل  - الرتحيب باالأ

�صركات الو�صاطة العاملة يف ال�صوق.

ال�صركات اجلديدة يف  ب��اإدراج  -  االحتفال 

ال�صوق.

املنتجات  واإط����الق  وال��ت��ق��دمي  التعريف   -
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واخلدمات اجلديدة لل�صوق املالية.

لرفع  العمل  وور����ض  ال��ن��دوات  ا�صت�صافة   -

ال�صوق  يف  للم�صتثمرين  التوعية  م�صتوى 

امل��ال��ي��ة واأع�����ص��ائ��ه وك��ذل��ك امل���وؤمت���رات 

واأع�����ص��ائ��ه  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ص��وق  ال�صحفية 

اإىل  �صافة  باالإ فيها،  املدرجة  وال�صركات 

اخلا�صة  والن�صاطات  املنا�صبات  اإقامة 

بال�صركة املدرجة والعاملني فيها لتوعيتهم 

اأهمية ال�صفافية واحلوكمة وعالقات  عن 

امل�صاهمني.

اأمام و�صائل االإعالم املرئي  اإتاحة املجال   -

عن  املبا�صرة  براجمها  بث  من  وامل�صموع 

ال�صوق املالية ال�صعودية من هذا املركز.

- ا�صتغالل هذا املركز من قبل �صركة ال�صوق 

املالية لتقدمي براجمها وخططها املتعلقة 

ال�صوق  ع�صاء  الأ التداول  اأنظمة  بتطوير 

ع�صاء  واإمكانية عقد اجتماعات منتدى االأ

به«.

ت��داول  »تتطلع  امل��ب��ارك:  الدكتور  وتابع 

دائًما اإىل تعزيز فر�ض التعاون مع اجلميع، 

املزيد  املركز  هذا  ومينح  ي�صيف  اأن  وناأمل 

من الفر�ض لتوثيق اأوا�صر العالقة بني ال�صوق 

وزي��ادة  فيها  والعاملني  واأع�صائها  املالية 

التي  وال�صفافية  ف�صاح  االإ م�صتوى  وتنمية 

ن�صعى اإليها وتلتزم بها هيئة ال�صوق املالية.

خوة احل�صور واإذ ا�صتعر�ض معكم  اأيها االأ

اإدارة  جمل�ض  يف  اأن��ن��ا  اإال  االإجن����ازات  ه��ذه 

طموحاتنا  اأم��ام  متوا�صعة  جندها  »ت��داول« 

التي ن�صبو دائمًا اإىل مزيد من التطور ورفع 

التعامل   �صفافية  وتعزيز  ال�صوق  ك��ف��اءات 

من  وذل��ك  املتعاملني  بني  العدالة  وحتقيق 

البنية  وتوفري  اخلدمات  م�صتوى  رفع  خالل 

اأه���داف  لتحقيق  وذل���ك  ل��ت��داول،  التحتية 

تداول يف االقت�صاد ال�صعودي.  

الهيئة  م��ع  بالتعاون  م�صتقباًل  ونتطلع 

وح��دات  مثل  ج��دي��دة  منتجات  تطوير  اإىل 

وتطوير    ETFs للتداول  القابلة  ال�صناديق 

ولوية واإطالق جمموعة  اآلية لتداول حقوق االأ

احلفظ  اإدارة  يف  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  م��ن 

تعاىل  اهلل  مب�صيئة  �صيتم  كما  والت�صجيل، 

ب�صكله  ل���ك���رتوين  االإ ت����داول  م��وق��ع  اإط����الق 

اجلديد قريًبا.

�صا�صي  اإننا يف »تداول« نوؤمن اأن دورنا االأ

ه��و خ��دم��ة ه���ذا االق��ت�����ص��اد وت��ق��دمي اأع��ل��ى 

ال�صوق  يف  للمتعاملني  اخل��دم��ة  م�صتويات 

�صركات  ال�صوق من  واأع�صاء  امل�صاهمني  من 

الو�صاطة، وكذلك ال�صركات املدرجة اأ�صهمها 

واإننا  ال�صعودية.  املالية  بال�صوق  �صكوكها  اأو 

نرحب دوًما باالقرتاحات والنقد البناء الذي 

بال�صوق  املتعاملني  حاجات  تلم�ض  يف  يعيننا 

ن��ظ��م��ة  وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإر���ص��ائ��ه��م يف ظ��ل االأ

اأكرر  اأخرى  ومرة  بها.  املعمول  وال�صيا�صات 

اأع�صاء  من  ت��داول  من�صوبي  و�صكر  �صكري 

دارة التنفيذية ملعايل رئي�ض هيئة  املجل�ض واالإ

بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق 

الكرمية  رعايته  على  التويجري  عبدالعزيز 

وعلى  االإعالمي  ت��داول  مركز  افتتاح  حلفل 

الدعم املتوا�صل لتداول على كافة امل�صتويات 

ال�صريفني  حتت ظل حكومة خادم احلرمني 

عهده  وويل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 

و�صمو النائب الثاين«.

املبارك  الدكتور  �صكر  احلفل  نهاية  ويف 

ال�صوق  �صركة  م�صاركتهم  على  احل�����ص��ور 

املنا�صبة  ه��ذه  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية 

العالقة  توثيق  يف  املركز  ي�صهم  اأن  متمنًيا 

وزيادة التوا�صل بني ال�صوق املالية ومتابعيها 

من االإعالميني واملتعاملني.

 اأهمية متزايدة

املحلل  ق��ال  احل���دث  على  منه  تعليًقا 

والكاتب االقت�صادي ف�صل البوعينني ل�مجلة 

كثرًيا  تعتمد  املالية  ���ص��واق  االأ اإن  »ت��داول« 

امل�صتثمرون   يعتربها  ال��ت��ي  املعلومة  على 

واملتداولون من املوؤثرات الرئي�صية يف عملية 

املعلومة  تاأثري  اأن  اإىل  القرار، م�صرًيا  اتخاذ 

واأن��ه  م�صدرها،  باختالف  يختلف  ودقتها 

م�صادر  م��ن  ���ص��ادرة  املعلومة  ك��ان��ت  كلما 

واأك��رث  للقبول  اأدع��ى  كانت  موثوقة  ر�صمية 

واقعية يف انعكا�صاتها على متخذي القرارات 

اال�صتثمارية.

اأهمية  تظهر  ه��ن��ا  م��ن  اأن���ه  واأ����ص���اف 

ما  اإذا  واأن��ه  الر�صمية،  االإعالمية  امل��راك��ز 

امل�صوؤولة  بال�صركة  االإعالمي  املركز  ارتبط 

اأن  املوؤكد  فمن  املالية،  ال�صوق  عمليات  عن 

له  من  كل  ل��دى  الق�صوى  همية  باالأ يحظى 

ميثله  ما  جانب  اإىل  املالية،  بال�صوق  عالقة  

املركز من اإ�صافة نوعية للمراكز االإعالمية 

ميثل  االإعالمي  املركز  اأن  معترًبا  املتاحة، 

االهتمام  ويعك�ض  لل�صوق،  ح�صارية  واجهة 

�صوق  يف  املوؤثر  ال�صريك  االإعالمي  باجلانب 

املميز  الر�صمي  باحل�صور  م�صيًدا  التداول، 

حلفل افتتاح املركز املتمثل يف معايل الدكتور 

ال�صوق  هيئة  رئي�ض  التويجري  عبدالرحمن 

جمل�ض  رئي�ض  املبارك  فهد  والدكتور  املالية 

اإ�صافة  )تداول(  املالية  ال�صوق  �صركة  اإدارة 

عبداهلل  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  اإىل 

ال�صويلمي وروؤ�صاء  ال�صركات املالية، وهو ما 

اأعطى املركز االإعالمي بعًدا ر�صمًيا  ومتيًزا 

يف يوم افتتاحه، معتقًدا اأن املركز االإعالمي 

ولية وبخا�صة  جاء متقدًما على التوقعات االأ

اأن هناك جهًدا  يعني  ما  الرئي�صية   ال�صالة 

ظ���ه���اره ب��ذل��ك املظهر  مم��ي��ًزا ق��د ب���ذل الإ

املميز.

امل��رك��ز  ي��ك��ون  اأن  ال��ب��وع��ي��ن��ني  وت���وق���ع 

االإعالمي اأكرث فاعلية وتاأثريًا اإذا ما اعتمد 

يف  امل��درج��ة  امل�صاهمة  ال�صركات  قبل  م��ن 

واال�صتثمارية  امل��ال��ي��ة  وال�����ص��رك��ات  ال�����ص��وق 

كنافذة للتحدث من خاللها اأمام امل�صاهمني 

اأب��واب  اإب��ق��اء  اأن  اإىل  م�صرًيا  وامل��ت��داول��ني، 

املركز مفتوحة خالل �صاعات التداول ميكن 

اأن مينحه زخًما اإعالمًيا وتوا�صاًل مع و�صائل 

االإعالم املختلفة، راجًيا اأن يفعل دور املركز 

الواجهة  ي��ك��ون  واأن  العاملية  ل��ي��ات  االآ وف��ق 

املالية  ال�����ص��وق  و���ص��رك��ة  ل��ل�����ص��وق  امل�����ص��رف��ة 

)تداول(.

قدرة  على  نؤكد  المبارك: 
التنافسية  السعودية  السوق 
وبرامجها  أنظمتها  وكفاءة 

التشغيلية

ال��ب��وع��ي��ن��ي��ن: ال��م��ت��داول 
المعلومات  م��ن  سيستفيد 
اإلعالمي  المركز  من  الصادرة 

لثقته بمصداقيتها
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برئا�ضة �ضعادة الدكتور فهد املبارك رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة ال�ضوق املالية »تداول« وبح�ضور اأع�ضاء 

ت�ضكيله  مت  الذي  الدويل  ال�ضت�ضاري  للمجل�س  ول  الأ الجتماع  موؤخًرا  عقد  التنفيذية،  دارة  والإ املجل�س 

�ضواق املالية بالدول املتقدمة  بهدف ال�ضرت�ضاد بخربات عدد من املتخ�ض�ضني واخلرباء الدوليني يف جمال الأ

والنا�ضئة مبا يخدم تطوير ال�ضوق املالية ال�ضعودية، ويعزز من دورها يف تنمية القت�ضاد الوطني.

»تداول« تعقد االجتماع األول للمجلس 
االستشاري الدولي لمجلس إدارتها

ويقت�صر عمل هذا املجل�ض على تقدمي 

امل�صورة يف عدة جماالت منها:

�صواق املالية الدولية والهيكلية  تطورات االأ  -

املنا�صبة لل�صوق ال�صعودي.

التي  والكيفية  البيع  بعد  م��ا  خ��دم��ات   -

على  ال�صعودي  ال�صوق  يحر�ض  اأن  يجب 

تقدميها للم�صتثمرين. 

واملنا�صبة  املالئمة  االحتياجات  حتديد   -

ج���ن���ب���ي  ال���ص��ت��ق��ط��اب اال����ص���ت���ث���م���ار االأ

املوؤ�ص�صي. 

القانونية  والتغريات  امل�صتجدات  متابعة   -

وتاأثرياتها  العاملية  �صواق  لالأ والنظامية 

املبا�صرة، وكذلك امل�صتجدات والتطورات 

�صواق العاملية  للتقنيات امل�صتخدمة يف االأ

واإمكانية اال�صتفادة منها. 

التي  وامل�صاعب  املخاطر  ور�صم  حتديد   -

�صواق املالية. تواجهها االأ

تقدمي املقرتحات والتو�صيات فيما يتعلق   -

يجب  التي  الدولية  والهيئات  باملنظمات 

احل�صول  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  على 

على ع�صويتها. 

العاملية  والن�صاطات  الفعاليات  حتديد   -

لفت  على  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  م��ن  التي 

اال�صتثماري  املجتمع  وان��ت��ب��اه  اه��ت��م��ام 

العاملي. 

يف  املالية  ال�صوق  ون�صاط  دور  تطوير   -

التوعية املبا�صرة للم�صتثمرين. 

املقرتحات  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�صاًل  وذل���ك 

املالئمة يف اأف�صل ال�صبل املالئمة واملنا�صبة 

لتقدمي تداول للعامل اخلارجي. 

وتوقع رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة ال�صوق 

املالية »تداول« للمجل�ض من خالل ا�صتعانته 

بعدد من اخلربات والقيادات الدولية والتي 

�صبق والزالت تعمل يف القطاع املايل اأن يكون 

عوًنا وم�صاعًدا لتف�صيل وحتديد ال�صيا�صات 

هداف التي قام املجل�ض باعتمادها لرفع  واالأ

اأف�صل  تطبيق  و�صمان  ال�صوق  اأداء  م�صتوى 

جت��ارب  م��ن  واال�صتفادة  الدولية  املعايري 

�صواق العاملية يف هذا املجال. االأ

على  اإيجابي  اأث��ر  له  �صيكون  اأن��ه  واأك��د 

ال�صيا�صات  تنفيذ  واآل��ي��ات  مالمح  حتديد 

اأن  للمجل�ض  �صبق  التي  واال�صرتاتيجيات 

املجل�ض  اأع�صاء  اأن  ا  خ�صو�صً بها  اأو�صى 

من  العديد  يف  يعملون  الزال��وا  اال�صت�صاري 

�صواق العاملية الرائدة التي حتظى بتطور  االأ

ما  ���ص��راف  واالإ والرقابة  التنظيم  يف  ع��ال 

واال�صتفادة  التجارب واخلربات  نقل  ي�صهل 

�صواق.  من جتارب هذه االأ

بحضور الدكتور فهد المبارك
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أسواق

من  بالكثري  ت�ضي  خمتلفة  قطاعات  عرب  تتنقل  اململكة  يف  القت�ضادية  التطورات  باتت 

زمة  يام القادمة ما يعني ازدياد معدل التفاوؤل القت�ضادي بعد عبور الأ خبار ال�ضارة لالأ الأ

العمل القت�ضادي ككل، فخالل  �ضالح  اأخرى ت�ضب يف  مكا�ضب  اإحراز  نحو  والتطلع  العاملية 

العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  عن  �ضادر  تقرير   ظهور  القت�ضادية  ال�ضاحة  �ضهدت  املا�ضي  ال�ضهر 

ال�ضعودي »�ضاما« حول التطورات القت�ضادية يف اململكة خالل الربع الثالث من عام 2009م، 

هلي موؤ�ضر التفاوؤل للربع الرابع من العام نف�ضه، ورغم القلق الذي  اأعقبه اإطالق البنك الأ

ا�ضرتك  اأنه  اإل  التمويل  ب�ضبب  والعقارات  التاأمني  وقطاعي  للبنوك  بالن�ضبة  املوؤ�ضر  اأبداه 

�ضواق العاملية  يجابية بزيادة ال�ضيولة يف الأ مع تقرير »�ضاما« يف التاأكيد على املعطيات الإ

�ضهر القليلة املقبلة. وحت�ضن الو�ضع خالل الأ

القطاع الصناعي األكثر تفاؤاًل 
بالمستقبل.. والمصارف تعزز مكاسبها 

بالعودة إلى اإلقراض

تقرير »ساما«.. ومؤشر تفاؤل البنك األهلي:
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ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  لتقرير  وفًقا 

خالل الربع الثالث من عام 2009م فقد ا�صتمرت 

املوؤ�ص�صة يف اتباع �صيا�صة نقدية تهدف اإىل حتقيق 

�صعار وذلك من  اال�صتقرار املايل واال�صتقرار يف االأ

خالل متابعة التطورات االقت�صادية املحلية والعاملية 

ج���راءات  االإ وات��خ��اذ  النقدية  ال�صيولة  وت��ط��ورات 

الالزمة حيالها.  ونظًرا النخفا�ض معدل الت�صخم 

يف  املئة  يف   4.4 م�صتوى  اإىل  اململكة  يف  ال�صنوي 

 10.4 2009م مقارنة مع منو قدره  �صهر �صبتمرب 

يف �صبتمرب 2008م. ومن اأجل تعزيز دور امل�صارف 

يف منح االئتمان، 

ن�صبة  على  ب���ق���اء  االإ على  املوؤ�ص�صة  وعملت 

 )CASH RESERVE Ratio( القانوين االحتياطي 

ب��ق��اء على  واالإ  %7 الطلب عند  ال��ودائ��ع حتت  على 

االبقاءعلى   ،%4 عند  واالدخارية  الزمنية  الودائع 

 REPO( ال�����ص��راء  اإع���ادة  اتفاقيات  ع��ائ��د  م��ع��دل 

اتفاقيات  عائد  ومعدل   ،%2.00 والبالغ   )RATE
 )Reverse repo rate( املعاك�ض  ال�صراء  اإع���ادة 

والبالغ 0.25% يف نهاية الربع الثالث بدون تغيري، 

من  املوؤ�ص�صة  به  قامت  ملا  اليومي  املتو�صط  وبلغ 

ريال  مليون   892 ال�صراء  اإعادة  اتفاقيات  عمليات 

1.946مليون  مقابل  2009م  الثالث  الربع  خالل 

متو�صط  بلغ  فيما  2009م،  الثاين  الربع  يف  ري��ال 

لنف�ض  اليومي  املعاك�ض  ال�صراء  اإع��ادة  اتفاقيات 

 92.428 ب�  مقارنة  ري��ال  79.924م��ل��ي��ون  الفرتة 

هذا  ويعزى  2009م.  الثاين  الربع  يف  ريال  مليون 

االنخفا�ض يف متو�صط عائد اتفاقيات اإعادة ال�صراء 

املوؤ�ص�صة  لقيام  الثالث  الربع  يف  اليومي  العاك�ض 

بخف�ض معدل عائد اتفاقيات اإعادة ال�صراء املعاك�ض 

 %0.25 بواقع  الثاين  الربع  خ��ري من  االأ ال�صهر  يف 

وب�صحب ودائعها الزمنية اخلا�صة وكذلك جزء من 

ودائع الهيئات احلكومية من امل�صارف املحلية.

توجيه  املحلية على  امل�صارف  ولت�صجيع  ا  اأي�صً

ت�صعرية  على  بقاء  االإ مت  ق��را���ض،  االإ نحو  ال�صيولة 

اأذونات اخلزينة كما هي باحت�صابها على اأ�صا�ض %80 

 ،)SIBID( البنوك يداع بني  االإ ت�صعرية فائدة  من 

بقاء على �صقف اإ�صدار اأذونات اخلزينة  وكذلك االإ

بحدود 3000 مليون ريال اأ�صبوعًيا.

و���ص��ه��دت اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة على ال��ودائ��ع بني 

الربع  يف  ملحوًظا  ا  انخفا�صً املحلية  امل�صارف 

بني  الفائدة  معدل  ا�صتقر  فقد  2009م،  الثالث 

 %0.64 البنوك ملدة ثالثة �صهور )SLBOR( عند 

مع  مقارنة  تغري  ب���دون  ال��ث��ال��ث،  ال��رب��ع  نهاية  يف 

الفائدة  اأ�صعار  يف  الفارق  اأما  الثاين.  الربع  نهاية 

بني الريال والدوالر لفرتة ثالثة �صهور فقد اأ�صبح 

نهاية  يف  اأ�صا�ض  نقطة   36 مبقدار  الريال  ل�صالح 

الربع الثالث، مقارنة ب 4 نقاط اأ�صا�ض يف �صالح 

ل�صعر  بالن�صبة  اأما  الثاين،  الربع  نهاية  الدوالر يف 

�صرف الريال ال�صعودي مقابل الدوالر فقد ا�صتقر 

عند �صعره الر�صمي 3.75 يف نهاية الربع الثالث.

ومل تقم املوؤ�ص�صة باإجراء اأي عمليات مقاي�صة 

 FOREIGN EXCHNGE( ج���ن���ب���ي  االأ ل��ل��ن��ق��د 

املحلية  البنوك  مع  الثالث  الربع  خالل   )SWAPS
لدى  ال���دوالر  من  الكافية  ال�صيولة  لتوفري  وذل��ك 

البنوك املحلية.

تطورات الن�ضاط امل�ضريف

و�صجل اإجمايل الودائع امل�صرفية خالل الربع 

ا ن�صبته 0.6 يف املئة )5.1  الثالث 2009م انخفا�صً

دوالر،  مليار   911.4 ح��وايل  ليبلغ  ري���ال(  مليار 

3.8 يف املئة )33.7 مليار  مقارنة بارتفاع ن�صبته 

الربع  بنهاية  وحقق  ال�صابق.  الربع  خالل  ري��ال( 

الثالث 2009م ارتفاًعا �صنوًيا بلغت ن�صبته 13.3 يف 

املئة )107.2 مليارات ريال(. 

وبلغت ن�صبة اإجمايل الودائع امل�صرفية خالل 

ا ن�صبته 0.6 يف املئة  الربع الثالث 2009م انخفا�صً

مليار   911.4 ح��وايل  ليبلغ  ري���ال(  مليار   5.1(

ريال، مقارنة بارتفاع �صنوًيا بلغت ن�صبته 13.3 يف 

اإجمايل  ن�صبة  وبلغت  ري��ال(  مليار   107.2( املئة 

الودائع امل�صرفية اإىل اإجمايل عر�ض النقود )ن3( 

يف   91.1 ن�صبته  ما  2009م  الثالث  الربع  بنهاية 

املئة، مقارنة بن�صبة 91.5 يف املئة يف نهاية  الربع 

ال�صابق.

ج���ال  االآ ح�صب  امل�صريف  االئ��ت��م��ان  وبتحليل 

الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  وال��ع��ام(  اخل��ا���ض  )القطاع 

انخفا�ض  يالحظ  ال�صابق،  بالربع  مقارنة  2009م 

املئة  يف  ج�����ل2.8  االأ ق�صري  امل�����ص��ريف  االئ��ت��م��ان 

)13.4مليار ريال( ليبلغ نحو 461.8 مليار ريال، 

مقارنة بانخفا�ض ن�صبته 1.2 يف املئة )5.7مليار 

االئتمان  وارت��ف��اع  ال�صابق،  ال��رب��ع  خ��الل  ري���ال( 

املئة  يف   11.2 بن�صبة  ج���ل  االأ متو�صط  امل�صريف 

)11.7مليار ريال( ليبلغ نحو 115.7 مليار ريال، 

مقارنة بارتفاع ن�صبة 6.3 يف املئة )6.2 مليارات 

االئتمان  وارت��ف��اع  ال�صابق،  ال��رب��ع  خ��الل  ري���ال( 

جل بن�صبة 6.6 يف املئة )10.6  امل�صريف طويل االأ

مقارنة  ريال،  مليار   172.9 ليبلغ  ريال(  مليارات 

ري��ال(  )1.8مليار  املئة  يف   1.1 ن�صبته  بارتفاع 

خالل الربع ال�صابق.

ن�صطة  لالأ املمنوح  امل�صريف  االئتمان  وبتحليل 

2009م،  الثالث  الربع  املختلفة خالل  االقت�صادية 

يالحظ ارتفاع االئتمان امل�صريف املمنوح لكل من 

)0.2مليار  املئة  يف   1.1 بن�صبة  التمويل  قطاع 

24.0 يف  بن�صبة  واملناجم  التعدين  ريال(. وقطاع 

و�صيد  ال��زراع��ة  وقطاع  ري��ال(،  )1.3مليار  املئة 

مليار   0.1( امل��ئ��ة  يف   0.025 بن�صبة  ���ص��م��ال  االأ

 0.3 بن�صبة  واالت�����ص��االت  النقل  وق��ط��اع  ري���ال(، 

والكهرباء  املاء  وقطاع  ري��ال(،  0.1مليار  املئة  يف 

 2.3( املئة  يف   19.7 بن�صبة  خ��رى  االأ واخلدمات 

نتاج بن�صبة 2.7  مليار ريال(، وقطاع ال�صناعة واالإ

يف املئة )2.0مليار ريال(، وقطاع التجارة بن�صبة 

0.6 يف املئة )1.0مليار ريال(، ويف املقابل انخف�ض 

الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  املمنوح  امل�صريف  االئ��ت��م��ان 

2009م لكل من قطاع البناء والت�صييد بن�صبة 5.8 

احلكومي  والقطاع  ري���ال(،  )3.0م��ل��ي��ار  املئة  يف 

و�صبه احلكومي بن�صبة 15.9 يف املئة )5.4 مليار 

املئة  0.2 يف  بن�صبة  خ��رى  االأ والقطاعات  ري��ال(، 

)0.5 مليار ريال(.

وح�صب التقرير بينت اإح�صائيات نظام »�صريع« 

يف الربع الثالث 2009م، اأن جمموع قيمة العمليات 

مليار   3.7 )اأي  �صعودي  ري���ال  مليار   14.0 بلغ 
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اإر�صال  خ��الل  من  وذل��ك  تقريًبا(،  اأمريكي  دوالر 

924.5األ��ف ر�صالة حتتوي ما جمموعة 8.0 مليون 

ح��وال��ة ع��رب ن��ظ��ام »���ص��ري��ع«. ومي��ث��ل جم��م��وع قيمة 

املدفوعات الفردية مبلغ 13.8 مليار ريال )اأي 3.7 

مليارات دوالر اأمريكي تقريًبا(، يف حني بلغ جمموع 

)اأي  �صعودي  ري��ال  مليار   173 املجمعة  املدفوعات 

تقريًبا(. ومتثل مدفوعات  اأمريكي  دوالر  مليار   46

اأي  ���ص��ع��ودي  ري���ال  م��ل��ي��ارات   703 مبلغ  ال��ع��م��الء 

بانخفا�ض قدره 2.8 يف املئة عن الربع الثالث من 

ما اإجمايل 
عام 2009م حيث بلغت 723 مليار ريال، اأ

قيمة املدفوعات مابني امل�صارف فتمثل مبلغ 13.3 

املطرد  النمو  ي�صتمر  اأن  ويتوقع  ه��ذا  ري��ال.  مليار 

ال�صنوات  خالل  اأ�صرع  ب�صكل  »�صريع«  ا�صتخدام  يف 

لكرتونية  ا يف التعامالت التجارية االإ املقبلة، خ�صو�صً

منو  ا�صتمرار  اإىل  �صافة  باالإ ف���راد،  االأ وحت��وي��الت 

ا�صتخدام خدمات �صريع لتحويل رواتب املوظفني يف 

الدولة والقطاع اخلا�ض.

ال�صعودية  ال�صبكة  بتطورات  يتعلق  فيما  اأم��ا 

للمدفوعات، فقد بلغ اإجمايل العمليات املنفذة من 

الثالث  الربع  خ��الل  يل  االآ ال�صرف  اأجهزة  خ��الل 

البنوك  عمليات  و�صملت  عملية  مليون   243.5

 108.7 وق��دره  مبلغا  ال�صعودية  ال�صبكة  وعمليات 

مليار ريال. وبلغ اإجمايل العمليات املنفذة من خالل 

نقاط البيع خالل الربع الثالث 31.3 مليون عملية 

بلغ  كما  ري��ال.  مليار   14.7 وق��دره  مبلغ  باإجمايل 

الربع  بنهاية  يل  االآ ال�صرف  اأجهزة  عدد  اإجمايل 

الثالث 9735 جهاًزا، وقارب عدد البطاقات امل�صدرة 

من البنوك املحلية حوايل 13.4 مليون بطاقة، فيما 

وا�صلت اأجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغت بنهاية 

الربع الثالث اأكرث من 75.2 األف جهاز.

�ضهم املحلية �ضوق الأ

�صهم خالل الربع  �صعار االأ وارتفع املوؤ�صر العام الأ

الثالث 2009م بن�صبة 13.0 يف املئة ليبلغ 6322.0 

نقطة، مقارنة بارتفاع ن�صبته 19.0 يف املئة يف الربع 

ا �صنوًيا بلغت ن�صبته  ال�صابق، يف حني حقق انخفا�صً

�صهم املتداولة يف  15.2 يف املئة. وانخف�ض عدد االأ

ليبلغ  املئة  يف   59.0 بن�صبة  2009م  الثالث  الربع 

ن�صبته  بارتفاع  مقارنة  �صهم،  مليارات   8.8 حوايل 

28.6 يف املئة يف الربع ال�صابق، وانخف�صت القيمة 

املئة  يف   49.6 بن�صبة  املتداولة  �صهم  لالأ االإجمالية 

لتبلغ نحو 239.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ن�صبته 

معدل  وانخف�ض  ال�صابق،  الربع  يف  املئة  يف   56.0

منوها ال�صنوي بن�صبة 31.5 يف املئة.

�ضناديق ال�ضتثمار

�صجل اإجمايل اأ�صول �صناديق اال�صتثمار املدارة 

من قبل �صركات اال�صتثمار ارتفاًعا يف الربع الثالث 

2009م ن�صبته 6.0 يف املئة )5.31 مليارات ريال( 

ن�صبته  بارتفاع  مقارنة  ري���ال،  مليار   93.9 ليبلغ 

14.7 يف املئة )11.4 مليار ريال( يف الربع ال�صابق. 

3.5 يف املئة  وانخف�ض معدل النمو ال�صنوي بن�صبة 

)3.4 مليارات ريال(.

يالحظ  ال�صناديق  اأ���ص��ول  اإج��م��ايل  وبتحليل 

 2.6( املئة  يف   3.5 بن�صبة  املحلية  �صول  االأ ارتفاع 

 77.8 ليبلغ  2009م  الثالث  الربع  يف  ري��ال(  مليار 

املئة  يف   16.6 ن�صبته  بارتفاع  مقارنة  ري��ال،  مليار 

و�صجلت  ال�صابق.  الربع  ريال( يف  مليارات   10.7(

�صول املحلية ارتفاًعا يف معدل النمو ال�صنوي بلغت  االأ

و�صجلت  ري��ال(،  مليار   2.7( املئة  يف   3.5 ن�صبته 

املئة  يف   20.2 ن�صبته  ارتفاًعا  جنبية  االأ ���ص��ول  االأ

لتبلغ  2009م  الثالث  الربع  يف  ري��ال(  مليار   2.7(

5.2 يف  ن�صبته  بارتفاع  مقارنة  ري��ال،  مليار   16.1

املئة )0.7 مليار ريال( يف الربع ال�صابق. و�صجلت 

ن�صبته  �صنوي  انخفا�ض  معدل  جنبية  االأ ���ص��ول  االأ

27.3 يف املئة )6.0 مليار ريال(.

قرا�س   حت�ضن الإ

من  ال�صادر  التفاوؤل  مبوؤ�صر  يتعلق  فيما  اأم��ا 

بتح�صن  توقعات  اأظهر  فقد  التجاري  هلي  االأ البنك 

عمال  التمويل وقطاع خدمات االأ الن�صاط يف جمال 

يف  ال�صيولة  ب��زي��ادة  اإيجابية  م��وؤ���ص��رات  ب���روز  م��ع 

اأج��راه  ال��ذي  اال�صتطالع  ويظهر  العاملية،  �صواق  االأ

يف  امل�صاركني  م��ن  امل��ائ��ة  يف   43 هناك  اأن  املوؤ�صر 

و�صمل  ق��را���ض،  االإ يف  حت�صًنا  يتوقعون  اال�صتطالع 

امل�صوؤولني  وكبار  عمال  االأ اأ�صحاب  من   500 املوؤ�صر 

التنفيذيني يف ال�صركات ال�صعودية وجرى تنفيذه يف 

ول من  ول )اأكتوبر2009م  اأي يف ال�صهر االأ ت�صرين االأ

الربع الرابع.

النفطي  غ��ري  للقطاع  امل�صح  نتائج  واأظ��ه��رت 

قليمية للبنك  دارة االإ والغاز - التي عر�صت مبقر االإ

هلي عرب موؤمتر �صحفي ح�صره د .�صعيد ال�صيخ  االأ

البنك  اقت�صاديي  وكبري  للرئي�ض  ول  االأ )النائب 

هلي( - حت�صًنا ملحوًظا يف التوقعات جتاه حجم  االأ

املبيعات واأ�صعار البيع وهو ما يرتجم بدوره توقعات 

الربع  يف  ال�صعودي  ع��م��ال  االأ ملجتمع  اأعلى  ربحية 

الرابع من هذا العام، كما عزز ارتفاع اأ�صعار النفط 

يجابية لقطاعي النفط والغاز اإىل حد  التوقعات االإ

عمال  كبري وهو ما اأ�صهم يف رفع موؤ�صر التفاوؤل باالأ

للربحية من 38 نقطة �صجلها املوؤ�صر يف الربع الثالث 

اإىل 48 نقطة للربع الرابع.

ومن بني النتائج التي اأوردها املوؤ�صر اأن القطاع 

كرث تفاوؤاًل بني القطاعات غري النفطية  ال�صناعي االأ

زيادة  توقع  ال��ذي  الوحيد  القطاع  وهو  اململكة،  يف 

�صيا�صات  من  م�صتفيد  اأن��ه  يبدو  وفيما  التوظيف، 

يف  ال�صلع  على  الطلب  رفعت  التي  املالية  التحفيز 

تفاوؤاًل  هناك  اأن  النتائج  تعطي  املقابل  يف  العامل. 

اأن  كما  ن�صاءات،  االإ قطاع  يف  باالنتعا�ض  متوا�صًعا 

40% من ال�صركات يف القطاع غري النفطي �صت�صتمر 

لديها  لي�صت   %45 اأن  حني  يف  التو�صعة،  اأعمال  يف 

خطط يف هذا اجلانب.

وقال ال�صيخ اإن نتائج اأرباح ال�صركات ال�صعودية 

ا�صتمرار  اإىل  جمملها  يف  ت�صري  كانت  الثالث  للربع 

على  ال�صعودي  الكلي  االقت�صاد  وا�صتقرار  النمو 

زمة التي واجهتها بع�ض بيوتات  الرغم من تبعات االأ

التي  واملخ�ص�صات  خ���رية  االأ ون���ة  االآ يف  ع��م��ال  االأ

اإثر ذلك. ومما ال �صك  جنبتها البنوك املالية على 

فيه اأن ا�صتمرار الدعم الذي تقدمه موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي للقطاع امل�صريف وال�صيا�صة املالية 
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اململكة كان  انتهجتها  التي  التو�صعية 

م�صتوى  رف��ع  يف  ال��ب��ال��غ  ث���ر  االأ لهما 

ع��م��ال يف  ال��ت��ف��اوؤل ل��دى جمتمع االأ

اململكة العربية ال�صعودية.

فيما اأ�صار فيليب �صرتينج )املدير 

املايل التنفيذي ل�صركة دان اآند براد 

و�صط  �صرتيت جنوب اآ�صيا وال�صرق االأ

التفاوؤل  موؤ�صر  نتائج  اأن  املحدودة( 

اإىل  ت�صري  ال��راب��ع  للربع  ع��م��ال  ب��االأ

على  ال�صعودي  باالقت�صاد  اأكرب  ثقة 

االقت�صادية  التوقعات  خلفية حت�صن 

قبل  من  املتخذة  والتدابري  العاملية 

احلكومة ال�صعودية مبا يف ذلك �صخ 

املزيد من ال�صيولة يف النظام املايل، 

التي  ع��م��ال  االأ وح���دات  اأن  م�صيًفا 

�صملها اال�صتطالع اأبدت تفاوؤاًل بالًغا 

واأ�صعار  املبيعات  حجم  زي��ادة  جت��اه 

البيع التي بدورها من املتوقع اأن تقود 

واأن  االقت�صاد  يف  الطلب  م�صتويات 

عمال يف الربع  تعزز ربحية وحدات االأ

اإن��ه ميكن  ال��ع��ام، قائاًل  ال��راب��ع من 

املقبلة  للفرتة  التفاوؤل  حت�صن  رب��ط 

التي  النفط  اأ�صعار  بارتفاع  ا  اأي�صً

ن 80 دوالًرا للربميل  جتاوزت حتى االآ

اأن  ينبغي  كما  الدولية،  �صواق  االأ يف 

قدر من  باأق�صى  التفاوؤل  هذا  ناأخذ 

خ��ري يف  االأ االرتفاع  اإن  احل��ذر حيث 

بال�صرورة  يقابله  ال  النفط  اأ�صعار 

.Åم�صتوى طلب متكاف

املائة  يف   51 اأن  فيليب  واعترب 

عمال يف اململكة الذين  من جمتمع االأ

�صاركوا يف اال�صتطالع اأن تكلفة املواد 

اخلام ال تزال هي اأكرث العوامل التي 

والتي  املقبلة  للمرحلة  قلقهم  تثري 

القطاع  اأعمالهم.  يف  مبا�صرة  توؤثر 

قطاع  ويليه  جانبه،  من  ال�صناعي 

اأب��دي��ا قلًقا مم��اث��اًل جتاه  ال��ت��ج��ارة، 

تكلفة امل��واد اخل��ام يف حني اعتربت 

�صركات النقل واالت�صاالت اأن توافر 

اأكرب  ت�صكل  املاهرة  العاملة  ي��دي  االأ

التحديات التي يواجهونها. ويف قطاع 

امل�صاريع  تاأخر  اعترب  والغاز  النفط 

ك���رب ال���ذي ي��وؤث��ر يف  ع��ام��ل القلق االأ

اأعمال ال�صركات يف هذين القطاعني 

النقل  اأع��م��ال  ا  اأي�صً اعتربت  والتي 

والتنمية والتنقيب ق�صايا ح�صا�صة.

اأمام امل�صاهد الدراماتيكية  تالطمتr روؤى �صكان العامل املعا�صر يف �صدمةm غري م�صبوقة 

ن نحو 14 �صهًرا وال تزال كما  زمة املالية العاملية، ا�صتغرقت فعلًيا مبقايي�ض الزمن حتى االآ لالأ

ع�صرات  العاملية  املالية  الرثوة  واأر�صدة  مكا�صب  من  ا�صتنفدت  اأنها  غري  للزيادة،  قابلًة  يبدو 

الرتيليونات؛ عّو�صتr جزًءا منها وبقي اأجزاء، وحت�صنتr يف منظور امل�صتقبل القادم بع�ض من 

ال�صورة العاّمة لالقت�صاد العاملي، فيما ال تزال البقية العظمى يف طي املجهول والغام�ض تائهًة 

بني تفاوؤل مع�صكرm من االقت�صاديني من جهة، ومن جهةm اأخرى �صاحبة املعامل قامتة املوؤ�صرات يف 

تل�صكوب مع�صكراتm اأخرى. بني هذا وذاك ال �صكs اأن للمتاهة بقية باقية! واإن �صهدنا يف بقعm زمنية 

متفرقة نوًعا من التح�ّصن املدعوم باأكرب حمفزاتm حكومية �صهدتها الب�صرية عرب تاريخها الطويل 

 lيف احلرية والغمو�ض؛ كاأن العامل اأمام معرب مائي �صحل تنت�صر فيه قطع lموغل lمد! اإنه م�صهد االأ

ر�ض اأغلبها طافية ال قاعدة لها، تزل بالقدم جمرد اأن تطاأها، واأخرى  �صغرية متناثراتl من االأ

حمدودة العدد ترتكز اإىل اأ�صا�ضm يتمتع باملتانة وال�صالبة الكافية حلمل اأي �صيء يقف فوقها. 

ر���ض  االأ من  القطع  تلك  اإيجاد  باإمكاننا  اأي��ن  ُت��رى  عاملًيا؛  املالية  زم��ات  االأ اأم  خ�صم  يف 

الرا�صخة؟! اأين �صنجدها اإن مل نكت�صف اأنها ممثلًة يف االقت�صادات التي تتمتع مبيزانياتm عاّمة 

بعد  االأ كانت  التي  االقت�صادات  تلك  تكن  مل  اإن  �صنجدها  اأين  االحتياطيات؟  باأكرب  مدعومًة 

قل انك�صاًفا  قل مديونية، واالأ زمة؟ اأين �صنجدها اإن مل تكن االقت�صادات االأ عن بوؤرة انفجار االأ

دن��ى يف  واالأ امل�صتدام،  النمو  فر�ض  م�صتوى  على  كرث جاذبية  واالأ والوهم،  العبث  م�صتقات  على 

ر�ض املاأمونة  �صئلة الباحثة عن تلك القطع من االأ م�صتويات املخاطر وعدم التاأكد! والكثري من االأ

�صهاد كاأنها اأ�صرابl موؤلفة من مئات الطيور املهاجرة عرب  ال�صكنى، تراها تتطاير فوق روؤو�ض االأ

خطاء اجل�صيمة يف �صياق حماولة  موا�صم الهجرة... اإنه ملن املوؤ�صف اأنه قد ُارتكبت الكثري من االأ

�صئلة الطائرة عرب �صموات العامل املعا�صر؛ دفعتr ثمنها اقت�صادات  جابات على تلك االأ ا�صطياد االإ

اأمام  اأننا  لنجد  املحليني!  و�صوقنا  اقت�صادنا  بينها  من  كان  مربرة،  غري  فادحة  خ�صائر  ناه�صة 

ول- �صرورة العودة بالعقلية املجتمعية اإىل م�صارها القومي، التي ترتهن اإىل  حتديني ج�صيمني: االأ

قوة ومتانة مقدرات االقت�صاد الوطني، بداًل من املبالغة يف ارتهانها الراهن اإىل اأوعكة اقت�صادات 

ال�صرق والغرب على غري هدى، ودون حيثياتm رقمية موؤكدة.. التحّدي الثاين- �صرورة اإبراز حقائق 

 mرقام الر�صمية، وب�صورة اقت�صادنا و�صوقنا مبا ت�صمه من بيئة للتجارة وال�صناعة واال�صتثمار بلغة االأ

جابة قطًعا على اأية اأ�صئلة مفاجاأة قد تنفجر يف اأي وقت، مبا يلغي اأية  م�صتمرة وكثيفة ترتقي اإىل االإ

تداعياتm �صلبية ميكن اأن تطغى على الوجه احلقيقي اجليد لالقت�صاد وال�صوق. 

جهزة االقت�صادية واملالية  اإن م�صوؤولية مواجهة كال التحديني تقع على عاتق اجلميع؛ بدًءا من االأ

باإح�صار  يهتم  اأن  يجب  الذي  املحلي  باملجتمع  وانتهاًء  اخلا�ض،  القطاع  بكيانات  م��روًرا  الر�صمية، 

مالًيا  املوؤثرة  قراراته  كاّفة  �صلب  يف  ال�صابقني  الطرفني  معلومات(  )بيانات،  خمرجات  وتوظيف 

حتقق  ما  متى  الذي  واملجتمع  اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  من  امل�صوؤول  املزيج  هو  ذاك  واقت�صادًيا. 

كان  منها  موقعنا  واأن  العاملية،  املالية  زم��ة  االأ اأوائ��ل من خرج من  من  اأننا   nة مفاجاأ �صنكت�صف  واقًعا؛ 

يف الهوام�ض ولي�ض يف املتون، واأن الواقع الراهن وامل�صتقبل يوؤكد اأن اقت�صادنا الوطني يحمل مبوجب 

نقاذ ولي�ض العك�ض!! اإمكاناته املناف�صة م�صادر االإ

األزمة العالمية.. من هو الُمنِقذ ومن هو الُمنَقذ؟!

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية االقت�صاديني ال�صعوديني
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أسواق

رغم التهامات املوجهة اإليها اأحياًنا بعدم ال�ضفافية اإل اأن ال�ضناديق ال�ضيادية 

و�ضفت يف الفرتة القليلة املا�ضية بت »رمانة امليزان« التي اأنقذت القت�ضاد العاملي 

من بع�س مطباته الكربى و�ضخت يف عروقه دماء خ�ضراء جعلته ي�ضتعيد بع�س 

توازنه، وفيما تكمل ال�ضناديق ال�ضيادية طريقها نحو تاأدية دور اأكرب يف النهو�س 

منها  مزيد  اإىل  بحاجة  امل�ضتقبل  اأن  العاملية  التقارير  تثبت  العاملي  بالقت�ضاد 

لتعوي�س العامل ما ناله من خ�ضائر .

الصناديق السيادية

طوق أمان بحاجة إلى كثير 
من الشفافية
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ال�صيادية  ال�صناديق  اأ�صهم  وارتفعت   

ثالثة  انتحته  ال��ذي  االجت��اه  بعد  م��وؤخ��ًرا 

اإىل  اخلليج  منطقة  من  �صيادية  �صناديق 

فيما  وت�صكيلها  بباري�ض  امل�صتثمرين  نادي 

وذل��ك  متكاماًل  اقت�صادًيا  حلًفا  بينها 

والتنمية  التعاون  منظمة  مع  باال�صرتاك 

االقت�صادية الغربية.

�صندوق  ت�صم:  الثالثة  ال�صناديق 

اال�صتثمار  وهيئة  بوظبي،  الأ التابع  املبادلة 

التابعة لدبي، والهيئة القطرية لال�صتثمار 

»ب�����ص��ف��ة م���راق���ب«، و���ص��ن��دوق ال���ودائ���ع 

النادي  قوة  وتربز  املغربي،  واال�صتثمارات 

من خالل الر�صاميل التي يديرها 

3 اآالف  والتي و�صلت قيمتها اإىل 

الهيئات  جانب  اإىل  دوالر،  مليار 

ال�صيادية  وال�����ص��ن��ادي��ق  امل��ال��ي��ة 

ورو�صيا،  ال�صني،  م��ن  القادمة 

يت�صكل  فيما   ، وال�صويد  وكندا، 

ع�صاء املوؤ�ص�صون من �صناديق  االأ

الودائع يف كل من اأملانيا واإيطاليا، 

وروبي لال�صتثمار . والبنك االأ

الرئي�صية  الوظيفة  وتكمن 

اال�صتقرار  �صمان  يف  ل��ل��ن��ادي، 

واال�صتثمار  واالقت�صادي،  املايل 

كالطاقة،  اأ�صا�صية،  قطاعات  يف 

وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وال��ب��ن��ى 

امل�صتدامة،  والتنمية  التحتية، 

والنقل،  البيئة،  على  واحل��ف��اظ 

�صكان فيما يتطلع اإىل التحول  واالإ

على  ث��ري  ل��ل��ت��اأ ���ص��غ��ط،  ملجموعة 

القرارات احلكومية والدولية، واالعرتاف 

بدور النادي كجهة تعمل على توفري الثقة 

�صواق. واال�صتقرار يف االأ

موقع مريح 

قالت  م��وؤخ��ًرا  ���ص��در  لها  تقرير  ويف 

ال�صناديق  اإن  الفرن�صية  ن��ب��اء  االأ وك��ال��ة 

ال�صيادية ت�صع دول اخلليج يف موقع مريح 

عن  نقاًل  وذل��ك  وتوابعها  زم��ة  االأ ملواجهة 

من  وورت�ض  اكهارت  االقت�صادي  اخلبري 

دبي  وم��ق��ره   - ب��ح��اث  ل��الأ اخلليج  م��رك��ز 

ال�صناديق  ا�صتثمارات  اأن  اإىل  – م�صرًيا 
وهي  العاملية  ���ص��واق  االأ يف  م���د  االأ طويلة 

املدى  على  م��ردود  لها  لي�ض  غالبيتها  يف 

بعد  اإنفاقها  ليتم  خم�ص�صة  بل  الق�صري 

نفاد العائدات النفطية.

ال��ع��الق��ات  ق���ال جمل�ض  ج��ان��ب��ه  وم���ن 

له  تقرير  يف  املتحدة  بالواليات  اخلارجية 

عن ال�صناديق ال�صيادية اإن موؤ�ص�صة النقد 

حمافظة  ك��رث  االأ كانت  ال�صعودي  العربي 

ال�صعودية  اال�صتثمارات  باإدارة  يتعلق  فيما 

اأن  اإىل  اأ�صارت  العامة، م�صتداًل بتقديرات 

اال�صتثمارات ال�صعودية العامة ارتفعت من 

2007 اإىل 501  385 مليار دوالر يف نهاية 

بف�صل  وذلك   2008 نهاية  يف  دوالر  مليار 

دوالر  مليار   162 ال�صعودية  احلكومة  �صخ 

مليار   46 بلغت  خ�صائر  مقابل  اإ�صافية 

دوالر. 

منو متزايد

ويرى كثري من املحللني اأن ال�صناديق 

وا�صح  اإيجابي  تاأثري  لها  ك��ان  ال�صيادية 

تلك  �صارعت  حيث  العاملية  زم��ة  االأ خالل 

بنية  يف  م�����وال  االأ ���ص��خ  اإىل  ال�����ص��ن��ادي��ق 

م��ري��ك��ي ف��ي��م��ا ف���ّر معظم  االق��ت�����ص��اد االأ

جراء  مريكية  االأ ال�صوق  من  امل�صتثمرين 

املخاوف املرتافقة مع احتمال تعر�ض ذلك 

االقت�صاد للركود واالنكما�ض.

�صهد  ال����ذي  2008م  ع����ام  وخ����الل 

من  كثري  على  �صخمة  �صلبية  ث��ريات  ت��اأ

اأ�����ص����واق امل����ال ب��ال��ع��امل اأو����ص���ح ت��ق��ري��ر 

يف  ن��ه  اأ 2008م  ل��ع��ام  العاملي  اال�صتثمار 

اال�صتثمارية  وعية  االأ تنويع  �صيا�صة  اإط��ار 

قامت البلدان اخلليجية بتاأ�صي�ض �صناديق 

الرثوة ال�صيادية »اإ�ض دبليو اإف«، كما قام 

»بيت التمويل اخلليجي« يف البحرين بجمع 

630 مليون دوالر من م�صتثمرين  اأكرث من 

تطوير  لتمويل   2007 اأكتوبر  يف  خليجيني 

ن�صطت  كما  الهند،  يف  الطاقة«  »مدينة 

يف  اخلليجية  املتنقلة  االت�صاالت  �صركات 

اخلارجية  اال�صتثمارات  حقل 

خارج املنطقة.

جمالية  االإ القيمة  وبلغت 

اخلليجية  ال�صيادية  لل�صناديق 

دوالر  تريليونات   5 نحو  وقتها  

 500 يبلغ  كان  مب�صتوى  مقارنة 

مليار دوالر عام 1990م.

اإىل  التقرير  اأ���ص��ار  فيما   

�صيادًيا  �صندوًقا   70 نحو  اأن 

دول���ة   44 يف  ت��ع��م��ل  خ��ل��ي��ج��ًي��ا 

باأ�صول تبداأ من 20 مليون دوالر 

وبرن�صيب  ت��وم  �صاو  منطقة  يف 

500 مليار  وت�صل اإىل اأكرث من 

اجلانب  اأن  غري  م���ارات،  االإ يف 

اال�صتثمارات  تلك  م��ن  ك���رب  االأ

كوجن  وه��وجن  ال�صني  يف  يرتكز 

وال��ك��وي��ت وال���روي���ج واالحت���اد 

و�صنغافورة  وال�صعودية  الرو�صي 

مارات. واالإ

جنبية  االأ اال���ص��ت��ث��م��ارات  زادت  ك��م��ا 

ال��ت��ع��اون يف  ب��ل��دان جمل�ض  امل��ب��ا���ص��رة يف 

43 مليار  اإىل  20 % لت�صل  2007م بن�صبة 

هذه  يف  الكربى  احل�صة  وذهبت  دوالر، 

الزيادة اإىل قطر التي تزايدت ا�صتثماراتها 

�صبعة اأ�صعاف عن عام 2006م. 

وخالل الربع الثاين من العام اجلاري 

اخلليج  دول  حكومات  اأ���ص��درت  2009م  

�صندات  لها  التابعة  احلكومية  وال�صركات 

�صيادية بقيمة 9 مليارات دوالر تقريًبا. 

متويل  ���ص��اأن  م��ن  اأن  حمللون  واع��ت��رب 

اأن  ال�صندات  خ��الل  من  احلكومة  اإن��ف��اق 
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منطقة  يف  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ج��ه��ات  ي�����ص��اع��د 

النفط  اأ�صعار  �صّد  التحّوط  على  اخلليج 

االئتماين  املتقلبة يف ظل متويل ت�صنيفها 

 . »AAA« البالغ

العام  من  الثالث  الربع  بدايات  وم��ع 

اجلاري اأكد تقرير �صادر عن موؤ�ص�صة »اآر 

� اإي مونيتور للتحليالت االقت�صادية  � جي 

وامل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة« اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر �صوق 

املهمة  عمدة  االأ اأحد  باعتبارها  ال�صندات 

اإ���ص��دارات  ن  الأ وذل���ك  امل��ال��ي��ة،  للتنمية 

ت�صهم  اأن  ميكنها  ال��ن��اج��ح��ة  ال�����ص��ن��دات 

وت�صكل  اإقليمي  عائد  منحنى  اإن�صاء  يف 

�صندات  اإ�صدار  يف  زيادة  حلدوث  اأ�صا�ًصا 

ال�صركات التي مت تطويرها بدرجة �صئيلة 

يف املنطقة. وهذا من �صاأنه تقليل احلاجة 

التمويل  على  ال�صركات  قطاع  اعتماد  اإىل 

وهو  التمويلية،  احتياجاته  ل�صد  امل�صريف 

النظام الذي كان متبًعا فيما م�صى. 

من  النوع  هذا  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 

الوقت احلايل  يعد يف  ال�صيادية  ال�صندات 

التمويل  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ج��دي��دة  اأداة 

ول، والذي ميكن اأن  اخلارجي يف املقام االأ

ياأتي بتكلفة كبرية. 

واأبان التقرير اأنه من املمكن اأن ياأتي 

اإ�صدارات  على ح�صاب  ال�صيادي  �صدار  االإ

الق�صري، وعلى هذا  املدى  ال�صركات على 

ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  تتبع  النحو 

اخلليج العربية االجتاهات العاملية، ويعّو�ض 

ال�صندات  اإ���ص��دارات  من  الهائل  احلجم 

مثل  املتقدمة،  االقت�صادات  يف  ال�صيادية 

الواليات املتحدة وغريها الكثري، الرتاجع 

اأن ه��ذا  ال�����ص��رك��ات رغ��م  اإ����ص���دارات  يف 

لتوفري  احلكومية  اجل��ه��ود  يي�ّصر  الفعل 

لتعوي�ض  واال�صتثمارات  ال�صيولة  مزيد من 

القطاع اخلا�ض، الفًتا  االنكما�ض يف طلب 

ال�صيادي  املال  راأ�ض  جمع  مبقدور  اأن  اإىل 

لتقدمي  النهو�ض  من  احلكومات  ميّكن  اأن 

بالدولة  املرتبطة  لل�صركات  امل�صاعدة  يد 

والتي تفتقر اإىل النقدية، وذلك كما فعلت 

حكومة دبي. وقد ا�صتخدمت احلكومات يف 

العربية  التعاون لدول اخلليج  دول جمل�ض 

لتوفري  ال�صابقة  مدخراتها  بع�ض  قبل  من 

راأ�ض املال ملثل هذه ال�صركات. 

اجتاه مت�ضاعد نحو ال�ضناديق

�صهد  2009م  ع��ام  اإن  التقرير  وق��ال 

ع��دة دول خليجية  م��ن  م��ت��زاي��ًدا  اجت��اًه��ا 

اأعلنت  حيث  ال�صناديق  تلك  نحو  وعربية 

�صتبيع  اأنها  2009م  فرباير  يف  البحرين 

حوايل  اإىل  ت�صل  اإجمالية  بقيمة  �صندات 

م�����ص��روع��ات  ل��ت��م��وي��ل  دوالر  م��ل��ي��ون   800

مار�ض  يف  اأبوظبي  اأعلنت  كما  عقارية. 

من  ن��وع��ني  اإ����ص���دار  اع��ت��زام��ه��ا   2009

باأجل  اأحدهما  بالدوالر  املقومة  ال�صندات 

خر باأجل 10 �صنوات.  5 �صنوات واالآ

اإ���ص��داًرا  دب��ي  اأط��ل��ق��ت  جانبها  وم��ن 

وك��ان��ت   ،2009 ف���رباي���ر  يف  ل��ل�����ص��ن��دات 

 10 بقيمة  �صدار  االإ من  وىل  االأ ال�صريحة 

بالكامل  فيها  اكتتب  وقد  دوالر  مليارات 

العربية  م���ارات  ل���الإ امل��رك��زي  امل�����ص��رف 

املتحدة. 

ويف ال��ك��وي��ت اأع��ل��ن ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

خططه  ع��ن   2009 م��ار���ض  يف  ال��ك��وي��ت��ي 

واحد  عام  باأجل  خزانة  �صندات  �صدار  الإ

مليون   680.7( دينار  مليون   200 بقيمة 

دوالر( يف 18 مار�ض )اآذار(. 

ا�صتعدت قطر  2009م  وبنهاية مار�ض 

5 �صنوات و10 �صنوات  باأجل  لبيع �صندات 

الصناديق  أسهم  ارتفعت 
انضمام  بعد  مؤخًرا  السيادية 
خليجية  سيادية  صناديق  ثالثة 

إلى نادي المستثمرين بباريس

السيادية وضعت  الصناديق 
مريح  موقع  في  الخليج  دول 

لمواجهة األزمة العالمية
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ما هي  الصناديق السيادية؟
  : باأنه  ال�صيادي  ال�صندوق  يعرف 

يتكون  دول��ة  قبل  من  مملوك  �صندوق 

�صهم  االأ اأو  را���ص��ي،  االأ مثل  اأ�صول  من 

ا�صتثمارية  اأج��ه��زة  اأو  ال�صندات  اأو   ،

اأخرى. 

ويعود تاريخ بع�ض تلك ال�صناديق  

ا�صتحوذت  وموؤخرا   ،1953 العام  اإىل 

املايل  القطاع  �صمن  ال�صناديق،  تلك 

موؤ�ص�صات  يف  ح�ص�ض  ع��ل��ى  وح���ده 

و»بري  �صتانلي«  »مورغان  مثل  عمالقة 

و»�صيتي  ل��ي��ن�����ض«  و»م���ريي���ل  ���ص��ت��رين« 

.UBSغروب« و

رق�������ام ال��ت��ي حت��دد  وت���ت���ف���اوت االأ

موجودات تلك ال�صناديق ب�صكل وا�صع، 

اأن  �صتانلي«  »مورغان  موؤ�ص�صة  وتقول 

 2.5 جمتمعة  متلك  ال�صناديق  تلك 

ترليون دوالر، اأما »�صتاندرد ت�صارترد« 

فتقدر حجم موجوداتها  مبا يعادل 12 

املتداولة  القيم  اإجمايل  من  املائة  يف 

املائة  يف   42 اأو  نيويورك،  بور�صة  يف 

من اإجمايل القيم املتداولة يف بور�صة 

طوكيو.

ولي�صت تلك ال�صناديق حكًرا على 

العائالت املالكة يف دول اخلليج العربية، 

متتلك  ال��ع��امل  ح���ول  دول  ع���دة  فثمة 

الرويج  بينها  ومن  مماثلة،  �صناديق 

التي متتلك اأحد اأكرب ال�صناديق حول 

العامل وتقدر موجوداته باأكرث من 322 

من  ك��ل  ت��دي��ر  وك��ذل��ك،  دوالر،  مليار 

�صناديق  ورو�صيا  وال�صني  �صنغافورة 

حجمها  يقدر  كبري،  وزن  ذات  مماثلة 

اأ�ص�صت  كما  دوالر،  مليار   100 بقرابة 

من  هيئات  وفنزويال  ت�صيلي  م��ن  ك��ل 

هذا النوع.

وت��ع��د ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط امل�����ص��در 

ال�صناديق  اأك���رب  م����وال  الأ ���ص��ا���ص��ي  االأ

اال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال�����ص��ي��ادي��ة يف ال��ع��امل، 

النفط  اأ�صعار  ارت��ف��اع  مع  وبالتزامن 

وازدياد واردات الدول املنتجة للخامات 

كما  ال�صناديق،  هذه  ث��روات  ازدادت 

جنبية  االأ النقدية  االحتياطات  تعترب 

ا. م�صدًرا اأ�صا�صًيا اأي�صً

املقبل  �صدارها  الإ الت�صجيل  باب  وفتحت 

بالدوالر  املقومة  القيا�صية  ال�صندات  من 

طريق  عن  وذل��ك  �صريحتني  من  وامل��ك��ون 

داو جونز )يف نوفمرب 2009م رفعت قطر 

حجم اإ�صدارها من ال�صندات ال�صيادية من 

5 مليارات دوالر اإىل 7مليارات دوالر(.

امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ق��ب��ل  م�����ص��ر  ويف 

جنيه  مليارات   3 بقيمة  ا  عرو�صً امل�صري 

مزاد  يف  دوالر(  مليون   535.6( م�صري 

لبيع �صندات اأعيد فتح باب االكتتاب فيها 

ومت اإ�صدارها يف 24 فرباير )�صباط(.

الكبري  الكم  هذا  اأن  التقرير  واأو�صح 

�صدارات ياأتي يف ظل تاأجيل العديد  من االإ

 � النا�صئة  و�صبه  النا�صئة  ���ص��واق  االأ م��ن 

ال�صحراء  جنوب  اإفريقيا  يف  ا  وخ�صو�صً

ب��اإ���ص��دار  اخل��ا���ص��ة  خلططها   � ال��ك��ربى 

ال�صندات اأو اإلغائها، حيث �صحبت كل من 

ا من  غانا ونيجرييا وتنزانيا اأو اأجلت بع�صً

اإ�صداراتها املخططة. 

وقت  يف  »اإن��ه  بالقول:  التقرير  وختم 

ال�صيادية  ال�صندات  اإ���ص��دارات  فيه  تبلغ 

 � امل��ت��ق��دم��ة  االق��ت�����ص��ادات  يف  �صيما  ال   �

م�صتويات قيا�صية، يتجه االنتباه حالًيا اإىل 

من  للعديد  الن�صبية  االئتمانية  اجل��دارة 

نطاقات  اأن  ورغ��م  ال�صيادية.،  الكيانات 

يتعلق  فيما  النا�صئة  ���ص��واق  االأ يف  ال��دي��ن 

مريكية �صاقت خالل  ب�صندات اخلزانة االأ

اأو�صع  مازالت  فاإنها  خريين،  االأ ال�صهرين 

اأن  اإىل  لفت  فيما  م�صى«  عام  منذ  منها 

التمويل الرخي�ض للكيانات ال�صيادية رمبا 

يكون يف طريقه اإىل االنتهاء، ولكن يف ظل 

ال�صافية،  �صول  االأ من  القوية  اأر�صدتها 

الكيانات  يف  االئتمانية  املخاطر  �صتظل 

ال�صيادية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

مقارنة  ق��ل  االأ على  معقولة،  تبدو  العربي 

يف  التحرك  يبدو  كما  نظرائها،  ببع�ض 

خطوة  م����وال  االأ جمع  ط��رق  تنويع  اجت��اه 

ال�صيادية،  الكيانات  لهذه  بالن�صبة  جيدة 

وال �صيما اإذا �صاعدت على البدء يف تطوير 

اأ�صواق راأ�صمالية حملية.

خ���الل ال��رب��ع ال��ث��ان��ي من  
حكومات  أص��درت  2009م  
سيادية  سندات  الخليج  دول 

بقيمة 9 مليارات دوالر تقريًبا

القوية  أرصدتها   في ظل 
ستظل  الصافية،  األصول  من 
المخاطر االئتمانية في الكيانات 

السيادية في الخليج معقولة
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إعادة صياغة العالم 
بمبادرات متوازنة

قمة مجالس األجندة العالمية
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دورتها  املنعقدة يف  القمة  �صارك يف 

�صناع  م��ن  �صخ�صية  األ��ف  نحو  الثانية 

مارات  االإ واملايل من  االقت�صادي  القرار 

برعاية  العامل  حول  دول��ة   57 من  واأك��رث 

اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 

مكتوم ويل عهد دبي.

تاأكيًدا  و�صهدت القمة يف افتتاحيتها 

من ال�صيخ حمدان باأن العامل اليوم اأكرث 

يجابية يف االقت�صاد  تفاوؤاًل، واملوؤ�صرات االإ

�صبح  انق�صاع  بدء  مع  حت�صن  يف  ال��دويل 

معدالت  وت�صجيل  االقت�صادي  ال��رك��ود 

جدول  ترتيب  »اأعدنا  قائاًل  اأف�صل،  منو 

النهو�ض  على  قدرتنا  يعزز  مبا  اأعمالنا 

الواعد،  امل�صتقبل  و�صنع  التنمية  بخطط 

مواعيدها  يف  عمالقة  م�صاريع  واأجنزنا 

خططنا  م�صاريع  يف  العمل  ي�صتمر  فيما 

ج��ن��دة  االأ على  امل��درج��ة  اال�صرتاتيجية 

والنقل  ال�صياحة  ق��ط��اع��ات  يف  خا�صة 

احلديدية  وال�صكك  وال��ب��ح��ري  اجل���وي 

وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة 

ال�صلمية«. لال�صتخدامات 

ول  االأ ال��ي��وم  يف  القمة  �صهدت  كما 

ال�صيخ  جمع  لقاء  اأعمالها  هام�ض  وعلى 

حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�ض جمل�ض 

�صنايدر  ن��دري��ه  واأ دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 

االقت�صادي  دافو�ض  منتدى  رئي�ض  نائب 

ال��ع��امل��ي ت��ب��ادال خ��الل��ه احل��دي��ث ح��ول 

مثل  ودور  العاملي  االقت�ص�ادي  الو�ص��ع 

قليمية  االإ االقت�ص��ادي��ة  املوؤمترات  هذه 

يف  وراق  االأ ترت�يب  اإع���ادة  يف  والعاملية 

و���ص��������اط االق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة بعد  االأ

يف  ال�صابقة  ال�صيا�صات  ج��راء  تبعرثها 

العديد من الدول. 

اإعادة التوازن

الع�صب  ال��ق��م��ة  حم����اور  و���ص��ك��ل��ت 

�صياغة  اإع����ادة  »م���ب���ادرة  ل���  الرئي�صي 

ال���ع���امل« ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا امل��ن��ت��دى خ��الل 

لتعزيز  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�صنوي  اجتماعه 

حكومات  برعاية  ال��دويل  التعاون  نظام 

وتنزانيا،  و�صوي�صرا  و�صنغافورة  قطر 

املتزايدة  احل��اج��ة  القمة  ناق�صت  فيما 

اإعادة �صبط  العاملي يف مواجهة  للتعاون 

نظمة املالية العاملية. االأ

ج��ن��دة  االأ »ق��م��ة  ناق�صت  وب��امل��ج��م��ل 

املتعلقة  الق�صايا  م��ن  جملة  ال��ع��امل��ي��ة« 

تنجم  قد  التي  واملخاطر  املالية  زمة  باالأ

�صواق  االأ تطوير  �صبل  بحثت  كما  عنها، 

والتدابري  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املالية 

اأج�����ل حت�صني  م���ن  ات���خ���اذه���ا  ال�����الزم 

تدفق  واأهمية  العاملية،  التجارة  نظام 

موال العاملية للحد من اأي خلل  روؤو�ض االأ

اقت�صادي حمتمل بني خمتلف البلدان.

ا�صتك�صاف  ال��ق��م��ة  ح��اول��ت  ��ا  ي�����صً اأ

عجلة  لدفع  اتخاذها  ال��الزم  اخلطوات 

�صافة اإىل ت�صليط  النمو االقت�صادي، باالإ

واملوا�صيع  الق�صايا  خمتلف  على  ال�صوء 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، وت��دف��ق 

والتمكني  التجارة  وت�صهيل  امل��ال،  راأ���ض 

وذل��ك من خ��الل جمموعة من   ، امل��ايل 

بال�صركات  التنفيذيني  امل����دراء  ك��ب��ار 

ال��ع��امل��ي��ة، م��ث��ل ل��وي�����ض ب��ي ك���ادن، نائب 

�صيتي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 

جروب، وجيوفاين دومينيكو، نائب رئي�ض 

جمل�ض اإدارة مورجان �صتانلي يف اأوروبا، 

�صركة  رئي�ض  ب��اجن��ا،  ا���ض  ومانفيندر 

العناية  وم�صتح�صرات  غذية  لالأ يونيليفر 

م�صاعد  ال��ع��ري��ان  وحممد  ال�صخ�صية، 

اإىل  بيمكو،  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض 

كادمييني مثل رميوند  االأ جانب عدد من 

يف  وامل���ال  االقت�صاد  اأ���ص��ت��اذ  في�صمان، 

رومر،  وباول  دارة،  ل��الإ كولومبيا  جامعة 

�صتانفورد  جامعة  يف  االقت�صاد  اأ�صتاذ 

العليا،  للدرا�صات  �صتانفورد  جامعة  يف 

يف  االقت�صاد  اأ�صتاذة  فورب�ض  وكري�صتني 

يف  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض  معهد 

دارة. جامعة �صلون لالإ

زمة  النعتاق من الأ

للمنتدى  التنفيذي  امل��دي��ر  واع��ت��رب 

م�صوؤوليه  وك��ب��ري  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ص��ادي 

القمة  اأن  �صنايدر«:  »اأندريه  التنفيذيني 

ناق�صناها  لعملية  ال��ف��ك��ري  »امل���ح���ور 

مبادرة  يتوىل  املنتدى  اأن  وهي  بالفعل، 

جندة العاملية - املنبثقة  اأو�ضت » قمة جمال�س الأ من اأجل حت�ضني واقع العامل، 

يف  اخلا�ضة  ال�ضحب  حقوق  ا�ضتخدام  بتو�ضيع   - العاملي«  القت�ضادي  »املنتدى  عن 

اأثناء   Çالطار التمويل  وعمليات  ال�ضيولة  من  املزيد  لتوفري  الدويل  النقد  �ضندوق 

ال�ضدائد املالية واإعداد تقرير للتناف�ضية الجتماعية لت�ضنيف مدى جهوزية الدول 

مقرتحات  عدة  عن  ف�ضاًل  الجتماعية،  وامل�ضاريع  ال�ضتثمارات  لدعم  وا�ضتعدادها 

القت�ضادي،  امل�ضتوى  على  ونا�ض§  واقت�ضادي  مفكر   700 من   Ìاأكتت ناق�ضها  اأختترى 

ونظمت حكومة دبي القمة بالتعاون مع منتدى دافو�س القت�ضادي العاملي يف مدينة 

جمريا اأواخر نوفمرب املا�ضي 2009م.



ية
لم

عا

�3العدد 38 دي�سمرب 302009 العدد 38 دي�سمرب 2009 �3العدد 38 دي�سمرب 302009 العدد 38 دي�سمرب 2009

أسواق

تتعلق  ال��ت��ي  العاملية  الت�صميم  اإع���ادة 

يف  ت�صاعدنا  اأف��ك��ار  واخ��ت��ب��ار  ب��اق��رتاح 

ق��ادة  داع��ًي��ا  ال��ع��امل��ي«،  التعاون  حت�صني 

وال�صيا�صة لالجتماع جمدًدا يف  عمال  االأ

العاملي  االقت�صادي  املنتدى  بعد  الدوحة 

املقبل  ي��ن��اي��ر  ن��ه��اي��ة  يف  »داف���و����ض«  يف 

نوق�صت  التي  املختلفة  ف��ك��ار  االأ لتفعيل 

يف  العاملية  جندة  االأ جمال�ض  قمة  خالل 

للراغبني  جم��ااًل  الدوحة  »�صتتيح  دب��ي، 

الذي  العمل  ت�صكيل  اأو  تبني  اأو  ريادة  يف 

اإىل  هناك  نتطلع  و�صوف  به،  ا�صطلعتم 

االقرتاحات  تلك  عليها  لتتحرك  �صيقان 

وت�صبح واقًعا«.

كينيدي  ديفيد  ركز  املداخالت  ويف 

م��دي��ر م��ع��ه��د ال��ق��ان��ون وال�����ص��ي��ا���ص��ة يف 

اأن   على  للقانون  هارفرد  كلية  يف  العامل 

النظام العاملي م�صحون حالًيا بالتوترات 

ال�صيا�صات  ومتطلبات  العوملة  ق��وى  بني 

املالية  زم���ة  االأ اأن  اإىل  الف��ًت��ا  الوطنية، 

التي  ال�صا�صعة  امل�صافة  اأو�صحت  العاملية 

والثقافات  االقت�صادية  نظمة  االأ تف�صل 

عن  النظر  بغ�ض  اإن��ه  وق��ال  ال�صيا�صية، 

ال�صكل الذي �صيكون عليه نظام احلوكمة 

العاملي فاإنه بالتاأكيد لن يكون موحًدا.

اأول  زميل  جييف  جون  �صري  واأو�صح 

»مركز بلفر لل�صوؤون العلمية والدولية« يف 

الع�صرين  جمموعة  اأن  هارفارد  جامعة 

و�صع نطاًقا  بو�صفها ال�صلطة اجلديدة االأ

توفر فر�صة التخاذ خطوات حقيقية  قد 

ا�صتع�صت  التي  الق�صايا  معاجلة  نحو 

زمة  ن، ونبه اإىل اأن االأ على احلل حتى االآ

على  ال�صوء  ا  اأي�صً �صلطت  العاملية  املالية 

واإر�صاء  الثقة  بناء  اإع��ادة  اإىل  احلاجة 

مبادئ  على  العاملي  االقت�صاد  دع��ائ��م 

اال�صتدامة وامل�صوؤولية االجتماعية.

معهد  رئي�ض  غ��اين  اأ���ص��رف  وك�صف 

ف��اع��ل��ي��ة ال���دول���ة ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

نبهوا  امل�����ص��ارك��ني  اأن  ع��ن  م��ري��ك��ي��ة  االأ

من  واأك��رث  ما�صة  بحاجة  اأننا  اإىل  م��راًرا 

اجليدة،  احلوكمة  اإىل  م�صى  وق��ت  اأي 

امل�صاكل  معاجلة  عملية  اأن  اإىل  »م�صرًيا 

ا  فح�صً تتطلب  العامل  يف  اإحلاًحا  كرث  االأ

احلالية  للموؤ�ص�صات  ودق��ي��ًق��ا  ن��ًي��ا  م��ت��اأ

املبتكرة  وامل��ن��اه��ج  احل��وك��م��ة  واآل���ي���ات 

واإع������ادة ���ص��ي��اغ��ت��ه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 

والع�صرين. احل���ادي  ال��ق��رن   متطلبات 

املركزي  البنك  قال حمافظ  ومن جانبه 

ماراتي �صلطان بن نا�صر ال�صويدي: »اإن  االإ

املقبل،  العام  �صي�صهد منًوا يف  االقت�صاد 

اأن  اإىل  م�صرًيا   ، طفيًفا«  �صيكون   لكنه 

و�صركاتها  دب��ي  على  امل�صتحقة  ال��دي��ون 

املرتبطة باحلكومة تبلغ حوايل 80 مليار 

طفرة  ث��ن��اء  اأ معظمها  ت��راك��م��ت  دوالر 

اأن�صطتها  تو�صيع  م���ارة  االإ فيها  �صهدت 

واخلدمات  م���داد  واالإ النقل  جم��االت  يف 

يف  التجزئة  وجت���ارة  وال��ع��ق��ارات  املالية 

ال�صلع الفاخرة وال�صياحة.
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الع�صرة  ال�صخ�صيات  �صمن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  للملك  العاملية  »فورب�ض«  جملة  اختيار  جاء  

وىل من نوعها لقائدنا الذي �صجل يف تاريخ الب�صرية  كرث تاأثرًيا يف العامل ك�صهادة جديدة لي�صت االأ االأ

الكثري من االإجنازات، ويف تاريخنا ال�صعودية حمطات تاريخية يف العمل التنموي للمزيد من نه�صتنا 

�صعدة. على كافة االأ

ننا نهتم يف هذه املجلة بال�صاأن االقت�صادي فالبد من الرتكيز عليه عند احلديث عن هذا التوثيق،  والأ

دوار  واالأ املبادرات  من  وللعديد  كثرية  �صالحات  الإ احلكومة  فريق  قاد  رجل  عن  نتحدث  ونحن  خا�صة 

ن اململكة ذات تاأثري  الفعالة واملوؤثرة يف دعم ا�صتقرار ومنو االقت�صاد ال�صعودي والعاملي، واأقول العاملي الأ

اقت�صادي مهم على اقت�صاديات العامل.

ال�صيا�صية  املعطيات  من  العديد  على  بناء  ج��اء  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اختيار  اأن  امل��وؤك��د  من 

ال�صاأن االقت�صادي حتديًدا قاد بنف�صه جوالت  اأك�صبته تقدير العامل، ويف  التي  واالقت�صادية واالجتماعية 

مالمح  واإبراز  االجتاهني،  يف  اال�صتثمارات  تدفق  وزيادة  الثنائي  التعاون  لتطوير  املعمورة  اأ�صقاع  �صملت 

نظمة اجلديدة، بروؤية  �صالح االقت�صادي التي ر�صمها ونفذها عرب العديد من الهيئات، والكثري من االأ االإ

خطط  وفق  والعمل  النفط،  على  االعتماد  وتقلي�ض  الدخل،  م�صادر  تنويع  هو  م�صتنري  وهدف  وا�صحة، 

نتاجية وتخفي�ض  دارة احلكومية ل�صالح التخ�صي�ض وحت�صني الكفاءات مع رفع االإ تنفيذية مثمرة، وتقلي�ض االإ

التكاليف. 

لقد �صهد االقت�صاد ال�صعودي يف عهده اإجنازات اقت�صادية اأحدثت نقلة نوعية يف امل�صرية التنموية ، واأ�صهمت 

ب�صكل ملمو�ض يف حت�صني املعدالت والعوائد االقت�صادية واملالية والنقدية لالقت�صاد ال�صعودي، ولعل من بني اأبرز 

�صالحات االقت�صادية تنويع م�صادر الدخل القومي والقاعدة االقت�صادية التي اأ�صهمت ب�صكل كبري يف  هذه االإ

مكانات االقت�صادية املتاحة،  مثل للموارد املتوافرة واالإ رفع كفاءة اأداء االقت�صاد املحلي، وحققت اال�صتغالل االأ

وعملت على حتقيق واإر�صاء قواعد التنمية امل�صتدامة مبفهومها الوا�صع وال�صامل يف جميع مدن اململكة ومناطقها.

والنجاح يزيد مع توليه م�صوؤولياته جتاه االقت�صاد العاملي، وتنفيذه اال�صرتاتيجية النفطية املتوازنة التي تهدف 

�صعار عند م�صتويات تراعي م�صالح املنتجني وامل�صتهلكني،  مدادات وتوازن ال�صوق، وا�صتقرار االأ اإىل ا�صتقرار االإ

زمة املالية العاملية حيث كانت عوًنا يف اإنقاذ اقت�صادات كثرية من تاأثريات  وهي ا�صرتاتيجية زادت اأهميتها مع االأ

زمة.  هذه االأ

دارة احلكيمة ملوارد الدولة وجناحه يف خف�ض الدين العام اإىل م�صتوى قيا�صي يف مدة زمنية ق�صرية،  اإن االإ

زمة االقت�صادية العاملية  وبناء االحتياطات النقدية التي كانت بعد اهلل �صبًبا يف حماية ال�صعودية من تداعيات االأ

ا تعترب اإجنازات اقت�صادية. اأي�صً

األقى بظالله على جماالت كثرية  االقت�صاد ع�صب احلياة، وال�صيا�صة، وخدمة املجتمع، وجناح هذا املجال 

�صبت جميعها يف م�صلحة البالد، فهنيئا ملجلة فورب�ض ت�صريف مليكنا لقائمتها.

هنيئا لـ »فوربس«

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

منار
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قضية العدد

اإلعـالم االقـتـصــادي

التطــويـر..
أو»انعدام التأثير«
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عالم القت�ضادي يحتاج اإىل اأدوات تطوير جديدة  اتفق خرباء متخ�ض�ضون على اأن الإ

التي غالًبا  املعلومة  اإىل  اأنه يفتقر  الراهنة، مفيدين  حداث  كونه مل ي�ضتطع مواكبة الأ

عتتالم  الإ اأن  من  الرغم  على  اأحيانا،  و�ضعفها  امل�ضادر  حتفظ  خالل  من  غائبة  تكون  ما 

القت�ضادي العربي �ضهد منوا مت�ضارعا يف ال�ضنوات ال�ضت املا�ضية، والت�ضق ب�ضورة كبرية 

عالم  اأن بع�س مطبوعات الإ اإىل  البع�س  املال وما يندرج يف نطاقها، فيما يذهب  باأ�ضواق 

القت�ضادي ت�ضهد اأحيانا حالة من التوجيه املبا�ضر وغري املبا�ضر ما قد يفقدها الثقة لدى 

خرى التي  القراء اإذا ا�ضتمرت يف هذا الطريق، واإن كان ذلك ل ينتق�س من املطبوعات الأ

تغلب امل�ضلحة العامة على ال�ضخ�ضية ب�ضكل مهني واحرتايف.

منو مت�ضارع

يرى حممد كركوتي كبري م�صت�صاري 

ورئي�ض  عربية«  �صي  ب��ي  اإن  »�صي  قناة 

حت��ري��ر جم��ل��ة »االق��ت�����ص��اد ال���ي���وم« اأن 

منًوا  �صهد  العربي  االقت�صادي  ع��الم  االإ

املا�صية،  ال�صت  ال�صنوات  يف  مت�صارًعا 

امل��ال  ���ص��واق  ب��اأ كبرية  ب�صورة  والت�صق 

غالبية  اإن  ب��ل  نطاقها،  يف  ي��ن��درج  وم��ا 

باتت  هذه،  االقت�صادي  ع��الم  االإ و�صائل 

مر الذي  �صواق، االأ متخ�ص�صة يف هذه االأ

البور�صات  هبوط  وزر  من  جزًءا  حملها 

العربية - ال�صيما اخلليجية - يف العامني 

ال��ت��ح��دي��د.  وج���ه  ع��ل��ى  و2007   2006

جمال  يف   - غالبيته  يف   - اخت�ض  ن��ه  والأ

عالم بعيًدا عن  اأ�صواق املال، ظل هذا االإ

امل�صتهلك اأو امللتقي العادي، وانح�صر يف 

�صواق.  اإطار النخبة املهتمة بهذه االأ

و�صائل  من  كبرية  ن�صبة  اأن  والواقع 

ال�صيما   - االق��ت�����ص��ادي��ة  غ��ري  ع����الم  االإ

باقت�صاد  خرى  االأ اهتمت هي   - املكتوبة 

ا�صتقطاب  ت�صتطع  مل  لكنها  املال  اأ�صواق 

ال�صرائح،  خمتلف  من  متلقني  اأو  ق��راء 

العربي  االقت�صادي  عالم  االإ ي�صتفد  ومل 

جنبية،  االأ التجارب  من  كاملة  ب�صورة 

مبا  العام  االقت�صاد  تقدم  خ��رية  االأ كون 

امل��ال،  اأ���ص��واق  واأخ��ب��ار  ق�صايا  ذل��ك  يف 

ل��دى  ق��ب��واًل  اأك����رث  جعلها  ال����ذي  م����ر  االأ
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�صرائح متعددة من املتلقني، واأف�صح لها 

اأمام احل�صول على ح�صة  غري  املجال 

عالن.  متوا�صعة  من �صوق االإ

ع���الم  ت��ط��ور االإ اإن  وق���ال ك��رك��وت��ي 

ب�صورة  يتم  ل��ن  العربي،  االقت�صادي 

متقدمة وكبرية، اإال اإذا كان يف اإطار من 

ال�صمولية االقت�صادية، وذلك بعد مزيد 

الن�صوج  يكفل  الزمن  كون  الوقت،  من 

ت��ي  ي��اأ ل��ن  بالطبع  ذاك  ل��ك��ن  امل��ف��ق��ود، 

الطرح  يف  النظر  اإع���ادة  خ��الل  من  اإال 

من  واال�صتفادة  االقت�صادي،  عالمي  االإ

خرى النا�صجة يف العامل. التجارب االأ

املطبوعات القت�ضادية 

املتخ�ض�ضة.. وال�ضتمرار

املطبوعات  اأن  ك��رك��وت��ي  واأ���ص��اف 

اأ�صا�صية  ب�صورة  ن�صاأت  االقت�صادية 

امل��ال  اأ���ص��واق  متطلبات  تلبية  اأج��ل  م��ن 

وك��ان   - اخلليج  منطقة  يف  ال�صيما   -

االقت�صادية  زم��ة  االأ قبل  ع��الن  االإ �صوق 

املطبوعات  لتاأ�صي�ض  منا�صًبا  العاملية 

املال،  اأ�صواق  اأن »حمى«  واإطالقها، كما 

�صاهمت ب�صورة رئي�صية - لي�ض يف تطور 

ا�صتمراريتها،  يف  بل   - هذه  املطبوعات 

العديد  واجهت  زم��ة  االأ اأعقاب  يف  لكن 

ك��ربى،  م�صاعب  املطبوعات  ه��ذه  م��ن 

اأداء  وتراجع  بع�صها،  اإقفال  اإىل  اأدت 

خريات الباقيات على ال�صاحة.  االأ

املطلوب  التطور  اأن  على  يوؤكد  وهو 

االقت�صادي  ع���الم  االإ ي�صمل  اأن  يجب 

فحتى  االنتقائي،  ال  ال�صمويل،  بتو�صيفه 

ق�صايا  يف  امل��ف��رط  االهتمام  جم��ال  يف 

اأ����ص���واق امل����ال، ظ��ل��ت غ��ال��ب��ي��ة و���ص��ائ��ل 

ال�صفحات  وحتى  االقت�صادي  ع��الم  االإ

غ��ري  امل���ط���ب���وع���ات  االق���ت�������ص���ادي���ة يف 

مادة  نطاق  يف  حم�صورة  االقت�صادية 

م��ر  االأ ن  والأ تقريًبا،  واح��دة  اقت�صادية 

املطبوعات  بع�ض  ت�صع�صعت  ك��ذل��ك، 

واه���ت���زت ب�����ص��ورة ق���وي���ة، يف اأع��ق��اب 

عام،  ب�صكل  العربية  املال  اأ�صواق  هبوط 

اأن  يعني  ما  خا�ض،  ب�صكل  واخلليجية 

التطور ظل متوا�صًعا، ف�صاًل عن تراجع 

ــة  األزم كــركــوتــي:  محمد 
االقتصادية العالمية ساهمت 
المطبوعات  غــربــلــة  ــي  ف
الساحة  على  ــمــوجــودة  ال

العربية.

�صا�صية لهذه املطبوعات، ب�صبب  املادة االأ

خروج اأعداد كبرية من امل�صتثمرين من 

اأ�صواق املال، وعزوف �صريحة من الذين 

عن  �صواق،  االأ هذه  يف  وجودهم  وا�صلوا 

التي  االقت�صادية،  املطبوعات  متابعة 

كانت متثل لهم م�صدًرا اأ�صا�صًيا يف اأيام 
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�صارة هنا  �صهم، وال بد من االإ ازدهار االأ

العاملية،  االقت�صادية  زم���ة  االأ اأن  اإىل 

�صاهمت يف غربلة املطبوعات املوجودة 

باملنا�صبة  وهذا  العربية،  ال�صاحة  على 

جانب اإيجابي - ولي�ض �صلبيا - يف هذه 

زمة.  االأ

فرق بني املتابعة والتحليل

فرقا  ه��ن��اك  اأن  ك��رك��وت��ي  وت��اب��ع 

والتحليل،  املتابعة  بني  للغاية  �صديدا 

العربية  املطبوعات  غالبية  اأن  والواقع 

خرى من حمطات  - وحتى الو�صائل االأ

اإلكرتونية  ومواقع  واإذاع��ات  تلفزيونية 

يف  العن�صرين  ه��ذي��ن  ب��ني  خلطت   -

دفع  ما  االقت�صادي،  ال�صحايف  العمل 

الكثري من املت�صررين من جراء انهيار 

عالم  اأ�صواق املال، اإىل و�صع و�صائل االإ

ن  هذه يف قائمة اجلهات »امل�صللة«. والأ

ال�صحافة  يف  امل��ال��ي��ني  املحللني  ع��دد 

اأ�صبح  فقد  قليل،  العربية  االقت�صادية 

حملاًل  بالتغطية  يقوم  الذي  ال�صحايف 

من  قلل  ال��ذي  م��ر  االأ �صواق،  لالأ مالًيا 

م�صتوى املادة ال�صحافية املقدمة. 

تكون  التحليل  وحتى  املتابعة  ففي 

املطلوب،  الوحيد  العن�صر  هي  الدقة 

يكن كذلك مع كثري من  م��ر مل  االأ لكن 

ي�صاف  العربية،  ال�صحافة  عنا�صر 

ال�صاحة  عن  ف�صاح  االإ غياب  ذلك  اإىل 

املوؤ�ص�صات  م��ن  فكثري  االق��ت�����ص��ادي��ة، 

وال�����ص��رك��ات وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ي��ع��ت��ربون 

�صلحة  االأ ن����واع  اأ م��ن  ن��وع��ا  ف�����ص��اح  االإ

ن���ه���م ك���ذل���ك اأف�����ص��ح��وا  ���ص��ده��م، والأ

للتحول  املتابعني  اأم���ام  وا�صًعا  جم��ااًل 

ما  اإىل  حت��ول  من  ومنهم  حمللني  اإىل 

املتابعة  اأن  اىل  الف��ًت��ا  املنجم،  ي�صبه 

لكن  التحليل،  قبل  اأوىل  خطوة  ت�صكل 

يكون حملاًل  اأن  بال�صرورة  لي�ض  املتابع 

العدد  وج���ود  ع��دم  م��ع  لكن  حم��رتًف��ا، 

باتت  املخت�صني،  املحللني  من  الكايف 

الذين  ول��ئ��ك  الأ حتى  مفتوحة  ال�صاحة 

من  االقت�صادي  املجال  يف  ي�صتغلوا  مل 

ال�صحافيني. 

ــالم  اإلع المعيقل:  جــمــال 
الــعــربــي ظــل يــغــرد خــارج 
أن  إلى  سنتين  طوال  السرب 
التهمت الفقاعة كل أسواق 

العالم.
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عالمي القت�ضادي  موؤهالت الإ

واأدواته

اإن  ���ص��ي  م�صت�صاري  ك��ب��ري  واأو����ص���ح 

ب��ي ���ص��ي ع��رب��ي��ة اأن م��ن اأه���م م��وؤه��الت 

التخ�ص�ض،  هو  االقت�صادي  ع��الم��ي  االإ

التي يخت�ض بها،  للمادة  واأن يكون حمًبا 

ويفهم مداخل االقت�صاد من زاوية اأ�صواق 

واأوراق���ا  اأ�صهما  لي�صت  فالق�صية  امل��ال. 

يت�صمن  مالية فقط، بل هي كل متكامل، 

واأجواء  حلكومات،  االقت�صادية  ال�صيا�صة 

والو�صع  ذاك،  اأو  البلد  ه��ذا  يف  الثقة 

وانعكا�صات  للدولة،  العام  االقت�صادي 

البلد  على  الدولية  االقت�صادية  ال�صيا�صة 

البلد  ه��ذا  ك��ان  م��ا  اإذا  ال�صيما  نف�صه، 

اأو غري مبا�صرة  مرتبًطا ب�صورة مبا�صرة 

باالقت�صاد العاملي. فتحليل و�صعية واآفاق 

فقط  ينح�صر  ال  ال�صهم،  هذا  وم�صتقبل 

تقف  التي  املوؤ�ص�صة  اأو  ال�صركات  بقدرة 

وراءه، بل اأي�صا ي�صمل البيئة االقت�صادية 

العامة. 

ولعل من اأهم اأدوات هذا ال�صحايف، 

ال�����ص��ح��ايف  اأن  واحل����ق  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ي 

ك��ث��رًيا  يختلف  ال  ال��ع��رب��ي  االق��ت�����ص��ادي 

ا  اأي�صً يعاين  ول  ف��االأ ال�صيا�صي  زميله  عن 

مديري  نظرة  وم��ن  املعلومات،  �صح  من 

����ص���واق له  امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ط��روح��ة يف االأ

اإليه  ينظرون  امل��دي��ري��ن  ه���وؤالء  فغالبية 

للمعلومات،  »كمو�صل  ال  �صرار  لالأ »كناقل 

يف   - متوترة  عالقة  يخلق  ال��ذي  م���ر  االأ

على  �صلبا  تنعك�ض   - حيان  االأ من  الكثري 

الطرفني«.

التحدي  السهلي:  محمد 
األكبر في المعالجة اإلعالمية 
ومدى قدرة الوسيلة اإلعالمية 

على تلبية متطلبات المتلقي.

الكثري من  وت�صاهم يف خلق  امل�صطربة، 

ال�صحيحة،  غ��ري  خ��ب��ار  واالأ ال�صائعات 

يف  ع����الم  االإ ت�����ص��ارك  اأن  ترف�ض  ن��ه��ا  الأ

داء  الكثري من املعلومات التي يحتاجها الأ

وظيفته.

العالقة ال�ضخ�ضية بني 

ال�ضحفيني والكتاب القت�ضاديني 

كان  اإذا  باأنه  حديثه  كركوتي  وختم 

مادة  يقدم  ال�صحايف-  وه��و   - الناقل 

غري واقعية، اأو لي�صت واقعية مئة باملئة، 

االقت�صاديني  واملحليني  ال��ك��ت��اب  ف���اإن 

ن���ا  ث��رون ب��ج��ودة ه���ذه امل����ادة واأ ���ص��ي��ت��اأ

�صخ�صًيا ككاتب اقت�صادي، اأ�صعى - كما 

ال�صحايف - اإىل احل�صول على ما اأمكن 

مقااًل  اأق��دم  لكي  مبا�صرة  معلومات  من 

متوازًنا - اأو اأعتقد اأنه كذلك، واحلقيقة 

ميلك  اأن  ا  اأي�صً دوات  االأ اأه��م  وم��ن 

ال�����ص��ح��ايف ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��زام ال��دق��ة 

تختلط  العربي  ع��الم  االإ ويف  التاأثري.  ال 

كبرية  ب�صورة  امل�صاألة  ه��ذه  يف  م���ور  االأ

و..»لكي ال اأكون من اأولئك الذين يحملون 

اإن  اأق���ول:  كاملة،  امل�صوؤولية  ال�صحايف 

املوؤ�ص�صات نف�صها ت�صرتك يف هذه العالقة 
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الذي  ال�صيما   - االقت�صادي  الكاتب  اأن 

عليه   - املالية  ���ص��واق  االأ نطاق  يف  يكتب 

�صافة مزيد من  اأن يتحول اإىل �صحايف الإ

اجلودة اإىل املعلومة الناق�صة التي ت�صله 

يف  دوره  يف  ف�صل  ال��ذي  ال�صحايف،  م��ن 

اإقناع املديرين يف املوؤ�ص�صات وال�صركات، 

عطائه املعلومات التي تغني عمله، واإذا  الإ

كانت املعلومات م�صطربة، و�صكلت اأ�صا�ًصا 

خ��ري  االأ ه��ذا  ف��اإن  االق��ت�����ص��ادي،  للكاتب 

م�صطرًبا  اإال  مقااًل  اأو  حتلياًل  يقدم  لن 

فالق�صية جماعية - لي�صت فردية - وعلى 

كل عنا�صرها اال�صرتاك يف تقدمي اأف�صل 

واأجود املعلومات، لكي ت�صل باملحتوى اإىل 

اأف�صل درجة ممكنة. واإذا اأردت اأن اأخل�ض 

م�صادر  على  ينبغي  اأقول:  العالقة،  هذه 

ونزاهة،  �صفافية  اأكرث  تكون  اأن  خبار  االأ

واأن يكون ال�صحايف اأكرث دقة، واأن يكون 

الكاتب يتمتع باأفق وا�صع وعري�ض، وروؤية 

متوازنة، بعيًدا عن التاأثري ال�صلبي. 

قوة امل�ضدر

مدير  املعيقل  جمال  يقول  جانبه  من 

اإنه  خ��ب��اري��ة  االإ قناة  يف  االقت�صاد  اإدارة 

للتناول،  اأ�صا�ًصا  التنظري  كان  زمة  االأ قبل 

التي  اإىل املعلومة  العربي يفتقر  فاإعالمنا 

حتفظ  خ��الل  م��ن  غائبة  تكون  م��ا  غالًبا 

اأو  امل�����ص��ادر  و�صعف  جهة  م��ن  امل�����ص��ادر 

اأن  اإىل  �صافة  باالإ اأخرى  جهة  من  غيابها 

ال�صرب  خارج  يغرد  بقي  العربي  ع��الم  االإ

طوال �صنتني اإىل اأن �صهد التهام الفقاعة 

لكل اأ�صواق العامل، من ناحية اأخرى تناول 

واأ�صبح  املالية  زم���ة  االأ العربي  ع���الم  االإ

�صالمي كاأحد احللول  ي�صوق لالقت�صاد االإ

وك��اأن  زم���ة  االأ ل��ه��ذه  واجل��وه��ري��ة  البديلة 

اأن���ه ميلك  ك��ان يجهل  ال��ع��رب��ي  اإع��الم��ن��ا 

له  اأدق بكثري مما يروج  نظاما اقت�صاديا 

الراأ�صماليون. 

زمة  وي�صيف املعيقل اأنه بعد حدوث االأ

بقي اإعالمنا يحاول فهم ما ح�صل خارجًيا 

التاأثريات  فهم  ليحاول  بعدها  ليتحول 

املبا�صرة وغري املبا�صرة على اقت�صاديات 

اإر�صال  حم��اواًل  النفطية  وحتديدا  ال��دول 

ر�صائل اإيجابية اإىل اجلمهور باأننا بعيدون 

بقيت  ك��ث��رية  اأ�صئلة  اأن  م��ع  اخل��ط��ر  ع��ن 

العربي  عالم  االإ يتناول  كيف  اإجابة:  دون 

معلومة  وجود  بدون  الداخلية  التاأثريات 

وا�صحة واأكيدة و�صط ال�صيا�صات املتحفظة 

ميكن  وهل  العربية؟  الدول  القت�صاديات 

اأو غري مبا�صر على  بتاأثري مبا�صر  اجلزم 

العربي  عالم  االإ ا�صتطاع  الدول؟ هل  تلك 

النخبوية؟  ع��ن  بعيدا  ر�صالته  اإي�����ص��ال 

كحل  ���ص��الم��ي  االإ لالقت�صاد  ن��روج  مل��اذا 

م�صريف  اقت�صادي  كنظام  ولي�ض  بديل 

املركزية  البنوك  ا�صتثمارات  متكامل؟ 

�صواق  االأ اال�صتثمار يف  بدائل  عنها؟  ماذا 

املالية بالن�صبة للحكومات؟ 

�ضعف اأدوات التحليل 

الق�صم  رئي�ض  ال�صهلي  حممد  ويعترب 

عالم  االقت�صادي يف �صحيفة اليوم اإن االإ

ال��ع��رب��ي ف�����ص��ل ب��ال��ف��ع��ل يف ا���ص��ت�����ص��راف 

زم��ة  االأ يف  واق��ًع��ا  جتلى  ال��ذي  امل�صتقبل 

من  الراهن،  الوقت  يف  املتفاقمة  العاملية 

واملنطق  التحليل  اأدوات  ا�صتعمال  خالل 

اأ�صماء  توفر  من  الرغم  على  له  املتوفرة 

اقت�صادية ذات باع طويل خا�صة يف جمال 

باحثني  اأو  اأكادمييني  من  �صواء  الكتابة 

التي اخت�صرت عملها على تناول احلدث 

رد  جانب  اأخ��ذ  اأ�صح  مبعنى  اأو  وقته  يف 

ي�صقط  ما  وهو  املبادرة،  روح  دون  الفعل 

اإعالمنا اأمام اأجهزة اإعالم يف ال�صرق اأو 

الغرب. 

تقف  ال  امل�صكلة  اإن  ال�صهلي:  وت��اب��ع 

فقط  الراهن  الو�صع  درا�صة  ع��دم  عند 

تطمينات  ن��ق��ل  اإىل  ذل���ك  ت��ت��ج��اوز  ب���ل 

املحلي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  مل�صئولني  ك��ب��رية 

تنفيذ  اإىل  بالنظر  فيها  م�صكوك  لكنه 

ق�������رارات ع��ك�����ض ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ت��ي 

اإ�صافة  امل��وج��ه،  ع���الم  االإ وه��و  ت�صبقها 

ال�صعيدين  الكامل على  �صبه  الغياب  اإىل 

نقل  على  والرتكيز  قليمي،  واالإ العربي 

التطرق  دون  وت�صخيمها  عاملًيا  امل�صكلة 

النعكا�صاتها على االقت�صاد العربي بطرح 

متخ�ص�ض ذي درجة عالية من ال�صفافية 

و�صع  اأو  املقنعة  البديلة  اإيجاد احللول  اأو 

جيال املقبلة.  الدرو�ض لالأ

اقت�صادًيا  املناف�صة  تعد  مل  اإنه  وقال 

على املنتج الرئي�ض فح�صب بل اإن املناف�صة 

باتت اأكرث �صراوة يف اخلدمات امل�صاحبة 

ين�صحب  احل����ال  وه����ذا  امل��ن��ت��ج،  ل��ذل��ك 

عالم االقت�صادي، فكثري  مبا�صرة على االإ

ع��الم��ي��ة  م��ن اجل��ه��ات وال��ق��ط��اع��ات االإ

يف  بي�صر  اخلرب  على  احل�صول  ت�صتطيع 

ك��رب  االأ التحدي  لكن  ح���وال،  االأ من  كثري 

التي  عالمية  االإ املعاجلة  كيفية  يف  يكمن 

ت��ت��ق��اط��ع م��ع ذات��ه��ا م��ع ع��وام��ل ع��دي��دة 

تلبية  عالمي على  الو�صيلة االإ حتدد قدرة 

تقنية  حم��اور  ومنها  املتلقي،  متطلبات 

واإدارية، لكن عن�صري ال�صدقية والوقت 

العالقة  تفعيل  العوامل يف  اأهم  اأحد  هما 

عالمية واملتلقي. بني اجلهة االإ
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حتت�تتضتتول  يتتتكتتتن  مل 

متتاراتتتيتتة  الإ املهند�ضة 

رحتتتتتتتاب لتتتتوتتتتتاه عتتلتتى 

الحرتافية  ال�ضهادة  

�ضالمية  الإ ال�ضريفة  يف 

متتتن املتتعتتهتتد التتقتتانتتوين 

داريتتتني  الإ للمحا�ضبني 

مرحلة  �تتضتتوى  بتتلتتنتتدن 

عمل  لتترحتتلتتة  تتتتتتويتتج 

امتدت عرب ما يزيد على 

خاللها  تنقلت  �ضنة   13

حكومة  يف  العمل  بتتني 

لتتتكتتترتونتتتيتتتة  دبتتتتتي الإ

توفري  مديرة  بوظيفة 

لكرتونية،  الإ اخلدمات 

نتتائتتب  حتتالتتًيتتا  لت�ضبح 

التتترئتتتيتتت�تتتس لتتتتتطتتويتتر 

عتتتمتتتال والتتتتتوا�تتضتتل  الأ

جمموعة  يف  املوؤ�ض�ضي 

�ضركات »موارد للتمويل« 

يف دبي.

وجوه

حاورها من الرياض: 
أحمد السيد علي

رحاب لوتاه:

صناعة المصرفية اإلسالمية تشهد نمًوا 
متزايًدا .. وستنجح في سباق المخاطر



�3العدد 38 دي�سمرب 382009 العدد 38 دي�سمرب 2009 �3العدد 38 دي�سمرب 382009 العدد 38 دي�سمرب 2009

بالعالم  امرأة  أول  كوني 
»ال��ش��ه��ادة   على  تحصل 
الصيرفة  ف��ي  االحترافية 
انتفاء  يعني  اإلس��الم��ي��ة« 

المستحيل.

اأن  البد  اختبارات  تواجهني  التي  العقبات 

اجتيازه  يف  اأجن��ح  اختبار  وك��ل  اأجت��اوزه��ا 

عملي،  م�صرية  يف  م�صرقة  حمطة  اأعتربه 

يف  و�صعني  ال�صهادة  هذه  على  وح�صويل 

مكانة كبرية باعتباري اأول امراأة يف العامل 

حت�صل عليها وهذا �صرف يل.

فلي�صت  ال��ف��وز  ���ص��روط  يخ�ض  وفيما 

امل��واد  بع�ض  درا���ص��ة  �صوى  ���ص��روط  هناك 

واجتياز اأربعة امتحانات مبقررات درا�صية، 

�صالمي، اخلدمات  هي القانون التجاري االإ

اأدوات  والتكافل،  �صالمية  االإ امل�صرفية 

املحا�صبة  �صالمية،  االإ املال  راأ���ض  واأ�صواق 

تلك  وت�صم  �صالمية،  االإ املالية  للموؤ�ص�صات 

تغطي  23 منهاًجا  يقل عن  ما ال  املقررات 

تعامالته  يف  يختلف  ال���ذي  امل��ج��ال  ه���ذا 

التقليدية  البنوك  عن  اإ�صالمية  كم�صارف 

امل�صارف  قيام  اأهمها  عديدة  جماالت  يف 

يقوم  بينما  عقدية،  اأ�ص�ض  على  �صالمية  االإ

واأبحاث  اأ�ص�ض مادية  التقليدي على  البنك 

اإىل ثقافة عامة يف  اإ�صافة  وم�صاريع تقدم 

حول  ت�صب  وكلها  التخ�ص�ض  ذات  اإط��ار 

متويل  من  �صالمية  االإ امل�صرفية  اخلدمات 

�صوء  يف  خمتلفة  جم���االت  يف  وا�صتثمار 

�صالمية وتقييم  قواعد واأحكام ال�صريعة االإ

�صامل لكافة تلك اجلوانب .

حافًزا  تعد  يل  بالن�صبة  اإذن  ال�صهادة 

ثبت  بداع الأ يدفعني اإىل املزيد من العمل واالإ

امل�صوؤولية  م�صتوى  يف  اأنني  وللجميع  لنف�صي 

والثقة، وم�صتقباًل للبحث عن اجلديد الذي 

ويل  مت��ي��زي،  على  املحافظة  م��ن  ميكنني 

خا�صة  �صركة  ل��دي  تكون  اأن  يف  طموحات 

اأديرها واأكون �صاحبة القرار فيها. 

اأ�ضباب النجاة

وراء  احلقيقية  �سباب  الأ ما  ب��راأي��ك.. 

من  �سالمية  الإ امل�سارف  من  كثري  جن��اة 

زمة املالية العاملية؟  تاأثريات الأ

�صالمية  ال�صبب الرئي�صي اأن ال�صريعة االإ

التي تعمل يف اإطارها حتظر اال�صرتاك يف 

للبنوك  م�صاكل  �صببت  التي  م��ور  االأ بع�ض 

مالية  اأوراق  �صراء  حتظر  كما  التقليدية 

عالية املخاطر كالتي �صببت م�صاكل كبرية 

عوامل  لعدة  �صافة  باالإ التقليدية،  للبنوك 

مع  امل��ت�����ص��ددة  ق��را���ض  االإ متطلبات  منها 

بالديون  املتاجرة  عن  الطبيعي  االمتناع 

اال�صتثمار  على  املفرو�صة  القيود  وكذلك 

ومتطلبات  امل��خ��اط��ر  عالية  منتجات  يف 

والتاأكد  معاملة  اأي  ل�صمان  اأ�صول  وج��ود 

من عدم االلتزام بديون غري م�صمونة وهو 

اإىل حد بعيد يف  الذي �صاهم  نوع االلتزام 

حدوث اخل�صائر الكبرية املتكبدة  بوا�صطة 

املوؤ�ص�صات املالية التقليدية .

متكنت  �صالمية  االإ امل�صارف  اأن  كما 

�صرار  االأ باأقل  املالية   زم��ة  االأ اجتياز  من 

التي  االئتمانية  حمافظها  ب�صبب  املمكنة 

مع  م��ت��واف��ق��ة  حملية  اأ���ص��ول  ع��ل��ى  تعتمد 

اإىل  اإ�صافة  �صالمية،  االإ ال�صريعة  اأحكام 

فراد  الرتكيز على اخلدمات امل�صرفية لالأ

العمالء،  مبتطلبات  تفي  منتجات  وتقدمي 

بناء  �صالمية   االإ امل�صارف  ا�صتطاعت  كما 

ثقة  واكت�صاب  وثابتة  وا�صعة  عمالء  قاعدة 

ووالء هوؤالء العمالء.

اأط��ل��ق��ت  ال�����ص��ن��وات  ت��ل��ك  ويف خ���الل 

لقب  م��ارات��ي��ة  االإ ع����الم  االإ و���ص��ائ��ل  عليها 

والوطن  دبي  يف  اإلكرتونية  ام��راأة  »اأ�صهر 

العربي«، كونها  مهند�صة يف العلوم التقنية 

يف  ماج�صتري  على  وحا�صلة  لكرتونية،،  واالإ

عمال )MBA( مبرتبة ال�صرف والتميز  االأ

املتحدة  الواليات   - �صتانفورد  جامعة  من 

الهند�صة  يف  وب��ك��ال��وري��و���ض  م��ري��ك��ي��ة،  االأ

العربية  م��ارات  االإ جامعة  من  لكرتونية  االإ

الع�صوية  على  حا�صلة  اأنها  كما  املتحدة، 

 WHO’S WHO بجمعية  االح��رتاف��ي��ة 

الإجنازاتها  تقديًرا  ال��دول��ي��ة،  التاريخية 

وك��ذل��ك  وامل��دن��ي��ة،  والعملية  ك��ادمي��ي��ة  االأ

 ،2000 عام  للمعلم  خليفة  ال�صيخ  جائزة 

و�صاركت يف تاأليف كتب يف علوم الكمبيوتر 

دارة  االإ برامج  جميع  وتطوير  ت�صميم  ويف 

مارات. املدر�صية لوزارة الرتبية يف االإ

اال�صت�صاري  باملجل�ض  ع�صو  ا  اأي�صً وهي 

ل��ك��ل��ي��ة دب�����ي اجل���ام���ع���ي���ة ك���م���ا م��ن��ح��ت 

 Who’s ج��م��ع��ي��ة  يف  ال�����ص��رف  ع�����ص��وي��ة 

لعام  العاملية   Who of Professionals
ج��ائ��زة  ع��ل��ى  م���وؤخ���ًرا  وح�����ص��ل��ت   ،2006

 International Sterling WHO’S
�صني. WHO للمديرين املتخ�صّ

رحاب  من  جعل  الطويل  امل�صوار  هذا 

داء  االأ ل��ق��وة  ع��رب��ًي��ا  ن�صائًيا  رم���ًزا  ل��وت��اة 

امل�صاهمة  ا  واأي�صً الذات  واإثبات  والتحدي 

منه  والتزود  االقت�صاد  تطور  يف  الفاعلة  

على ال�صواء.

ه��ذا  ح�صيلة  م��ع  ح����وار  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

امل�صوار:

ل لكلمة م�ضتحيل

الحرتافية  ال�سهادة   تعنيه  الذي  ما 

�سالمية  التي ح�سلت عليها يف ال�سريفة الإ

داريني  من املعهد القانوين للمحا�سبني الإ

ب���ل���ن���دن؟ وم����ا ����س���روط ال���ف���وز ب���ه���ا؟ وم��ا 

ال�سهادة  تلك  على  ح�سولك  يعنيه  الذي 

بالن�سبة لك حالًيا ويف امل�ستقبل البعيد؟

ال  العملية  حياتي  ق��ام��و���ض  اأن  تعني 

اأعترب  ن��ا  ف��اأ ف��ي��ه،  م�صتحيل  لكلمة  وج���ود 

ال��م��ص��ارف اإلس��الم��ي��ة 
بأقل  المالية  األزمة  اجتازت 
محافظها  بسبب  األض��رار 
ال��م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى أص��ول 
أحكام  مع  متوافقة  محلية 

الشريعة.
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�ضالمية م�ضتقبل ال�ضريفة الإ

العام  مني  لالأ �سابق  لت�سريح  وفًقا 

وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل��ب��ن��وك  ال��ع��ام  للمجل�س 

الدين  ع��ز  الدكتور  �سالمية  الإ املالية 

خ��وج��ة ي��ق��در ع���دد امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة 

�سالمية بنحو 300 موؤ�س�سة  لل�سريفة الإ

اأنحاء العامل باإجمايل  تنت�سر يف جميع 

موجودات تبلغ 300 مليار دولر .. كيف 

�سالمية يف  ترين م�ستقبل ال�سريفة الإ

�سوء تلك املعطيات ال�سابقة؟

بال �صك اأن م�صتقبل قطاع ال�صريفة 

مع  تناغًما  ك���رث  االأ �صيكون  ���ص��الم��ي��ة  االإ

فراد  معتقدات واحتياجات العمالء من االأ

الت�صاًقا  ك��رث  االأ يعترب  ن��ه  الأ وال�صركات، 

بهذه االحتياجات واخلدمات مثل الودائع 

وراق  االأ وخ�صم  واال�صتثمارات  والتمويل 

التجارية وغريها، والتي مت تكييفها لتتفق 

اأن  اأرى  ول��ذا  �صالمية،  االإ ال�صريعة  م��ع 

�صت�صهد  �صالمية  االإ امل�صرفية  ال�صناعة 

مما  اليوم  عليه  هي  عما  متزايًدا  من��ًوا 

تقوم  التي  املبادئ  �صالمة  جم��دًدا  يوؤكد 

كونها  �صالمية  االإ املالية  ال�صناعة  عليها 

حتقق  التي  املقومات  من  العديد  متتلك 

مان وتقليل املخاطر. من واالأ لها االأ

املخاطر

ت��واج��ه جناح  التي  املخاطر  ه��ي  م��ا 

�سالمية يف العامل العربي؟  ال�سريفة الإ

وكيف ميكن احلد منها اأو مواجهتها؟

التي  املخاطر  بع�ض  هناك  تكون  قد 

�صالمية خا�صة  تواجه جناح ال�صريفة االإ

العمومية  امليزانية  باإدارة  يتعلق منها  ما 

واال�صتثمارات  ال�صيولة   م��ع��دالت  م��ن 

املال  وراأ�ض  وااللتزامات  �صول  االأ واإدارة 

العامل التي ت�صكل جميًعا جماالت حرجة 

التعامل  �صالمية  االإ يتعني على امل�صارف 

معها والتغلب عليها.

هذا  تواجه  التي  امل�صاكل  بني  وم��ن 

علماء  ع��دد  يف  النق�ض  ا  اأي�صً القطاع 

مر  االأ �صالميني  االإ وامل�صرفيني  ال�صريعة 

هيئات  ق��درة  ح��ول  ال�صكوك  يثري  ال��ذي 

املراقبة  على  ال�صرعية  والرقابة  الفتوى 

مببادئ  التام  االلتزام  على  ���ص��راف  واالإ

�صالمية . واأحكام ال�صريعة االإ

امل�صارف  لتبتعد  ال��وق��ت  ح��ان  كما 

املعدالت  على  اعتمادها  عن  �صالمية  االإ

التقليدية  امل�صارف  بوا�صطة  املطبقة 

وخدماتها  منتجاتها  اأ�صعار  حتديد  عند 

�صافة اإىل حماولة تطوير موؤ�صر خا�ض  باالإ

بها يف جمال العقارات على �صبيل املثال 

اأو موؤ�صر خا�ض بكل قطاع من القطاعات، 

حتتاج  �صالمية  االإ امل�����ص��ارف  اإن  حيث 

وجوه
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أبرز المشاكل التي تواجه 
اإلسالمية  المصارف  قطاع 
انخفاض عدد علماء الشريعة 

والمصرفيين اإلسالميين.

ات���ج���اه  ب��ع��ض ال���دول 
الصكوك  الحتضان  األجنبية 
تبنيها  يعني  اإلس��الم��ي��ة 
الوقوع  »ع��دم  استراتيجية 

في األخطاء القديمة«.

جديدة  مرحلة  دخول  اأعتاب  على  وهي   -

اأن  اإدراك  اإىل   - امل�����ص��ت��دام  ال��ن��م��و  م��ن 

لديها  املخاطر  اإدارة  وهياكل  منتجاتها 

تتمتع بفر�صة كبرية للتح�صن والنمو ، واأن 

التحدي احلقيقي يكمن يف قدرة امل�صارف 

هياكلها  ا�صتمرار  اإثبات  على  �صالمية  االإ

خ�صائ�صها  على  املحافظة  يف  الت�صغيلية 

ال�صريعة  مبادئ  مع  وتوافقها  �صالمية  االإ

عن   متاًما  ومتميز  م�صتقل  ب�صكل  الغراء 

امل�صارف التقليدية.

جنبية و ال�ضكوك الدول الأ

بع�س  اجت���ه���ت  خ������رية  الأ ون������ة  الآ يف 

ال�سكوك  جنبية نحو احت�سان  الأ الدول 

لها  اأ�سواق  وفتح  �سالمية  الإ ال�سندات  اأو 

.. كيف تف�سرين ما يحدث؟

ه��ن��اك ق��اع��دة ع��م��الء ع��ري�����ص��ة من 

كما  وروبية،  االأ جنبية  االأ بالدول  امل�صلمني 

احلايل  الوقت  يف  ملحة  باتت  احلاجة  اأن 

ا�صتجابة  �صالمية،  االإ باملنتجات  للتعامل 

ال�صناعة  من  النوع  لهذا  ال�صوق  لطلب 

املالية  زم����ة  االأ فر�صت  اأن  بعد  امل��ال��ي��ة، 

العاملية البحث عن حلول اأخرى ومنتجات 

مالية اأكرث اأماًنا.

امل�صريف  القطاع  يف  عاملني  وبح�صب 

�صالمي، فاإن  هناك دواًل اأوروبية متتلك  االإ

وخدمة  الج��ت��ذاب  الكافية  م��ك��ان��ي��ات  االإ

اأن  اأتوقع  ول��ذا  �صالمية،  االإ اال�صتثمارات 

من  اإق��ب��ااًل  املقبلة  القليلة  �صهر  االأ ت�صهد 

يف  لها  اأفرع  قامة  الإ �صالمية  االإ امل�صارف 

ذلك  اإىل  يدفعها  ع��دي��دة،  اأوروب��ي��ة  دول 

منافذ  وفتح  اال�صتثمار  فر�ض  عن  البحث 

م�صرفية بعيدة عن الوقوع يف اأي اأزمات.

�ضكوك

العاملية  امل�����س��ارف  ي��ع��ن��ي دخ���ول  ه��ل 

�سالمية  الإ ال�سريفة  ملجال  التقليدية 

تعزيز  ال�سكوك التي يثريها البع�س جتاه 

�سرعية املعامالت امل�سرفية املتوافقة مع 

�سالمية التي جتريها  اأحكام ال�سريعة الإ

املوؤ�س�سات املالية؟

مرت  التي  املالية  زم���ة  االأ اأن  اأعتقد 

وكانت  التقليدية  العاملية  امل�صارف  بها 

���ص��الم��ي��ة مب��ن��اأى ع��ن ه��ذه  امل�����ص��ارف االإ

تنتهجها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  لل�صيا�صة  زم����ة  االأ

دفع  جناحها  بالفعل  وث��ب��ت  ���ص��الم��ي��ة  االإ

لها  ف���روع  لفتح  التقليدية  ب��امل�����ص��ارف 

�صالمية  االإ ال�صريعة  اأحكام  وفق  تتعامل 

تقليدية  من  ن�صاطاتها  نقل  يف  تفكر  ومل 

بقاء  لالإ �صرورة  ترى  فرمبا  اإ�صالمية  اإىل 

خ��ر،  الآ اأو  ل�صبب  التقليدي  النظام  على 

ذكرته  ما  فبالفعل  �صراحة  اأقولها  ولكن 

امل�صارف  تلك  غريت  فلماذا  واإال  �صحيح 

تنفر  قد  اخلطوة  ه��ذه  وحتى  �صيا�صتها؟ 

تتعامل  نها  الأ معها  التعامل  من  البع�ض 

بعملة واحدة ذات وجهتني.

تقدم .. وتاأخر

����س���الم���ي���ة  الإ ال�������س���ريف���ة  اأن  رغ������م 

ت��ع��د ب�����س��ه��ادة خ���راء ك��ث��ريي��ن م��ن اأك��ر 

القطاعات املتقدمة يف �سناعة اخلدمات 

ب�����س��ه��ادة  اأن���ه���ا  اإل  ����س���الم���ي���ة،  امل��ال��ي��ة الإ

���ا  م���ازال���ت م���ت���اأخ���رة عن  ال��ب��ع�����س اأي�������سً

تف�سرين  مب���اذا   .. التقليدية  نظريتها 

هذا التناق�س؟

لي�صت  �صالمية  االإ املالية  املوؤ�ص�صات 

ال�صيولة  ف�����ص��ح  امل��خ��اط��ر،  ع���ن  مب���ن���اأى 

ال�صعف  نقاط  اإح���دى  تعترب  واإدارت���ه���ا، 

اأ�صعار  انخفا�ض  اأن  اإىل  اإ�صافة  الهيكلية، 

امل�����ص��ارف  ت�صتطيع  ال  ال��ت��ي  ����ص���ول،  االأ

ي��دف��ع  م���ا  وه����ذا  ت�صييلها  ���ص��الم��ي��ة  االإ

نظريتها  عن  باملتخلفة  لو�صفها  البع�ض 

التقليدية.

تنمية العمالء

ك����ي����ف مي����ك����ن مل���������س����ارف ال���ت���ج���زئ���ة 

املقبلة  ال��ف��رتة  يف  تعمل  اأن  ���س��الم��ي��ة  الإ

على تنمية قاعدة زبائنها اأو عمالئها؟

اأمامها  �صالمية  االإ التجزئة  م�صارف 

حيث  زبائنها،  قاعدة  لتنمية  وا�صع  جمال 

تختلف  القطاع  هذا  عمالء  متطلبات  اإن 

الفرد،  دخل  وم�صتوى  عمر  اإىل  ا�صتناًدا 

من  وا�صًعا  م��دى  هناك  اأن  اإىلً   اإ�صافة 

لل�صريعة  امل��واك��ب��ة  امل�صرفية  املنتجات 

زبائنها  قاعدة  تنمية  فيمكنها  �صالمية  االإ

م���ن خ����الل حت�����ص��ني  اخل���دم���ة امل��ق��دم��ة 

�صالمية  االإ املنتجات  وت��وف��ري  للعمالء، 

ب�����داع يف  االإ ت��زاي��د  وك���ذا  اأف�����ص��ل  ب�صكل 

املنتجات لتقدمي اأف�صل اخلدمات.

املحافظة على التناف�ضية

ه���ل ت���ري���ن اأن�����ه م���ن ال�������س���روري اأن 

�سالمية على  الإ التجزئة  تعمل م�سارف 

بها  تطوير عالمة جتارية جيدة خا�سة 

تناف�سيتها،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

باعتبار ذلك ي�ساهم يف خلق ولء للزبائن 

املتزايدة  املناف�سة  اأم���ام  كحاجز  ويعمل 

اأمامها؟

التجزئة  م�صارف  حتر�ض  اأن  يجب 

التقنيات  اأح��دث  مواكبة  على  �صالمية  االإ

منتجات  لتوف�ري  امل�صرف�ي  امل��ج��ال  ف�ي 

وخدمات م�صرف�ية مبتكرة واآمنة وفعالة، 

باال�صتمتاع  للعمالء  ي�صمح  ال��ذي  م���ر  االأ

على  والعمل  مريحة  م�صرف�ية  بتجربة 

فكار الع�صرية  ابتكار كل ما هو جديد باالأ

ف�ي  وامل��ه��ارة  العاملية  التقنيات  واعتماد 

ال��ع��م��ل ب��ه��دف ت��ق��دمي اأف�����ص��ل اخل��دم��ات 

للعمالء.
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لف  Bيف كل يوم ويف اأنحاء خمتلفة من العامل تتم ع�ضرات ال

من عمليات املقا�ضة.

من  ل�ضخ�س  املطلوبة  الديون  اإ�ضقاط  خاللها  من  ويجري 

خ�س ملدينه.  qمدينه يف مقابلة دين مطلوب من ذلك ال�ض

المجهر

كتب - معاوية كنة

المقاصة:

تصفيات ودية للديون.. 
وتقاليد تلتهمها التقنية

هذه العمليات الدقيقة واملهمة تقوم بها 

البنوك داخل كل بلد اأحياًنا ب�صكل يومي بني 

وال�صيكات  ل�صاحلها،  امل�صحوبة  ال�صيكات 

امل�صحوبة عليها، وذلك حتت اإ�صراف البنك 

املركزي يف البلد املق�صود ومن خالل غرفة 

خم�ص�صة ت�صمى غرفة املقا�صة، وهو تقليد 

الذي  التقني  التقدم  االنقرا�ض مع  يف طور 

ي�صهده العامل.

املعنى واملفهوم  

يق�صد باملقا�صة )�صقوط دين مطلوب 

ل�صخ�ض من مدينه يف مقابلة دين مطلوب 

يعرف  كما  ملدينه(،  ال�صخ�ض  ذل��ك  م��ن 

قيمة  على  االأ الدين  من  جزء  خ�صم  باأنه 

بني �صخ�صني كالهما دائن ومدين يف ذات 

يحتمالن  التعريفان  ه��ذان  لكن  ال��وق��ت، 

م��ف��اه��ي��م اأخ������رى، ف��ك�����ص��ائ��ر ت��ع��ري��ف��ات 

لغوية  اأخ��رى  جوانب  هناك  امل�صطلحات، 
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جراءات املتعلقة بعملية املقا�صة يف قيام  االإ

ق�صم احل�صابات اجلارية بتجميع ال�صيكات 

امل��ق��دم��ة م���ن ال��ع��م��الء امل�����ص��ح��وب��ة على 

املقا�صة  ق�صم  اإىل  واإر�صالها  اأخرى  بنوك 

خ����ري بعدد  داخ���ل ال��ب��ن��ك ح��ي��ث ي��ق��وم االأ

ال�صيكات  ف��رز  فيها  يتم  ج����راءات  االإ م��ن 

عليها  امل�صحوب  للبنوك  وفًقا  وت�صنيفها 

جمموعة  لكل  �صور  ون�صخ  ال�صيكات،  هذه 

البنك الذي  اإىل مندوب  منها ثم ت�صليمها 

بالبنك  املقا�صة  غرفة  اإىل  بحملها  يقوم 

املركزي مع احتفاظ ق�صم املقا�صة بالبنك 

بال�صورة الثانية. 

�ضالمية  النظرة الإ

يف هذا ال�صياق من املهم التعرف على 

تق�صيماتها  للمقا�صة،  �صالمية  االإ النظرة 

وفروعها، ووفًقا للمعلومات املن�صوبة لهيئة 

املالية  للموؤ�ص�صات  واملحا�صبة  املراجعة 

املخت�صني  وبع�ض  بالبحرين  �صالمية  االإ

وهي  م�صروعة،  ع��ام  ب�صكل  املقا�صة  ف��اإن 

هي:  اأنواع  ثالثة  ذات  امل�صادر  لهذه  وفًقا 

من  اأح���د  ر���ص��ا  ع��ل��ى  ت��ت��وق��ف  ال  تلقائية؛ 

الدينني  ت�صاوي  عند  وتتحقق  الطرفني، 

بالرتا�صي  تتم  وتوافقية؛  وحلواًل.  جن�ًصا 

يف  خمتلفني  ال��دي��ن��ان  ك��ان  اإذا  بينهما، 

�صاحب  بتنازل  تتم  وق�صائية؛  اجلن�ض. 

تو�صيح  اإىل  حتتاج  وقانونية  واقت�صادية 

مثاًل  اللغة  يف  فاملقا�صة  الفهم؛  من  ملزيد 

هو م�صدر قا�صه اإذا كان عليه دين مثل ما 

على �صاحبه فجعل الدين يف مقابلة الدين، 

لتعريف  وفًقا   « الفقهاء  ا�صطالح  يف  وهو 

من  دين  »اقتطاع  هو  ج��زيء«  ابن  الفقيه 

»اإي��ف��اء دين  ال��ق��ان��ون فهو  اأم���ا يف  دي���ن«، 

ملدينه«،  منه  مطلوب  بدين  لدائن  مطلوب 

هذا التعريف القانوين يق�صم املقا�صة اإىل 

اأنواع: املقا�صة القانونية »اجلربية«،  ثالثة 

واملقا�صة االختيارية، واملقا�صة الق�صائية. 

الفكرة والتفا�ضيل 

�صهدت  والتي  املقا�صة  فكرة  تتمحور 

عدد  حول  كبرًيا  تقدًما  اليوم 

ج�������راءات واخل��ط��وات  م��ن االإ

ح��ي��ث ي��ق��وم ق�����ص��م امل��ق��ا���ص��ة 

بت�صوية  التجارية  البنوك  يف 

تتم  التي  امل�صرفية  املعامالت 

خ��رى،  االأ والبنوك  البنك  بني 

نوعني  م��ع  التعامل  يتم  حيث 

ال�صيكات  هما:  ال�صيكات  من 

امل��ق��دم��ة م���ن ع��م��الء ال��ب��ن��ك 

بنوك  عمالء  على  وم�صحوبة 

باإيداع  ي�صمى  ما  وهو  اأخ��رى، 

والثانية  اخلارجية،  ال�صيكات 

ه���ي ال�����ص��ي��ك��ات امل��ق��دم��ة من 

على  وم�صحوبة  اأخ���رى  ب��ن��وك 

ت�صمى  وه���ذه  ال��ب��ن��ك،  ع��م��الء 

خ��ارج��ي��ة،  ب�صيكات  ال�صحب 

ال�صيكات يف غرفة  تبادل  ويتم 

املقا�صة حيث يجتمع مندوبو البنوك لعمل 

املقا�صة بني ال�صيكات املقدمة من كل بنك 

وبني ال�صيكات امل�صحوبة عليه مع مالحظة 

املركزي  البنك  املقا�صة هو  اأن مقر غرفة 

ويف  ال�صعودية(،  يف  هنا  النقد  )موؤ�ص�صة 

بني  احل�صابات  ت�صوية  تتم  ث��ن��اء  االأ ه��ذه 

ال��ب��ن��وك ع��ن ط��ري��ق اإج����راء ق��ي��ود يومية 

حاجة  دون  ف��ق��ط،  ح�����ص��اب��ي��ة  وت�����ص��وي��ات 

موال من بنك اإىل اآخر ما يوؤدي  النتقال االأ

نظًرا  وال�صمان  واجلهد  الوقت  توفري  اإىل 

موال من بنك اإىل اآخر. لعدم انتقال االأ

ترتكز  خمت�صرة  تف�صيلية  ب�صورة 

ف�صلية كاأن يكون اأجل  ف�صل عن االأ احلق االأ

املقا�صة  اأن  امل�صدر  ويفيد  اأق�صر.  دينه 

تكون باطلة اإذا ترتب على وقوعها خمالفة 

حكم �صرعي كعدم تقاب�ض البدلني يف جمل�ض 

عقد ال�صرف، اأو اأن ت�صبح املقا�صة ذريعة 

اإىل الربا. 

لكرتونية  االإ املقا�صة  يخ�ض  فيما  اأما 

بني  وتتم  املقا�صات،  ن���واع  اأ اأح���دث  وه��ي 

متنح  التي  املنظمات  من  برعاية  البنوك 

�صدار  ع�صاء فيها الإ الرتاخي�ض للبنوك االأ

بطاقات االئتمان لعمالئها، فهي م�صروعة 

البطاقة م�صروًعا،  ا�صتعمال  اأ�صل  اإذا كان 

عبداهلل  الدكتور  يقول  نف�صه  ال�صياق  ويف 

 - م�صريف  خبري   – ال��دي��ر���ص��وي 

املقا�صة  من  اأخ��رى  ن��واع  اأ »هناك 

على  ك��امل��واع��دة  م�����ص��روع  بع�صها 

بينهما  ين�صاأ  فيما  املقا�صة  اإجراء 

من ديون يف امل�صتقبل، اأو ما ين�صاأ 

ج��ل��ة  االآ البيوع  دي���ون  م��ن  بينهما 

كاملرابحة املوؤجلة. 

وبع�صها غري م�صروع كاملقا�صة 

ب��ني ال��ف��وائ��د ال��دائ��ن��ة وال��ف��وائ��د 

وامل���ق���ا����ص���ة يف ع��ق��ود  امل���دي���ن���ة، 

جلة«. امل�صتقبليات اأو البيوع االآ

وي�صيف »ولعل اأهم ما يجعلها 

غري م�صروعة هو عدم وجود دين 

القرو�ض  يف  كما  �صرًعا  �صحيح 

من  باطاًل  العقد  كون  اأو  الربوية، 

امل�صتقبلية  البيوع  يف  كما  اأ�صا�صه 

التي يتاأجل فيها العو�صان«.

لكرتونية  املقا�ضة الإ

وقًتا  تتطلب  والتي  اليدوية  الطريقة 

طوياًل ميتد اإىل اأيام واأحياًنا اأ�صابيع بداأت 

الكبري  التقدم  مع  وذلك  اليوم،  بالتال�صي 

ع��م��ال وال��ذي اأف��رز  ال��ذي ي�صهده ع��امل االأ

اأداء  واأ�صاليب  مفاهيم  يف  ك��ب��رًيا  حت��واًل 

م��ر  االأ املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات 

الذي اأحدث حتواًل ايجابًيا يف حركة اإجناز 

عمال. االأ

امل�صرفية  نظمة  االأ عمدت  ف��م��وؤخ��ًرا 

تطبيق  اإىل  العربية  ال��دول  من  العديد  يف 

نظام  وه��و  ل��ك��رتون��ي��ة،  االإ املقا�صة  ن��ظ��ام 
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تقنية  بطريقة  العمليات  جميع  فيه  يتم 

عن  املا�صي  يف  يحدث  كان  ما  عك�ض  على 

فاإن  اجلديد  للنظام  ووف��ًق��ا  اليد،  طريق 

اأ�صل  با�صتالم  يقوم  امل�صتفيد  امل�صرف 

�صالمته  من  والتاأكد  العميل  من  ال�صيك 

واإج��راء  وت�صويره  م�صحه  ثم  الظاهرية 

مركز  عرب  اإلكرتونيا  اإر�صاله  ثم  التدقيق 

امل�صرف  اإىل  امل��رك��زي  بالبنك  املقا�صة 

الدافع الذي ي�صتلم �صورة وبيانات ال�صيك 

الفني  التدقيق  بعملية  يقوم  ثم  اإلكرتونيا، 

وامل�����ايل، وم���ن ث��م ال����رد ع��ل��ى امل�����ص��رف 

بقبول  اإم��ا  املقا�صة  مركز  عرب  امل�صتفيد 

ال�صيك اأو رف�صه، ويهدف هذا النظام اإىل 

اأحدث  وا�صتخدام  امل�صريف،  العمل  تطوير 

وتوفري  احلديثة،  التقنية  اإليه  تو�صلت  ما 

ال�صيولة للنظام امل�صريف عن طريق تو�صيع 

يداعات يف امل�صارف، ن�صري هنا اإىل اأن  االإ

�صا�صية للبنوك املركزية يف نظام  املهمة االأ

تنح�صر  اأ�صبحت  ل��ك��رتون��ي��ة  االإ املقا�صة 

فروعها  بني  احل�صابات  عملية  �صبط  يف 

خرى، اإىل جانب ف�ض  والبنوك التجارية االأ

النزاعات بني البنوك..

لكرتونية  وبالطبع فاإن نظام املقا�صة االإ

�صد  عالية  و�صالمة  تاأمينية  بنواح  يتمتع 

اإال  ي�صمح  ال  فهو  التالعب،  اأو  االخ���رتاق 

يقلل  ما  وهذا  فقط،  امل�صتخدمني  بدخول 

احتماالت التالعب واالحتيال، 

لكرتونية  كما تلعب �صهادة امل�صادقة االإ

ة  اخلا�صّ املعطيات  ل�صالمة  ال�صامن  دور 

عرب  مت��ّر  والتي  تعوي�صها  امل��راد  بالقيمة 

امل��راد  والقيم  ال�صكوك  ف�صور  ال�صبكة، 

اإلكرتونّيا  اإم�صاوؤها  يتّم  مثاًل  تعوي�صها 

م�صاء من  من قبل البنوك، وميّكن هذا االإ

البنوك ومن �صمان �صالمة  التعريف بهذه 

كما  ال�صوئي،  باملا�صح  امل�صورة  الوثائق 

م�صاء دلياًل على املعاملة التي  ميثل هذا االإ

مّت القيام بها.

موال.. وزيادة الن�ضاط  تدفق الأ

القت�ضادي

نظمة  االأ ه��ذه  مثل  اأن  فيه  ال�صك  وم��ا 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ���ص��رع��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

�صريع  ب�صكل  م��وال  االأ وتدفق  االقت�صادية 

زيادة  يف  امل�صاهمة  �صاأنه  من  وهو  واآم��ن، 

وت�صجيع  واال�صتثمار  االقت�صادي  الن�صاط 

العمل حيث يتم خاللها حتويل النقود من 

ح�صابات العمالء اإىل ح�صابات اأ�صخا�ض اأو 

ي م�صرف يف  هيئات اأخرى يف اأي فرع والأ

من  ال�صهرية  املرتبات  كدفع  اأخ��رى  دول��ة 
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ح�صاب  اإىل  العمل  �صاحب  ح�صاب 

اأو دفع املعا�صات ال�صهرية  املوظفني، 

واملعا�صات  التاأمني  هيئة  ح�صاب  من 

التزامات  دفع  اأو  امل�صتفيدين،  اإىل 

دورية من ح�صاب العميل اإىل امل�صالح 

و�صريعة،  �صل�صة  بطريقة  اخلدمية 

املدفوعات  ت�صوية  خالله  يتم  كما 

الت�صوية  نظام  طريق  عن  امل�صرفية 

جمالية بالوقت احلقيقي.  االإ

تفا�ضيل فنية 

ج��ه��زة  االأ ف���اإن  فنية  ناحية  م��ن 

امل��ق��ا���ص��ة  ن���ظ���ام  امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 

لكرتونية، عبارة عن حمطة طرفية  االإ

اإىل جانب  تتكون من جهاز كمبيوتر 

بال�صبكة  يرتبطان  �صوئية  ما�صحة 

منط  ال��ن��ظ��ام  ويعتمد  امل�����ص��رف��ي��ة. 

مزود اخلدمة الذي ي�صرتط مركزية 

قواعد البيانات والتطبيقات، اإ�صافة 

برئا�صتها  امل�صارف  فروع  ربط  اإىل 

اخلدمة،  مبركز  الرئا�صات  ورب��ط 

اإدارة  و�صهولة  التكلفة  تقليل  بغر�ض 

 Æال��ن��ظ��ام وال���دع���م ال��ف��ن��ي، وت��ف��ر

�صا�صية. امل�صارف ملهامها االأ

هذا  اأن  وه��و  مهمة  نقطة  تبقى 

ال�صوابط  من  ا  بع�صً يفر�ض  النظام 

منها  ع����ربه،  امل��ت��داول��ة  ل��ل�����ص��ي��ك��ات 

يف  اأ�صا�صًيا  ركًنا  يعترب  التاريخ  اأن 

ال�����ص��ي��ك، وع��ل��ي��ه ي�����ص��رتط ال��ن��ظ��ام 

رقام  باالأ ال�صيك  على  التاريخ  تدوين 

وب�����ص��ورة م��ت��ك��ام��ل��ة ودق��ي��ق��ة، كما 

اأي  قبول  ع��دم  البنك  على  ي�صرتط 

�صيكات حتتوي على خانتني يف مو�صع 

البنوك  التاريخ، كما تلزم ال�صوابط 

اأو  تعطيل  اأو  �صطب  اأي  اإج��راء  عدم 

اإليها  امل�صلمة  ال�صيكات  على  اإلغاء 

�صلمت  ك��م��ا  واإع��ادت��ه��ا  للتح�صيل 

ورقة  بها  مرفًقا  العميل  اإىل  اإليها 

كتابة  حالة  ويف  اإعادتها،  �صبب  تبني 

رق����ام  واالأ ب��احل��روف  ال�صيك  مبلغ 

تكون  االختالف  عند  فالعربة  مًعا، 

للمكتوب باحلروف.

ريم أسعد
كاتبة اقت�صادية

مبنا�صبة وفاة العامل الكبري الدكتور م�صطفى حممود رحمه اهلل راأيت اأن اأنقل 

عنه اإحدى روائع كتاباته )باخت�صار( لعّلنا ننهل من نبع احلكمة الذي حباه به اهلل 

تعاىل جاعاًل ذلك يف ميزان ح�صناته.

 يف مقال بالعنوان اأعاله ن�صرت يف كتابه »يف احلب واحلياة« ي�صف فيها انح�صار 

بالدة  وّلدت  التي  البدنية  ال�صهوات  نحو  اآدم  ابن  اندفاع  ب�صبب  ن�صانية  االإ احل�صارة 

العقل ومر�ض اجل�صد.

ن�صان يعتقد يف قرارة نف�صه اأنه رجل �صالح وقريب اإىل  يقول الكاتب الراحل اإن »االإ

اهلل، ورمبا زاد باأنه �صحية لهذا الع�صر ال�صرير، واأنه يف القاع بينما يجب اأن يكون يف 

نه طيب وابن حالل وح�صن النية يعامل اهلل وال يعامل النا�ض. ورمبا  القمة، وكل هذا الأ

كان هذا املتكلم اإيراده ال�صهري األف جنيه )وهو مرتب عال مبقايي�ض ال�صبعينيات يف 

دولة م�صر( وعلى بابه �صيارة مالكي.

علوم  »اإحياء  الغزايل  كتاب  من  �صطور  ب�صعة  يقراأ  اأن  الطريف  من  يكون  ورمبا 

الدين« عن طباع النا�ض ال�صاحلني وماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يعي�صون ليعرف اأين 

مكانه يف درجات ال�صالح.

الغزايل، فهاهو اجلرال  اأيام  العامل تغري كثرًيا منذ  اأن  الكاتب: ويبدو  وي�صرت�صل 

�صارل ديجول – حاكم فرن�صا يف اخلم�صينيات-  يف اإحدى خطبه لل�صعب الفرن�صي يقول: 

اإىل  – اإ�صارة   »Íصنًفا من اجل� وثالثني  و�صتة  مائة  ي�صنع  �صعًبا  اأحكم  كيف  اأفهم  »ال 

نتاجية. بالدة هذا ال�صعب وتقاع�صه عن االإ

عدد  من  تعجب  �صوف  خمبز  اأفقر  ويف  القاهرة  قلب  يف  »وهنا  الكاتب  يقارن  ثم 

�صناف التي تخرج من القمح وحده .. الكعك والتورتة واجلاتوه..اإلخ اإىل هذه الدرجة  االأ

ن�صان الطيب ببطنه وينفق الوقت يف الت�صنيف والتاأليف لي�صبع �صهوة لن ت�صبع  ين�صغل االإ

فاإن حكم احل�صارة وحكم  الرجل  الدين على مثل هذا  النظر عن حكم  اأب��ًدا. وب�صرف 

ن اأي اإنتاج يحتاج اإىل  ن�صان �صاقط واأنه م�صتهلك ياأخذ وال يعطي الأ العقل اأن مثل هذا االإ

املطاحن  وابتكارات   Íاجل اأنواع  بني  ن�صان  االإ هذا  ومثل  الذهن،  وتركيز   Æوالتفر الوقت 

لنف�صه  منه خري  يبقى  لن  التلفزيونية  وال�صهرات  فالم  االأ وع�صرات  امل�صتح�صرات  واألوف 

�صرار والرت�صد واآثر املوت ال�صريع اللذيذ  ن�صان قتل نف�صه مع �صبق االإ خرين، هذا االإ وال لالآ

حمرتًقا ب�صهوته.. اإنه مرتكب جلرمية تبديد احلياة.

وللحديث بقية اإن �صاء اهلل

ريم أسعد

خنزير طيب جًدا

زوايا
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يهدف باب ثقافة ا�ضتثمارية لزيادة وعي القارÇ حول اأ�ضا�ضيات ال�ضوق عرب تقدË �ضرح مب�ض§ ويف 

اإذا  �ضهم عن معرفتها  الأ ب�ضوق  اأو مهتم  ي متداول  التي لغنى لأ �ضا�ضية  الأ للم�ضطلحات  �ضهلة  لغة 

اأراد ال�ضتثمار يف ال�ضوق، واملعرفة وحدها عزيزي القارÇ هي التي متكنك من ا◊كم على اأداء �ضركة 

القرار  �ضاحب  اأنت  جتعلك  التي  هي  ا  اأي�ضً واملعرفة  ل،  اأم  فيها  لال�ضتثمار  منا�ضبة  كانت  اإذا  وما  ما 

ال�ضتثماري واأن لتن�ضاق خلف ال�ضائعات، ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 

وزيادة  املتداولني  لدى  املالية  الثقافة  ون�ضر  لزيادة  )تداول(  املالية  ال�ضوق  و�ضركة  املالية  ال�ضوق 

املفاهيم  من  جديدة  جمموعة   Çالقار عزيزي  لك  نقدم  العدد  هذا  ويف  لديهم.  ال�ضتثماري  الوعي 

وامل�ضطلحات املالية يف �ضكل مب�ض§.

 عندما ترتفع اأ�صعار الفائدة املدفوعة تبًعا 
للمبلغ الذي ت�صتثمره.

 TIERED
 INTEREST

RATES

 TIGHT
MARKET

 اأي �صوق ن�صط ولكن �صمن حتركات �صعرية 
�صحلة.

جمالية: وهي العائدات من   العائدات االإ
العمليات الت�صغيلية وغريها من العائدات مثل 

�صول وغريها. ارتفاع اأ�صعار االأ

 TOTAL
RETURN

 الديون املعدمة اأو ال�صامة وهي الديون التي 
من امل�صتبعد اأن يقوم املقرت�صون ب�صدادها.

TOXIC
DEBTS

ن�صيحة اأو معلومة لل�صراء اأو للبيع.

TIP

 �صوق نقدي �صحل اأو �صحيح، وهو ظرف 
اقت�صادي يتميز بندرة االئتمان، ويعزى ذلك 

عادة اإىل اإجراءات يتخذها �صانع ال�صيا�صة 

النقدية للتحكم بعر�ض النقد.

 TIGHT
MONEY

 عقد اخليار: هو احلق ب�صراء اأو بيع �صهم اأو 
اأي ورقة مالية ب�صعر معني يف امل�صتقبل ومع 

الزمن اأ�صبح هناك �صوق قائم وفاعل لتجارة 

هذه العقود.

 TRADED
OPTIONS

 قاعدة التداول يف البور�صة: وهي املكان الذي 
وراق  يلتقي فيه الباعة وامل�صرتون للتداول يف االأ

املالية املدرجة يف البور�صة.

 TRADING
FLOOR
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ن�صبة مئوية من ال�صندوق امل�صرتك، يتم 

اقتطاعها من امل�صاهمني لتمويل نفقات مثل 

االإعالن.

 TWELVE B-I
FEES

�صدار العا�صر( امل�صدر: دليل امل�صطلحات اال�صتثمارية )هيئة  ال�صوق املالية االإ

طر املحددة ل�صروط   وثيقة ر�صمية ت�صع االأ
ال�صندوق.

 TRUST
DEED

ورقة مالية اأو �صهم ال يعود بالنفع على 

امل�صتثمر.

TURNKEY

�صعار   اجتاه �صعري: التحرك اأو التغري يف االأ
�صعوًدا اأو هبوًطا ملدة تزيد عن 6�صهور.

TREND

TRADING 
AUTHOR-
ISATION

وكالة اأو توكيل للمتاجرة.

 خط االجتاه: خط ي�صعه املحللون الفنيون 
للتنبوؤ باجتاه �صعري، فاإذا كان اخلط فوق 

�صعار فاإن االجتاه ال�صعري اإىل  م�صتوى االأ

هبوط، والعك�ض �صحيح.

TRENDLINE

 طريقة ميكن فيها ل�صخ�ض اأو جمموعة 
اأ�صخا�ض وهم »املوؤمتنون على اال�صتثمار« 

متابعة اال�صتثمارات.

 TRUST
HOLDING

 احت�صاب م�صارب الربحية اعتماًدا 
على اإيرادات العام ال�صابق.

 TRAILING
P-E RATIO
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وامر غري املعلنة؟ وما هي اآليتها؟ ما هي الأ

ك��ر احل��دي��ث م��وؤخ��ًرا ع��ن وح���دات ال�سناديق 

ال��ق��اب��ل��ة ل���ل���ت���داول، ه���ل امل��ق�����س��ود ب��ه��ا ���س��ن��ادي��ق 

ال�ستثمار التقليدية اأم اأن هناك اأنواعا اأخرى من 

ال�سناديق �سيتم طرحها لحًقا؟

القابلة  اال�صتثمار  �صناديق  وحدات  تختلف 

من  التقليدية  ال�صناديق  وح��دات  عن  للتداول 

دارية  االإ الر�صوم  وانخفا�ض  املخاطرة  قلة  حيث 

ال�صوق  من  يومي  ب�صكل  وال�صراء  البيع  و�صهولة 

مبا�صرة.

ون�ضتمر يف التوا�ضل يف هذا العدد مع اأ�ضئلتكم وا�ضتف�ضاراتكم ومقرتحاتكم التي ن�ضعد بها وبالرد عليها وناأمل 

�ضا�ضي. يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي اأ�ضميناه )ج�ضور( فهو منكم واإليكم واأنتم وره الأ

�ضهم Áكنكم الت�ضال بخدمة العمالء يف مركز  رباح و�ضهادات الأ ولال�ضتف�ضار عن املحافظ ال�ضتثمارية والأ

اليداع ل�ضركة ال�ضوق املالية ال�ضعودية تداول هاتف 012189090

Áيل: للتوا�ضل مع هذا الباب يرجى اإر�ضال امل�ضاركة على الإ

magazine@tadawul.com.sa 

ملاذا تن�سر قوائم كبار املالك؟

ف�صاح  �صواق على رفع م�صتوى ال�صفافية واالإ تقوم االأ

جراء يعترب جزءا من ذلك. وهذا االإ

اأو  )ع��ر���ض  ك��ب��رية  كميات  ذات  اأوام����ر  ه��ي 

فقط  ج��زء  ع��الن عن  االإ يتم  ج��ًدا،  كبرية  طلب( 

وعند  م��رة،  كل  �صهم(   4000 عن  يقل  )ال  منها 

ولوية – واآليات  وامر )االأ ظهورها تعامل كباقي االأ

التنفيذ(.

غالق؟ كيف يتم احت�ساب �سعر الإ

يتم حتديد �صعر االإغالق يف ال�صوق على اأ�صا�ض 

اأن ال تقل قيمة ال�صفقة عن 15000 ريال �صعودي.

ات
سار

تف
س

ا

وقت   êخ��ار �سفقات  بتنفيذ  ال�سوق  ت�سمح  ه��ل 

التداول؟

�صفقات التداول ال تتم خارج اأوقات التداول، ومتى 

اأغلق ال�صوق ال يتم تنفيذ اأي �صفقة كانت.
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ه��ل ه��ن��اك ت��وج��ه ل���دى ���س��رك��ة ال�����س��وق املالية 

ف�ساح  }تداولz لزيادة كمية املعلومات التي يتم الإ

عنها و ن�سره حالًيا؟

جميع  لتغطية  ت�صعى  املالية  ال�صوق  »تداول« 

ف�صاح عنها اإما على موقع تداول اأو  خبار واالإ االأ

يف جملة تداول ال�صهرية.

 اأنا اأحد الطلبة و اأقوم حالًيا باإعداد درا�سة عن ال�سوق و اأحتاê لبع�س البيانات التاريخية، 

كيف يل احل�سول عليه؟

»تداول« ال�صوق املالية متد الباحثني باملعلومات املطلوبة على اأ�صا�ض خطاب موجه وم�صدق من اجلامعة اأو املنظمة ي�صرح 

الطلب واملراد به ويو�صح عالقة الباحث باجلامعة اأو املنظمة.

كيفية  ت��و���س��ح  اإج�����راءات مكتوبة  ت��وج��د  ه��ل 

و�ساطة  �سركة  من  املحفظة  ملحتويات  التحويل 

اإىل اأخرى؟

نعم، ومتوفر لدى �صركات الو�صاطة.

���س��اف��ة م��وؤ���س��رات خا�سة  ه��ل ه��ن��اك ت��وج��ه لإ

بهذه ال�سناديق؟

قد تدعو احلاجة م�صتقباًل اإىل اإ�صافة موؤ�صر 

اأو موؤ�صرات تتابع اأداء هذه ال�صناديق يف ال�صوق.

للعمولت،  الو�ساطة  �سركات  خ�سومات  تتباين 

هل هناك �سوابط لذلك ؟ و ما هي احلدود الدنيا 

للعمولة املحت�سبة؟

العموالت  ح��ددت  حيث  ���ص��واب��ط،  هناك  نعم 

ا�صتثناء  دون  للجميع   0.0012 يبلغ  اأعلى  ب�صقف 

و ترك املجال للتفاو�ض على ن�صبة اخل�صم.
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األسواق الخليجية 
مل تكن موؤ�صرات اأ�صواق املال اخلليجية على توافق فيما بينها هذا ال�صهر، فقد اتخذ كل موؤ�صر �صلوك خا�ض به ، فموؤ�صر 

�صواق  االأ موؤ�صرات  مابني  اأداء  ف�صل  االأ هو  كان  وقد  ال�صهر،  بداية  منذ  تقريبا  اأفقي  ب�صكل  �صار  ال�صعودية  املالية  ال�صوق 

وراق املالية، فقد �صارا ب�صكل اأفقي يف بداية ال�صهر اإال  خرى، اأما موؤ�صر �صوق الكويت وموؤ�صر �صوق البحرين لالأ اخلليجية االأ

وراق املالية فقد تذبذب خالل ال�صهر ب�صكل حاد اإال  اأنهما بدءا باالنخفا�ض ب�صكل حاد بعد ذلك، اأما موؤ�صر �صوق الدوحة لالأ

وراق املالية فقد اأقفل ب�صكل �صلبي  اأنه اأقفل ب�صكل اإيجابي طفيف مقارنة مع اإقفال ال�صهر املا�صي. اأما موؤ�صر �صوق دبي لالأ

بعد التذبذبات احلادة. وقد كان اأف�صل املوؤ�صرات اأداء موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(، يليه بعد ذلك موؤ�صر �صوق 

وراق املالية يليه  وراق املالية. اأما اأكرث املوؤ�صرات �صلبية فقد كان موؤ�صر �صوق الكويت لالأ الدوحة ثم موؤ�صر �صوق م�صقط لالأ

وراق املالية. موؤ�صر �صوق البحرين ثم موؤ�صر �صوق دبي لالأ

هم
س

األ
ق 

وا
س

أ

�سواق اخلليجية خالل �سهر نوفمر عام 2009 م �سهم ال�سعودية مقارنة بالأ اأداء �سوق الأ
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األسواق العالمية 
اأغلقت معظم موؤ�صرات اأ�صواق املال العاملية ب�صكل اإيجابي مقارنة بال�صهر املا�صي، وذلك بعد اأن �صار معظمها ب�صكل 

 NIKKEI مت�صق فيما بينها، ماعدا موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودي الذي �صار ب�صكل اأفقي منذ بداية ال�صهر، وموؤ�صر

خرى.  وبالن�صبة للم�صار الذي اتخذ من معظم اأ�صواق  �صواق املالية االأ 225 الذي اتخذ م�صارا �صلبيا خمالفا ملوؤ�صرات االأ

املال العاملية فقد كانت البداية اإيجابية، واتخذ م�صارا �صاعدا تاله بعد ذلك انخفا�صات ب�صيطة وبع�ض التذبذب، اإال 

اأن االإغالق يف نهاية ال�صهر كان اإيجابيا.

وقد كان اأف�صل املوؤ�صرات اأداء موؤ�صر �صوق FTSE 100 تاله بعد ذلك موؤ�صر NASDAQ ثم موؤ�صر DAX اأما املوؤ�صرات 

.CAC 40 تاله موؤ�صر تداول ثم موؤ�صر NIKKEI 225 كرث �صلبية فهو موؤ�صر االأ

�سواق العاملية خالل �سهر نوفمر عام 2009 م �سهم ال�سعودية مقارنة بالأ اأداء �سوق الأ
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الطاقة: �صارت اأ�صعار العقود امل�صتقبلية لقطاع الطاقة ب�صكل متذبذب طوال ال�صهر، فقد �صارت اأ�صعار العقود امل�صتقبلية للنفط ب�صكل 

وىل، اإال اأنها بداأت بعدها بالهبوط ثم التذبذب حتى نهاية ال�صهر، وقد اأقفلت اأ�صعار العقود امل�صتقبلية للنفط عند  يام االأ ت�صاعدي يف االأ

م�صتوى مقارب ملا افتتحت به ال�صهر. 

�صبوع الثالث من �صهر نوفمرب، اإال اأنها اتخذت م�صارا  اأما العقود امل�صتقبلية للغاز الطبيعي فقد كانت اأ�صعارها ت�صري ب�صكل متذبذب حتى االأ

هابطا يف اآخر يومني من التداول لتغلق على انخفا�ض مقارنة ببداية ال�صهر.

احلبوب: تفاوت اأداء العقود امل�صتقبلية للحبوب من �صلعة اإىل اأخرى، فقد �صارت اأ�صعار العقود امل�صتقبلية للذرة ب�صكل اإيجابي يف بداية ال�صهر، 

خرية من ال�صهر وتغلق مرتفعة مقارنة مع بداية ال�صهر. يام االأ اإال اأنها بداأت باالنخفا�ض التدريجي بعد ذلك، وترتد ب�صكل اإيجابي يف االأ

العقود المستقبلية للسلع:

Soybeansفول ال�سويا

Crude Oil Brentالنفط
Natural Gasالغاز

Cornالذرة

76

77

78

79

80

82

81

75

11
/02

/20
09

11
/04

/20
09

11
/06

/20
09

11
/08

/20
09

11
/10

/20
09

11
/12

/20
09

11
/14

/20
09

11
/16

/20
09

11
/18

/20
09

11
/20

/20
09

11
/22

/20
09

11
/24

/20
09

11
/26

/20
09

11
/28

/20
09

11
/30

/20
09

5.3

5.2

5.1

5

4.8

4.9

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

11
/02

/20
09

11
/04

/20
09

11
/06

/20
09

11
/08

/20
09

11
/10

/20
09

11
/12

/20
09

11
/14

/20
09

11
/16

/20
09

11
/18

/20
09

11
/20

/20
09

11
/22

/20
09

11
/24

/20
09

11
/26

/20
09

11
/28

/20
09

11
/30

/20
09

405

410

400

395

390

385

380

375

370

365

360

11
/0

2/
20

09
11

/0
3/

20
09

11
/0

4/
20

09
11

/0
5/

20
09

11
/0

6/
20

09
11

/0
7/

20
09

11
/0

8/
20

09
11

/0
9/

20
09

11
/1

0/
20

09
11

/1
1/

20
09

11
/1

2/
20

09
11

/1
3/

20
09

11
/1

4/
20

09
11

/1
5/

20
09

11
/1

6/
20

09
11

/1
7/

20
09

11
/1

8/
20

09
11

/1
9/

20
09

11
/2

0/
20

09
11

/2
1/

20
09

11
/2

2/
20

09
11

/2
3/

20
09

11
/2

4/
20

09
11

/2
5/

20
09

11
/2

6/
20

09
11

/2
7/

20
09

11
/2

8/
20

09
11

/2
9/

20
09

11
/3

0/
20

09

1060

1040

1020

1000

980

960

11
/0

2/
20

09
11

/0
3/

20
09

11
/0

4/
20

09
11

/0
5/

20
09

11
/0

6/
20

09
11

/0
7/

20
09

11
/0

8/
20

09
11

/0
9/

20
09

11
/1

0/
20

09
11

/1
1/

20
09

11
/1

2/
20

09
11

/1
3/

20
09

11
/1

4/
20

09
11

/1
5/

20
09

11
/1

6/
20

09
11

/1
7/

20
09

11
/1

8/
20

09
11

/1
9/

20
09

11
/2

0/
20

09
11

/2
1/

20
09

11
/2

2/
20

09
11

/2
3/

20
09

11
/2

4/
20

09
11

/2
5/

20
09

11
/2

6/
20

09
11

/2
7/

20
09

11
/2

8/
20

09
11

/2
9/

20
09

11
/3

0/
20

09



53العدد 38 دي�سمرب 522009 العدد 38 دي�سمرب 2009 53العدد 38 دي�سمرب 522009 العدد 38 دي�سمرب 2009

�صبوع الثاين من �صهر  رز، فقد �صارت اأ�صعارها ب�صكل اأفقي على مدار ال�صهر، ماعدا انخفا�ض ب�صيط يف االأ اأما العقود امل�صتقبلية لعقود االأ

فقي الذي بداأه يف بداية ال�صهر. نوفمرب، اإال اأنه عاود ال�صعود ويتخذ امل�صار االأ

رز، فقد بداأت تداوالت اأ�صعار القمح ب�صكل اإيجابي  اأما العقود امل�صتقبلية للقمح وفول ال�صويا فقد �صارت ب�صكل خمتلف عن الذرة واالأ

واتخذت م�صارا �صاعدا حتى نهاية ال�صهر.

وىل من �صهر نوفمرب، ثم اتخذت بعدها  يام االأ اأفقي يف االأ اأ�صعارها ت�صري ب�صكل  بالن�صبة للعقود امل�صتقبلية لفول ال�صويا، فقد بداأت 

م�صارا �صاعدا حتى نهاية ال�صهر.

املعادن الثمينة: حقق الذهب م�صتويات قيا�صية خالل �صهر نوفمرب، فقد انطلق منذ بداية ال�صهر ب�صكل ايجابي واأغلق على ارتفاع كبري 

مقارنة باإغالق ال�صهر املا�صي.

�صعار ب�صكل اأفقي. يام والتي �صارت فيه االأ وبالن�صبة للعقود امل�صتقبلية فقد �صارت باإيجابية طوال ال�صهر، ماعدا بع�ض االأ

Wheat القمح Rough Rice رز الأ

Goldالذهب
Silverالف�سة
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( نوفمر 2009م 

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

4%2432,91511.17%1958,345,11615.71%23,364,992,048.6515.14اجلزيرة كابيتال

1%1638,38416.47%2976,245,16516.01%23,176,749,184.6015.02�صركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 2%3633,40416.34%3688,573,54311.29%18,052,161,403.0011.70 االأ

3%7532,64413.74%4616,284,87110.10%16,814,440,590.7010.90 �صامبا كابيتال

5%6429,66611.08%5616,643,44310.11%16,341,476,446.3010.59فرن�صي تداول 

وراق املالية 6%4312,4358.06%6638,974,40910.48%16,176,343,820.5510.48�صاب لالأ

8%5243,8566.29%7626,110,15710.27%13,157,485,545.708.53العربي لال�صتثمار

7%8289,1147.46%8288,138,1454.72%8,131,593,335.155.27الريا�ض املالية

9%994,8952.45%9189,008,3223.01%4,769,314,524.953.09 اال�صتثمار كابيتال

11%1069,3931.79%10131,222,1942.15%3,789,918,255.402.46ال�صعودي الهولندي املالية

10%1174,5401.92%11108,425,8301.78%2,812,264,045.501.82�صركة البالد لال�صتثمار

12%1340,2691.04%1262,610,3931.03%1,918,255,838.051.24 فالكم للخدمات املالية

14%1212,4170.32%1366,520,1481.09%1,791,344,204.251.16  كريديت �صوي�ض العربية ال�صعودية

13%1416,8910.44%1424,713,6720.41%651,037,892.950.42 اأ�صول املالية

16%167,3370.19%1518,162,2420.30%579,280,901.400.38 هريمي�ض ال�صعودية 

17%157,2670.19%1620,017,4210.33%541,200,809.750.35جدوى لال�صتثمار 

15%179,6680.25%1713,797,3010.23%383,502,595.200.25االوىل جوجيت للو�صاطة املالية

18%187,1630.18%1811,197,6170.18%381,012,179.600.25  رنا لال�صتثمار  

وراق املالية 20%233,5440.09%194,619,2700.08%296,416,338.200.19دويت�صه لالأ

19%194,1610.11%208,619,9770.14%239,864,899.100.16 بايونريز ال�صعودية

22%202,8260.07%216,634,6710.11%212,416,109.750.14مورغان �صتانلي ال�صعودية  
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نرتنت( نوفمرب 2009م  اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االإ

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

النرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن طريق 

اإلنرتنت

%582.19%355,79912.98%180.39%770,404,81321.71%182.59%19,296,276,318.7520.49اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %179.09%500,98318.28%272.06%496,195,69213.98%275.19%13,573,576,064.3514.41 االأ

%287.30%465,02116.97%478.26%482,284,69013.59%377.25%12,988,968,460.5513.79 �صامبا كابيتال

%484.17%361,66113.20%379.18%488,272,67513.76%479.09%12,925,136,121.6013.72 فرن�صي تداول

21%243,4910.09%224,159,7490.07%174,456,394.900.11 �صركة وثيقة املالية 

24%212,2980.06%234,710,4670.08%141,690,541.350.09جمموعة النفيعي لال�صتثمار

23%252,3920.06%242,826,5650.05%118,054,298.100.08�صعاع كابيتال

و�صط لال�صتثمار املايل  25%221,9040.05%254,694,2460.08%113,522,103.200.07 �صركة ال�صرق االأ

29%266530.02%262,213,4020.04%41,363,797.300.03وطن لال�صتثمار

28%286850.02%271,073,9450.02%39,974,021.500.03 عودة العربية ال�صعودية

�صتثمار مارات خلدمات االإ 26%278550.02%281,741,9980.03%39,944,041.450.03  االإ

27%298080.02%29901,0820.01%25,760,032.650.02جمموعة التوفيق املالية

31%303170.01%30789,0020.01%14,899,102.500.00 املال �صكيوريتيز 

30%313890.01%31504,9320.01%13,828,564.000.01  اأرباح املالية 

32%322130.01%32367,0000.01%11,673,011.550.01بيت اال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(

33%33370.00%3310,6870.00%460,092.750.00 جمموعة الدخيل املالية جمموعة

34%34210.00%3410,2480.00%237,237.700.00 بي اإم جي املالية 

154,316,934,207.706,098,867,2303,876,852

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( نوفمر 2009م 

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة
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%360.14%383,92514.01%539.55%386,151,25710.88%545.16%10,466,138,489.7011.11�صركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية %754.30%169,6526.19%644.86%286,613,9008.08%647.01%7,603,716,286.558.07�صاب لالأ

%660.95%176,2156.43%854.19%156,131,4364.40%755.26%4,493,415,509.104.77 الريا�ض املالية

%851.78%126,2694.61%730.45%190,647,6765.37%833.57%4,417,010,136.204.69العربي لال�صتثمار

%975.44%56,2302.05%966.72%72,346,7882.04%963.95%1,798,389,824.451.91 �صركة البالد لال�صتثمار 

%1247.40%32,8911.20%1238.51%50,531,7121.42%1047.43%1,797,512,238.251.91  ال�صعودي الهولندي املالية

%1090.83%36,5781.33%1086.60%54,217,7961.53%1189.60%1,718,726,873.951.82  فالكم للخدمات املالية 

%1137.18%35,2781.29%1127.18%51,376,7891.45%1228.11%1,340,762,243.101.42اال�صتثمار كابيتال

%1397.54%16,4760.60%1395.82%23,680,5920.67%1397.09%632,117,289.600.67 اأ�صول املالية

وىل جوجيت للو�صاطة املالية %1497.87%9,4620.35%1498.28%13,559,7720.38%1498.02%375,908,098.950.40االأ

%1588.92%6,3690.23%1588.27%9,884,5140.28%1588.86%338,579,439.200.36 رنا لال�صتثمار 

%1772.72%1,6710.06%1774.95%3,530,4400.10%1676.26%108,048,418.000.11جمموعة النفيعي لال�صتثمار

%1625.99%1,8890.07%1626.05%5,214,6650.15%1717.58%95,143,504.250.10جدوى لال�صتثمار

%1920.93%8710.03%1835.30%3,042,6610.09%1837.39%89,685,494.100.01 بايونريز ال�صعودية

%1840.48%1,4130.05%1954.46%2,265,3350.06%1941.69%72,722,193.550.08 �صركة وثيقة املالية 

%2260.64%3960.01%2125.04%554,1920.02%2046.54%19,251,469.400.02 وطن لال�صتثمار

%2177.72%6280.02%2067.41%607,3770.02%2170.46%18,151,544.100.02 جمموعة التوفيق املالية

%2029.64%7090.03%2212.76%360,6070.01%2212.91%15,241,178.450.02�صعاع كابيتال

%235.07%3720.01%231.07%195,2340.01%231.00%5,804,468.050.01هريمي�ض ال�صعودية 

%256.94%220.00%244.31%33,9790.00%245.92%881,674.900.00املال �صكيوريتيز

%2467.57%250.00%2565.62%7,0130.00%2545.62%209,893.250.00جمموعة الدخيل املالية

94,191,373,232.353,548,111,6052,740,805

نرتنت( نوفمرب 2009م  اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االإ

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

النرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن طريق 

اإلنرتنت
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تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – نوفمبر  2009

�صهم  لالأ ج��م��ال��ي��ة  االإ ال��ق��ي��م��ة   ب��ل��غ��ت 

خالل  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف  املتداولة 

ريال،  مليار   77.16 نوفمرب 2009م   �صهر 

تداوالت  عن   )%32.28( قدره  بانخفا�ض 

كانت  والتي   ،2009 العام  من  اأكتوبر  �صهر 

113.9 مليار ريال، نفذت من خالل 1.94 

ف��راد  االأ مبيعات  بلغت  وق��د  �صفقة.  مليون 

68.57 مليار ريال اأي بن�صبة )88.9%( من 

ال�صراء  عمليات  اأما  ال�صوق  عمليات  جميع 

بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار   67.51 بلغت  فقد 

ال�صوق.بينما  )87.5%( من جميع عمليات 

 3.73 ال�صعودية  ال�صركات  مبيعات  بلغت 

 )%5.0( ن�صبته  ت�صكل  ما  اأي  ري��ال  مليار 

اأما عمليات ال�صراء فقد بلغت   5.13مليار 

بالن�صبة  اأما   .)%7.0( ن�صبيه  ما  اأي  ريال 

اإجمايل  بلغ  فقد  اال�صتثمارية  لل�صناديق 

ما  اأي  ري�����ال  م��ل��ي��ار    1.16 مبيعاتها  

فقد  ال�صراء  عمليات  اأم��ا   )%1.5( ن�صبته 

اأي ما ت�صكل ن�صبته  بلغت 1.12 مليار ريال 

)1.5%( يف حني بلغت مبيعات امل�صتثمرين 

اأي  ري����ال  م��ل��ي��ون   916.11 اخل��ل��ي��ج��ي��ني 

بلغت  فقد  للم�صرتيات  اأما  بن�صبة )%1.2( 

وقد   )%1.3( ن�صبته  م��ا  اأي  ري���ال  مليار 

املقيمني    العرب  امل�صتثمرين  مبيعات  بلغت 

اأي  ري���ال  1.31م��ل��ي��ار  خليجيني(  )ال��غ��ري 

بلغت  ح��ني  يف   )%1.7( ن�صبته  ت�صكل  م��ا 

بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار  م�صرتياتهم1.33 

جانب املقيمني فقد  )1.7%( اأما مبيعات االأ

بلغت139.01 مليون اأي ما ن�صبته )%0.2( 

وقد بلغت م�صرتياتهم119.90 مليون اأي ما 

عرب  جانب  االأ مبيعات  اأما   )%0.2( ن�صبته 

مليار   1.33 بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

اأما امل�صرتيات  اأي ما ن�صبته )%1.7(  ريال 

ما  وه��و  ري��ال  مليون   944.17 بلغت  فقد 

ت�صكل ن�صبته)1.2%(و ملزيد من التفا�صيل 

يرجى زيارة موقع )تداول(

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة الأ

88.9% 68,573,599,080.10 93.9% 1,819,257 88.4% 2,696,570,128  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديون 

87.5% 67,511,986,453.40 92.1% 1,784,961 86.1% 2,625,754,141  �صراء 

5.0% 3,731,455,566.50 2.0% 31,325 6.0% 185,457,229  بيع 

 �صركة 

7.0% 5,126,443,130.15 2.9% 55,562 9.0% 274,779,287  �صراء 

1.5% 1,156,459,105.05 0.8% 14,814 1.2% 38,075,597  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

1.5% 1,124,572,069.90 0.7% 14,491 1.1% 34,628,605  �صراء 

1.2% 916,114,568.45 0.7% 13,934 1.1% 33,302,401  بيع 

 اخلليجيني 

1.3% 1,002,826,843.60 0.9% 16,506 1.1% 34,909,524  �صراء 

1.7% 1,312,686,419.80 2.8% 53,389 1.6% 47,466,052  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمون  

1.7% 1,328,573,684.00 3.1% 60,587 1.6% 47,882,296  �صراء 

0.2% 139,008,771.95 0.3% 5,447 0.2% 5,502,299  بيع 

جانب املقيمون    )غري العرب واخلليجيني( االأ

0.2% 119,895,927.80 0.3% 5,995 0.1% 4,411,110  �صراء 

1.7% 1,329,143,592.00 0.0% 260 1.4% 43,059,909  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(االأ

1.2% 944,168,995.00 0.0% 324 0.9% 27,068,652  �صراء 

100.0% 77,158,467,103.85 100.0% 1,938,426 100.0% 3,049,433,615 اجماليات البيع

100.0% 77,158,467,103.85 100.0% 1,938,426 100.0% 3,049,433,615 اأجماليات ال�صراء
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القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 77.16 مليار ريال 
و 1.94 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر نوفمبر 2009 م

إجراءات الشركات 
 90 امل�صدرة  اأ�صهمها  لي�صبح عدد  لكل �صهم قائم  راأ�صمالها وذلك مبنح �صهم واحد جماين  الق�صيم   اأ�صمنت  · رفعت �صركة 

مليون �صه�����م، وذلك بتاريخ 2009/11/16 م.

املالية  لل�صوق  العام  املوؤ�صر  اأغلق  م   2009 نوفمرب  �صهر  نهاية  يف 

نقطة    87.27 مرتفعًا   6،355.82 م�صتوى  عند  )ت��داول(  ال�صعودية 

داء املوؤ�صر من بداية  ).1.39%( مقارنة بال�صهر ال�صابق. وبالن�صبة الأ

العام حتى تاريخه فقد حقق عائدًا ايجابيًا بن�صبة %32.33.

يوم  يف  ال�صهر  خ��الل  للموؤ�صر  اإغ���الق  نقطة  اأع��ل��ى  ك��ان��ت  وق��د 

2009/02/11 م عند م�صتوى 6،371.97 نقطة.

نوفمرب  �صهر  نهاية  يف  امل�صدرة  �صهم  لالأ ال�صوقية  القيمة  بلغت 

دوالر  مليار   329.94 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   1،237.27 م،   2009

اأمريكي، م�صجلة ارتفاعًا بلغت ن�ص����بته 1.55% عن ال�صهر ال�صابق.

2009 م،  نوفمرب  ل�صهر  املتداولة  �صهم  جمالية لالأ االإ القيمة  بلغت 

وذلك  اأمريكي  دوالر  مليار   20.58 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   77.16

بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته 32.28% عن ال�صهر ال�صابق.

�صهم املتداولة ل�صهر نوفمرب 2009 م، 3.05  وبلغ اإجمايل عدد االأ

مليار �ص����هم مقابل 4.72 مليار �صهم مت تداولها خالل ال�صهر ال�صابق، 

وذلك بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته %35.30.

 اأما اإجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل �صهر نوفمرب 2009 م، 

تنفيذها  2.77 مليون �صفقة مت  1.94 مليون �صفقة مقاب���ل  بلغ  فقد 

خالل �صهر اأكتوبر 2009 م، وذلك بانخفا�ض بلغت ن�ص����بته %29.92.

بلغ عدد اأيام التداول خالل �صهر نوفمرب 2009، 19 يومًا 

مقابل 21 يومًا خالل �صهر اأكتوبر 2009 م.

�سهم ح�سب القطاعات - نوفمر 2009 م   تداول الأ

Sectoral Activities - November 2009

Sector
جماىل الن�سبة اىل الإ �سهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�سبه اىل الإ �سهم املتداولة  الأ جماىل الن�سبه اىل الإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 10.64% 8,211,814,069.00 15.04% 458,919,383 6.41% 124,274 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 24.70% 19,055,934,999.80 23.88% 728,655,229 15.63% 302,928 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.17% 902,179,848.70 0.56% 17,116,198 1.20% 23,246 �صمنت االأ

Retail 3.91% 3,019,753,274.00 2.88% 87,855,178 5.46% 105,777 التجزئة

Energy & Utilities 0.41% 313,586,767.05 0.90% 27,499,417 0.33% 6,451 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 10.83% 8,355,020,237.90 7.39% 225,309,966 13.22% 256,208 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 3.34% 2,579,625,014.10 4.38% 133,625,001 3.54% 68,637 االت�صاالت وتقنية املعلومات

Insurance 17.45% 13,461,966,824.60 10.68% 325,945,719 25.24% 489,233 التاأمني

Multi-Investment 5.15% 3,972,097,041.40 6.68% 203,719,782 6.66% 129,049 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 6.83% 5,267,667,411.45 6.89% 210,280,595 7.80% 151,214 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 5.84% 4,507,552,472.10 4.89% 149,072,600 6.77% 131,204 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 7.16% 5,525,235,977.25 13.18% 402,149,659 4.14% 80,261 التطوير العقاري

Transport 1.11% 856,030,282.45 1.55% 47,162,758 1.65% 32,002 النقل

Media & Publishing 0.50% 385,356,896.55 0.48% 14,567,010 0.79% 15,354 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 0.97% 744,645,987.50 0.62% 18,804,929 1.17% 22,588 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 77,158,467,103.85 100.00% 3,050,683,424 100.00% 1,938,426 االإجمايل
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اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأكتوبر - 2009 م نوفمر - 2009 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD  % Change October - 2009 November - 2009

Banks & Financial Services 24.92% 1.92% 16,662.86 16,983.39 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 68.70% 1.87% 5,251.16 5,349.27 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 27.69% 0.34% 3,888.07 3,901.23 �صمنت االأ

Retail 19.24% 0.66% 4,422.28 4,451.32 التجزئة

Energy & Utilities 21.69% -0.70% 4,185.09 4,156.00 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 33.86% 3.71% 4,982.88 5,167.76 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 10.95% -1.35% 1,851.75 1,826.78 ت�صاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 95.76% 0.59% 1,186.39 1,193.39 التاأمني

Multi-Investment 25.38% -0.09% 2,576.15 2,573.71 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 47.44% 3.92% 4,667.28 4,850.38 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 1.08% 1.42% 3,907.36 3,962.71 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 8.27% -0.89% 3,511.28 3,480.08 التطوير العقاري

Transport 18.27% 2.04% 3,419.40 3,489.08 النقل

Media & Publishing 6.16% -3.65% 1,965.42 1,893.63 االإعالم والن�صر

Hotel & Tourism 54.86% 0.15% 6,164.97 6,174.12 الفنادق وال�صياحة

مقارنة معلومات التداول عن �سهر نوفمر 2009 م مع  �سهر اأكتوبر 2009 م

Comparing Trading Information for November 2009 with October 2009

Trading Information
ن�سبة التغري October  اأكتوبر November   نوفمر

معلومات التداول

% Change 2009 2009

Transactions -29.92% 2,765,858 1,938,426 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded -35.30% 4,715,109,410 3,050,683,424 �صهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) -32.28% 113,932,369,082.50 77,158,467,103.85 �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 21 19   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -22.54% 131,708 102,022 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -28.49% 224,529,020 160,562,286 �صهم املتداولة * املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -25.15% 5,425,350,909 4,060,971,953 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 1.55% 1,218.33 1,237.27 �صهم امل�صدرة )مليار ريال( القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 1.39% 6,268.55 6,355.82  املوؤ�صر العام  )نقطة(

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�صركات 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر نوفمر 2009 م مع �سهر نوفمر 2008 م

Comparing Trading Information for November 2009 with November 2008

Trading Information
ن�سبة التغري November   نوفمر November   نوفمر

معلومات التداول

% Change 2008 2009

Transactions -46.15% 3,599,572 1,938,426 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded -56.11% 6,950,234,480 3,050,683,424 �صهم املتداولة * عدد االأ

Value Traded (SR) -40.52% 129,713,041,775.60 77,158,467,103.85 �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 22 19   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -37.65% 163,617 102,022 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -49.18% 315,919,749 160,562,286 �صهم املتداولة * املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -31.12% 5,896,047,353 4,060,971,953 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 35.38% 913.95 1,237.27 �صهم امل�صدرة )مليار ريال( القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 34.14% 4,738.14 6,355.82 املوؤ�صر العام  )نقطة (

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءاآت ال�صركات
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�سهم ح�سب القطاعات - نوفمر 2009م تداول الأ

Sectoral Activities - August 2009

كر ارتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق نوفمر 2009 م مع اأكتوبر 2009 م )ال�سركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of  November 2009 with October 2009)

Company
ن�سبة التغري

2009/10/31 2009/11/25 ال�سركة

% Change

Anaam Holding 21.01% 64.25 77.75 انعام القاب�صة

Tawuniya 16.73% 61.25 71.50 التعاونية

Jazan Development 13.48% 11.50 13.05  جازان للتنمية

Real Estate 9.16% 25.10 27.40 العقارية

FIPCO 8.68% 66.25 72.00 فيبكو

كر اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق نوفمر 2009 م مع اأكتوبر 2009 م )ال�سركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of November 2009 with October 2009)

Company
ن�سبة التغري

2009/10/31 2009/11/25 ال�سركة

% Change

Trade Union -12.42% 32.20 28.20 االحتاد التجاري

Tihama -10.67% 30.00 26.80 تهامة لالعالن

Sharqiya Dev Co -10.34% 46.40 41.60 ال�صرقية للتنمية

Shams -7.32% 41.00 38.00 �صم�ض

SALAMA -7.06% 67.25 62.50  �صالمة
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TASI & Valume Traded - November 2009 �سهم املتداولة- نوفمر 2009م �سهم جميع ال�سركات والأ موؤ�سر تداول لأ

بااملاليني

كر ن�ساطا - نوفمر 2009 م ال�سركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - November 2009

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  عدد ال�سفقات

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions

Alinma 4.17% 65.02% 80,808 االإمناء

Saudi Kayan 3.95% 25.26% 76,525 كيان ال�صعودية

Al Baha 3.49% 52.40% 67,619 الباحة

Saudi Fisheries 2.95% 22.33% 57,223 �صماك االأ

MA>ADEN 2.86% 36.62% 55,377 معادن

كر ن�ساطا - نوفمر 2009 م ال�سركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - November 2009

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع ال�سهم املتداولة 

ال�سركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 13.24% 88.02% 403,941,055 االإمناء

Saudi Kayan 10.38% 43.47% 316,762,429 كيان ال�صعودية

Emaar E.C 6.28% 47.61% 191,450,037 اإعمار

Dar Al Arkan 5.22% 39.61% 159,308,274 ركان دار االأ

MA>ADEN 4.60% 66.74% 140,336,212 معادن

كر ن�ساطا - نوفمر 2009 م ال�سركات اخلم�س الأ

Top Five Active Stocks - November 2009

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

ال�سركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Saudi Kayan 7.60% 30.77% 5,863,622,889.85 كيان ال�صعودية

Alinma 7.06% 66.38% 5,450,741,904.20 االإمناء

SABIC 6.30% 25.53% 4,864,230,646.00 �صابك

MA>ADEN 3.30% 48.38% 2,548,342,997.85 معادن

Dar Al Arkan 3.30% 46.11% 2,547,456,858.10 ركان دار االأ
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   FINANCIAL INDICATORS - 25/11/2009                                            املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 52/11/9002 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�سركة

�سعر 

غالق الإ

القيمة 

الدفرتية

ال�سعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 27.50 18.01 1.52 1.77 15.58 1,500.000 41,250.00 27,148.08 2,647.59 الريا�ض

AlJazira 20.65 15.89 1.30 0.67 30.75 300.000 6,195.00 4,765.59 201.47 اجلزيرة

Saudi Investment 19.40 17.19 1.13 1.20 16.15 450.000 8,730.00 7,734.89 540.46 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 33.90 18.31 1.85 2.52 13.44 330.750 11,212.42 6,057.30 834.27 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 44.90 21.74 2.07 3.76 11.95 723.214 32,472.32 15,720.69 2,716.66 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 51.50 17.49 2.94 3.55 14.50 750.000 38,625.00 13,118.14 2,663.21 �ص�اب

Arab National 47.00 21.46 2.19 3.86 12.18 650.000 30,550.00 13,946.83 2,508.25 العربي الوطني

SAMBA 55.00 24.12 2.28 5.06 10.88 900.000 49,500.00 21,710.25 4,551.02 �صامبا

Al Rajhi 77.25 18.18 4.25 4.48 17.24 1,500.000 115,875.00 27,271.30 6,721.51 الراجحي

AL Bilad 20.35 11.02 1.85 0.08 257.51 300.000 6,105.00 3,305.70 23.71 البالد

Alinma 13.50 10.40 1.30 0.19 70.33 1,500.000 20,250.00 15,599.75 287.92 االإمناء

Total Banks & Financial Services 
Sector

- 17.56 2.31 2.66 15.22 8,903.964 360,764.75 156,378.51 23,696.07 اإجمايل قطاع امل�صارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.05 11.65 1.38 0.21 74.79 120.600 1,935.63 1,405.32 25.88 كيمانول

Petrochem 16.80 9.95 1.69 - - 480.000 8,064.00 4,778.40 - برتوكيم

SABIC 81.75 34.55 2.37 1.60 51.21 3,000.000 245,250.00 103,659.59 4,789.08 �صابك

SAFCO 117.25 26.70 4.39 8.02 14.62 250.000 29,312.50 6,675.72 2,004.90 �صافكو

Industrialization 26.40 16.27 1.62 0.85 31.24 460.685 12,162.08 7,496.42 389.32 الت�صنيع

Alujain 17.25 7.47 2.31 -0.84 (M)  (س) 69.200 1,193.70 516.72 -58.07 اللجني

Nama Chemicals 11.55 12.33 0.94 -0.31 (M)  (س) 128.520 1,484.41 1,585.03 -40.26 مناء للكيماويات

SIIG 23.10 11.90 1.94 -0.10 (M)  (س) 450.000 10,395.00 5,356.78 -45.25 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 20.60 10.98 1.88 0.06 369.90 292.530 6,026.12 3,212.25 16.29 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 31.80 10.09 3.15 -0.05 (M)  (س) 562.500 17,887.50 5,675.03 -29.48 ين�صاب

Sipchem 22.95 14.53 1.58 0.36 64.25 333.333 7,650.00 4,844.85 119.07 �صبكيم العاملية

Advanced 24.75 11.63 2.13 0.158 157.13 141.375 3,499.03 1,643.55 22.27 املتقدمة

Saudi Kayan 18.30 10.32 1.77 -0.02 (M)  (س) 1,500.000 27,450.00 15,477.61 -24.84 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 37.20 9.31 4.00 -2.30 (M)  (س) 876.000 32,587.20 8,154.56 -2,012.12 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector

- 19.68 2.38 0.60 41.52 8,664.743 404,897.16 170,481.82 5,156.79 اإجمايل قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية

Arab Cement 42.80 29.48 1.45 3.79 11.29 80.000 3,424.00 2,358.38 303.31 اإال�صمنت العربية

Yamamah Cement 47.30 21.52 2.20 3.72 12.73 135.000 6,385.50 2,904.87 501.75 اإ�صمنت اليمامة

Saudi Cement 56.25 28.74 1.96 5.63 9.99 102.000 5,737.50 2,931.30 574.50 اإ�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 71.00 18.39 3.86 5.67 12.52 90.000 6,390.00 1,654.74 510.29 اإ�صمنت الق�صيم

Southern Cement 64.50 16.30 3.96 5.21 12.38 140.000 9,030.00 2,282.51 729.42 اإ�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 49.60 22.23 2.23 4.96 10.00 105.000 5,208.00 2,334.33 520.72 اإ�صمنت ينبع

Eastern Cement 50.25 23.10 2.18 4.37 11.51 86.000 4,321.50 1,986.76 375.44 اإ�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 20.00 11.92 1.68 1.22 16.36 90.000 1,800.00 1,072.53 110.06 اإ�صمنت تبوك

Total Cement Sector - 21.17 2.41 4.38 11.67 828.000 42,296.50 17,525.42 3,625.49 �صمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 51.50 14.51 3.55 3.16 16.28 22.500 1,158.75 326.38 71.19 ا�صواق ع العثيم

Mouwasat 56.75 19.15 2.96 3.88 14.62 25.000 1,418.75 478.82 97.07 املوا�صاة

SASCO 14.10 10.23 1.38 0.63 22.26 45.000 634.50 460.31 28.50 خدمات ال�صيارات

Thimar 41.00 7.27 5.64 -1.32 (M)  (س) 10.000 410.00 72.67 -13.24 ثمار

Fitaihi Group 17.20 12.49 1.38 0.12 142.69 50.000 860.00 624.48 6.03 جمموعة فتيحي

Jarir 132.00 17.18 7.68 8.77 15.06 40.000 5,280.00 687.37 350.69 جرير

Aldrees 40.20 13.16 3.05 2.50 16.06 25.000 1,005.00 329.09 62.59 الدري�ض

AlHokair 36.80 14.63 2.52 3.11 11.81 70.000 2,576.00 1,024.21 218.04  احلكري 

Alkhaleej Trng 44.80 13.51 3.32 2.76 16.24 15.000 672.00 202.66 41.38 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 13.90 3.33 2.85 15.54 302.500 14,015.00 4,205.99 862.24 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 23.85 12.81 1.86 1.36 17.51 75.000 1,788.75 960.86 102.18 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 11.05 11.92 0.93 0.30 37.17 4,166.594 46,040.86 49,678.98 1,238.58 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities Sector - 11.94 0.94 0.32 35.67 4,241.594 47,829.61 50,639.84 1,340.76 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 31.50 13.39 2.35 0.44 71.88 500.000 15,750.00 6,695.84 219.10 جمموعة �صافوال

Food 20.95 8.86 2.36 0.29 73.20 20.000 419.00 177.29 5.72 الغذائية

SADAFCO 43.30 17.48 2.48 1.56 27.81 32.500 1,407.25 568.05 50.60  �صدافكو
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Almarai 164.50 36.04 4.56 9.28 17.73 115.000 18,917.50 4,144.57 1,067.06 املراعي

Anaam Holding 77.75 10.86 7.16 -0.14 (M)  (س) 10.900 847.48 118.36 -1.54 اأنعام القاب�صة

H B 32.90 15.90 2.07 1.49 22.11 28.571 940.00 454.39 42.52 حلواين اإخوان

NADEC 35.80 16.73 2.14 -0.23 (M)  (س) 60.000 2,148.00 1,003.86 -13.90 نادك

Qassim Agriculture 10.90 8.01 1.36 -0.12 (M)  (س) 50.000 545.00 400.75 -5.97 الق�صيم الزراعية

Tabuk Agriculture 27.60 18.76 1.47 0.65 42.74 20.000 552.00 375.16 12.92 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 57.00 7.40 7.71 -1.12 (M)  (س) 20.000 1,140.00 147.95 -22.37 �صماك االأ

Sharqiya Dev Co 41.60 11.55 3.60 -1.39 (M)  (س) 7.500 312.00 86.59 -10.40 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 35.50 25.71 1.38 3.14 11.31 20.000 710.00 514.26 62.75 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعية

Jazan Development 13.05 13.01 1.00 -0.05 (M)  (س) 50.000 652.50 654.87 -2.34 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.39 2.90 1.49 26.73 939.471 44,689.48 15,398.43 1,404.18 اإجمايل قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية

STC 46.90 20.31 2.31 4.52 10.37 2,000.000 93,800.00 40,626.27 9,046.16 االت�صاالت

Etihad Etisalat 42.60 15.99 2.66 3.91 10.88 700.000 29,820.00 11,191.26 2,739.88 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 10.40 6.63 1.57 -2.33 (M)  (س) 1,400.000 14,560.00 9,280.07 -3,255.68 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom 17.00 10.00 1.70 - - 100.000 1,700.00 1,000.00 - عذيب لالت�صاالت

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector

- 14.79 2.25 2.03 10.49 4,200.000 139,880.00 62,097.59 8,530.35 اإجمايل قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 71.50 26.09 2.74 3.20 22.31 50.000 3,575.00 1,304.70 160.23 التعاونية

Malath Insurance 28.70 8.33 3.44 -0.62 (M)  (س) 30.000 861.00 249.96 -18.71 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.40 10.90 2.33 0.95 26.81 80.000 2,032.00 872.35 75.79 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 85.50 5.37 15.92 -1.37 (M)  (س) 10.000 855.00 53.70 -13.70 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 62.50 7.41 8.44 -2.22 (M)  (س) 10.000 625.00 74.07 -22.20 �صالمة

Walaa Insurance 30.40 8.32 3.66 -0.58 (M)  (س) 20.000 608.00 166.32 -11.63 والء للتاأمني

Arabian Shield 31.90 10.14 3.15 0.18 180.48 20.000 638.00 202.74 3.54 الدرع العربي

SABB Takaful 38.10 9.79 3.89 -0.36 (M)  (س) 34.000 1,295.40 333.01 -12.15 �صاب تكافل

SANAD 31.40 8.03 3.91 -0.92 (M)  (س) 20.000 628.00 160.52 -18.49 �صند

SAICO 84.50 8.25 10.24 -0.76 (M)  (س) 10.000 845.00 82.51 -7.56 �صايكو

Saudi Indian 62.25 6.29 9.90 -1.86 (M)  (س) 10.000 622.50 62.87 -18.64 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 30.90 8.66 3.57 -0.03 (M)  (س) 22.000 679.80 190.61 -0.68 احتاد اخلليج

ATC 114.00 7.98 14.29 -0.78 (M)  (س) 10.000 1,140.00 79.78 -7.78 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 98.75 6.18 15.98 -2.32 (M)  (س) 10.000 987.50 61.81 -23.22 هلية االأ

ACIG 63.50 5.01 12.46 -2.73 (M)  (س) 10.000 635.00 50.98 -27.28 اأ�صيج

AICC 30.30 8.00 3.79 -0.64 (M)  (س) 20.000 606.00 160.01 -12.78 التاأمني العربية

Trade Union 28.20 9.81 2.88 0.04 773.03 25.000 705.00 245.22 0.91 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 75.25 10.07 7.47 0.04 2110.80 20.000 1,505.00 201.37 0.71 ال�صقر للتاأمني

U C A 38.00 9.41 4.04 -0.05 (M)  (س) 20.000 760.00 188.27 -0.91 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.65 10.11 1.25 0.06 215.77 100.000 1,265.00 1,011.25 5.86 اإعادة

Bupa Arabia 26.40 10.41 2.54 1.13 23.47 40.000 1,056.00 416.56 45.00 بوبا العربية

Weqaya Takaful 46.70 10.00 4.67 - - 20.000 934.00 200.00 - وقاية للتكافل

ARCCI 72.00 10.00 7.20 - - 20.000 1,440.00 200.00 - الراجحي للتاأمني

ACE 62.25 10.00 6.23 - - 10.000 622.50 100.00 - اي�س

AXA - Cooperative 34.50 10.00 3.45 - - 20.000 690.00 200.00 - اك�صا - التعاونية

Total Insurance Sector - 10.72 3.73 0.15 36.90 641.000 25,610.70 6,868.60 96.30 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 52.25 26.80 1.95 0.08 684.70 15.000 783.75 402.07 1.14  امل�صايف 

Saudi Advanced 14.40 17.79 0.81 0.71 20.21 43.200 622.08 768.36 30.78 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.45 8.70 1.32 -0.29 (M)  (س) 49.000 561.05 426.37 -14.01 االح�صاء للتنميه

SISCO 15.30 10.71 1.43 -0.39 (M)  (س) 68.000 1,040.40 728.02 -26.39 �صي�صكو

Assir 16.15 19.21 0.84 -1.29 (M)  (س) 126.389 2,041.18 2,427.56 -163.06 ع�صري

Al Baha 20.65 6.85 3.01 -0.37 (M)  (س) 15.000 309.75 102.75 -5.53 الباحة

Kingdom 4.95 3.54 1.40 -4.88 (M)  (س) 6,300.000 31,185.00 22,283.26 -30,729.16 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 4.10 1.35 -4.67 44.03 6,616.589 36,543.21 27,138.40 -30,906.23 اإجمايل قطاع �صركات اال�صتثمار املتعدد

BCI 31.50 12.27 2.57 2.00 15.72 27.500 866.25 337.44 55.09 بى �صى اآى
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
(3rd Q 2009 as recent).

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 

ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �ض :املوؤ�صر �صالب الن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية الآ

الربع الثالث 2009 م(.

MAADEN 18.00 17.57 1.02 0.19 93.87 925.000 16,650.00 16,248.53 177.37 معادن

Astra Indust 35.20 20.62 1.71 2.41 14.61 74.118 2,608.94 1,528.28 178.57 اأ�صرتا ال�صناعية

Pharmaceutical 38.60 33.37 1.16 2.23 17.31 60.000 2,316.00 2,002.27 133.81 الدوائية

Glass 30.80 17.76 1.73 1.66 18.58 25.000 770.00 443.97 41.44 زجاج

FIPCO 72.00 17.74 4.06 2.54 28.33 6.875 495.00 121.93 17.47 فيبكو

Maadaniyah 26.60 13.27 2.00 -0.66 (M)  (س) 25.556 679.80 339.25 -16.77 معدنية

Saudi Chemical 40.00 21.07 1.90 4.70 8.52 63.240 2,529.60 1,332.37 296.94 الكيميائية ال�صعودية

SPM 54.00 16.10 3.35 2.95 18.28 30.000 1,620.00 483.09 88.63 �صناعة الورق

AlAbdullatif 43.00 16.54 2.60 1.93 22.26 81.250 3,493.75 1,343.73 156.97 العبداللطيف

Saudi Export 39.80 9.78 4.07 -0.94 (M)  (س) 10.800 429.84 105.60 -10.13 ال�صادرات

Total Industrial Investment Sector - 18.27 1.34 0.84 27.35 1,329.339 32,459.18 24,286.47 1,119.40 اإجمايل قطاع اال�صتثمار ال�صناعي

MMG 25.60 14.65 1.75 0.84 30.61 125.000 3,200.00 1,831.50 104.56 جمموعة املعجل

SSP 33.20 17.29 1.92 1.92 17.27 51.000 1,693.20 881.84 98.02 نابيب ال�صعودية االأ

Ceramic 119.50 32.31 3.70 7.36 16.23 25.000 2,987.50 807.64 184.02 اخلزف

Gypsum 40.00 17.08 2.34 3.11 12.85 31.667 1,266.67 540.71 98.59 اجلب�ض

Cables 27.20 16.92 1.61 1.31 20.80 76.000 2,067.20 1,286.15 99.38 الكابالت

Saudi Industrial 9.60 7.28 1.32 0.07 133.10 40.000 384.00 291.21 2.89 �صدق

Amiantit 23.80 13.95 1.71 1.57 15.15 115.500 2,748.90 1,610.88 181.43 اأميانتيت

Pipes 32.20 23.37 1.38 1.09 29.59 31.500 1,014.30 736.20 34.28 اأنابيب

Zamil Industrial 59.50 25.11 2.37 4.14 14.38 45.000 2,677.50 1,130.06 186.18 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 36.80 13.76 2.67 2.79 13.21 40.500 1,490.40 557.41 112.85 البابطني

SVCP 40.60 13.36 3.04 2.36 17.17 15.000 609.00 200.41 35.46 الفخارية

MESC 38.10 13.14 2.90 0.80 47.53 40.000 1,524.00 525.45 32.07 م�صك

Red Sea 61.25 22.61 2.71 4.84 12.64 30.000 1,837.50 678.42 145.34 حمر البحر االأ

Total Building & Constructuion 
Sector

- 16.63 2.12 1.97 17.87 666.167 23,500.17 11,077.89 1,315.04 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 27.40 25.33 1.08 0.89 30.66 120.000 3,288.00 3,039.95 107.24 العقارية

Taiba 16.55 18.81 0.88 0.53 30.99 150.000 2,482.50 2,821.88 80.10 طيبة لال�صتثمار

Makkah 28.00 23.84 1.17 1.21 23.11 164.816 4,614.85 3,929.56 199.73  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 12.25 13.98 0.88 0.88 13.96 100.000 1,225.00 1,398.15 87.74 التعمري

Emaar E .C 10.50 9.35 1.12 -0.34 (M)  (س) 850.000 8,925.00 7,951.56 -289.49 اإعمار

Jabal Omar 18.85 9.89 1.91 -0.07 (M)  (س) 671.400 12,655.89 6,639.91 -50.27 جبل عمر

Dar Al Arkan 15.85 12.40 1.28 1.94 8.18 1,080.000 17,118.00 13,395.43 2,092.12 ركان دار االأ

Total Real Estate development 
Sector

- 12.49 1.28 0.71 11.19 3,136.216 50,309.24 39,176.44 2,227.17 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 18.20 15.66 1.16 1.27 14.29 315.000 5,733.00 4,932.66 401.18 النقل البحري

SAPTCO 8.35 10.78 0.77 0.40 20.87 125.000 1,043.75 1,347.32 50.02 النقل اجلماعي

Mubarrad 22.90 9.48 2.42 0.35 65.54 18.000 412.20 170.68 6.29 مربد

Budget Saudi 62.50 21.07 2.97 4.51 13.87 18.300 1,143.75 385.60 82.45 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 14.35 1.22 1.13 15.43 476.300 8,332.70 6,836.27 539.94 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 26.80 15.13 1.77 1.53 17.47 15.000 402.00 226.89 23.02 عالن تهامة لالإ

SRMG 27.30 15.66 1.74 0.97 28.27 80.000 2,184.00 1,252.59 77.26 بحاث و الت�صويق االأ

SPPC 16.65 12.41 1.34 1.39 11.99 60.000 999.00 744.75 83.35 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 14.35 1.61 1.18 19.52 155.000 3,585.00 2,224.24 183.63 اإجمايل قطاع االعالم والن�صر

Hotels 31.50 23.42 1.35 5.72 5.51 69.006 2,173.69 1,615.97 394.63 الفنادق

Shams 38.00 7.12 5.34 -0.16 (M)  (س) 10.150 385.70 72.27 -1.58 �صم�ض

Total Hotel & Tourism Sector - 21.33 1.52 4.97 5.51 79.156 2,559.39 1,688.24 393.05 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 14.47 2.08 0.48 18.42 41,180.040 1,237,272.09 596,024.14 19,584.19 اإجمايل ال�صوق
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