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مقال
االفتتاحية

زيادة الوعي االستثماري

تعترب م�سكلة غياب الثقافة والوعي ال�ستثماري لدى املتداولني أاحد أاهم امل ؤوثرات يف ا�ستقرار
أاو تقلب أا�سواق أ
ال�سهم ،فحني يغلب على عموم املتداولني الذكاء ال�ستثماري والعتماد على
ال�ساعات من هنا وهناك يغلب
ثقافتهم ال�ستثمارية يف التعاطي مع ال�سوق دون اللهاث وراء إ
على ال�سوق بالتبعية ال�ستقرار يف تداولته ،والعك�س �سحيح يف حني تغيب الثقافة والوعي
ال�ستثماري يغلب على ال�سوق طابع التقلبات والتي تكون حادة أاحيا ًنا ،فامل�ستثمر هو حمور ال�سوق
وحمركه يف آان م ًعا.
ال�سوق ما هو اإل وعاء أاو اإناء لتعامالت امل�ستثمرين ،وكما يقول املثل العربي املعروف «كل اإناء
ال�سراف
مبا فيه ين�سح» ،أاما اجلهات الرقابية يف أاي بلد كما هو يف اململكة فاإن دورها يقت�سر على إ
فر�سا مت�ساوية للجميع لكي ي�ستثمروا
والتنظيم لتوفري الوعاء املنا�سب وال�سفاف الذي يوفر ً
أاموالهم يف ال�سوق وبعدالة.
وال�سرايف تقوم به يف اململكة هيÄة ال�سوق املالية بكل كفاءة منذ ت أا�سي�سها،
وهذا الدور الرقابي إ
وتعمل من حني آلخر على تطوير أادوات ال�سوق و آالياته واإ�سافة املزيد من هذه أ
الدوات من حني
آلخر يف حماولة جادة لدعم ال�سوق وتطويره وامل�ساعدة أا ً
ي�سا على ا�ستقراره.
الطار بتد�سني التداولت على �سوق أ
ال�سهم وال�سندات ،وهي
وقامت الهيÄة م ؤو ً
خرا يف هذا إ
خطوة مهمة يف م�سرية تطوير �سوق أ
ال�سهم ال�سعودية ،ويف هذا العدد نلقي ال�سوء من خالل ق�سية
العدد على هذا املو�سوع الذي يعتربه معظم املحللني مبثابة درع احلماية ل�سغار املتداولني �سد
تقلبات �سوق أ
ال�سهم.
الهيÄة تعمل دو ًما �سمن ر�سالتها ال�سامية على م�ساعدة امل�ستثمرين وحمايتهم ،لكن الدور
أ
ال�سا�سي هنا يقع على عاتق امل�ستثمرين أانف�سهم مب�ساعدة أانف�سهم أاو ًل عرب التزود بالثقافة
ال�ستثمارية ال�سرورية التي ت�ساعدهم على خو�س غمار �سوق أ
ال�سهم.

حممد ال�سعب
ôjôëàdG ¢ù«FQ

mohammad.saab@tadawul.com.sa
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ملخص السوق

ك�شف تقرير �صادر عن البنك أالهلي ال�سعودي عن وجود حت�سن كبري يف م�ستوى
التفا ؤ�ل أ
بالعمال يف اململكة للربع الثالث من  2009مقارن ًة بالربع الثاين ،م�ش ًريا
�إىل ظهور م ؤ��شرات �إيجابية ت�شري �إىل �إمكانية تعايف االقت�صاد العاملي ،مع ارتفاع
أ��سعار النفط �إىل أ�على م�ستوى خالل �سبعة أ��شهر لتبلغ  70دوال ًرا للربميل الواحد.
ويعد البنك أالهلي تقرير الربع الثالث مل ؤ��شر البنك أالهلي ودان �آند براد �سرتيت
للتفا ؤ�ل أ
بالعمال يف اململكة الذي ي�صدره البنك بالتعاون مع �شركة دان �آند براد
�سرتيت جنوب �آ�سيا وال�شرق أالو�سط املحدودة.
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أ�كد حمللون وخرباء أ�ن �إطالق �سوق ال�سندات وال�صكوك يعترب أ�برز
امل�ستجدات التي �شهدتها �سوق أال�سهم خالل العام اجلاري ،ورغم أ�ن ا إلقبال
على التداول يف هذه ال�سوق الفرعية مازال حمدودًا حتى ا آلن نتيجة عوامل
خمتلفة من أ�برزها �ضعف اخلربة وقلة التوعية� ،إال أ�ن املحللني ي ؤ�كدون أ�ن
م�ستقبل هذه ال�سوق يعد واع��دً ا بالنظر �إىل أ�نها أ�ي ال�سندات وال�صكوك
تعترب أ�داة مهمة لتوازن ال�سوق املالية يف أ�ي بلد �إ�ضافة �إىل كونها ً
مالذا �آم ًنا
لكثري من املتداولني من خماطر تقلبات ال�سوق.
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مجلة
السوق
المالية
السعودية
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مدير الربامج يف بنك الت�سليف:

تمويل المشاريع السكنية
الخيرية والقروض الميسرة
أولوياتنا حاليًا

يف �إ�صداره للربع الثالث من 2009

مؤشر البنك األهلي يظهر
تحسنًا في مستوى التفاؤل
باألعمال في السعودية

مجلة شهرية مجانية
تصدر عن شركة السوق المالية
السعودية (تداول)
المشرف العام
رئيس التحرير

سوق السندات والصكوك:

درع الحماية لصغار المتداولين
من تقلبات السوق

كلمة التحرير
تناولنا يف عدد مايو املا�ضي مو�ضوع �سوق ال�سندات وال�صكوك بعدما
�صرح معايل رئي�س الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري عن قرب تطبيق
مثل هذه اخلطوة املهمة.
وا آلن نعود لتناولها يف هذا العدد من جديد بعد بدء التداول فعل ًيا
ومرور نحو �شهرين على ذلك لرنى النتائج أالولية على أ�ر�ض الواقع ونقيم
الواقع احلايل وامل�ستقبلي ل�سوق ال�سندات وال�صكوك يف اململكة ،ونلفت نظر
املتداولني جمددًا �إىل أ�هميتها وهو ما أ�كده املحللون حيث اعتربوها مبنزلة
درع الوقاية ل�صغار املتداولني من تقلبات �سوق أال�سهم.
ويف ه��ذا العدد نوا�صل متابعة أ�ب��رز الق�ضايا االقت�صادية التي تهم
وخ�صو�صا تلك التي لها عالقة مبا�شرة ب�سوق أال�سهم ،حيث
امل�ستثمرين
ً
نلقي ال�ضوء من خالل املجهر على واقع وم�ستقبل القطاع القيادي يف ال�سوق
وهو قطاع البرت وكيماويات مع ظهور بوادر التعايف على هذا القطاع احليوي
رغم ا�ستمرار تراجع الطلب.
ومن خالل أ��سواق �سعودية نر�صد عرب تقرير اقت�صادي حديث حت�سناً
يف م�ستوى التفا ؤ�ل بالعمالة ال�سعودية،ونتطرق عرب أ��سواق خليجية �إىل
التوقعات برتاجع النمو اخلليجي خالل العام اجلاري.
ويف املحفظة نوا�صل معكم رحلة التوعية حول التخطيط املايل وطرق
اال�ستثمار ا آلم��ن بعد التقاعد وتعلم كيفية اتخاذ القرارات اال�ستثمارية
وجتنب أالخ�ط��اء ،واال�ستفادة من الفر�ص وامل��زاي��ا التي ت ؤ�منها العملية
اال�ستثمارية وهو ما تناولنا جز ًءا منه يف العدد املا�ضي.

محمد الصعب
mohammad.saab@tadawul.com.sa

مدير التحرير

صبحي رخا
srakha@rawnaa.com

هيئة التحرير

عبداللطيف الفريحي
معادية كنّه
الناشر

ص.ب  67156الرياض 65511
هاتف  4197333 :فاكس4192640 :
www.rawnaa.com

رؤيـتـنـا:

أن نكون رواد الحلول المتكاملة في
اإلعالم المتخصص بالعالم العربي..

رسـالـتـنـا:
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يفر�ض تقدم العمر املزيد من الرتتيبات واال�سرتاتيجيات ملواجهة
أالي��ام التالية ل�سنوات العمل الطويلة ،ومع بروز �شبح هذه احلقيقة يزداد
لدى اجلميع الرغبة يف حتويل هذه اال�سرتاتيجيات �إىل واقع ملمو�س يحقق
املزيد من أالمان ويعمل على توفري دخل منا�سب يحقق حياة كرمية ,وهذا
ما يتطلب اتباع ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية �آمنة ،وتعلم كيفية اتخاذ القرارات
اال�ستثمارية وجتنب أالخطاء.

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

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

أخبار
السوق

إدراج ثالث شركات للتأمين التعاوني
�أعلنت هيئة ال�سوق املالية � إدراج
وبدء تداول �أ�سهم � 3شركات تعمل يف
جمال الت�أمني التعاوين ،الأ وىل هي
�شركة �أي�س العربية للت�أمني التعاوين
�ضمن قطاع الت�أمني بالرمز 8240
وذلك ابتداء من يوم الأ ربعاء 8 /7
1430/هـ املوافق 2009 / 7 / 29م،

على �أن تكون ن�سبة التذبذب لل�سهم
مفتوحة لليوم الأ ول فقط.
وال�����ش��رك��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي «�إك�����س��ا
للت�أمني التعاوين» ومت � إدراجها ابتداء
م��ن ي���وم االث��ن�ين 1430/ 8 /5ه����ـ
املوافق 2009 / 7 /27م �إدراج وبدء
ت���داول أ��سهم �شركة �إك�سا للت أ�مني

التعاوين �ضمن قطاع الت أ�مني بالرمز
.8250
�أما ال�شركة الثالثة فهي «�شركة
ال��راج��ح��ي ل��ل��ت���أم�ين ال��ت��ع��اوين» ومت
� إدراجها بدءًا من يوم االثنني 07 /20
1430/هـ املوافق 2009 / 07 / 13م
�ضمن قطاع الت�أمني بالرمز .8230

شركة داو جونز للمؤشرات توقع اتفاقية تطوير
المؤشرات مع تداول
وقعت �شركة داو جونز للم ؤ��شرات
ات��ف��اق��ي��ة ت��ط��وي��ر امل ؤ������ش��رات امل��ال��ي��ة مع
�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)،
ومب��وج��ب ه��ذه االتفاقية مت��ت املوافقة
ل�����ش��رك��ة داو ج��ون��ز ب أ����ن ت��ق��وم بتطوير
م ؤ������ش��رات مالية خا�صة بها تتكون من
م��ع��ل��وم��ات ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
ال��ت��ي ت��ق��وم ت����داول بتقدميها ألع�����ض��اء
ال�سوق وم���زودي املعلومات وال�شركات
املتخ�ص�صة أالخرى.
وع��ب�ر امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ت���داول
أال�ستاذ عبداهلل ال�سويلمي عن �سعادته
بقيام �شركة داو جونز للم ؤ��شرات من
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خ�ل�ال ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ،وك أ
�����ول �شركة
دول��ي��ة ،بتطوير م ؤ������ش��رات مالية مبنية
على معلومات ال�سوق املالية ال�سعودية،
و أ��شار �إىل أ�ن هذه اخلدمة التي ت�ستفيد
منها داو جونز للم ؤ��شرات مبوجب هذه
االتفاقية تندرج �ضمن اخلدمات التي
تقدمها تداول ألع�ضاء ال�سوق ومزودي
امل��ع��ل��وم��ات وال�����ش��رك��ات املتخ�ص�صة
أالخرى لال�ستفادة من معلومات ال�سوق
لتطوير م ؤ��شرات مالية ،وتربز أ�هميتها
ب أ���ن��ه��ا أ�ت���ت ل��ت��واك��ب ال��ت��ط��ور ال���ذي متر
ب��ه ال�سوق املالية ال�سعودية يف الوقت
احلايل الذي �سي�شهد يف امل�ستقبل تطوير

منتجات جديدة.
كما اعترب ال�سيدمايكل برتونيال رئي�س
�شركة داو جونز للم ؤ��شرات �إب��رام هذه
االتفاقية مع تداول خطوة مهمة ل�شركة
داو جونز للم ؤ��شرات متكنهم على الفور
من �إ�ضافة أال�سهم املدرجة يف ال�سوق
املالية ال�سعودية �إىل امل ؤ��شرات املالية
العاملية مبا يف ذلك م ؤ��شرات أال�سواق
اخلليجية ودول ال�شرق أالو�سط و�شمال
�إفريقيا مما يتيح لكافة مديري �صناديق
اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ع��امل اال���س��ت��ف��ادة من
م ؤ��شرات مالية حملية و�إقليمية ودولية
معتمدة.

لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية تصدر قرارها النهائي
بإدانة أحد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
أ�علنت هيئة ال�سوق املالية عن �صدور
قرار نهائي من جلنة الف�صل يف منازعات
أالوراق امل��ال�ي��ة ب�ت��اري��خ 1430/7/11ه � � �ـ
امل�� ��واف�� ��ق2009/7/4م ،ب� ��إدان ��ة امل�خ��ال��ف
عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز املديهيم
(مدير املحافظ اال�ستثمارية اخلا�صة ببنك
ال��ري��ا���ض) ،يف ال��دع��وى املقامة م��ن هيئة
ال�سوق املالية �ضده ملخالفته املادة ( )12من
الئحة �سلوكيات ال�سوق ،والفقرة ( أ�) من
املادة ( )24من الئحة أال�شخا�ص املرخ�ص
لهم ،وت�ضمن القرار �إيقاع العقوبات ا آلتية :
 -1فر�ض غ��رام��ة مالية عليه قدرها

( )100,000م �ئ��ة أ�ل� ��ف ري� ��ال ع��ن ه��ذه
املخالفة.
أ
 -2م�ن�ع��ه م��ن ال� �ت ��داول ع �ل��ى ���س�ه��م
ال�شركات امل��درج��ة يف ال�سوق املالية مدة
ثالث �سنوات.
 -3منعه من مزاولة أ�عمال الو�ساطة،
و�إدارة املحافظ ،والعمل م�ست�شار ا�ستثمار،
و أ�ي وظيفة أ�خرى واجبة الت�سجيل مدة ثالث
�سنوات.
 -4ثبوت ممار�سة املخالف (عبدالعزيز
ب ��ن خ��ال��د ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز امل��دي �ه �ي��م)
الت�صرفات أ
والعمال املخالفة حمل الدعوى

على حمفظة وال ��ده امل�ستثمر) خ��ال��د بن
عبدالعزيز املديهيم (و�إل� ��زام امل�ستثمر
بدفع املكا�سب التي حققها نتيجة أالفعال
والت�صرفات املخالفة التي ارتكبها وكيله
�إىل ح�ساب الهيئة ،والبالغة()14,929,269
أ�ربعة ع�شر مليو ًنا وت�سعمئة وت�سعة وع�شرين
أ�ل ًفا ومئتني وت�سعة و�ستني ريا ًال.
وبهذا ت ؤ�كد هيئة ال�سوق املالية حر�صها
على تطبيق نظام ال�سوق املالية ولوائحه
التنفيذية ،مبا يكفل ا�ستقرار ال�سوق ويحقق
ع��دال��ة ال� �ت ��داول وح �م��اي��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين من
املمار�سات غري العادلة وغري امل�شروعة.

لجنة األوراق المالية:

قرارات نهائية بإدانة عدد من المخالفين

أ�ع�ل�ن��ت هيئة ال���س��وق امل��ال�ي��ة ع��ن �صدور
قرار نهائي من جلنة اال�ستئناف يف منازعات
أالوراق املالية بتاريخ 1430/ 6 /27هـ املوافق
2009/6/20م ،وذل��ك يف ال��دع��وى املقامة
من هيئة ال�سوق املالية �ضد كل من� :سعود بن
خليفة بن مدعج الدو�سري وحممد بن يو�سف
بن حممد الدو�سري ،وال��ذي انتهى منطوقه
�إىل ت أ�ييد القرار ال�صادر عن جلنة الف�صل
يف منازعات أالوراق املالية القا�ضي ب�إدانتهما
بالتداول على �سهم �شركة اميانتيت العربية
ال�سعودية بنا ًء على معلومة داخلية ،ملخالفة
أالول للفقرة (ب) من املادة ( )50من نظام
ال�سوق املالية ،والفقرة (ب) من امل��ادة ()5
من الئحة �سلوكيات ال�سوق ،وخمالفة الثاين
للفقرة (ب) من املادة ( )6من الئحة �سلوكيات
ال�سوق ،و�إيقاع العقوبات التالية عليهما:
 -1فر�ض غرامة مالية على �سعود بن خليفة
ب��ن مدعج ال��دو��س��ري ق��دره��ا ()50,000
خم�سون أ�ل��ف ري ��ال ،وغ��رام��ة مالية على
حم�م��د ب��ن ي��و��س��ف ب��ن حم�م��د ال��دو��س��ري
قدرها ( )25,000خم�سة وع�شرون أ�لف
ريال عن هذه املخالفة.
 –2منعهما من العمل يف ال�شركات التي تتداول

أ��سهمها يف ال�سوق ملدة ثالث �سنوات.
كما �صدر أ�ي��ً��ض��ا ق��رار نهائي م��ن جلنة
اال�ستئناف يف منازعات أالوراق املالية بتاريخ
1430/6/30هـ املوافق 2009/6/23م ،وذلك
يف ال��دع��وى املقامة م��ن هيئة ال�سوق املالية
�ضد حممد بن �صالح بن �سليمان الر�شودي،
الذي انتهى منطوقه �إىل ت أ�ييد القرار ال�صادر
عن جلنة الف�صل يف منازعات أالوراق املالية
القا�ضي ب�إدانة املذكور بالتداول على �سهم
�شركة الق�صيم الزراعية ،بنا ًء على معلومة
داخلية ح�صل عليها بحكم رئا�سته ملجل�س �إدارة
ال�شركة يف حينه ،خمال ًفا بذلك الفقرة ( أ�)
من املادة اخلم�سني من نظام ال�سوق املالية،
واملادة ( )6من الئحة �سلوكيات ال�سوق ،و�إيقاع
العقوبات التالية عليه:
-1ف� ��ر�� ��ض غ���رام���ة م��ال��ي��ة ع �ل �ي��ه ق��دره��ا
( )100.000م�ئ��ة أ�ل ��ف ري ��ال ع��ن ه��ذه
املخالفة.
 -2منعه من العمل يف ال�شركات التي تتداول
أ��سهمها يف ال�سوق ملدة ثالث �سنوات.
ويف ال�سياق نف�سه �صدر ق��رار نهائي من
جلنة اال�ستئناف يف منازعات أالوراق املالية
بتاريخ 1430/6/28ه�ـ املوافق 2009/6/21م،

وذلك يف الدعوى املقامة من هيئة ال�سوق املالية
�ضد حممد ب��ن �إب��راه�ي��م ب��ن حممد العي�سى،
الذي انتهى منطوقه �إىل ت أ�ييد القرار ال�صادر
عن جلنة الف�صل يف منازعات أالوراق املالية
القا�ضي ب ��إدان��ة امل��ذك��ور ب��ال�ت��داول على �سهم
ال�شركة ال�سعودية للفنادق ،بنا ًء على معلومة
داخلية ح�صل عليها بحكم ع�ضويته يف جمل�س
�إدارة ال�شركة ،خمالف ًا بذلك الفقرة ( أ�) من
املادة اخلم�سني من نظام ال�سوق املالية ،و�إيقاع
العقوبات التالية عليه:
� -1إل��زام��ه بدفع املكا�سب التي حققها نتيجة
ه��ذه املخالفة �إىل ح�ساب الهيئة ،والبالغة
( )3,372,109.75ثالثة ماليني وثالثمئة
واث �ن�ين و�سبعني أ�ل �ف � ًا وم�ئ��ة وت�سعة ري��االت
وخم�س ًا و�سبعني هللة.
-2فر�ض غرامة مالية عليه مقدارها ()100,000
مئة أ�لف ريال عن هذه املخالفة.
-3منعه م��ن العمل يف ال�شركات التي تتداول
أ��سهمها يف ال�سوق ملدة ثالث �سنوات.
وب�ه��ذا ت� ؤ�ك��د هيئة ال�سوق املالية حر�صها
ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال �� �س��وق امل��ال �ي��ة ول��وائ �ح��ه
التنفيذية ،وحماية املتعاملني من املمار�سات غري
امل�شروعة.
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أخبار
السوق

انضمام مجموعة النفيعي لالستثمار لمؤسسات
الوساطة العاملة في السوق
أ�علنت �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية واملتطلبات الفنية والنظامية املتعلقة خدمات الو�ساطة املالية والتعامل ب�صفة
(ت��ـ��ـ��داول) ع��ن أ�ن جم �م��وع��ة النفيعي بع�ضوية ال�سوق املالية التي تخولها لت�صبح أ��صيل و وكيــل يف ال�سوق املالية ال�سعودية
لال�ستثمار ق��د أ�ن �ه��ت ك��اف��ة ا إلج� ��راءات �إحدى م ؤ��س�سات الو�ساطة العاملة التي تقدم (البيع وال�شراء أ
لل�سهم املحلية).

تحديث األسهم الحرة
(المتاحة للتداول)
لجميع الشركات بنهاية الربع
الثاني  2009م
�أعلنت �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
أ�ن��ه مت حتديث الأ �سهم احل��رة (املتاحة للتداول)
جلميع ال���ش��رك��ات بنهاية ال��رب��ع ال �ث��اين 2009م،
واع�ت�م��اده��ا يف ح�ساب امل� ؤ���ش��ر ال �ع��ام وم� ؤ���ش��رات
القطاعات ابتدا ًء من يوم ال�سبت 1430/7/11ه �ـ،
املوافق 2009/07/04م.

الموافقة على زيادة رأس مال
ساب تكافل عبر طرح أسهم
حقوق أولوية
أ�علنت هيئة ال�سوق املالية عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به
�شركة �ساب تكافل لزيادة ر أ��س مالها من خالل طرح أ��سهم حقوق أ�ولوية
بقيمة  300,000,000ريال (ثالث مئة مليون ريال) .وتقت�صر الزيادة على
مالك أال�سهم املقيدين يف نهاية ت��داول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية ،التي �سيتم حتديد يوم انعقادها يف وقت الحق من قبل جمل�س �إدارة
ال�شركة .و�سيتم حتديد �سعر الطرح وعدد أال�سهم املطروحة لالكتتاب من
قبل ال�شركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .و�سوف
تعلن ن�شرة �إ�صدار أ��سهم حقوق أالولوية و �إتاحتها للجمهور.

زيادة رأس مال «أسمنت القصيم»
عن طريق منح أسهم مجانية
وافقت هيئة ال�سوق املالية على طلب �شركة أ��سمنت الق�صيم زيادة ر أ��س
مالها من 450,000,000ريال �إىل 900,000,000ريال وذلك مبنح �سهم واحد
جماين مقابل كل �سهم ميلكه امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،على أ�ن يتم ت�سديد قيمة الزيادة
يف ر أ��س املال عن طريق حتويل مبلغ 200,000,000ري��ال من بند «االحتياطي
النظامي» با إل�ضافة �إىل حتويل مبلغ  250,000,000ريال من بند أ
«الرب��اح
املبقاة» ،وبالتايل زيادة عدد أال�سهم من ( 45مليون) �سهم �إىل ( 90مليون)
�سهم ،بزيادة قدرها ( 45مليون) �سهم .وتقت�صر املنحة على مالك أال�سهم
املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
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إدراج اإلصدار الثاني
من صكوك الشركة
السعودية للكهرباء
�أعلنت هيئة ال�سوق املالية � إدراج وبدء تداول
الإ�صدار الثاين من �صكوك ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء بالرمز  5112وذل��ك ابتداء من يوم
ال�سبت 1430/07/18ه� � �ـ امل��واف��ق /07 / 11
2009م.

أ�علنت �شركة أ��سرتا ال�صناعية عن
ا�ستحواذها على ن�سبة  %51من �شركة
التنمية لل�صناعات احلديدية.
وذك��ر بيان لل�شركة أ�نها ت�سلمت
ي��وم أالح���د امل��واف��ق 2009/7/26م
موافقة �شركة امل�سرية الدولية على
العر�ض املبدئي لال�ستحواذ على ن�سبة

 %51م��ن �شركة التنمية لل�صناعات
احلديدية ال��ذي مت ا إلع�ل�ان عنه يف
 2009/6/23م.
أ
و أ��شار البيان �إىل �نه �سيتم ا إلعالن
ع��ن موعد اجلمعية العامة ملجموعة
أ��سرتا ال�صناعية للت�صويت على قرار
اال�ستحواذ يف وقت الحق.

إدراج الشركة الوطنية للبتروكيماويات
في سوق األسهم
أ�علنت هيئة ال�سوق املالية أ�نه �سيتم
اعتبار ًا من يوم ال�سبت 1430/8/17ه�ـ
املوافق 2009/8/8م �إدراج وبدء تداول
أ��سهم ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات

�ضمن قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية
ب��ال��رم��ز  ،2002ع�ل��ى أ�ن ت �ك��ون ن�سبة
ال�ت��ذب��ذب لل�سهم مفتوحة لليوم أالول
فقط.

الشركات

أسترا الصناعية تستحوذ على  %51من
شركة التنمية للصناعات الحديدية

صدق تعلن عن فتح
باب الترشيح لعضوية
مجلس اإلدارة
أ�علنت ال�شركة ال�سعودية للتنمية
ال���ص�ن��اع�ي��ة «�� �ص ��دق» ع��ن ف �ت��ح ب��اب
الرت�شيح لع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة
ل�ل��دورة ال�ساد�سة مل��دة ثالثة �سنوات
تبد أ� اب�ت��داء من 2010/1/1م وحتى
2012/12/31م .
ودع��ت ال�شركة من لديه الرغبة
والكفاءة من م�ساهمي ال�شركة للتقدم
بطلب الرت�شيح إلدارة ال�شركة يف موعد
أ�ق�صاه يوم أالربعاء  5رم�ضان 1430هـ
امل��واف��ق  26أ�غ�سط�س 2009م وذل��ك
طب ًقا لل�شروط وال�ضوابط ال��واردة يف
تعميمي وزارة التجارة وال�صناعة رقم
 3245/9362/222يف 1412/6/18هـ
ورق� ��م  3800/205/222وت��اري��خ
1420/12/26ه � � �ـ ،عل ًما ب� أ�ن��ه �سوف
يقت�صر الت�صويت يف اجلمعية العامة
ع�ل��ى امل��ر��ش�ح�ين امل�ت�ق��دم�ين لع�ضوية
امل�ج�ل����س يف ال �ت��اري��خ امل �ح��دد ووف � ًق��ا
لل�ضوابط املو�ضحة أ�عاله.

الزامل تفوز بمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء
في نورث آيالند بنيوزيلندا
فازت وحدة أالبراج واجللفنة ب�شركة الزامل للحديد ،أ�حد
قطاعات �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي «الزامل لل�صناعة»,
بعقد قيمته  88مليون ريال �سعودي ( 23,5مليون دوالر أ�مريكي)
لت�صنيع وتوريد أ�ب��راج حديدية �شبكية لنقل الطاقة مل�شروع
تطوير �شبكة نقل الكهرباء جهد  400كيلو فولت يف منطقة نورث
�آيالند يف نيوزيلندا .ويعد هذا امل�شروع البارز أ�حد أ�كرب م�شاريع
نقل الطاقة التي يتم تنفيذها يف نيوزيلندا منذ عام .1960
و�ستقوم ال�شركة مبوجب ه��ذا العقد بتجميع واختبار حمولة

�ستة أ�ن��واع من أ�ب��راج خطوط نقل الطاقة م��زدوج��ة الدائرة
جهد  400كيلو فولت� ،إ�ضافة �إىل ت�صنيع وت��وري��د أ�ك�ثر من
برجا حديد ًيا ،وذلك كجزء من م�شروع تطوير �شبكة نقل
ً 425
الكهرباء يف منطقة نورث �آيالند �شمايل نيوزيلندا .ويتوقع أ�ن
يتم االنتهاء من ت�سليم جميع أالب��راج يف نهاية ع��ام .2010
و�سيقوم حتالف ي�ضم �شركة ترانز ب��اور املحدودة وجمموعة
بالفور بيتي املتحدة النيوزيلنديتني بتنفيذ ه��ذا امل�شروع.
وقد مت توقيع العقد يوم الثالثاء  14يوليو .2009
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أخبار
الشركات

(ينساب) تعلن عن بدء اإلنتاج في مجمعها بينبع الصناعية
أ�ع� �ل� �ن���ت �� �ش ��رك ��ة ي��ن��ب��ع ال��وط �ن �ي��ة
للبرتوكيماويات (ين�ساب) عن بدء ا إلنتاج
يف جممعها ،مبدينة ينبع ال�صناعية.
��ص� ّرح بذلك �سعادة املهند�س مطلق
ب��ن حمد املري�شد رئي�س جمل�س ا إلدارة،
مو�ضحا
نائب رئي�س املالية يف (�سابك) ،
ً
أ�ن جممع (ين�ساب) ي�ضم ثمانية م�صانع
حديثة� ،ست�ضيف طاقة �سنوية �إجمالية
تتجاوز أ�ربعة ماليني طن مرتي من املنتجات

ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ة ،ت���ش�م��ل ( )1,3مليون
طن �إثيلني ،و( )400أ�ل��ف طن بروبيلني،
و( )800أ�ل��ف ط��ن ب��ويل �إثيلني (ب�شقيه
املنخف�ض وع��ايل الكثافة) ،و( )400أ�لف
ط��ن ب��ويل ب��روب�ي�ل�ين ،و( )770أ�ل ��ف طن
جاليكول ا إلثيلني � ،إىل جانب ( )250أ�لف
طن من البنزين ومزيج الزايلني والتولوين،
و( )100أ�ل���ف ط��ن م��ن (ال �ب �ي��وت�ين)1-
و(البيوتني ،)2-و( )25أ�لف طن من مادة

فيبكو توقع عقد قرض مع صندوق التنمية
الصناعية السعودي
أ�علنت �شركة ت�صنيع م��واد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن توقيع عقد قر�ض بتاريخ
1430/07/19ه� �ـ املوافق 2009/07/12م .ال��ذي مبوجبه قدم ال�صندوق ً
قر�ضا مقدارة
( )9.900.000ريال وذلك لتمويل التو�سعة الثانية بق�سم �صناعة أ�كيا�س اجلامبو بتكلفة
�إجمالية قدرها ()18.000.000ري��ال .وتعترب هذه التو�سعة الثانية يف تاريخ ال�شركة لهذا
املنتج الذي ي�ستخدم يف جماالت عديدة ومنها املنتجات ال�صناعية والغذائية ومواد البناء.

«الكابالت السعودية» تستحوذ على  %79من
أسهم مجموعة أليمسان التركية
أ�متت �شركة الكابالت ال�سعودية نهاية  31يوليو 2009م عقد �شراء  %79من أ��سهم �شركة
أ�ليم�سان الرتكية مببلغ وقدره  123.75مليون ريال �سعودي ( 33مليون دوالر أ�مريكي) مع
احتفاظ املالك ال�سابقني باحل�صة املتبقية ومقدارها .%21
ومت متويل اال�ستحواذ مببلغ  112.5مليون ريال �سعودي من خالل بنكني بقرو�ض تدفع
خالل خم�س �سنوات على أ�ق�ساط ن�صف �سنوية ،فيما مت متويل املتبقي من امل�صادر الذاتية
ل�شركة الكابالت ال�سعودية.
و أ�جنزت ال�صفقة التي �سبق ا إلعالن عنها بتاريخ  16أ�غ�سط�س 2008م يف موقع تداول
من خالل ال�شركات اململوكة لها  %100يف تركيا (ما�س كابلو ) حيث قدمت ً
قر�ضا يعادل
امتالك  %79من �شركة أ�ليم�سان ،وقد حت�صلت �شركة الكابالت ال�سعودية يف حينه على
�ضمان القر�ض برهن أ�ر�ض م�صنع �شركة أ�ليم�سان.
ويعد هذا اال�ستحواذ على �شركات أ�ليم�سان �إحدى اخلطوات اال�سرتاتيجية التي تقوم
بها ال�شركة جتاه تعزيز وتنويع منتجاتها مما يعزز القدرة على تغطية أال�سواق الواعدة يف
اخلليج العربي وي�ساهم يف متيز منتجات �شركة الكابالت والرتكيز على ال�سلع ذات التقنية
العالية يف جمال الطاقة التي تتمتع بهوام�ش ربحية مرتفعة.
10
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(مثيل ثالثي بوتيل ا إليرث).
م�ضي ًفا أ�ن �شركة (ي�ن���س��اب) تطبق
أ�ح��دث التقنيات العاملية لت�شغيل جممعها
ال�ب�تروك�ي�م��اوي ،بع�ضها �سيتم تطبيقها
ب��امل�م�ل�ك��ة ألول م� ��رة ،م�ب�ي� ًن��ا أ�ن املجمع
ينتج امل�ن�ت�ج��ات أالل��وف�ي�ن�ي��ة ،وال�ع�ط��ري��ة،
أ
والوك�سجينات ،والبوليمرات ب أ�نواعها،
التي ت�ستخدم يف ال�صناعات البال�ستيكية
املنت�شرة حول العامل.

حلواني إخوان توقع
عقد مشروع إنشاء
مجمعها الصناعي
�صرح املهند�س �صالح حفني الع�ضو
املنتدب ل�شركة حلواين �إخوان أ�ن ال�شركة
وقعت عقد اتفاقية مع �شركة االحت��اد
الهند�سي للم�شاريع املحدودة وذلك يوم
اخلمي�س املوافق 2009/7/16م حيث
ن�صت االت�ف��اق�ي��ة على �إن���ش��اء املرحلة
أالوىل من املجمع ال�صناعي على م�ساحة
قدرها � 9آالف مرت مربع تقري ًبا وت�شمل
م�صنعي التعبئة واملعمول وبتكلفة �إن�شائية
ت�صل �إىل  52مليون ريال �سعودي ويتوقع
أ�ن ت�صل التكلفة ا إلجمالية للم�شروع
�إىل  70مليون ري��ال بعد �إ�ضافة تكلفة
املعدات ال�صناعية اجلديدة ،و أ��شار �إىل
أ�ن امل�شروع يكت�سب أ�همية كربى بهدف
زي��ادة ح�صة ال�شركة يف ال�سوق املحلي
والت�صدير �إ��ض��اف� ًة �إىل زي��ادة الطاقة
ا إلن�ت��اج�ي��ة لتتوافق م��ع خطة ال�شركة
التو�سعية �إىل ع��ام 2025م و�إدخ���ال
التقنية احلديثة يف �صناعة أالغذية.

سبكيم وهانوا للكيماويات توقعان اتفاقية
شراكة إلنشاء مشروع البوليمرات
وق �ع��ت ال �� �ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ال�ع��امل�ي��ة
للبرتوكيماويات (�سبكيم) و�شركة هانوا
للكيماويات الكورية اجلنوبية بتاريخ 12
يوليو 2009م اتفاقية �شراكة إلن�شاء �شركة
ب�ت�رو ك �ي �م��اوي��ات ج��دي��دة مب��دي�ن��ة اجلبيل
ال�صناعية متتلك �سبكيم فيها  %75بينما
متتلك ه��ان��وا للكيماويات  .%25و�ستقوم
ال���ش��رك��ة اجل��دي��دة ب ��إن �ت��اج  200,000طن
مرتي �سنو ًيا من مادة خالت فينيل االثيلني
و 125,000طن م�تري من منتجات البويل
فينيل .و�سيتم بناء امل�صانع على موقع �شركة
�سبكيم باجلبيل بتكلفة �إجمالية تقريبية
قدرها ( ) 4مليارات ري��ال �سعودي (1.1

م�ل�ي��ار دوالر أ�م��ري �ك��ي) .وم ��ن امل �ت��وق��ع أ�ن
تبد أ� امل�شاريع ا إلنتاج بنهاية عام 2013م.
وت�شكل منتجات ه��ذه امل���ص��ان��ع امل�ك��ون��ات
أال�سا�سية للمواد الال�صقة املذابة باحلرارة
أ
وال�صباغ احلرارية التي ت�ستخدم يف امت�صا�ص
ال�صدمات على أالح��ذي��ة الريا�ضية وامل��واد
الال�صقة للمواد املثقبة وبخا�صة أالخ�شاب
واملواد الورقية واملالب�س و�سيتم توفري املواد
اخل��ام من �شركة أ�رامكو ال�سعودية و�سابك
وب�ع����ض � �ش��رك��ات �سبكيم ال �ت��اب �ع��ة .و�سبق
ل�شركة �سبكيم أ�ن وقعت اتفاقية ترخي�ص
التقنية مع �شركة اك�سون موبيل أالمريكية
مل �� �ش��روع �إن� �ت ��اج خ�ل�ات ف�ي�ن�ي��ل االي�ث�ي�ل�ين.

ومن املعلوم أ�ن �شركة �سبكيم متلك حال ًيا خم�س
�شركات تابعة منها اثنتان بد أ�تا ا إلنتاج منذ
�سنوات وذلك إلنتاج امليثانول والبيوتانديول
با إل�ضافة لثالث �شركات أ�خرى تابعة إلنتاج
أ�ول أ�ك���س�ي��د ال �ك��رب��ون وح�م����ض اال�سيتيك
وخ�لات الفينيل أالح ��ادي التي م��ن املتوقع
أ�ن تبد أ� ا إلنتاج خالل ال�شهرين القادمني .
و�ستبلغ ا�ستثمارات �سبكيم ح��وايل ثالثة
ع�شر ( )13مليار ريال �سعودي بنهاية عام
2013م ،فيما يبلغ حجم ا إلن�ت��اج ا إلجمايل
 2,5مليون طن مرتي من املنتجات املختلفة،
ينتج العديد منها للمرة أالوىل يف ال�شرق
أالو�سط.

(سابك) تعلن عن صدور موافقة الحكومة الصينية على
إقامة المشروع المشترك مع شركة (ساينوبك) الصينية
أ�علنت ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
أال�سا�سية (�سابك) أ�نها تلقت املوافقة
الر�سمية من الهيئة ال�صينية الوطنية
للتنمية وا إل�� �ص�ل�اح ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة مع
�شركة ال �ب�ترول والكيماويات ال�صينية
(���س��اي��ن��وب��ك) يف جم �م��ع «ت �ي��اجن�ين»
ال�صناعي اجلاري بنا ؤ�ه حال ًيا يف مدينة
«تياجنني» بال�صني.
�صرح بذلك �سعادة املهند�س حممد
ب��ن ح�م��د امل��ا��ض��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
مو�ضحا أ�ن
ا إلدارة الرئي�س التنفيذي،
ً
ه��ذه امل��واف �ق��ة ت � أ�ت��ي ب �ن��ا ًء على التعاون
اال�سرتاتيجي يف أ�عقاب االتفاق الذي وقعه
الطرفان يف مدينة جدة باململكة العربية

ال�سعودية بتاريخ  21يونية 2008م ،حيث
ين�ص االت �ف��اق على م�شاركة الطرفني
منا�صفة يف جممع «تياجنني» ال�صناعي
 ،ودرا�سة �إمكانية �إ�ضافة منتجات جديدة
(ب��ويل كربونات) ت�ستخدم بع�ض امل��واد
اخلام املنتجة يف املجمع التي تعتمد على
�إحدى تقنيات (�سابك).
و أ�� �ض��اف املهند�س املا�ضي أ�ن��ه من
امل �ت��وق��ع أ�ن تنتهي أ�ع �م��ال ا إلن �� �ش��اءات
يف امل� �ج� �م ��ع يف ���س��ب��ت��م�ب�ر 2009م
با�ستثمارات ت�ق��ارب  3م�ل�ي��ارات دوالر.
وتبلغ الطاقة ا إلنتاجية ا إلجمالية للمجمع
ح��وايل ( 3.2مليون ط��ن) م��ن خمتلف
املنتجات البرتوكيماوية ،منها مليون طن

من االثيلني ،با إل�ضافة �إىل منتجات أ�خرى
مثل البويل االثيلني ،وجاليكول االثيلني،
والبويل بروبيلني  ،والبيوتاديني ،والفينول
 ،والبيوتني.1 -
أ
أ
اجلدير بالذكر �ن ال�صني تعد �كرب
�سوق للبرتوكيماويات يف العامل بنا ًء على
ارت�ف��اع م�ع��دالت النمو املحققة م��ن قبل
االقت�صاد ال�صيني .و�سوف تعزز م�شاركة
(�سابك) يف جممع «تياجنني» ال�صناعي
ح�ضورها يف �آ�سيا وت�ضمن قربها من
زبائنها املحليني ،من خالل توفري املنتجات
واخلدمات التي تعزز هدفها اال�سرتاتيجي
لتكون ال�شركة الرائدة املف�ضلة عامل ًيا يف
جمال الكيماويات.
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أخبار
الشركات

«الرياض للتعمير»
أرباحا للنصف
توزع ً
األول من 2009م
اب� � � �ت � � ��داء م� � ��ن ي� � � ��وم أالح� � � ��د
1430/08/18ه� �ـ (2009/08/09م)
ت�ب��د أ� �شركة الريا�ض للتعمري �صرف
أ�رب��اح للن�صف أالول من عام 2009م
بواقع ( )25هللة لل�سهم الواحد عن
طريق م�صرف الراجحي وكافة فروعه
داخل اململكة على النحو التايل:
 امل�ساهمون أ���ص�ح��اب املحافظاال�ستثمارية املربوطة بح�سابات بنكية
�سيتم �إي��داع مبالغ أالرب��اح امل�ستحقة
مبا�شرة يف ح�ساباتهم لدى البنوك التي
يتعاملون معها.
 امل�ساهمون أ���ص�ح��اب املحافظاال�ستثمارية غري املربوطة بح�سابات
بنكية ،وكذلك امل�ساهمون من حملة
ال�شهادات عليهم مراجعة أ�ح��د فروع
م �� �ص��رف ال��راج �ح��ي داخ� ��ل اململكة
م�صطحبني معهم ما يثبت أ�حقيتهم
ال�ستالم أالرباح.

«األهلية للتأمين
التعاوني» تحصل على
موافقة مؤسسة النقد
بخصوص نقل المحفظة
ح�صلت ال�شركة أالهلية للت أ�مني التعاوين
على موافقة م ؤ��س�سة النقد العربي ال�سعودي
على نقل املحفظة الت أ�مينية التابعة ل�شركة
ال�ت� أ�م�ين أاله�ل�ي��ة (ال�ب�ح��ري��ن) �إىل ال�شركة
أالهلية للت أ�مني التعاوين وذل��ك وف��ق خطاب
امل ؤ��س�سة رق��م  /2963م ظ  /م ت وت��اري��خ
1430/7/28هـ.
ووف ًقا ملعايري برنامج التقييم فلن يكون
هناك قيمة لل�شهرة ،حيث �إن القيمة التي
ميكن نقلها هي قيمة �صايف أال�صول فقط.
12
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 11.6مليون ريال أرباح «المعجل»
خالل ستة أشهر
أ�علنت �شركة جمموعة حممد املعجل
النتائج املالية أالولية للفرتة املنتهية (�ستة
أ�� �ش �ه��ر) ،ع��ن � �ص��ايف ال��رب��ح خ�ل�ال ال��رب��ع
الثاين  11.6مليون ريال ،مقابل  187مليون
ريال للربع املماثل من العام ال�سابق وذلك
بانخفا�ض ق��دره  %94ومقابل  5.4مليون
ري��ال للربع ال�سابق وذل��ك ب��ارت�ف��اع ق��دره
.%117
وبلغ �إجمايل الربح خالل الربع الثاين
 81مليون ري��ال ،مقابل  213مليون ري��ال
للربع املماثل من العام ال�سابق 2008م وذلك
بانخفا�ض قدره  ،%62كما بلغ الربح الت�شغيلي
خالل الربع الثاين  18.8مليون ريال ،مقابل
 194.8مليون ريال للربع املماثل من العام
ال�سابق وذلك بانخفا�ض قدره .%90

وبلغ �صايف الربح خالل �ستة أ��شهر 16.9
مليون ريال ،مقابل  330مليون ريال للفرتة
املماثلة من العام ال�سابق وذلك بانخفا�ض
ق��دره  ،%94.8وبلغت ربحية ال�سهم من
الربح ال�صايف خالل �ستة أ��شهر  0.14ريال،
مقابل  2.64ريال للفرتة املماثلة من العام
ال�سابق بانخفا�ض قدره .%94.8
وبلغ �إج�م��ايل الربح خ�لال �ستة أ��شهر
 175.7مليون ري��ال ،مقابل  383.5مليون
ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك
بانخفا�ض قدره .%54
فيما بلغ ال��رب��ح الت�شغيلي خ�لال �ستة
أ��شهر  31.9مليون ري��ال ،مقابل 343.6
مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق
وذلك بانخفا�ض قدره .%90.7

 1.19مليار ريال  ..صافي أرباح
البنك األهلي في الربع الثاني
من 2009
رباحا
حقق البنك أالهلي التجاري أ� ً
�صافية يف الربع الثاين من عام 2009
بلغت  1.19مليار ريال بزيادة  146مليون
ريال مقارنة بالربع أالول من عام 2009
وهي متثل زيادة بن�سبة 14يف املئة.
رباحا �صافية بلغت
كما حقق البنك أ� ً
أ
 2.23مليار ريال عن الن�صف الول من
عام  2009بانخفا�ض بلغ  %39باملقارنة
مع الن�صف أالول من عام  ،2008ويرجع
ه��ذا االن�خ�ف��ا���ض ب�شكل أ���س��ا��س��ي �إىل
ال�سيا�سة املتحفظة للبنك الهادفة �إىل
دعم مركزه املايل.
أ
أ�ما الن�شاطات ال�سا�سية للبنك فقد

ا�ستمرت يف النمو حيث ارت�ف��ع �صايف
ال��دخ��ل م��ن ال�ع�م��والت اخلا�صة بن�سبة
 ،%5.3ور�سوم اخلدمات البنكية بن�سبة
 ،%1.6أ�م��ا ودائ��ع العمالء فقد �شهدت
ملمو�سا بحيث زادت بن�سبة %33
من� ًوا
ً
لتبلغ  206.862مليون ريال يف نهاية 30
يونيو .2009
وقد بلغت �صايف القرو�ض وال�سلف
 105.812م �ل �ي��ون ري � ��ال و�إج� �م ��ايل
امل ��وج ��ودات  256.905م�ل�ي��ون ري��ال،
و�إج �م��ايل حقوق امل�ساهمني 26.948
مليون ريال يف نهاية الن�صف أالول من
عام .2009

عربية

استقرار االقتصاد يبقي التصنيف االئتماني السيادي
للسعودية عند ()AA-
دفع امل�ستقبل امل�ستقر لالقت�صاد
ال�سعودي وكالة «�ستاندرد أ�ن��د بورز»
�إىل أ�ن تبقي الت�صنيف االئ�ت�م��اين
ال�سيادي للمملكة عند م�ستوى ()AA-
على امل��دى ال�ط��وي��ل ،و( )A-1+على
املدى الق�صري.
وح�سب تقرير «�ستاندرد أ�ند بورز»
ف�إن امل�ستقبل امل�ستقر القت�صاد اململكة

انعكا�سا للموازنة العامة التي
ي أ�تي
ً
تتمتع بقوة ا�ستثنائية ،كما أ�نه انعكا�س
للنجاح احلكومي يف مواجهة املخاطر
اجليو�سيا�سية التي متر بها املنطقة.
وي �ق��ول ال�ت�ق��ري��ر �إن الت�صنيف
االئ��ت��م��اين ال �� �س �ي��ادي ل�ل�م�م�ل�ك��ة قد
ي��رت �ف��ع يف ح ��ال ت��راج �ع��ت امل�خ��اط��ر
اجليو�سيا�سية التي متر بها املنطقة،

ويف ح��ال مت �إح��راز تقدم يف معاجلة
بع�ض الق�ضايا االجتماعية ،ومن بينها
البطالة.
أ
أ
ك�م��ا �و� �ض��ح ال�ت�ق��ري��ر �ن اململكة
ت�ت�م�ت��ع يف ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن مب��رون��ة
مالية ا�ستثنائية ت�شكل حماية كبرية
لالقت�صاد املحلي من تداعيات التباط ؤ�
االقت�صادي العاملي.

صندوقا استثمار إسالمي ونقدي برأسمال قدره  400مليون
جنيه لـ «البنك المصري الخليجي»
أ�كد مدير عام قطاع اال�ستثمار بالبنك امل�صري اخلليجي
حامت �شافعي ،أ�نه مت االنتهاء من �إعداد ن�شرة االكتتاب اخلا�صة
بال�صندوق ا إل�سالمي ،والتقدم بطلب ت أ��سي�سه للبنك املركزي
و أ��ضاف �شافعي أ�ن��ه من املنتظر احل�صول على املوافقة
اخلا�صة ببدء عمل ال�صندوق خالل أالي��ام القليلة القادمة،

با إل�ضافة �إىل اعتماد ن�شرة االكتتاب مبعرفة الهيئة العامة
للرقابة املالية.
و أ�و�ضح ال�شافعي أ�نه يتم ت أ��سي�س �صندوقي ا�ستثمار �إ�سالمي
ونقدي بر أ��سمال قدره  400مليون جنيه ،بواقع  200مليون جنيه
لكل منهما ،على أ�ن تتوىل �شركة «برامي» �إدارة ال�صندوقني.

عودة التوسع في القروض الشخصية والصغيرة
في مصارف اإلمارات
اعترب حمافظ م�صرف ا إلم��ارات
امل��رك��زي �سلطان ب��ن نا�صر ال�سويدي
ت��و��س��ع امل �� �ص��ارف اخل�ل�ي�ج�ي��ة يف منح
ال�ق��رو���ض ال�صغرية وق��رو���ض أالف ��راد
يف ه��ذه امل��رح�ل��ة « أ�م � � ًرا طبيع ًيا» بعد
ت��راج��ع الطلب على بع�ض القطاعات
بفعل أالزم���ة االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي أ�دت
�إىل ت��راج��ع الطلب على ال�ق��رو���ض يف
بع�ض القطاعات ,الفتًا �إىل أ�ن ال�سيولة

متوفرة لدى القطاع امل�صريف ا إلماراتي
حال ًيا مب�ستويات عالية ،وم � ؤ�ك��دً ا أ�ن
ت�سهيالت دعم ال�سيولة والقرارات التي
مت اتخاذها يف هذا ا إلطار ،أ��سهمت يف
ا�ستقرار م�ستويات ال�سيولة لدى القطاع
امل�صريف بالدولة ،وه��و ما دفعها �إىل
العودة للتو�سع يف منح القرو�ض.
يذكر أ�ن حجم القرو�ض ال�شخ�صية
ت��راج��ع يف ن�ه��اي��ة ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي �إىل

 205.2م �ل �ي��ارات دره ��م م �ق��ارن��ة مع
 226.4مليار درهم يف نهاية عام .2008
فيما ارت�ف��ع �إج�م��ايل حجم ال��ودائ��ع يف
البنوك بنهاية يونيو املا�ضي �إىل 961.7
مليار دره��م مقارنة مع  922.5مليار
دره��م يف نهاية ع��ام  ،2008فيما بلغ
�إج �م��ايل ح�ج��م ال �ق��رو���ض ن�ح��و 1009
م �ل �ي��ارات دره ��م يف ي��ون�ي��و م�ق��ارن��ة مع
 993.7مليار درهم يف نهاية .2008
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سعودية

في ﺇصدارﻩ للربﻊ الثالﺚ من 2009

مؤشر البنك األهلي يظهر
تحسناً في مستوﻯ التفاﺅل
باألعمال في السعودية
ك�سفتقرير�سادرعنالبنك أ
الهليال�سعوديعنوجودحت�سن
كبري يف م�ستوى التفا ؤول أ
بالعمال يف اململكة للربع الثالث من 2009
ً
ريا اإىل Xهور م ؤو�سرات اإيجابية ت�سري
مقارنة بالربع الثاين ،م�س ً
اإىل اإمكانية تعايف القت�ساد العاملي ،مع ارتفاع أا�سعار النفط اإىل
أاعلى م�ستوى خالل �سبعة أا�سهر لتبل≠  70دول ًرا للربميل الواحد.
الهلي تقرير الربع الثالث مل ؤو�سر البنك أ
ويعد البنك أ
الهلي
ودان آان��د ب��راد �سرتيت للتفا ؤول أ
بالعمال يف اململكة الذي
ي�سدره البنك بالتعاون مع �سركة دان آاند براد �سرتيت جنوب
آا�سيا وال�سرق أ
الو�سط املحدودة.

دلئل اإيجابية
من جانبه قال نائب أ�ول �لرئي�ض وكبري
�قت�صاديي �لبنك أ�له �ل��ي �ل��دك�ت��ور �صعيد
�ل�صيخ�« ،إن نتائج �مل ؤو�صر للربع �لثالث تظهر
مبجملها حت�ص ًنا يف ث�ق��ة جمتمع أ�لع �م��ال
باملناخ �لقت�صادي �ملحلي لل�صهور �لثالثة
�ملقبلة ،وهذ� له دلئل �إيجابية �صتنعك�ض على
أ�د�ء �لقت�صاد �ل�صعودي يف �لن�صف �لثاين
من ه��ذ� �ل�ع��ام .وه��و ما ت� ؤوك��ده أ� ً
ي�صا نتائج
14
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أ�رب��اح �ل�صركات �ل�صعودية للربع �لثاين �لتي
أ��صارت مبجملها �إىل ��صتمر�ر �لنمو و��صتقر�ر
�لقت�صاد �لكلي ب�صكل عام على �لرغم من
تبعات أ�لزم��ة �ملالية �لعاملية �لتي و�جهتها
قطاعات �ملال أ
و�لعمال».
و أ�� �ص��اف يف ب�ي��ان «�لتح�صن يف �مل�ن��اخ
�لقت�صادي أ
لال�صهر �لثالثة �لقادمة ،له دلئل
�إيجابية �صتنعك�ض على �لن�صف �لثاين من
�لعام».

من جانبه ،قال �لرئي�ض �لتنفيذي ل�صركة
د�ن وب��ر�د� �ص��رتي��ت ج �ن��وب �آ��ص�ي��ا و�ل���ص��رق
أ�لو�صط �ملحدودة ،ر�جي�ض مري�صند�ين «يف
ظل ظهور �ملزيد من �مل ؤو�صر�ت �لتي تدل �إىل
ت��ر�ج��ع �آث��ار رك��ود �لقت�صاد �ل�ع��امل��ي ،تربز
�لتوقعات �مل�صتقبلية ملجتمع أ�لعمال �ل�صعودي
للربع �لثالث مبزيد من �لثقة و� إليجابية .فقد
أ���ص��ارت نتائج م ؤو�صر �لتفا ؤول أ
بالعمال �إىل
�رتفاع توقعات ربحية وح��د�ت أ�لع�م��ال من
غري قطاع �لنفط و�لغاز لت�صل �إىل  42نقطة
مقابل  12نقطة يف �لربع �لثاين .يدعم هذ�
�لتوجه �صعود قوي يف م ؤو�صر �لتفا ؤول حلجم
�ملبيعات للربع �لثالث �لذي بلغ  49نقطة مقابل
 12يف �ل��رب��ع �ل�ث��اين .وفيما يتعلق بالجتاه
�حلايل للت�صخم ت�صري �لدر��صة �إىل تر�خي
�ل�صغط على أ��صعار �ل�صلع و�خلدمات حيث

ي�شري امل ؤ��شر �إىل �صعوده من أ�دنى م�ستوياته
التي و�صلها يف الربع الثاين �إىل ( )18-نقطة
ليبلغ ( )1-نقطة للربع الثالث».
آ
ويف ظل ارتفاع أ��سعار النفط يف الون��ة
أالخرية ،فقد أ�ظهر م ؤ��شر التفا ؤ�ل أ
بالعمال
انعكا�سا �إيجاب ًيا على نتائج قطاع النفط والغاز
ً
ً
ملحوظا يف توقعات �صايف
الذي أ�بدى حت�س ًنا
أالرباح ليبلغ  38نقطة للربع الثالث مقابل 23
يف الربع الثاين� ،إال أ�ن الغالبية العظمى من
وح��دات أالعمال يف هذا القطاع أ�عربت عن
عدم ثقتها با�ستمرارية أ��سعار النفط احلالية
وهو ما أ�ظهره م ؤ��شر أ��سعار البيع يف قطاع
النفط وال�غ��از مرتاج ًعا �إىل ( )23-نقطة
مقابل ( )18-يف الربع الثاين.
ي�شار �إىل أ�ن م ؤ��شر التفا ؤ�ل أ
بالعمال يف
اململكة العربية ال�سعودية هو �إ�صدار نتج عن

ال�شراكة اال�سرتاتيجية للبنك أالهلي و�شركة
دان �آند براد �سرتيت� ،إذ ي�ش ّكل هذا ا إل�صدار
أالحدث بني م ؤ��شرات التفا ؤ�ل أ
بالعمال .كما
يتم �إ��ص��دار امل ؤ��شر على أ��سا�س رب��ع �سنوي
ليكون أ�ح ��د أ�ك�ث�ر ال �ط��رق فعالية يف ر�صد
ر ؤ�ي��ة جمتمع أالعمال والتوجهات امل�ستقبلية
لالقت�صاد ال�سعودي و�سيتم �إطالق ا إل�صدار
الرابع منه لهذا العام يف �شهر أ�يلول� /سبتمرب
املقبل.
اقت�صادات اخلليج
ويف ظل ارتفاع أ��سعار النفط يف ا آلون��ة
أالخرية ،فقد أ�ظهر م ؤ��شر التفا ؤ�ل أ
بالعمال
انعكا�سا �إيجاب ًيا على نتائج قطاع النفط
ً
ً
ملحوظا يف توقعات
والغاز الذي أ�بدى حت�س ًنا
�صايف أالرب��اح ليبلغ  38نقطة للربع الثالث
مقابل  23يف الربع ال�ث��اين� ،إال أ�ن الغالبية

العظمى من وحدات أالعمال يف هذا القطاع
أ�عربت عن ع��دم ثقتها با�ستمرارية أ��سعار
النفط احلالية وهو ما أ�ظهره م ؤ��شر أ��سعار
البيع يف قطاع النفط وال�غ��از مرتاج ًعا �إىل
( )23-نقطة مقابل ( )18-يف الربع الثاين.
و أ�ظهرت نتائج تقرير �شعاع كابيتال اخلليجي
لثقة امل�ستثمرين خالل �شهر يوليو  2009أ�ن
م ؤ��شر �شعاع كابيتال ال�سعودي لثقة امل�ستثمرين
ا�ستمر �إيجاب ًيا �إىل حدٍ كبري م�سج ًال 135.8
نقطة ليتفوق على م ؤ��شر الثقة اخلليجي.
ً
ملحوظا يف ثقة
كما أ�ظهر التقرير تراج ًعا
امل�ستثمرين ا إلقليميني والعامليني بدول جمل�س
التعاون ،حيث تراجع امل ؤ��شر  10.5نقطة
وذل��ك ب�سبب ال�تراج��ع الكبري مل ؤ��شر �شعاع
كابيتال لثقة امل�ستثمرين».
و أ����ض��اف ت�ق��ري��ر ��ش�ع��اع «تتمتع ال�سوق
ال�سعودية بثاين أ�على ن�سبة لثقة امل�ستثمرين يف
املنطقة ،وذلك بالرغم من الرتاجع الطفيف
يف كل من امل ؤ��شر ال�سعودي والقطري� ،إال أ�ن
كال ال�سوقني حافظا على مكانتهما ك أ�ف�ضل
أال�سواق لال�ستثمار».
أ
و أ��شار التقرير �إىل �ن �شهر يوليو �شهد
الكثري من التحديات القت�صاديات دول جمل�س
التعاون ،حيث تغريت نظرة امل�ستثمرين للو�ضع
ً
انخفا�ضا بن�سبة
االقت�صادي احلايل م�سجل ًة
 %30لت�صل �إىل  %15 -خ�لال ه��ذا ال�شهر،
ولكن هذا الهبوط مل يقت�صر على دول جمل�س
التعاون اخلليجية فح�سب ،حيث انخف�ضت
نظرة امل�ستثمرين أ
لل�سواق العاملية النا�شئة
من  %14لت�صل �إىل  ،%5-كما انخف�ضت نظرة
امل�ستثمرين للربازيل ورو�سيا والهند وال�صني
بن�سبة  %9.1لت�صبح .»%13.3
وتابع «بالن�سبة �إىل دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي ،ف�ق��د ب�ق��ي امل �ن �ظ��ور امل�ستقبلي
للم�ستثمرين �إيجاب ًيا أ
لل�شهر ال�ستة املقبلة
حيث بلغت الن�سبة خالل هذا ال�شهر %53.3
مقارنة بـ %65.2يف ال�شهر املا�ضي ،وبالرغم
م��ن ه��ذا االنخفا�ض البالغ � %11.8إال أ�ن
املنظور امل�ستقبلي للمنطقة م��ازال �إيجاب ًيا
مقارنة أ
بال�سواق العاملية النا�شئة التي ح�صلت
على ن�سبة  %55وال�برازي��ل ورو�سيا والهند
وال�صني ح�صلت على .»%56.7
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خليجية

توقعات بتراجع
نمو االقتصاد
الخليجي إلى
 %3.6العام
الجاري
ال���دول اخلليجية يف و�ضع
اق���ت�������ص���ادي وم������ايل ج��ي��دي��ن
ي�ؤهلهما ملوا�صلة النمو والتطور
االقت�صادي يف الأ جل املتو�سط
ولو مبعدالت �أقل مما كان مقدرًا
يف بداية العام.
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أ�كد تقرير حديث ،أ�ن تداعيات و�آثار أالزمة
املالية العاملية وجدت طريقها للت أ�ثري على دول
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ع�بر خم�س قنوات
رئي�سية تتمثل يف أ�همها انخفا�ض أ��سعار النفط
اخلام ،وتقل�ص تدفق ر ؤ�و�س أالموال اخلارجية،
وت��راج��ع الطلب على م��واد البناء وال�صناعة،
وهو ما �سيخلق حتديات حقيقية لدول املجل�س
خ�صو�صا فيما يخ�ص تراجع معدل النمو عام
ً
.2009
أ
أ
وق��ال التقرير ال��ذي �عدته المانة العامة
الحت��اد غ��رف دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ع��دد م��ن امل��راك��ز االقت�صادية
املتخ�ص�صة خ�لال �شهر يوليو املا�ضي�« :إن��ه
وم��ع ا�ستمرار تفاقم �آث ��ار وت��داع�ي��ات أالزم��ة
املالية والركود االقت�صادي العامليني ،يتوقع أ�ن
حتقق البلدان امل�صدرة للنفط مبا فيها الدول
أالع�ضاء يف جمل�س التعاون من ًوا مبعدل %3,6
يف العام اجلاري مقابل  %5.6حققتها يف عام
 2008معت ًربا أ�ن موا�صلة ا إلنفاق اال�ستثماري يف
هذه الدول ت�ساهم يف تخفيف حدة أالزمة املالية
العاملية على املنطقة ب أ��سرها».
وبني التقرير الذي قدم ق��راءة م�ستفي�ضة
للو�ضع االقت�صادي اخلليجي يف عام  ،2009أ�ن
هنالك الكثري من التداعيات الناجمة عن أالزمة
املالية بد أ�ت تظهر يف ال�شهرين املا�ضيني أ�برزها
االنخفا�ضات احلادة يف أ��سواق املال اخلليجية
و�إعالن عدد من امل ؤ��س�سات املالية اخلليجية عن
تكبد خ�سائر فادحة ،وانخفا�ض أ��سعار املوجودات
وال �ع �ق��ارات ،ي�ت��زام��ن معها التقلبات احل��ادة
التي ت�شهدها أ��سواق امل��ال واالئتمان العاملية.
و أ��شار �إىل أ�نه ومع ت�صاعد حدة ت أ�ثريات أالزمة
العاملية ،بد أ�ت أ�ن�شطة القطاع اخلا�ص بالت أ�ثري
على أ�كرث من �صعيد �سواء تراجع فر�ص أالعمال
وامل�شروعات احلكومية املنف�ضة وتقل�ص فر�ص
ال�صادرات عالو ًة على تراجع حجم التمويالت
احلكومية.
مناعة اقت�صادات املنطقة
و أ�و�ضح أ�ن اقت�صاديات دول املجل�س تعاين
م��ن تداعيات أالزم ��ة املالية وم��ن �آث��ار تباط ؤ�

النمو االقت�صادي العاملي على أ��سعار النفط.
�إال أ�ن اال� �س �ت �ج��اب��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة لل�سلطات،
واالحتياطيات الدولية ال�ضخمة ،وا�ستمرار
ا إلن �ف��اق احلكومي اال��س�ت�ث�م��اري؛ �ساهمت يف
تعزيز مناعة اقت�صادات املنطقة آلث��ار أالزمة
املالية واالقت�صادية العاملية.
�إال أ�ن ال�ت�ق��ري��ر ي � ؤ�ك��د أ�ن ��ه رغ ��م حر�ص
احلكومات اخلليجية على موا�صلة خطط ا إلنفاق
واال�ستثمار من دون تغيري� ،إال أ�نها  -وكما دعا
�إىل ذل��ك احت��اد ال�غ��رف اخلليجية يف مذكرة
�ضمنها ت�صوراتها ملعاجلة تداعيات أالزم��ة -
مطالب ًة بتبني خطط �إنقاذ اقت�صادي حمفزة
للنمو� ،إىل جانب تعزيز تنظيماتها و�إجراءاتها
من أ�جل اخلروج من نفق أالزم��ة احلالية ب أ�قل
اخل�سائر املمكنة.
أ
وق��ال �إن من �ش�ن ه��ذه اخلطط ا إل�سهام
يف جتنيب املئات من م ؤ��س�سات أالع �م��ال من
الت�ضرر وا إلفال�س وهو ما يهدد ع�شرات ا آلالف
م��ن امل��واط�ن�ين ب�ف�ق��دان وظائفهم وانخفا�ض
م�ستوياتهم املعي�شية.
و أ�ك ��د التقرير أ�ن دول ال�ت�ع��اون يف و�ضع
اقت�صادي ومايل جيدين ي ؤ�هلهما ملوا�صلة النمو
والتطور االقت�صادي يف أالج��ل املتو�سط ولو
مبعدالت أ�قل مما كان مقد ًرا يف بداية العام.
ويتوقع أ�ن يعتدل الن�شاط االقت�صادي يف العام
املقبل وي�سجل ن�سبة منو تقدر بـ.%4 - 3
كما توقع التقرير أ�ن تتحول احل�سابات
اجلارية يف البلدان امل�صدرة للنفط من فائ�ض
بلغ  400مليار دوالر تقري ًبا عام � ،2008إىل عجز
مقداره  30مليار دوالر يف العام اجلاري .م ؤ�كدً ا
يف الوقت نف�سه �إمكان احتواء هذا التدهور �ضمن
حدود مريحة بالنظر �إىل خمزون االحتياطات
الكبري الذي متكنت هذه االقت�صادات من تكوينه.
وتوقع التقرير أ� ً
ي�ضا انخفا�ض �إي ��رادات دول
اخلليج من �صادرات النفط والغاز بن�سبة %60
يف عام  2009لت�صل  200مليار دوالر �إذا �سجل
متو�سط أ��سعار النفط العام اجلاري مبلغ أ�ربعني
دوال ًرا للربميل .كما يتوقع أ�ن ترتاجع معدالت
الت�ضخم.
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الحوار االقتصادي األمريكي الصيني:

رسم خريطة طريق العالم
االقتصادية للخروج من األزمة
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عقدت يف وا�شنطن م ؤ�خ ًرا
جل�سات احلوار اال�سرتاتيجي
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي أالم� ��ري � �ك� ��ي
ال�صيني ال ��ذي اع�ت�بر بنظر
كثريين من املحللني على أ�نه
أ�هم حوار يف تاريخ العالقات
املتقلبة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،كونه
ي أ�تي يف ظل أ�زمة مالية عاملية
ب��د أ�ت م��ن ال��والي��ات املتحدة.
ويرى املحللون أ�ن هذا اللقاء
ميكن أ�ن ي � ؤ�دي �إىل اخل��روج
� �س��ري � ًع��ا م ��ن ت �ب �ع��ات أالزم� ��ة
احل��ال�ي��ة ع�بر ر� �س��م خريطة
ط ��ري ��ق اق �ت �� �ص��ادي��ة ع��امل �ي��ة،
ور� �س��م م���س�ت�ق�ب��ل االق�ت���ص��اد
ال �ع��امل��ي يف ال� �ق ��رن احل� ��ادي
والع�شرين يف حال جناح أ�هم
قطبني اقت�صاديني عامليني
يف التفاهم على �آليات معينة
لذلك.

و أ�ك��د م� ؤس�ولون يف ا إلدارة أالم�يرك�ي��ة أ�ن
االجتماع ال�سنوي أالول للحوار اال�سرتاتيجي
واالقت�صادي بني ال�صني والواليات املتحدة الذي
عقد يومي 27و28يوليو املا�ضي يف وا�شنطن،
ناق�ش العديد من الق�ضايا واخلطوات التي ميكن
القيام بها لتعزيز االنتعا�ش االقت�صادي.
ر�سالة لل�صينيني
وقال م� ؤس�ول كبري ،طلب عدم ن�شر ا�سمه،
�إن أ�هم ر�سالة لل�صينيني خالل احلوار كانت أ�ن
«هناك تغي ًريا أ��سا�س ًيا يف االقت�صاد أالمريكي».
ردت
و أ��ضاف �إن الر�سالة الثانية لل�صني «�إذا أ� ِ
حتقيق أ�هدافك التنموية ،ف�سيكون عليك �إيجاد
طريقة للقيام بذلك ،من دون االتكال الكلي على
الت�صدير».
و�شدد على أ�ن��ه على ال�صني أ�ن تفهم «�نأ
أالمر لي�س بب�ساطة ،و�ضع �سد بوجه الت�صدير
على مدى عامني ،ميكن من بعدها العودة �إىل
أالي��ام اخل��وايل ،حيث كان ميكنك ت�صدير ما
تريدين ،نظ ًرا �إىل تزايد معدالت اال�ستهالك
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ويف أ�م��اك��ن أ�خ ��رى من
االقت�صاد العاملي».
أ
وجاء هذا احلوار الول من نوعه بعد تويل
الرئي�س ب ��اراك أ�وب��ام��ا من�صبه عقب دع��وة
ال�صني املتكررة يف الفرتة أالخ�يرة �إىل �إيجاد
عملة احتياط دولية بد ًال من الدوالر ال�ضعيف،
وهو أالمر الذي أ�ثار حفيظة ا إلدارة أالمريكية
اجلديدة واعتربه عدد من امل� ؤس�ولني أالمريكيني
تهديدً ا مبا�ش ًرا أ
للمن القومي أالمريكي.
ويف هذا ال�صدد أ�و�ضح امل� ؤس�ول أالمريكي
الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه أ�ن امل�سائل
أالخ ��رى التي نوق�شت مت�ح��ورت ح��ول الكيفية
التي �ستحمي الواليات املتحدة من خاللها أ�منها
القومي الذي يعترب «غري قابل للتفاو�ض».
من جهته ،ق��ال م� ؤس�ول أ�مريكي �آخ��ر رفيع
امل�ستوى �إن «ما نحاول حتقيقه هنا هو أ�ن يكون
احلوار مع ال�صني أ�و�سع نطا ًقا و أ�كرث ا�سرتاتيجية
من نواح عديدة» .و أ��ضاف أ�ن الق�ضايا التي نوق�شت
كانت «�شاملة» ،مبا فيها جمموعة وا�سعة من
مو�ضوعات أ�خرى ،من بينها ا إلرهاب والق�ضايا
ا إلقليمية وعدم انت�شار أال�سلحة النووية.
و أ��شار �إىل « أ�ننا ناق�شنا أ� ً
ي�ضا جمموعة كاملة
من التحديات امللحة ،التي تظهر يف عناوين
ال�صحف ال�ي��وم�ي��ة ،مثل �إي���ران و أ�فغان�ستان

أوباما :العالقات بين الواليات
المتحدة األمريكية والصين
ستحدد شكل القرن الحالي
فالبلدان يشتركان في مصالح
مشتركة ،وإذا كانت البداية
بالتعاون بين شعبينا ،فإن العالم
سيكون في حال أفضل.
وباك�ستان» .و أ�كد قائلاً «نحن يف الواقع يف غمار
حماولة لتعزيز ح��وار حقيقي وت�ب��ادل وجهات
النظر ب�شكل �صريح».
من ناحية أ�خرى ،قال املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية أالمريكية فيليب كراويل لل�صحافيني
�إن «هناك جمموعة من الق�ضايا التي نوق�شت
منها االقت�صادية واال�سرتاتيجية ،ومنها ما يعود
�إىل العالقات الثنائية».
واعترب أ�نه «�إذا كنا نريد �إحراز تقدم ب� أش�ن
تغري املناخ ،فنحن بحاجة �إىل اتخاذ �إجراءات
ذات معنى ،لي�س فقط من جانب العامل املتقدم
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ول�ك��ن م��ن ج��ان��ب العامل
النامي ،مبا يف ذلك بلدان مثل ال�صني والهند».
و أ�ك��د أ�ن للواليات املتحدة جمموعة كاملة
من الق�ضايا الثنائية للبحث مع ال�صني و«نحن
لدينا ق�ضايا عاملية مع ال�صني».
و أ�لقى الرئي�س أالمريكي باراك أ�وباما كلمة
يف اجلل�سة االفتتاحية ل�ل��دورة أالوىل للحوار
االقت�صادي واال�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة
وال�صني .كما قادت وزيرة اخلارجية أالمريكية
هيالري كلينتون مع وزي��ر اخل��زان��ة أالمريكي
تيم غيثرن احلوار مع نائب رئي�س جمل�س الدولة
ال�صيني وانغ ت�شي �شان ،وع�ضو جمل�س الدولة
ال�صيني داي بينغ قوه.
وك��ان الرئي�س أ�وب��ام��ا والرئي�س ال�صيني
هو جينتاو قد أ�طلقا احل��وار امل�شرتك ،خالل
اجتماعهما يف لندن ،يف �إبريل املا�ضي.
كلمة أ�وباما
ور أ�ى الرئي�س أالمريكي باراك أ�وب��ام��ا أ�ن
العالقات بني الواليات املتحدة وال�صني �ستعطي
ل�ل�ق��رن ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن �شكله ،و أ�ن ل��دى
الطرفني «م�صالح م�شرتكة».
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أسواق
عالمية
و أ���ش��ار الرئي�س أ�وب��ام��ا يف ه��ذا ال�صدد
�إىل « أ�ن أالزم��ة االقت�صادية أ�ظهرت ،مبا ال
يدع جما ًال لل�شك ،أ�ن اخليارات التي نعتمدها
داخل بلدنا تنعك�س على االقت�صاد العاملي،
وهذا واقع لي�س فقط ل�سياتل أ�و لنيويورك،
بل ل�شانغهاي و�شنجن» .وو�صف نائب رئي�س
احلكومة ال�صينية اللقاء بـ«اللحظة احلرجة
للخروج من أالزمة».
وك��ان أ�وباما قد أ�ع��رب عن اعتقاده أ�ن
جل�سات احل��وار االقت�صادي اال�سرتاتيجي
أالوىل ب�ين ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال���ص�ين،
«خطوة دفع أ��سا�سية �إيجابية وبناءة و�شاملة
للعالقات بني بلدينا» .و أ���ض��اف أ�وب��ام��ا يف
بيان قبيل بدء االجتماعات أ�ن العالقات بني
بالده وال�صني �ستحدد �شكل القرن احلايل
«وتلك م� ؤس�ولية نتحملها م ًعا» .مبد ًيا ثقته
ب أ�ن البلدين ي�شرتكان يف م�صالح م�شرتكة،
«و�إذا كانت البداية بالتعاون بني �شعبينا ،ف�إن
العامل �سيكون يف حال أ�ف�ضل».
و أ�و��ض��ح أ�ن البلدين «ميكنهما التعاون
لدفع م�صاحلهما املتبادلة نحو االنتعا�ش
االقت�صادي» و«تعزيز اال�ستقرار امل��ايل».
و أ��ضاف أ�ن الواليات املتحدة وال�صني «ميكن
أ�ن تتعاونا لتعزيز م�صاحلهما امل�شرتكة يف
جمال الطاقة النظيفة وا آلمنة واملزدهرة»
و«ال�ت�ع��اون من أ�ج��ل وق��ف انت�شار أال�سلحة
النووية».
كلينتون :على ال��والي��ات
المتحدة والصين وضع األسس
لعالقة شاملة ،م��ن شأنها
أن ت���ؤدي إل��ى ع��ال��م متعدد
الشراكة.

هوجينتاو :هذا اللقاء بمنزلة
اللحظة الحرجة للخروج من
األزمة العالمية الحالية.
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عامل «متعدد ال�شراكة»
م��ن جانبها ،أ�علنت وزي ��رة اخلارجية
أالمريكية هيالري كلينتون أ�ن على الواليات
امل �ت �ح��دة وال �� �ص�ين و� �ض��ع أال� �س ����س لعالقة
�شاملة ،من � أش�نها أ�ن ت ؤ�دي �إىل عامل «متعدد
ال�شراكة».
وقالت كلينتون يف افتتاح اجلل�سة العامة
للحوار اال�سرتاتيجي واالقت�صادي أالمريكي
ال�صيني يف مبنى رونالد ريغان يف وا�شنطن
«ه��ذا تتويج وب��داي��ة على حد ��س��واء ،تتويج
�ل�ج��راءات املتخذة من قبل أ��سالفنا قبل
ل إ
عاما ،عندما أ�قامت ال��والي��ات املتحدة
ً 30
وال�صني عالقات دبلوما�سية ر�سمية ،وما
تبعها م��ن مرحلة ازده ��ار لنمو االقت�صاد
ال�صيني وتوا�صل دبلوما�سي� ،سمح لبلدينا
بالو�صول �إىل مكان هذه الفر�صة».
أ
وا�ستطردت «لكن هذا احلوار ميثل � ً
ي�ضا
بداية جهد غري م�سبوق إلر�ساء أ��س�س �إيجابية
وت�ع��اون�ي��ة و��ش��ام�ل��ة ل�ل�ع�لاق��ات ال�صينية-
أالمريكية يف القرن احلادي والع�شرين».
ولفتت كلينتون �إىل أ�ن��ه «فيما ت أ�ثرت
ال�ع�لاق��ات املا�ضية ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وال���ص�ين ب�ف�ك��رة ت ��وازن ال �ق��وى ب�ين ال��دول
ال �ك�برى ،ف� ��إن التفكري اجل��دي��د يف القرن

الواحد والع�شرين ينقلنا من عامل متعدد
أالقطاب �إىل عامل متعدد ال�شراكة» .ور أ�ت
أ�ن «هذا احلوار اال�سرتاتيجي واالقت�صادي
يختلف عن احل��وارات ال�سابقة يف نطاقه
وج��وه��ره ومقاربته» ،مظهرة التباين بني
�آليات هذه اجلل�سات املنعقدة مع احلوار
ال��رف�ي��ع امل�ستوى واحل� ��وار اال�سرتاتيجي
االقت�صادي ،الذي أ�ن� أش�ه الرئي�س أالمريكي
ال�سابق جورج بو�ش.
وح �ث��ت ك�ل�ي�ن�ت��ون ع�ل��ى ال��و� �ص��ول �إىل
أ�ر� �ض �ي��ة م���ش�ترك��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،ح�ي��ال
التهديدات والتحديات العاملية ،مثل أالزمة
االقت�صادية ،واحلد من االنت�شار النووي،
والتغري املناخي ،والطاقة النظيفة ،وكوريا
ال�شمالية ،و�إيران ،و أ�فغان�ستان ،وباك�ستان.
وختمت بالقول «�إدارة أ�وباما احت�ضنت
ه��ذا احل ��وار م��ع ال���ص�ين ،يف وق��ت مبكر
وبقوة ،ألننا نريد لها أ�ن تكون منتجة ،وهذه
م� أس�لة على جانب كبري من أالهمية بالن�سبة
�إيل كوزيرة للخارجية».
العالقة بني البلدين
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اع��ت�ب�ر وزي� ��ر اخل��زان��ة
أالمريكي تيموثي غيثرن أ�ن االجتماع أالول
ل �ل �ح��وار االق �ت �� �ص��ادي اال��س�ترات�ي�ج��ي بني

�ل��ولي��ات �ملتحدة و�ل�صني« ،دليل على
أ�همية �لعالقة بني �لبلدين و�لتز�منا
بتعزيزها» .و أ�� �ص��ار غيثرن �إىل �ت�صاع
نطاق ه��ذ� �حل ��و�ر ،معرت ًفا ب � أان كث ًري�
من �لق�صايا �لعاملية �ملركزية ،مثل �لنمو
و� إل�صالح �لقت�صادي و�لت�صدي لتغري
�ملناخ «تتطلب �للتز�م �ل�صيا�صي �مل�صتمر
وغ ��ري م���ص�ب��وق ل�ل�ت�ع��اون ب��ني �ل��ولي��ات
�ملتحدة و�ل�صني».
و أ�ك���د غيثرن أ�ن � إلج�� ��ر�ء�ت �لتي
�تخذتها �ل��ولي��ات �ملتحدة و�ل�صني يف
��ص��وء أ�لزم� ��ة �مل��ال�ي��ة �ل�ع��امل�ي��ة «ق��دم��ت
م�صاهمة كبرية جدً � لنجاحنا �جلماعي
حتى � آلن ،من �حتو�ء قوة هذ� �لركود
�لقت�صادي وبدء ��صتعادة �لثقة» .وو�صف
�مل �� �ص � ؤوول أ�لم��ريك��ي ه��ذه � إلج � ��ر�ء�ت
ب��«�ملهمة للغاية» بالن�صبة �إىل �لتز�مات
ب��الده و�ل�صني «للحفاظ على �صيا�صة
ق��وي��ة و�ق �ت �� �ص��ادي��ة د�ع��م��ة� ،إىل حني
�نتعا�ض �لطلب ب�صدة يف هذه �ملرحلة من
أ�لزمة».
و�عترب أ�ن هذه �لجتماعات «ت أاتي
يف حل�ظ��ة ح��رج��ة ،خ��ا��ص��ة أ�ن �ل�صني
و�لوليات �ملتحدة بو�صفهما �لر�ئدتني
يف �لقت�صاد �لعاملي على ح��د ��ص��و�ء،
ت �ق��ع عليهما �مل �� �ص � ؤوول �ي��ة ،ل�ي����ض فقط
مل�صلحة مو�طنينا ،بل أ� ً
ي�صا بالن�صبة �إىل
�لقت�صاد �لعاملي».
و أ��صار �إىل أ�ن هناك «�صرورة لو�صع
�إطار جديد لو�صع أ��صا�ض أ�كر ��صتد�مة
و أ�ك��ر ت��و�ز ًن��ا للنمو �لعاملي» ،لفتًا �إىل
�لتز�م �ل��ولي��ات �ملتحدة و�ل�صني على
حد �صو�ء مع غريها من دول جمموعة
�ل ��« 20بالتخلي عن �لتد�بري �حلمائية
قدما لتو�صيع
وخلق فر�ض جديدة للم�صي ً
�لتجارة بني بلدينا».
و أ�� �ص��اف «�ل �ي��وم نحن نعمل مع
�ل�صني ل�صمان �مل�صاركة �لكاملة و�لتمثيل
يف و�صع �لتفاقات �ملتعددة أ�لط��ر�ف
مع �جلهات �لرئي�صة و�ملجموعات ،مثل
جمموعة �ل� ،20من أ�جل �ل�صتقر�ر �ملايل
للم ؤو�ص�صات �ملالية �لدولية».

منار

محمد اليامي

كاتب �قت�صادي

اختالف واتفاق
أ�ختلف كث ًري� مع من يرون �إرجاء أ�و تقلي�ض �لكتتابات �جلديدة
�صو�ء كانت ل�صركات ج��دي��دة ،أ�و ل�صركات قائمة تبيع ج��ز ًء� من
ح�صتها للجمهور.
و أ�تفق كث ًري� مع هيئة �صوق �ملال يف جدولة هذه �لطروحات ،وعدم
�لنظر �إىل ما يحاول �لبع�ض تعميمه من فكرة أ�ن كل �كتتاب جديد
ي�صحب �ل�صيولة وي ؤوثر على م ؤو�صر �ل�صوق  ،فما هي �إل أ��صياء �خرتعها
�مل�صاربون ،ويحق لهم حماولة حماية م�صاحلهم ،لكن يحق لل�صغار
أ�ن ي�صتثمرو� يف قناة �آمنة ،ألن نف ًر� ً
قليال منهم نتمنى أ�ن يزد�د مع
�لوقت ل يبيع أ��صهمه ويحتفظ بها ��صتثما ًر� و�عدً � رمبا جنى ثماره يانعة
يف م�صتقبل أ�ليام.
أ�لمر � آلخر �لذي ل يقل أ�همية عن �لهدف أ�لول أ�نه كلما حتولت
�صركة عائلية �إىل �صركة م�صاهمة مغلقة فهي تتحول �إىل �صكل قانوين أ�كر
��صتقر� ًر� ،وكلما حتولت �إىل �صركة م�صاهمة عامة ز�د هذ� �ل�صتقر�ر
يف �ل�صكل �لقانوين ،وهذ� أ�مر يحتاجه �قت�صاد ل تز�ل غالبية من�ص آاته
�خلا�صة ت�صنف حتت �ملن�ص آات �لعائلية.
م ؤوخ ًر� �نتهى �كتتابان يف قطاعي �لبرتوكيماويات وقطاع �ل�صناعة،
وفيما تطبع هذه �ملجلة أ�متنى أ�ن تكون �لهيئة قد أ�علنت عن �كتتاباتها
�جلديدة ،لي�صتفيد منها أ�نا�ض ل يجعلون م ؤو�صر �ل�صوق �ليومي هو من
يدير مدخر�تهم و��صتثمار�تهم بقدر ما يحاولون و�صينجحون باإذن �هلل أ�ن
يجعلو� �ل�صركات �لناجحة و�ملد�رة ب�صكل �حرت�يف ،و�ملر�قبة ب�صكل �صارم
هي قبلة أ�مو�لهم ذ�ت �حلجم �ل�صغري.
�إن �إعالن �لكتتابات قبل موعدها بوقت كاف �صاعد �لكثريين على
�ل�صتعد�د لها ،و�ل�صتفادة منها ،فحتى من يبيعون أ��صهمهم حال طرحها
يف أ�ول أ�يام �لتد�ول يحققون عو�ئد معقولة ،أ
و�لهم أ�نها �صبه م�صمونة على
أ
دوما أ�ن يعيدو� �صخها يف �كتتاب جديد� ،و يف
ر ؤوو�ض أ�مو�لهم �لتي أ�تنمى ً
�صهم �صركة ت�صهد قو�ئمها �ملالية لها بالنجاح ،وي�صهد لها �ل�صوق و�لقت�صاد
بالتقدم.
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تحقيق
البتروكيماويات

قطاع البتروكيماويات واألزمة المالية:

ظهور بوادر التعافي رغم استمرار
المعاناة من تراجع الطلب
تحقيق  -سالم البركاتي
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خالل العقود القليلة املا�ضية �سيطرت ال�صناعات البرتوكيماوية على املجال ال�صناعي،
وكر�ست دول العامل الكربى والرائدة �صناعيًا جل اهتمامها بهذا النوع من ال�صناعات مما
�أدى �إىل تطورها ال�سريع وامللحوظ الذي �أدى �إىل نقلة يف حياة الب�شرية.
وك��ان ا�ستخدام ال�ب�ترول يف ب��داي��ة الثورة
ال�صناعية مقت�ص ًرا على ا�ستخدامه كم�صدر
للطاقة �إال أ�ن تقدم علم الكيمياء وال�صناعات
الكيميائية أ�ظهر ا�ستخدا ًما �آخ��ر مه ًما للنفط
وه��و ا��س�ت�خ��دام بع�ض امل��رك �ب��ات امل�ستخرجة
منه يف ال�صناعات الكيميائية .فال�صناعات
البرتوكيماوية (الكيميائية) من أ�كرث ال�صناعات
النفطية تطو ًرا ومن ًوا خالل العقود القليلة املا�ضية

حيث اعتمدت ال�صناعات على قاعدة وا�سعة من
الرثوات الطبيعية ممثلة يف النفط والغاز الطبيعي
با إل�ضافة �إىل أ�ن املنتجات البرتوكيماوية املتنوعة
حتتل مكان ال�صدارة يف جميع املجاالت التي
للن�سان ،كما أ�نها ت ؤ�دي
مت�س احلياة اليومية إ
�إىل تنمية �صناعات أ�خرى تعتمد على املنتجات
البرتوكيماوية أال�سا�سية والو�سيطة إلنتاج مواد
ا�ستهالكية متنوعة حيث ب��د أ�ت هذه ال�صناعة

يف ال��دول ال�صناعية وخا�صة الواليات املتحدة
واليابان ودول أ�وروبا الغربية وعلى ر أ��سها أ�ملانيا
وبريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،وق��د أ�ول��ت هذه
ال��دول ال�صناعات البرتوكيماوية ك��ل العناية
والتف�ضيل وربطتها ب�سل�سلة م��ن ال�صناعات
أال�سا�سية أالخ��رى مثل �صناعة و�سائل النقل
ب أ�نواعها الربية والبحرية واجلوية وال�صناعات
ا إللكرتونية والغذائية و�صناعة الك�ساء و امللب�س.
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قطاع البرت وكيماويات أ
والزمة
ويف التحقيق ال �ت��ايل ا�ستطلعت جملة
تداول �آراء عدد من اخلرباء حول أ�داء قطاع
البرتوكيماويات يف �سوق أال�سهم ال�سعودية
خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية وم��دى ت� أ�ث��ر القطاع
أ
خ�صو�صا جلهة
بالزمة املالية العاملية احلالية
ً
تراجع الطلب.
ؤ
أ
ويف ه��ذا ال�صدد �ك��د اخلبري يف �ش�ون
البرتوكيماويات والع�ضو املنتدب للمجموعة
ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي �سليمان
املنديل ت أ�ثر قطاع البرتوكيماويات أ
بالزمة
املالية و�إن ك��ان الت أ�ثري ح�سب ر أ�ي��ه ب�شكل
غ�ير مبا�شر ب�سبب ت��راج��ع الطلب العاملي
على املنتجات البرتوكيماوية ،وق��ال املنديل
�سترتكز الت أ�ثريات على قطاع البرتوكيماويات
يف حدوث تراجع يف الربحية والعوائد املالية
ب�شكل عام ،ورمبا يقت�صر الت أ�ثري لدى بع�ض
ال�شركات على تراجع معدالت منوها.
و أ�� �ش��ار املنديل �إىل أ�ن ال�ت� أ�ث�يرات على
�شركات البرتوكيماويات يف اخلارج قد ت�صل
�إىل تكبدها خ�سائر مالية وبالتايل قد ي�ضطر
بع�ضها �إىل تقلي�ص ن�شاطها و�إغالق عدد من
م�صانعها.
أ
أ
و أ�و�ضح املنديل� ،نه من الطبيعي �ن يطال
�صناعة البرتوكيماويات على م�ستوى العامل
ج��ز ًءا من الت أ�ثريات التي من أ�همها تراجع
منو هذه ال�صناعة وانخفا�ض أ��سعارها ،والتي
ب��د أ�ت تظهر ب��وادره��ا حال ًيا ،حيث �شهدت
ً
انخفا�ضا يف
أال���س��واق يف ا آلون� ��ة أالخ �ي�رة
أ��سعار البرتوكيماويات بلغت ن�سبته نحو 60
يف املئة .وهو أالمر الذي يتوقع أ�نه �سينعك�س
على النتائج املالية لل�شركات العاملة يف هذا
القطاع خالل الربع أالخري من هذا العام.
�إيجابيات أ
الزمة
وحول �إيجابيات هذه أالزمة على �شركات
البرتوكيماويات يف اململكة ،قال املنديل �إن
أالزمة �سينتج عنها انخفا�ض الطاقة ا إلنتاجية
ل�ع��دد م��ن امل���ص��ان��ع ح��ول ال �ع��امل ،وب��ال�ت��ايل
�سي�ساعد ه��ذا أالم��ر ال�شركات املحلية على
ملء هذا النق�ص يف أال�سواق العاملية ويف هذه
احلالة قد تعمل بكامل طاقتها ا إلنتاجية.
و أ��شار �إىل أ�ن تخبط �سيا�سات كثري من
دول العامل ملواجهة تداعيات أالزم��ة املالية
أ��سهم يف زي��ادة الهلع ل��دى النا�س وه��و ما
انعك�س بدوره على أال�سواق املالية ،الفتًا �إىل
أ�نه بالرغم مما اتخذ حتى ا آلن من �إجراءات
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لتقلي�ص �آث� ��ار أالزم� ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة يف
وخ�صو�صا يف أ�مريكا� ،إال
اقت�صاديات الدول
ً
أ�ن نتائج هذه ا إلجراءات مل تت�ضح بعد يف ظل
ا�ستمرار التوقعات بتفاقم تداعيات أالزم��ة
وت�سببها يف ركود اقت�صادي طويل.
و أ�برز الع�ضو املنتدب للمجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي أ�ه��م أال��س�ب��اب التي
أ��سهمت يف جن��اح �صناعة البرتوكيماويات
ال�سعودية ،التي تتمثل ح�سب قوله يف عدم
اعتماد ه��ذه ال�صناعة وق��ت ت أ��سي�سها على
التمويل البنكي و�إمنا على التمويل احلكومي،
وت �ن��وع ال �غ��از امل �ت��واف��ر يف اململكة وب أ��سعار
جذابة� ،إىل جانب احلوافز البرتولية املقدمة
من احلكومة لل�شركات أالجنبية التي أ��سهمت
يف خلق �شراكات ا�ستفادت منها ال�شركات
املحلية.
أ
وا�ستعر�ض املنديل �هم الدرو�س امل�ستفادة

حجم االستثمارات الخليجية
في صناعة البتروكيماويات
سيبلغ 120مليار دوالر في عام
2010م.
من التعامل مع ال�شركات أالجنبية ،مبي ًنا
أ�ن ال�شركات أالجنبية أ��سهمت يف حماية
ال�شركات املحلية قانون ًيا ومال ًيا وتفادي أ�ي
�إفال�سات ،وتعميق مفهوم ال�سالمة داخل بيئة
العمل يف امل�صانع للوقاية من املخاطر وربطها
باحلوافز فيها وو�ضعها يف مقدمة أالولويات
قبل الربحية� ،إىل جانب تغيري مفهوم ومهام
�إدارة � ؤش�ون املوظفني يف ال�شركات وتوجيه
اهتمامها نحو العن�صر الب�شري من خالل
الربامج التدريبية وتطوير أالداء.

شركات البتروكيماويات
تواجه مشكلة االلتزام بسداد
القروض والفوائد المتراكمة
مع المصارف.
حجم اال�ستثمار يف البرتوكيماويات
ورجحت تقارير اقت�صادية أ�ن يبلغ حجم
اال�ستثمارات اخلليجية يف �صناعةالكيماويات
نحو  120مليار دوالر بحلول  ،2010و أ�ن
النمو يف �إنتاج ا إليثيلني ،وهو أ�حد املنتجات
البرتوكيماوية أال�سا�سية� ،سيرتكز خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة يف منطقة ال�شرق
أالو��س��ط .ونتيجة لذلك ،ف�إنه بحلول 2010
�سيت�ضاعف �إن�ت��اج ا إليثيلني يف دول جمل�س
ال�ت�ع��اون لي�شكل  20يف امل�ئ��ة م��ن ال �ق��درات

ا إلنتاجية العاملية.
وح �ق �ق��ت اال� �س �ت �ث �م��ارات اخل�ل�ي�ج�ي��ة يف
�صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات من ًوا
ن�سبته  5يف املئة خالل الفرتة من عام 2000
�إىل 2006م مرتف ًعا من  52ملياردوالر �إىل 70
مليار دوالر ،التي كانت ت�شكل  59يف املئة من
�إجمايلاال�ستثمارات اخلليجية يف ال�صناعات
التحويلية البالغة  118.3مليار دوالر.
بينما بلغ عدد العاملني يف هذا القطاع
163.134ع� ��ام �ًل�اً يف 2006م م��رت�ف� ًع��ا من
 122.735عاملاً يف عام  ،2000أ�ي بن�سبة
منو بلغت  32.5يف املئة خالل هذهالفرتة.
ووف ًقا لرئي�س منظمة اخلليج لال�ست�شارات
ال�صناعية «جويك» ميثل قطاعالبرتوكيماويات
واح� ��دً ا م��ن دع��ائ��م اقت�صاد منظومة دول
جمل�س التعاوناخلليجي ،وقد �شهدت �صناعة
البرتوكيماويات يف العقدين املا�ضيني يف
معظم ال��دول أالع�ضاء مرحلة غري م�سبوقة
من التطور امل�ستمر يتوقعلها أ�ن ت�ستمر بالقوة
ذاتها يف امل�ستقبل املنظور.
وي �ت �ف��ق ك �ث�ير م ��ن امل��راق��ب�ي�ن ع �ل��ى  أ�ن
املنطقة م ؤ�هلة للعب دور ال�صدارة يف قطاع
البرتوكيماويات يف القرناحلادي والع�شرين.

حتديات وخماطر
وح��ذر اقت�صاديون م��ن مواجهة قطاع
البرتوكيماويات يف اململكة ألزمة مالية كبرية
قد ت � ؤ�دي �إىل توقف �إنتاج ال�شركات حديثة
العهد بال�سوق التي ي�ستثمر فيها  15مليار
ري��ال ،وقلل االقت�صاديون من املخاطر التي
ت�صيب ال�شركات القدمية التي ا�ستطاعت
�إطفاء تكاليف الت أ��سي�س ،لكن هذه ال�شركات
ت��واج��ه حت��د ًي��ا ج��دي��دً ا ب�سبب أالزم ��ة املالية
يتمثل يف التوقعات بالرتاجع احلاد يف أالرباح
وهو ما قد ي ؤ�دي �إىل توقف العمل يف ال�شركات
اجلديدة التابعة لها.
وتوقع الباحث االقت�صادي واخلبري املايل
ال��دك�ت��ور عبدالعزيز داغ�ستاين أ�ن ي�شهد
�سوق أال�سهم ردة فعل متذبذبة ب�سبب تردي
أ�و�ضاع القطاع وتوقيت �إعالن النتائج نهاية
الربع الثاين من العام اجلاري ،م ؤ�كدً ا يف هذا
ال�صدد أ�ن حالة ال�سوق احلالية ما هي �إال
قراءة مبدئية أ
للو�ضاع.
و أ��شار الدكتور عبدالعزيز داغ�ستاين �إىل
أ�ن �صناعة البرتوكيماويات تعترب ال�صناعة
الثانية باململكة ،مبي ًنا أ�ن حجم ا إلنتاج من

هذا القطاع يقارب الـ %10من ا إلنتاج العاملي،
حيث �إن اململكة ب��د أ�ت حال ًيا جت��اوز مرحلة
�إنتاج برتوكيماويات كخامات وا�ستطاعت أ�ن
تثبت قدمها يف ال�صناعات الو�سطية حيث زاد
ذلك من ميزتها التناف�سية يف العامل.
وح��ول م�شاكل ا إلغ� ��راق ال�ت��ي تواجهها
اململكة م��ن ال�ه�ن��د وال �� �ص�ين ق��ال ال��دك�ت��ور
داغ�ستاين �إن مركز ال���ص��ادرات ال�سعودية
حترك يف خطوة لها مدلوالن أ�ولهما هو أ�ن بع�ض
اجلهات املعنية بد أ�ت تدرك موقع اململكة يف
خريطة هذه ال�صناعات ،واملدلول ا آلخر أ�ن
م ؤ��س�سات القطاع املدين أ��سهم ب�شكل فاعل
يف الدفاع عن املنتجات التي ت�صدرها اململكة
وحمايتها بطرق قانونية.
وق��ال داغ�ستاين� :سوف تواجه �شركات
البرتوكيماوياتم�شكلةااللتزامب�سدادالقرو�ض
والفوائد املرتاكمة خا�صة مع امل�صارف ويف
الوقت نف�سه جند أ�ن كبار املودعني يف البنوك
ق��د واج �ه��وا اخل�سائر ب�سبب اال�ستثمار يف
أ�مريكا ،وبالتايل جند أ�ن امل�صارف اجتهت
�إىل خف�ض ن�سبة ا إلقرا�ض ورفع ن�سبة الفائدة
أ�كرث من � %5إ�ضافة �إىل أ�ن امل�صارف تعمل
على حت�صيل ديونها لدى ال�شركات.
أ
و أ�و��ض��ح داغ�ستاين أ�ن اململكة ��صبحت
مركزً ا وقبلة لل�صناعات البرتوكيميائية التي
أ��صبح لها م��رك��ز الثقل يف تلك ال�صناعة
و�إدارتها داخل اململكة وخارجها ،م�ش ًريا �إىل
أ�ن��ه الب��د من املحافظة على ال��ري��ادة يف هذا
املجال والعمل على أ�ن نتحول من منتجني
للمواد أالولية يف ال�صناعات البرتوكيميائية
�إىل ت�صنيع تلك امل��واد أالولية وحتويلها �إىل
منتجات نهائية تدر علينا عوائد جمزية أ�كرث
مما تدره علينا املواد أالولية التي نبيعها �إىل
ا آلخرين فيحولونها �إىل منتجات نهائية ثم
يعيدون بيعها لنا ب أ��سعار م�ضاعفة وال �شك
أ�ن هذا التوجه له أ�همية ا�سرتاتيجية كربى،
لذلك يجب على اجلهات املخت�صة أ�ن تقوم
بتحديد ن�سبة م��ن ال�تراخ�ي����ص ال�ت��ي متنح
إلن�شاء م�صانع برتوكيميائية لغر�ض حتويل
املواد أالولية التي تنتج حمل ًيا �إىل مواد نهائية
ت�ستعمل مبا�شرة يف أالغ��را���ض ال�صناعية
املختلفة بحيث يتم ت�صديرها وا�ستخدامها
حمل ًيا كمنتج نهائي.
م�شاكل التمويل
م��ن جهته ك�شف اخل �ب�ير االق�ت���ص��ادي
الدكتور عبداهلل �صادق دحالن أ�ن عددًا من
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�شركات البرتوكيماويات �سوف تواجه عجزً ا
ل�سداد القرو�ض ب�سبب االن �ح��دار ال�سعري
ال�ك�ب�ير ،وق ��ال �إن أ���س�ع��ار م��ادت��ي بروبيلني
والبويل �إيثيلني وهما أ��سا�س املواد البال�ستيكية
يف أال�سواق العاملية هبط �سعرها للطن بنحو
الربع ،وزيادة الهبوط عن هذا ال�سعر لي�س له
�إال نتيجة واح��دة هي �إقفال امل�صانع املنتجة
للمادتني م ؤ�قتًا أ�و حتقيق اخل�سائر الرتاكمية
التي �ست ؤ�دي �إىل ا إلق �ف��ال النهائي يف حال
ا�ستمر االنخفا�ض ال�سعري.
عاما
وتوقع دحالن أ�ن يكون العام احلايل ً
�صع ًبا؛ حيث يتوقع أ�ن ينخف�ض فيه الطلب
العاملي  %30أ
وال�سعار .%60
أ
وحذر دحالن من �ن ال�شركات اجلديدة
ال�ت��ي ي�صل ع��دده��ا �إىل �� 8ش��رك��ات وب��د أ�ت
ا إلن�ت��اج العام املا�ضي ،أ�و تلك التي �ستبد أ�
العمل هذا العام وتبلغ ا�ستثماراتها ما ي�صل
�إىل  15بليون ريال ،تواجه خط ًرا كب ًريا يتمثل
يف عدم متانة مركزها املايل حيث ا�ستهلكت
أ�موالها يف الت أ��سي�س والبناء وبالتايل انعدام
وجود االحتياطي املايل ،أ�و انتهت من �إطفاء
التكلفة ،وعلى الدولة الوقوف معها وب�شكل
�سريع .أ
ولل�سف مل تتخذ هذه ال�شركات أ�ي
أ
خطوات لو�ضع خطة ملواجهة الزمة العاملية.
و أ��ضاف دح�لان :أ�ما ال�شركات القدمية
مثل �سابك ف�إن أالثر �سوف يكون على م�ستوى
الربحية يف أ�غلبه ألنها ا�ستطاعت بناء قاعدة
مالية متينة وميكن أ�ن تتحمل االنخفا�ض يف
الربح لفرتة م ؤ�قتة .و أ���ش��ار دح�لان �إىل أ�ن
ت� أ�ث�ير أالزم ��ة العاملية ��س�ي� ؤ�دي �إىل تقلي�ص
ال�شركات العاملية ومنها �سابك ال�ستثماراتها
حول العامل.
وعلى ال�صعيد اخلليجي يبلغ حجم الطاقة
ا إلنتاجية لل�صناعات البرتوكيماوية أ�ك�ثر
من  70مليون طن يف العام ،منها  37مليون
طن يف اململكة تنتج منها �سابك  28مليو ًنا
�سنو ًيا بنهاية الن�صف أالول من العام اجلاري
2009م ،ويبلغ �إنتاج امل�صانع ال�سعودية %45
م��ن ا إلن �ت��اج اخلليجي .وق��د زاد ا إلن �ت��اج ما
بني عامي  2000و2007م  ،%260وا إلن�ت��اج
ال�سعودي  ،%160ويتوقع أ�ن ت�ستمر الزيادة
ا إلنتاجية يف اململكة حتى عام 2012م 7.8
مليون طن ،ويف العام احل��ايل 2009م 2.7
مليون طن.
البرت وكيماويات و�سوق املال
وت�ط��رق دح�لان �إىل ت� أ�ث�ير أالزم ��ة التي
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يواجهها قطاع البرتوكيماويات على �سوق
أال�سهم ال�سعودية ،م�ش ًريا �إىل أ�ن الت أ�ثري �سوف
وا�ضحا جدً ا نتيجة الرتاجع احلاد املتوقع
يكون
ً
يف أ�رباح �شركات هذا القطاع احليوي والرئي�س
الذي ي�شكل نحو ثلث �شركات ال�سوق.
ودعا دحالن ك ًال من �صندوق اال�ستثمارات
العامة وال�صندوق ال�صناعي �إىل متديد مهلة
�سداد القرو�ض التي متنحها لتمويل م�شاريع
التو�سعة التي تنفذها �شركات هذا القطاع،
كما دعا �شركة أ�رامكو �إىل متديد فرتة ال�سداد
يوما �إىل 120
املقررة للمواد أالولية من ً 45
يوما.
ً
م��ن جانبه ح� ّ�ذر الدكتور حممد �شم�س
بجامعة امللك عبدالعزيز من تفاقم ت أ�ثري
أالزم��ة املالية على قطاع البرتوكيماويات يف
اململكة وخا�صة ال�شركتني الرائدتني يف هذا
املجال ( أ�رامكو و�سابك) .وقال �إن املنتجات
املرتبطة بهذه ال�صناعة تدخل يف جماالت
وا�سعة ،تبد أ� من �صناعة الطائرات وحتى
�صناعة املالب�س ،وهذه ال�صناعات قد ت أ�ثرت
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي ب�شكل وا� �س��ع؛ حيث
انخف�ض الطلب على منتجاتها بنحو ،%60
ه��ذا با إل�ضافة �إىل أ�ن الكثري من امل�صانع
�إما أ�غلقت أ�و أ�علنت ا إلفال�س ،وبالتايل ف�إن
الت أ�ثري على قطاع البرتوكيماويات يف اململكة
�سوف نلم�سه قري ًبا ،و�سوف ن�شاهد �شركات
تعلن عن ع��دم حتقيق الربحية ومواجهتها
خلطر ا إلغ�ل�اق ،ويف الوقت نف�سه �ستواجه
م�شكلة �سداد القرو�ض التي ح�صلت عليها
من م�صارف حملية وعاملية� ،إ�ضافة �إىل ت أ�ثر
أ�دوات التمويل احلكومية مثل �صندوق التنمية
ال�صناعية و��ص�ن��دوق اال�ستثمارات العامة
وا�ستثمارات �صناديق التقاعد والت أ�مينات،
وه��ذه اجلهات جمتمعة قد و�ضعت مليارات
الرياالت يف ر ؤ�و�س أ�موال �شركات القطاع.
و أ��ضاف �شم�س :لعل امل�ساهم ال��ذي يعد
ال�ضحية أالوىل لي�س له قدرة يف �إنقاذ ال�شركة،
وميكن أ�ن يتحمل تبعات الو�ضع عندما ي�سوء
دون أ�ن يطالب ب أ�ي حق.
وبالرغم من �إعالن �سابك عن �إجراءات
للنقاذ بتخفي�ض بع�ض التكاليف ق��ال د.
إ
�شم�س� :إن خطة ا إلنقاذ يجب البت فيها ب�شكل
�سريع.
تفعيل الرقابة احلكومية
ودعا �شم�س �إىل تفعيل الرقابة احلكومية
ال�صارمة على ال�شركات مثل أ�رامكو و�سابك

منطقة الخليج مؤهلة
للعب دور الصدارة في قطاع
البتروكيماويات في القرن
الحادي والعشرين.
واالت�صاالت ،م�ش ًريا �إىل أ�ن تفعيل الرقابة
�سيجنب ال��دول��ة مواجهة م�شكلتني مهمتني
أالوىل هي ا�ضطرارها ل�ضخ دعم مايل �ضخم
لل�شركات إلنقاذها ،والثانية تفادي الوقوع يف
أ�زم��ة البطالة التي ميكن أ�ن تطال ع�شرات
ا آلالف من املواطنني يف �سابك وغريها من
ال�شركات الكربى .كما دعا �إىل تو�سيع الرقابة
على جميع ال�شركات الكربى يف اململكة.
وح� ��ث � �ش �م ����س ع �ل��ى � � �ض� ��رورة ت��وج �ي��ه
اال� �س �ت �ث �م��ارات �إىل ال ��داخ ��ل ال �ت��ي ��س��وف
ي�ك��ون لها ف��ائ��دة ك�ب�يرة يف تقليل املخاطر
و�إنعا�ش قطاعات االقت�صاد املختلفة وخلق
فر�ص وظيفية جيدة للمواطنني ،م�ش ًريا �إىل
وجود ا�ستثمارات خارجية �ضخمة لل�شركات
الوطنية مثل أ�رامكو التي وجهت مبالغ كبرية
لال�ستثمار يف امل�صايف مع ال�شركات العاملية،
كما يجب التوقف عن التو�سع اخلارجي.
و�صلت ن�سبة ال�سعودة يف القطاع  ،%37وهي
الن�سبة أالعلى يف قطاع ال�صناعة ،وتت�صدر
�سابك ال�شركات الوطنية يف ال�سعودة.
وت� �ب� �ل ��غ ال� �ق� �ي� �م ��ة اال�� �س� �م� �ي ��ة ل �ق �ط��اع
البرتوكيماويات يف ال�سوق امل��ايل ال�سعودي
 80.8مليار ريال ،وت�شكل أال�سهم احلرة 3.3
مليار �سهم ،وتبلغ القيمة ال�سوقية 207.68
مليار .أ�ما حقوق امل�ساهمني فتبلغ 167.43
مليار ريال.
وا�ستثمر هذا القطاع ع�شرات املليارات
يف �إن�شاء م�صانعه العالية التكاليف ،وتعد
�شركة �سابك أ�كرب �شركات هذا القطاع من
حيث ر أ��س املال وحجم الن�شاط ولها تاريخها
الطويل من النجاح الذي بلغ ذروته منت�صف
العام املا�ضي.
م��ن ج��ان�ب��ه اع�ت�بر ال��دك �ت��ور حبيب اهلل
حم �م��د ال�ترك �� �س �ت��اين ال �ب��اح��ث يف ت�سويق
البرتوكيماويات أ�ن ال�صناعات البرتوكيماوية
اخلليجية تواجه حتديات يف ال�سوق العاملي
خا�صة يف املرحلة التي �صاحبت أالزمة املالية،
وتكمن التحديات يف القدرة على التعامل مع
التطورات والتقنيات التي تتطلبها ال�صناعة

و�لقدرة على �ل�صتثمار يف جمال
�لبحث و�لتطوير.
ول�ف��ت �إىل أ�ن �ل�ت��ذب��ذب يف
أ��صعار �لنفط يف أ�ل�صو�ق �لعاملية
ي�صبب �لكثري من �مل�صاكل على
�ل �� �ص �ن��اع��ات �ل �ب��رتوك �ي �م��اوي��ة
�ملتو�صطة و�ل�صغرية؛ حيث �إن
زيادة أ��صعار �لنفط ت ؤوثر بالتايل
على زي��ادة تكاليف � إلنتاج ومن
ثم حتد من قدرة هذه �ل�صركات
على ت�صويق منتجاتها.
و أ��صاف �لرتك�صتاين :بالن�صبة
�إىل مو�صوع � إلفال�ض و�لتحديات
�لقت�صادية أ�لخ��رى فال أ�عتقد
أ�ن �ل�صناعات �لبرتوكيماوية
�صتو�جه � إلفال�ض ألن �ل�صناعة
حيوية و�صرورية ،ولكن ميكن أ�ن
تتعر�ض �إىل تر�جع يف �لطلب على
�ملنتجات ب�صبب �لنق�ض �لكبري
يف �ل�صيولة ،و أ�عتقد أ�ن �ل�صناعة
�لبرتوكيماوية قادرة على �إعادة
�ل �ت��و�زن �إىل �ل���ص��وق خا�صة يف
جم��ال �ل�صناعات �لبال�صتيكية
وبع�ض مو�د �لبناء.
�وج��ه
وب� ��رر �ل��رتك �� �ص �ت��اين ت� ُّ
�لتمويل �ل�صتثماري �لكبري نحو
هذ� �لقطاع رغم أ�لزمة �حلالية
بكون �لقطاع �لبرتوكيميائي أ�كر
�لقطاعات �ل�صناعية ��صتقر� ًر�
م��ن ن��اح �ي��ة �ل �ع��ر���ض و�ل �ط �ل��ب،
و أ��صار يف هذ� �ل�صدد �إىل أ�ن دول
�خلليج متتلك �مليزة �لن�صبية يف
هذه �ل�صناعة ومن حقها أ�ن تركز
على �ل�صناعات �لبرتوكيماوية،
لكنه دعا يف �ملقابل �إىل �صرورة
ت�ن��وي��ع �ل���ص�ن��اع��ة ب�ح�ي��ث تكون
هناك �صناعات مكملة .وطالب
�لرتك�صتاين بالتوجه �إىل جمال
�ل�صناعات �لزر�عية و أ�ن ت�صتغل
�مل� � ��و�رد و�مل� ��� �ص ��ادر �ل��زر�ع �ي��ة
مثل منتجات �لتمور و�لزيتون
�ملنت�صرة ،حيث �إن ه��ذ� أ�لم��ر
ي�صاعد على توفري أ�لمن �لغذ�ئي
وي�صجع �ملز�رعني على �ل�صتفادة
من أ�لر��صي �لزر�عية ب� ً
�دل من
حتويلها �إىل خمططات عقارية.

زوايا

ريم أسعد

حما�صرة يف �لتمويل بكلية د�ر �حلكمة

الريـــــاﺿة والنســــاء
ل تز�ل �لريا�صة أ
و�لن�صطة �لبدنية �لحرت�فية مقت�صرة يف �ململكة على
أ
ؤ
أ
�لرجل .وبغ�ض �لنظر عن �جلدل �لقائم يف هذه �مل�صالة ،يجب �ن يعي �مل�صوولون
ب�صرورة تغيري هذ� �لو�صع لي�ض من باب �لرفاهية �ملفيدة فقط ،بل من باب
�ل�صرورة �لق�صوى .فكل � إلح�صاء�ت �لطبية و�ملرئيات �ملجتمعية ت ؤوكد �زدياد
�ل�صمنة أ
و�لمر��ض �لناجتة عنها ،أ�لمر �لذي يعني أ�ن ميز�نية وز�رة �ل�صحة
ب أاكملها قد ل تكفي لعالج ح��الت �ل�صكري و�لف�صل �لكلوي �ل��ذي �صت�صاب به
أ�لجيال �لقادمة.
أ
م�صروعا فقط ،بل يحث عليه �ل�صرع ،فلم يتم منعه
ومبا أ�ن �لريا�صة �مر لي�ض
ً
أ�و جتنبه ب�صكل ر�صمي? �صمعت بع�ض �لت�صريحات �لتي تفتي بخطورة بع�ض أ�نو�ع
�لريا�صة على عذرية �مل��ر أ�ة ،ومل ت�صدر تلك �لت�صريحات عن ل�صان أ�ي طبيب،
�صرعا?
ملاذ�? هل من قلة أ�لطباء لدينا أ��صبح أ�لمر مرتو ًكا ملن يفتي ً
أ
كذلك �صدر أ�ن ريا�صة �لبنات مل ت�صرح بعد يف �ملد�ر�ض �حلكومية� .وجه
�ص ؤو�يل �إىل وكيل وز�رة �لتعليم ل�ص ؤوون �لطالبات أ�ل�صتاذة نور� �لفايز :هل ننتظر
«تقبل �ملجتمع» لهذ� أ�لمر أ� ً
ي�صا? لن ي أاخذ أ�لمر أ�كر من تخ�صي�ض �صالة يف كل
مدر�صة أ�و �ثنتني وبع�ض أ�لدو�ت غري �لباهظة �لتكاليف وبع�ض ح�ص�ض �لتثقيف
�لريا�صي.
ملاذ� ي�صعب كل أ�مر يتعلق باملر أ�ة لدينا?
�إن مملكتنا �حلبيبة وقائدها �لغايل ما�صون يف طريق م�صتقيم نحو �لتطوير،
وعرجا عند �لتطبيق? ملاذ� يتم در��صة كل أ�مر للمر أ�ة مهما
َ
فلم ي�صبح �لطريق ملتو ًيا ً
�صغر حجمه ملدة �صنو�ت – وغال ًبا ما ينتهي �إىل طريق م�صدود? ملذ� نلقي بالالئمة
دوما على «�ل�صتعد�د �ملجتمعي» وما �إذ� كان منا�ص ًبا فع ًال للمر أ�ة? ملاذ� ل ت�ص أال �ملر أ�ة
ً
أ
أ
ذ�تها عن رغبتها يف تطوير حياتها? �ين �ملئات بل �للوف من خريجات �جلامعات
وحامالت �ل�صهاد�ت �لعليا من قر�ر�ت تخ�ض م�صتقبلهن?
أ
أ
ر�صالة �إىل �لقائمني على �لريا�صة و�لتعليم يف �ململكة� :صي�صبح �لمر �كر �صعوبة
�إذ� ما ��صتمررنا يف �لتلك ؤو و�لتعطيل دون د�ع� .ف�صحو� �ملجال لتطوير �ملر أ�ة بدن ًيا،
متاما أ�نه لن ت�صتطيع وز�رة
و�صت�صلح �لكثري من أ�لمور جمتمع ًيا .ويف هذ� �لنطاق أ� ؤوكد ً
�ل�صحة ول غريها �لقيام بعالج �مل�صابات ول أ�ولدهن من بعدهن.
و�هلل �مل�صتعان
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قضية العدد
السندات والصكوك

سوق السندات والصكوك:

درع الحماية لصغار
المتداولين من
تقلبات السوق
أ�كد حمللون وخرباء أ�ن �إطالق �سوق ال�سندات وال�صكوك
يعترب أ�ب���رز امل�ستجدات التي �شهدتها �سوق أ
ال�سهم خالل
القبال على التداول يف هذه ال�سوق
العام اجلاري ،ورغم أ�ن إ
الفرعية مازال حمدو ًدا حتى آ
الن نتيجة عوامل خمتلفة من
أ�برزها �ضعف اخلربة وقلة التوعية� ،إال أ�ن املحللني ي ؤ�كدون أ�ن
م�ستقبل هذه ال�سوق يعد واعدً ا بالنظر �إىل أ�نها أ�ي ال�سندات
وال�صكوك تعترب أ�داة مهمة لتوازن ال�سوق املالية يف أ�ي بلد
�إ�ضافة �إىل كونها مال ًذا آ�منًا لكثري من املتداولني من خماطر
تقلبات ال�سوق.
ويف حني اتفق معظم االقت�صاديني واملحللني على �ضرورة
ت��واف��ر املعلومات وال�شفافية املطلقة يف م��ا يتعلق ب�إ�صدار
ال�صكوك وال�سندات ،حذر ه ؤ�الء يف الوقت نف�سه من ت�سابق
ال�شركات إل�صدارها بكميات كبرية تعجز عن الوفاء بها يف حال
حدوث أ�زمات اقت�صادية ،وو�صف املحللون �إطالق �سوق ال�سندات
�سالحا
وال�صكوك باخلطوة اجليدة ،لكنهم اعتربوها يف املقابل
ً
ذا حدين ،بحاجة �إىل تنظيم دقيق ملنع �سوء ا�ستخدامها،
الفراط يف �إ�صدار ال�سندات وال�صكوك باعتبارها
حمذرين من إ
و�سيلة مغرية للتمويل ،وطالب ه ؤ�الء ب�ضرورة احل�صول على
ت�صنيف ائتماين قوي يو�ضح الواقع املايل ألي �شركة ت�سعى
إل�صدار مثل هذه ال�سندات وال�صكوك.
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ا�ستثمار �آمن
يف م�ستهل هذا التحقيق الذي حاولنا
من خالله ا إلج��اب��ة عن النقاط ال�سابقة
وغريها من الأ �سئلة واال�ستف�سارات حتدث
الدكتور �صالح بن فهد ال�شلهوب اخلبري
يف التمويل الإ�سالمي قائ ًال «بال�شك يعترب
فتح �سوق لتداول ال�صكوك وال�سندات من
�أبرز امل�ستجدات يف ال�سوق املالية ال�سعودية
هذا العام ،وهذه ال�سوق بال �شك �ستتيح
خ�صو�صا ال�صكوك التي
ً
للم�ستثمر -
فر�صا
تعد البديل ال�شرعي لل�سندات ً -
لال�ستثمار يف �أدوات �آمنة ،وتتيح له تنويع
املخاطر يف ا�ستثماراته ،وه��ذا جزء كان
خ�صو�صا
ً
ينق�ص ال�سوق املالية املحلية،
مع التقلبات الكبرية التي �شهدتها �سوق
الأ �سهم ال�سعودية خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،والتي هي بدروها قد �أثرت كثريًا

الصكوك في السعودية ..
المستقبل ومتطلبات النجاح
حتتل اململكة العربية ال�سعودية اليوم
املرتبة الثانية م��ن حيث حجم أ��صول
ال���ص�يرف��ة ا إل� �س�لام �ي��ة ك�م��ا أ�ن ��ه ينظر
�إليها ك أ�حد أ�برز أ��سواق هذه ال�صناعة،
وبالرغم من ه��ذه املكانة وق��دم جتربة
ال�صريفة ا إل�سالمية يف اململكة « أ��س�س
أ�ول م�صرف �إ�سالمي يف ع��ام 1978م
وهو م�صرف الراجحي» �إال أ�ن ال�صكوك
كمنتج �إ�سالمي مل ينظم طرحها وتداولها
�إال بعد قيام هيئة ال�سوق املالية و�إ�صدارها
لالئحتي الطرح وا إلدارج يف �شهر أ�كتوبر
من عام 2004م ومع ذلك ت أ�خر طرح
أ�ول �صكوك �إىل عام  2006م .
الح ًقا �شجع اجتاه �شركتي الكهرباء
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و��س��اب��ك ال�سعوديتني إل� �ص��دار �صكوك
بقيمة  10مليارات ريال كث ًريا من املعنيني
ب� ؤش�ون أ��سواق امل��ال متداولني كانوا أ�م
خ�براء للخو�ض يف تفا�صيل ال�صكوك
ودوره��ا احلقيقي ،ويف وقت �سابق توقع
العديد من اخلرباء تد�شني �سوق لتداول
ه��ذه ال�صكوك باململكة وه��و م��ا حدث
اليوم ،وهو ما يطرح الكثري من أال�سئلة
عن م�ستقبل ه��ذه ال�سوق يف اململكة...
وف ًقا آلراء عديد من املتخ�ص�صني ف�إن
اململكة العربية ال�سعودية مر�شحة ألن
تكون واحدة من أ�هم الالعبني يف �سوق
ال�صكوك على م�ستوى العامل أ
لل�سباب
التالية:

 �سرعة منو أ��صول ال�صريفة ا إل�سالميةووج ��ود م ؤ��س�سات مالية �إ�سالمية
�ضخمة كم�صرف الراجحي وا إلمناء
والبالد.
 تنظيم وجود �شركات الت أ�مني والن�صعلى كونها تعاونية متوافقة مع أ�حكام
ال�شريعة ا إل�سالمية ومن املعلوم أ�ن
من أ�هم امل�ستثمرين يف �سوق ال�سندات
وال�صكوك �شركات الت أ�مني.
 وج ��ود ف��وائ����ض نقدية عالية نتيجةارتفاع أ��سعار البرتول.
 وجود �شركات عمالقة ذات ت�صنيفائتماين جيد مثل �سابك والكهرباء
و أ�رامكو.

الشلهوب :المهم هو مستوﻯ
الوعي بالصكوك وغيرها من
األدوات وهذا الوعي ما زال متدن ًيا
لدﻯ األفراد ،والدليﻞ حجم التداول
الﻀعيف علﻰ الصكوك في الفترة
الماﺿية.
يف مدخر�ت �لأ فر�د .
لكن �ملهم هنا يف هذ� �لإطار هو م�صتوى
�ل��وع��ي بال�صكوك وغ��ريه��ا م��ن �لأ دو�ت
وهذ� �لوعي يف ر أ�ي��ي ما ز�ل متدنيًا لدى
�لأ ف ��ر�د ،وه��ذ� و��صح من أ�م��ري��ن� ،لأ ول
حجم �لتد�ول �ل�صعيف على �ل�صكوك يف
�لفرتة �ملا�صية ،و� آلخ��ر ظاهر من تز�يد
أ�ع��د�د �لأ ف��ر�د �لذين ي��ودون معرفة هذه

 م�صاريع �لبني �لتحتية �ل�صخمة. �لطفرة �لعقارية حيث تتوقع بع�ض�ل�صركات أ�ن تقود �ل�صكوك �ملدعمة
بالعقار �صوق �ل�صكوك.
لكن وكما ي�صت�صف �ملتخ�ص�صون
م�صتقبل �ل���ص�ك��وك يف �ململكة خ��الل
�ل�صنو�ت �ل�ق��ادم��ة� ،إل أ�ن�ه��م ي� ؤوك��دون
��ص��رورة تو�فر بع�ض �ملتطلبات لتحقق
ه��ذ� �مل�صتقبل وه��و م�صتقبل بح�صب
ر أ�يهم من �ملمكن أ�ن يقود �ململكة لتبو ؤو
مكانة كبرية ت�صل �إىل أ�ن تكون مركزً�
مال ًيا لل�صكوك ،وبح�صب ر أ�يهم فاإن هذه
�خلطوة تتطلب � آلتي :
 ر ؤوي� ��ة و�� �ص �ح��ة ل ��دى �ل�ق��ائ�م��ني على�ل�صناعة �ملالية بخ�صو�ض دور �ململكة
يف �صناعة �ل�صريفة � إل�صالمية.
 تطوير لئحة خا�صة بطرح و�إدر�ج�ل�صكوك.
 تطوير ��ص��وق ثانوية منظمة ل�ت��د�ول�ل�صكوك.

 تطوير �لقو�نني �ملتعلقة بهذ� �لن�صاطكقانون �ل�صركات و أ�مالك �لدولة.
 طرح �ل�صكوك �ل�صيادية.مع كل هذ� �حلديث يت�صاءل �لكثريون
عن مدى أ�همية �ل�صكوك ك � أاد�ة مالية
للمملكة ،وتلك بال�صك نقطة ذ�ت أ�همية
تربر هذ� �لهتمام �لكبري �لذي يتمثل يف
تركيز و�صائل � إلع��الم عليها و�حلديث
عنها ،ووف ًقا للمتخ�ص�صني ف�اإن أ�همية
�ل���ص�ك��وك بالن�صبة للمملكة �لعربية
�ل�صعودية تتجلى فيما يلي:
 ت�صاهم يف حت��ول �ململكة �إىل مركزل�صناعة �ل�صريفة � إل�صالمية.
 ت�صاعد �مل ؤو�ص�صات �ملالية � إل�صالمية و�لرقابية على �إد�رة �ل�صيولة.
 توفر �لتمويل �ل��الزم مل�صاريع �لبني�لتحتية مثل �صكك �حل��دي��د و�مل��دن
�لقت�صادية �لتي حتتاج �إىل متويل
�صخم طويل أ�لجل بتكلفة مقبولة.
 -توفر �لتمويل طويل أ�لج��ل للن�صاط

�لأ دو�ت وف��ائ��دة �ل�صتثمار فيها ،وهنا
�أقول � إن تدين م�صتوى �لوعي لدى �لأ فر�د
يوؤدي � إىل تدين �لإقبال على هذه �ل�صوق،
وبالتايل �نتفاء فائدتها �ملرجوة للمجتمع.
م�ستقبل ال�سندات وال�سكوك
وت�ط��رق �ل�صلهوب � إىل توقعاته حول
م�صتقبل �صوق �ل�صند�ت و�ل�صكوك م�صريً�
� إىل «�أن مثل هذه �ل�صوق �صتكون لها عدد

�ل�ع�ق��اري � إل� �ص �ك��اين حيث �صتحتاج
�ململكة لبناء  1.5مليون وحدة بحلول
عام 2015م.
 �إي�ج��اد فر�ض متويل بديلة لل�صركاتبعيدً � عن �لقرت��ض �ملبا�صر أ�و رفع
ر أ��ض �ملال.
�مل�صاهمة يف تنويع أ�دو�ت �ل�صتثمارباإيجاد أ�دو�ت ��صتثمار ذ�ت خماطر
متدنية عالية �ل�صيولة.
أ�وج � � ��ه �لت � �ف� ��اق ب���ني �ل �� �ص �ك��وك
و�ل�صند�ت:
 كالهما أ�ور�ق مالية متد�ولة ،غر�صهماأ�ل�صا�ض هو �لتمويل.
 من خالل �ل�صكوك أ�و �ل�صند�ت ميكنأ�د�ء وتنفيذ كثري من �لوظائف �ملهمة،
كالتحكم يف حجم �ل�صيولة �لنقدية،
ومتويل أ�لغر��ض �ملختلفة.
 تُ�ص َّنف �ل�صكوك و�ل�صند�ت –ب�صكلعام -ب أانها أ�ور�ق مالية ذ�ت ��صتقر�ر
كبري ،وخماطر متدنية.
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من � آلث��ار لعل من �أبرزها � إيجاد �لتو�زن
يف �ل�صوق �ملالية حيث �إن��ه متى ما كانت
هناك �رتفاعات وت��ذب��ذب كبري يف �صوق
�لأ �صهم فمن �ملمكن �أن يحول �مل�صتثمر
�أمو�له ل�صوق �ل�صكوك حتى تت�صح لديه
�جتاهات �ل�صوق ،كما �أنه عند �لنخفا�ض
غري �ملربر لل�صوق فا إنه من �ملمكن �أن تكون
�لأ مو�ل �لتي ت�صتثمر يف هذه �ل�صوق د�عمة
لالأ �صهم ،وذل��ك لأ ن��ه من �ل�صهل توريقها
وت�صييلها ،وب��ال�ت��ايل دخ��ول�ه��ا � إىل �صوق
�لأ �صهم ،وهذ� بخالف ما لو مت ��صتثمار
خ�صو�صا يف �أدو�ت منخف�صة �ملخاطر ول يرغبون
ً
هذه �لأ مو�ل يف �أدو�ت �أخرى مثل �لعقار .من �لأ م��و�ل � إىل �ل�صوق �ملالية،
أي�صا
و�أ�صاف «كما �أن هذه �ل�صوق جتتذب كثريً� من قبل �لأ فر�د �لذين يف�صلون �ل�صتثمار يف و�صعها يف �صوق �لأ �صهم ،وحتد � ً
من �ل�صتثمار يف �أدو�ت ��صتثمارية غري
نظامية».
دور الهيÄة والتوعية
وحول �لدور �ملطلوب من هيئة �ل�صوق
�ملالية جت��اه تفعيل دور ��ص��وق �ل�صند�ت
و�ل�صكوك ر�أى �ل�صلهوب �أن :دور هيئة
�صوق �مل��ال يف ه��ذه �ملرحلة يتمركز حول
تعريف �لنا�ض بهذه �لأ دو�ت ،وهو دور مهم
 أ�هم �لفروق و أ� ُّ�صها بني �ل�صكوك و�ل�صند�ت؛ أ�ن �ل�صند�ت ورقة مالية حمرمة،بالن�صبة لها ولعل من �أ�صباب ذلك �أن هيئة
و�ل�صكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود �صرعية.
 �ل�صك ميثل ح�صة �صائعة يف �لعني أ�و أ�لعيان �مل�صككة ،أ�و يف �لعقود أ�صوق �مل��ال هي �جلهة �ملكلفة ب �ا إد�رة مثل
و�لعيان
هذه �ل�صكوك وو�صع �لت�صريعات �خلا�صة
�ملد َّرة للربح و�ملمثلة يف �صيغة �صكوك متد�ولة ،يف حني أ�ن �ل�صند �لتقليدي
و� إتاحة تد�ولها لالأ فر�د و�ملوؤ�ص�صات ،وهي
م�صدرِه.
ميثل قر�ص ًا يف ذمة ِ
�مل�صتفيدة من � إقبال �لأ ف��ر�د و�ملوؤ�ص�صات
 عو�ئد �ل�صكوك لي�صت �لتز�م ًا يف ذمة �مل�صدر ،و�إمنا عو�ئد �ل�صكوك نا�صئةُّ
�ل�صك َّ
ع �ل��ى ه� ��ذه �لأ دو�ت ،ك �م��ا أ�ن� �ه ��ا جهة
�صك
ربح أ�و غل ِة �لعقود �لتي ُبنيت هيكلة �ل�صكوك عليها؛ فلو كان
عن ِ
أ
ؤ
أ
أ
متخ�ص�صة ميكنها �أن تقدم كثريً� للمجتمع
أ�عيان موجرة فعائد �ل�صك متحقق من �لجرة �لتي يدفعها م�صتاجر �لعيان
�مل�صككة ،و�إن كان َّ
فيما يتعلق بتوعيته وتعريفه بهذه �لأ دو�ت،
�صك م�صاربة فعائد �ل�صك يتحقق من ريع �مل�صاربة
ومع �لهيئة ياأتي دور �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لتي
و�ملتاجرة يف �ملجال �لذي أ�ن�صئت �ل�صكوك ألجله ،بينما عو�ئد �ل�صند�ت �إمنا
تقدم خدمات �لتد�ول فيها فهي م�صوؤولة
هي �لتز�م من �ملق ِرت�ض (م�صدر �ل�صند) وهي ثابتة يف ذمته يلزمه �لوفاء بها
أي�صا عن توعية �لنا�ض بهذه �لأ دو�ت.
� ً
يف مو�عيد ��صتحقاقها؛ وعليه فيكون عائد �ل�صند �لتقليدي زيادة يف �لقر�ض؛
و أ���ص��اف �ل�صلهوب قائ ًال «كما يجب
ويكون بذلك من �لربا �ملحرم.
�أن ت�صمل هذه �لتوعية� ،لتوعية بالأ حكام
 من أ�لهمية مبكان � إل�صارة �إىل أ�ن من أ�نو�ع �ل�صند�ت �لتقليدية �ملح َّرمة ما�ل�صرعية بهذه �لأ دو�ت ،فهذه �مل�صاألة ل بد
�ملدعمة ب أا�صول « ،»Securities-backed assetو�لفرق
ُي�صمى بال�صند�ت َّ
أ
أ
ً
�أن تكون فيها مبادرة من قبل هيئة كبار
بينها وبني �ل�صكوك :أ�ن �ل�صكوك ورقة مالية متثل ��صول ،و�ما هذ� �لنوع
�لعلماء باأن يكون لأ ع�صائها م�صاهمة يف
من �ل�صند�ت �لتقليدية �ل��« »Securities-backed assetفهي أ�ور�ق مالية متثل
تقدمي �ملحا�صر�ت و� إ�صد�ر �لفتاوى �لتي
ً
�مل�صدر موث ًقا برهن و�صمان هو أ�ل�صول؛ وعليه فحق حامل
قر�صا يف ذمة
ِ
تو�صح �أحكامها بالتف�صيل» .أ�م��ا فيما
�ل�صك مقت�صر على أ�ل�صول �لتي متثلها �ل�صكوك فح�صب ،بينما هذ� �لنوع
من �ل�صند�ت حق حامله متعلق بذمة �مل�صدر ،أ
يخ�ض توعية �لأ ف��ر�د بجدوى �ل�صتثمار
و�ل�صول �صمان ورهن.
يف هذه �لأ دو�ت فقال �ل�صلهوب � إن ذلك
باخت�صار �ل�صند فو�ئده ثابتة وهو جمرد دين وغري مرتبط بن�صاط ،أ�ما
نقطة مهمة خا�صة �أن �لكثري من �لأ فر�د
�ل�صك فالعك�ض أ�رباحه غري ثابتة «حمتملة» ومرتبط بن�صاط فرعي لل�صركة.
لي�ض لهم خ��ربة يف �ل�صتثمار يف �صوق
ميرة :الصكوك تﺆدي ﺟملة من
الوﻇائف واألدوار التي تﺆديها
السندات في االقتصاد بشكﻞ عام
وأسواق المال وأسواق النقد مثﻞ:
التحكم في السياسة النقدية،
وتوفير التمويﻞ الالزم سواﺀ علﻰ
المستوﻯ الحكومي أو علﻰ نطاق
الشركات.

أوجه االختالف بين
الصكوك والسندات
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الأ �سهم ويخ�شى �أن ي�ؤثر اال�ستثمار يف �سوق
الأ �سهم يف مدخراتهم ،وهذا يكون بعر�ض
تقارير تو�ضح حجم اخل�سائر والأ رب��اح
التي حققها الأ فراد خالل الفرتة املا�ضية،
حيث � إن ك�ث�يرًا م��ن امل�ستثمرين وب�سبب
حجم التذبذب يف الأ �سهم ي�شعر ب�أنه قادر
على حتقيق ثروة هائلة ,وهذا مع الأ �سف

ال يتحقق لكثري منهم ،ف� إذا ما كانت هناك
درا�سات تو�ضح ذلك ف� إنه بال �شك �سي�ؤثر
يف اختيارات وقرارت امل�ستثمرين .
�أهمية ال�صكوك
أ�م��ا الأ �ستاذ حامد م�يرة الباحث يف
امل�صرفية ا إل��س�لام�ي��ة واملتخ�ص�ص يف
ال�صكوك فقد �أ�شار � إىل �أهمية ال�صكوك،

الفروق بين الصكوك واألسهم
 ال�صكوك (ب�شكل عام) ورقة مالية قليلة املخاطر ،بينما أال�سهم ورقة ماليةذات خماطر عالية.
أ
أ
امل�صدرة �ن ال�صكوك –يف �غلب هياكلها-
 من الفروق من جهة ال�شركةِ
أ�داة متويل خ��ارج امليزانية ،بينما أال�سهم ح�صة م�شاعة يف ر أ����س مال
ال�شركة؛ وعليه فحامل ال�صك مم ِّول لل�شركة امل�صدرة ،و أ�ما مالك ال�سهم
فهو �شريك ومالك حل�صة م�شاعة يف ر أ��س مال ال�شركة.
امل�صدر؛ ف�إنها –يف الغالب-
 ملا كانت ال�صكوك أ�داة مالية غر�ضها متويلِ
البد أ�ن تكون م ؤ�قتة ولها تاريخ ا�ستحقاق «�إطفاء» ،بينما أال�سهم ورقة مالية
غري م ؤ�قتة.

و أ�ك��د يف ه��ذا ال�سياق كونها �أداة فاعلة
وق ��ادرة على تنفيذ جملة م��ن الوظائف
والأ دوار ال �ت��ي ت���ؤدي��ه��ا ال �� �س �ن��دات يف
االقت�صاد ب�شكل عام و�أ�سواق املال و�أ�سواق
النقد ب�شكل خ��ا���ص ،حيث � إن املجامع
الفقهية يف ال�ع��امل ا إل��س�لام��ي ق��د ق��ررت
حت��رمي ال���س�ن��دات ،ول��ذا  -أ�� �ض��اف مرية
 فقد كانت ال�صكوك البديل ال�شرعيالأ م�ث��ل لل�سندات يف �أداء جملة من هذه
الأ دوار والوظائف املهمة ،مثل :التحكم
يف ال�سيا�سة النقدية ،وتوفري املوارد املالية
لتغطية احلاجات التمويلية ب�شتى �أنواعها
ع�ل��ى امل���س�ت��وى احل�ك��وم��ي �أو ع�ل��ى نطاق
ال�شركات ،لتمويل م�شاريع البنية التحتية
�أو امل�شاريع اخلدمية �أو ال�صناعية وغريها
من امل�شاريع.
عوائق وحتديات
وحت ��دث م�ي�رة يف ه��ذا ال���س�ي��اق عن
العوائق والتحديات التي تقف �أمام تطور
�سوق ال�صكوك م�شريًا � إىل «�أن من �أهم
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تقف حجر ع�ثرة أ�م��ام
تطور ال�صكوك وانت�شارها توفري البيئة
القانونية والتنظيمية املهيِّئة لإ�صدارها
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وتداولها» ،و�أ�ضاف � :إن ال ُّدوَل التي عُ نِيت
ب�سنِّ الأ ن�ظ�م��ة وال �ل��وائ��ح وت�ه� ِي�ئ� ِة البيئة
القانونية املنظِّ مة للت�صكيك قد قطفت
ثمرة ذلك ووجدت الأ ثر الإيجابي الكبري
لذلك يف تعزيز � إ�صدار هذه الورقة املالية
املهمة فيها ,وهو ما أ�دَّى تبعًا لذلك � إىل
تعزيز اقت�صادها ,ودعم �أ�سواقها املالية»،
و أ���ض��اف � :إن هناك العديد من الق�ضايا
اجلوهرية املتعلقة بالت�صكيك بانتظار
التو�ضيح ،وهي ق�ضايا ال ميكن حلها � إال
من خالل اعتماد هذه اللوائح والأ نظمة،
ومن �أمثلة هذه الق�ضايا املهمة :حمدودية
م�س�ؤولية حامل ال�صك .حيث � إن ح�سم
هذه الق�ضية له �أهمية كبرية يف ال�صكوك؛

لأ ن ال�صك ميثل ح�صة م�شاعة يف �أعيان
وم�شروعات ،فاحلكم مبحدودية م�س�ؤولية
حامل ال�صك من الأ همية مبكان .ومي�ضي
لا  :وم��ن الق�ضايا املهمة هنا
م�يرة ق��ائ� ً
كذلك« :ح�سم ق�ضايا الزكاة وال�ضريبة
املتعلقة مب�صدر ال�صك وحامله يف خمتلف
�أنواع ال�صكوك (ك�صكوك الأ عيان امل�ؤجرة،
و� �ص �ك��وك امل �� �ض��ارب��ة ،و� �ص �ك��وك امل�ن��اف��ع
واحل�ق��وق املعنوية وغ�يره��ا) ،بالإ�ضافة
� إىل م�سائل فنية وقانونية عدة يعلم �أهمية
ح�سمها بنظام �أو قانون القائمون على
الت�صكيك واملطبقون يف امل �ي��دان ،منها
على �سبيل امل�ث��ال :م��دى قانونية اكتتاب
غري ال�سعوديني وا�ستثمارهم يف �صكوك

أهم التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تطور الصكوك وانتشارها
توفير البيئة القانونية والتنظيمية المهيِّئة إلصدارها وتداولها.
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الأ عيان امل�ؤجرة يف املدينتني املقد�ستني
مكة واملدينة �-شرفهما اهلل -ومثل :ح�سم
م�س�ألة اجلهات املخوَّلة نظام ًا ب� إ�صدار
ال�صكوك.
ودعا مرية � إىل �ضرورة �سن عدد من
الأ نظمة والقوانني وا إلج��راءات من �أجل
دعم عملية الت�صكيك و� إجناحها ،واقرتح
يف ه��ذا ال�سياق اعتماد الئحة �أو نظام
طرح ال�صكوك الإ�سالمية ،واعتماد نظام
ت�أ�سي�س ال�شركات ذات الغر�ض اخلا�ص
� SPVأو  .SPCوك��ذل��ك ن �ظ��ام حفظ
امل��وج��ودات  ،Trust Lawكما دع��ا � إىل
�ضبط الإجراءات النظامية املتعلقة بطرح
ال�صكوك و� إدراج �ه��ا يف ال�سوق ،و� إن�شاء
ال�شركات ذات الغر�ض اخلا�ص ،وو�ضع
حدٍّ �أعلى للمدد التي ي�ستغرقها ا�ستخراج
ال �ت �� �ص��اري��ح وامل��واف��ق��ات ذات ال�ع�لاق��ة
بالت�صكيك من خمتلف اجلهات احلكومية
ذات العالقة بعملية الت�صكيك.

أخبار عالمية

توقعات بارتفاع إصدارات الصكوك إلى  14.25مليار
دوالر في 2009
توقع رئي�س �إدارة أال�سواق ا إل�سالمية يف
بنك «�إم انف�ستمنت» ( ،أ�كرب مدير لل�صكوك
يف ال��ع��امل) حم�م��د أ�ف��ن��دي ع �ب��داهلل بلوغ
ا إل�صدارات العاملية لل�سندات ا إل�سالمية يف
عام  2009م�ستواها امل�سجل العام املا�ضي
عند  14.25مليار دوالر ،متوق ًعا أ�ن ت�سجل
املبيعات يف ماليزيا ما يزيد عن ن�صف تلك
القيمة.
أ
أ
وقال �فندي �إن البنك لديه عدد ال ب��س
به من ال�صكوك يجري ا إلع��داد لها� ،إال أ�ن

اقتصاد الصين
يتعافى بنسبة
 %8في 2009
يف بيان له ن�شر م ؤ�خ ًرا بال�صحف
ال�صينية قال مركز معلومات الدولة
�إن��ه من املتوقع أ�ن ترتاجع �صادرات
ال�صني بن�سبة  ،%17.5هذا العام،
يف حني من املتوقع أ�ن ي�سجل م ؤ��شر
ً
انخفا�ضا ق��دره
أ��سعار امل�ستهلكني
 ،%0.05على أ��سا�س �سنوي.
ويعني ذل��ك من��و ال�ن��اجت املحلي
ا إلج �م��ايل لل�صني ب�ح��وايل  %8هذا
العام مع موا�صلة االقت�صاد االنتعا�ش،
كما ي�شري �إىل أ�ن التباط ؤ� الذي أ��صاب
معدل النمو ال�سنوي للناجت املحلي
ا إلج�م��ايل بن�سبة و�صلت �إىل %6.1
يف الربع أالول من العام احلايل بد أ�
يتعافى حيث بلغت الن�سبة %7.9
يف ال��رب��ع ال�ث��اين م��ع تر�سخ انتعا�ش
اقت�صادي.

امل�صدرين ال يزالون متحفظني ،م�ش ًريا �إىل
أ�ن �إ�صدارات ال�صناديق ال�سيادية والهيئات
املرتبطة باحلكومات �ست�ساعد على دفع
ال�سوق ،ومن املتوقع أ�ن تظل عمليات ا إلجارة
وامل�شاركة وامل�ضاربة أ��شهر هياكل ال�صكوك.
كما توقع حممد أ�فندي عبداهلل أ�ن يبلغ
�إجمايل ا إل�صدارات يف ماليزيا ( ،أ�كرب �سوق
لل�سندات ا إل�سالمية يف العامل) ما ال يقل عن
 8.3مليارات دوالر يف عام  ،2009مقارنة
بـ  6.3مليارات دوالر يف عام  2008و17.7

مليار دوالر يف .2007
ي�شار �إىل أ�ن��ه وف ًقا مل ؤ��س�سة «�ستاندرد
أ�ن��د ب��ورز» ف ��إن قيمة �إ� �ص��دارات ال�صكوك
تراجعت على م�ستوى العامل مبا يزيد على
 %56منذ عام  2007لت�صل �إىل  14.9مليار
دوالر .وع��زا م�صرفيون ه��ذا ال�تراج��ع �إىل
أ�زمة االئتمان� ،إال أ�ن ارتفاع الطلب يف ا آلونة
أالخ�يرة على �إ�صدارات ال�صكوك ال�سيادية
ب�إندوني�سيا والبحرين عزز من ا آلمال بانتعا�ش
�سوق ال�صكوك.

اليابان تحث المصارف اإلسالمية
على تطوير أنشطتها
في بنوكها المختلفة
ق��ال ن��ائ��ب رئي�س البنك الياباين
للتعاون ال ��دويل ات�سواكي يو�شيدا �إن
البنوك ا إل�سالمية جتد �صعوبات عديدة
يف ت أ��سي�س فروع لها يف بالده ،من أ�همها
خ�صو�صا اللغة العربية
العوائق الثقافية
ً
وا إلجنليزية� ،إ�ضافة �إىل عدم و�ضوح بع�ض
مفاهيم م�صطلحات املالية ا إل�سالمية
للمواطن الياباين ،م�ضي ًفا أ�نهم يربطون
البنوك ا إل�سالمية بامل�سلمني فقط و�إنها
غري مربحة.
ودعا يو�شيدا البنوك ا إل�سالمية �إىل
دع��م وتطوير النظام امل��ايل ا إل�سالمي
يف اليابان باعتبار بالده �صنفت ثامنة
��ض�م��ن ال� ��دول امل�ت�ع��ام�ل��ة م��ع ال�ت�م��وي��ل
ا إل�سالمي ،فيما �صنفت يف الرتتيب أالول
�ضمن قائمة الدول غري امل�سلمة املن�ضمة
حتت منظمة امل ؤ�متر ا إل�سالمي ،.م�ش ًريا

�إىل أ�ن ع��دد ف��روع البنوك ا إل�سالمية
حم��دود ج��دً ا يف بلد ي�ضم أ�ك�ثر من 10
�آالف م�سلم ،م�ش ًريا �إىل أ�ن هناك فقط
بن ًكا واحدً ا ميثل دول ال�شرق أالو�سط يف
اليابان وهو بنك قطر� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
ف��روع البنوك املاليزية والباك�ستانية
وال�سنغافورية التي ابتد أ�ت أ�عمالها يف
نهاية العام املا�ضي.
وذك��ر ات�سواكي يو�شيدا أ�ن بع�ض
امل ؤ��س�سات املالية اليابانية �سعت لتعديل
النظام البنكي يف البالد ،وذلك ب�إدخال
بع�ض املعامالت البنكية ا إل�سالمية يف
دي�سمرب  ،2008مفيدً ا أ�ن بع�ض البيوع يف
املالية ا إل�سالمية مثل املرابحة وا إلجارة
مل ي�سمح بها قانون البنوك الياباين بعد،
فيما مل ي��زل م��و��ض��وع ال�صكوك حتت
الدرا�سة.
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بروفايل
شركة

خالل خمس سنوات فقط منذ تأسيسه:

نموا في مجال
بنك البالد :األسرع ً
المصرفية اإلسالمية
وبطبيعة احل��ال وخ�لال ال�سنوات الأ وىل
وح �ي �ن �م��ا ب� ��د أ� ال �ب �ن��ك االف �ت �ت��اح ال �ت��دري �ج��ي
ت أ��س�س بنك البالد يف نهاية عام 2004م املوافق لعام 1425هـ
لفروعه كان هناك عدد حمدود من املنتجات
ك�شركة م�ساهمة �سعودية بر أ��س مال 3مليارات ريال ،وبعد أ�قل
واخلدمات ،ت�ضاعفت ب�شكل مواز للتقدم الذي
من �ستة �شهور تقري ًبا بد أ� البنك عملياته امل�صرفية حتت �شعار
حدث على م�ستوى البنك � ،إذ يقدم البنك اليوم
جمموعة من املنتجات البنكية واال�ستثمارية
«ن�ضع املعاملة يف قلب املعادلة».
�سوا ًء للأ فراد وال�شركات.
الرقابة ال�شرعية
خ�لال ال�سنوات الالحقة ت��زاي��دت وترية مناطق اململكة وه��ي �أرق ��ام ت�شهد ت�صاعدً ا
م �ث��ل غ�ي�ره م��ن ال �ب �ن��وك ا إل� �س�لام �ي��ة يف
العمل لدى البنك ،وتتابع افتتاح الفروع حيث م�ستمرًا وب�شكل تتابعي ولكن وفق خطة مدرو�سة ال�سعودية ي�سعى البنك لتقدمي خدماته لأ كرب
بلغ ع��دد الفروع بنهاية �شهر فرباير املا�ضي �أعدها البنك ويبا�شر تنفيذها وت�شمل الفروع �شريحة من النا�س وذلك مبعامالت متوافقة
2009م  26فرعً ا و� 73صرافًا �آل� ًي��ا يف جميع الرجالية والن�سائية.
مع ال�شريعة الإ�سالمية ،لكن ذلك يف احلقيقة

36

تداول

العدد  - 34أ�غ�سط�س 2009

ال مي�ث��ل ال��ر ؤ�ي��ة ال�ك��ام�ل��ة للبنك ال�ت��ي حتمل
تفا�صيلها معاين أ�ك�بر من هذا وهو ما ميكن
قراءته بو�ضوح من خالل الكلمات التي تلخ�ص
هذه الر�ؤية التي تدل على ال�سعي اجلاد لتبو ؤ�
الريادة بني مقدمي احللول املالية املعتمدة على
�أ�س�س ال�شريعة الإ�سالمية ،ومبا يلبي تطلعات
كافة عمالء وحملة �أ�سهم وموظفي البنك.
والتزم البنك ومنذ بداية ت�أ�سي�سه بتطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع معامالته مع
مراعاة مقا�صد ال�شريعة وغايات االقت�صاد
ا إل� �س�لام��ي ،وك�خ�ط��وة عملية ولتحقيق هذا
الهدف ال�سامي حدد البنك يف نظامه وجود
هيئة �شرعية م�ستقلة عن جميع � إدارات البنك،
يعر�ض عليها البنك جميع �أعماله ،للت�أكد من
مدى موافقتها لأ حكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ويلتزم البنك بقرارات الهيئة ال�شرعية على
م�ستوى كل � إداراته ،كما يرف�ض تقدمي �أي منتج
للعمالء � إال بعد عر�ضه على الهيئة ال�شرعية،
وموافقتها عليه .ويف موازاة ذلك تقوم الهيئة
مب��راق�ب��ة أ�ع �م��ال البنك للت�أكد م��ن موافقة
الأ عمال لقراراتها ،ويتوىل ذلك � إدارة الرقابة
ال�شرعية ،كما تعمل الهيئة ال�شرعية على تطوير
املنتجات مبا يتفق مع القواعد ال�شرعية ،ويحقق
�أهداف االقت�صاد الإ�سالمي ،وتتحمل م�س�ؤولية
ن�شر الوعي امل�صريف الإ�سالمي يف البنك ،ويف
خمتلف جهات املجتمع.
وتواجه مثل هذه ال��ر�ؤى بع�ض التحديات
وهي حتديات حتا�صر يف الأ �صل جممل العمل
امل�صريف الإ�سالمي ولعل �أبرزها ا�ستخال�ص
منتجات �شرعية بر�ؤية ع�صرية تتنا�سب مع
املتغريات االقت�صادية والتقنية.
وبالنظر � إىل حداثة البنك ف� إنه جنح وخالل
ال�سنوات القليلة من عمره يف التقدم بخطوات
فر�صا غ�ير م�سبوقة
ك�ب�يرة فهو م�ث�ًل�اً يتيح ً
من ناحية ال�ضبط ال�شرعي للمنتجات على
الأ نظمة احلا�سوبية للبنك ،كما �أنه يعمل على
طرح ت�صور جديد يف الرقابة ال�شرعية على
التطبيقات البنكية ،ويتطلع م�ستقبلاً � إىل توفري
خيارات ا�ستثمارية متعددة وقنوات متنوعة
وذل��ك لإعطاء العميل خيارات �أو�سع الختيار
ما ينا�سبه ا�ستثماريًا من �أدوات ا�ستثمارية
خمتلفة مثل عمالت ،عقارات� ،أ�سهم� ،صكوك
وخالفه.
وفيما يخ�ص املنتجات واخلدمات املقدمة
يقوم البنك حاليًا بت�صميم املنتجات واخلدمات
التي يقدمها مبا يتنا�سب مع قطاعات العمالء
امل�ستهدفة.

الأ داء املايل
يف ما يخ�ص الأ داء املايل ف�إن البنك ووفقًا
لنتائجه املالية ال�سنوية للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2008حقق �أرباحً ا �صافية بلغت حوايل
 125مليون ريال مقابل  72مليون ريال يف عام
 2007وبن�سبة ارت�ف��اع بلغت  ،%73وق��د بلغت
ربحية ال�سهم خالل اثني ع�شر �شهرًا 0.42
ريال لل�سهم مقارنة مببلغ  0.24ريال لل�سهم
لنف�س الفرتة من عام  ،2007بارتفاع بن�سبة
� ،%75أما � إجمايل دخل العمليات خالل الفرتة
نف�سها فقد ب�ل��غ  875مليون ري��ال يف نهاية
دي�سمرب  2008مقارنة مببلغ  779مليون ريال
عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق وبنمو بلغت
ن�سبته  ،%12فيما بلغ �صايف الدخل من الأ ن�شطة
الرئي�سية مبلغ  578مليون ريال مقارنة مببلغ
 534مليون ريال عن العام ال�سابق  2007بن�سبة
ارتفاع بلغت .%8
كما كان هناك انخفا�ض حمدود يف � إجمايل
موجودات البنك لتبلغ يف نهاية دي�سمرب 2008
(اثني ع�شر �شهرًا) مبلغ  16.052مليون ريال
مقارنة مببلغ  16.636مليون ريال كما يف نهاية
عام  2007بن�سبة انخفا�ض بلغت .%4
�أما �صايف حمفظة اال�ستثمارات فقد بلغت
 279مليون ريال مقارنة مببلغ  278مليون ريال
عن العام ال�سابق  2007وبن�سبة ارتفاع ،%0.4
وحمفظة التمويل  8.275مليون ريال مقارنة
مببلغ  6.190م�ل�ي��ون ري ��ال ع��ن ع��ام 2007
وبن�سبة ارتفاع بلغت  ،%34و أ�خ�يرًا ف�إن ودائع
العمالء بلغت 10.971يف نهاية 2008م مليون
ريال مقارنة مببلغ  12.689مليون ريـال للفتـرة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2007وبن�سبة انخفا�ض
بلغت .%14
بالنظر � إىل جممل الأ و�ضاع االقت�صادية
للأ �سواق املالية العاملية احلالية ف�إن هذه النتائج
تعترب � إيجابية للبنك للعام املايل  2008م حيث
بلغت ن�سبة الزيادة يف �صايف الربح . %73
ووفقًا مل�صادر البنك ويف هذا الإطار يعمل
البنك على الت�أكيد على �سيا�سة املحافظة لغر�ض
تعزيز نوعية وج ��ودة امل��وج��ودات ع��ن طريق
جتنيب خم�ص�صات � إ�ضافية ملواجهة التقلبات
يف ال���س��وق املحلية �إ��ض��اف��ة � إىل زي ��ادة حجم
الت�سهيالت.
الأ ن�شطة اال�ستثمارية واالجتماعية
هذه الأ رق��ام التي ك�شفت وب�شكل مبا�شر
الأ داء املايل للبنك يقودنا للحديث عن الأ ن�شطة
اال�ستثمارية واالجتماعية حيث جنح البنك يف
حتقيق الكثري من التقدم يف هذا املجال فعلى

م�ستوى الن�شاط اال�ستثماري فقد �أطلق البنك
م�ؤخرًا جمموعة من ال�صناديق اال�ستثمارية
الناجحة وف��ق ��ش��روط مي�سرة مثل �صندوق
�أ�صايل اخلا�ص بالأ �سهم ال�سعودية ،و�صندوق
ال�سيف وهو �صندوق خا�ص بالأ �سهم الكويتية،
و�صندوق املرابح وهو �صندوق متخ�ص�ص يف
املرابحة بالريال ال�سعودي ،وعلى امل�ستوى
االجتماعي فقد وقع البنك اتفاقية مع �صندوق
تنمية املوارد الب�شرية لتدريب ال�سعوديني دعمًا
للن�شاطات االجتماعية ال�ه��ادف��ة � إىل تنمية
قدرات ومهارات طالبي العمل من ال�سعوديني
ليكون بذلك �أول بنك �سعودي يف هذا املجال.
�أما على م�ستوى املنتجات واخلدمات ف�إن
البنك ي�سعى م��ن خ�لال جمموعة ال�شركات
لتقدمي �سل�سلة من احللول التمويلية املبتكَرة
امل�ت��واف�ق��ة م��ع أ�ح �ك��ام ال���ش��ري�ع��ة ا إل��س�لام�ي��ة
لل�شركات وامل� ؤ���س���س��ات ،وملختلف الأ غ��را���ض
اال�ستثمارية .وت�شتمل مهام جمموعة ال�شركات
ع�ل��ى ب�ن��اء ع�لاق��ات ع�م��ل متينة م��ع خمتلف
املن�ش�آت التجارية ،وال�صناعية ،واخلدمية
يف اململكة م��ن خ�لال توفري جمموعة وا�سعة
من منتجات وخدمات التمويل املتنوعة لكافة
عمالء البنك على اختالف طبيعة �أعمالهم
ومتطلباتهم املالية .وتظهر قوة بنك البالد يف
قدرته على تقدمي حلول مالية خا�صة م�صممة
ح�سب احتياج العميل من خالل �سعي املجموعة
لدرا�سة وفهم طبيعة ن�شاط العميل واحتياجاته
املالية احلقيقية .وميكن تلخي�ص دور املجموعة
يف «تكوين �شراكة حقيقية مع العميل من خالل
ال�سعي اجلاد لإجناح تطوير م�شاريعه وحتقيق
�أهدافه».
ويف ه��ذا ا إلط��ار ح�صل البنك على عدد
من اجلوائز �أبرزها ح�صوله على جائزة عاملية
من م�ؤمتر اجلودة العاملي يف نيويورك تقديرًا
للجهود التي يقوم بها البنك يف اتباع معايري
اجل��ودة العاملية وتطبيقها بكفاءة عالية يف
خمتلف ن�شاطاته وخدماته ،كما ح�صل البنك
على املركز الثالث �ضمن قائمة  TOP 10لأ ف�ضل
بيئة عمل يف ال�شركات امل�ساهمة ال�سعودية
واملركز الأ ول لأ ف�ضل بيئة عمل لل�سيدات لعام
2007م ،وذل��ك يف م�سابقة �أف�ضل بيئة عمل
�أجرتها جريدة االقت�صادية ،و�شاركت فيها
�� 70ش��رك��ة ��س�ع��ودي��ة م��ن ك�بري��ات ال�شركات
وامل�صارف يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما
فاز موقع بنك البالد الإلكرتوين باملركز الثاين
للأ عمال الإلكرتونية يف م�سابقة جائزة التميز
الرقمي.
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مدير البرامج في بنك التسليف:

تمويل المشاريع السكنية الخيرية
والقروض الميسرة أولوياتنا حال ًيا
حوار /سالم الشريف

ك�شف مدير عام الربامج يف بنك الت�سليف واالدخار تركي ال�سديري يف حواره مع جملة «تداول» أ�ن
بنك الت�سليف �شارف على االنتهاء من م�شروع �ضخم وهو عبارة عن م�شاريع �إ�سكانية �ضمن م�شروع أ
المري
ريا �إىل أ�ن البنك ال ميول أ�ي م�شروع خارج اململكة ولو كان جمد ًيا اقت�صاد ًيا.
�سلمان اخلريي ،م�ش ً
كما ك�شف ال�سديري أ�ن البنك يعكف
وم�شروعا
برناجما
حال ًيا على تنفيذ 12
ً
ً
مت طرحها للراغبني يف حت�سني دخولهم
املعي�شية ،فيما يدر�س  6م�شاريع قادمة �سيتم
طرحها حاملا يتم االنتهاء من درا�ستها ،ووف ًقا
لل�سديري ف�إن البنك طرح عدة برامج منها
ا�سرتاحات الطرق ال�سريعة ،وم�شروع الباعة
املتجولني وم�شروعي املدمنني ونزالء ال�سجون
وكذلك م�شروع اال�ستزراع ال�سمكي.
ون �ف��ذ ال �ب �ن��ك ،ال �ع��دي��د م��ن ال�برام��ج
ا إلقرا�ضية منها برنامج �إقرا�ض �سيارات
أالج ��رة ال��ذي ي�ه��دف �إىل ت�شغيل العمالة
الوطنية يف قطاع النقل ،وكذلك �إقرا�ض
�سائقي النقل امل��در��س��ي وذل��ك م��ن خالل
� �ص��رف ق��رو���ض مي�سرة ل�ت� أ�م�ين ��س�ي��ارات
لراغبي العمل يف هذا املجال.
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و أ�فاد ال�سديري أ�ن البنك قام بتقدمي قرو�ض
مهنية بلغ عددها نحوً 1.999
قر�ضا منذ ت أ��سي�سه
وحتى ا آلن بقيمة �إجمالية بلغت نحو  255مليون
ري��ال ،وكذلك قرو�ض �سيارات أالج��رة والنقل
املدر�سي والتي بلغت نحو  9.897بقيمة بلغت
نحو  700مليون ريال ،وكذلك قام البنك بتقدمي
قرو�ض اجتماعية بلغ عددها  19700قر�ض منذ
ت أ��سي�سه وحتى ا آلن بقيمة �إجمالية بلغت 310
ماليني ريال.
أ
و أ��شار ال�سديري �إىل �ن هناك حاالت قليلة
ج �دًا ممن تعرثوا عن ال�سداد ،م� ؤ�ك�دًا يف هذا
ال�سياق أ�ن أ�كرث من  %95مل يت أ�خروا عن ال�سداد.
وهنا ن�ص احلوار
٭ كم يبلغ عدد امل�شاريع القائمة حال ًيا؟
	الربامج وامل�شاريع التي طبقها البنكبرناجما با إل�ضافة �إىل الربامج التي ال
تبلغ 12
ً
زالت حتت الدرا�سة وهي  6برامج.
٭ كيف يتم �إقرا�ض هذه امل�شاريع ومل يخ�ص�ص
ل�ه��ا ال�ب�ن��ك ق�ي�م��ة م�ع�ي�ن��ة ك��االت�ف��اق�ي��ة مع
جامعة امللك �سعود ومركز أالم�ير �سلمان
ألبحاث ا إلعاقه؟
 البنك يقر�ض على ح�سب ال�سيولة املتاحةلديه ,ولي�س هناك تخ�صي�ص للربامج املذكورة
حتى لو تطلب ذاك ا�ستنزاف ر أ��سمال البنك،
وهناك برامج ذات أ�ول��وي��ة مثل برنامج ذوي
االحتياجات اخلا�صة واالتفاقية مع جامعة امللك
�سعود ،ولكن بع�ض الربامج ال ميكن تخ�صي�ص
مبالغ لها ألنه رمبا يتقدم أ�نا�س يحتاجون أ�كرث
مما خ�ص�ص للربنامج ،وح�سب أ�ولوية التقدمي
واجلدوى االقت�صادية.
م�شروع أ
المري �سلمان
٭ هل لدى البنك فكرة �إن�شاء م�شاريع �إ�سكانية
باململكة؟
 نعم ،هناك م�شروع �سكني ميوله البنكلل�سكان
حال ًيا �ضمن م�شروع أالم�ير �سلمان إ
اخل�ي�ري ،امل�شروع قطع م��راح��ل و��ش��ارف على
االنتهاء ،وندر�س قيام البنك بتمويل م�شاريع
�إ�سكانية مماثلة.
٭ أ�ال ترى أ�ن فكرة االدخ��ار واال�ستثمار لدى
البنك مغيبة ومل تفعل حتى آالن؟
 نعم ،االدخ��ار واال�ستثمار مل يفعل حتىا آلن بال�شكل املطلوب ،كل الرتكيز كان يف البداية
على التو�سع يف القرو�ض االجتماعية.
٭ وماهو ال�سبب بر أ�يك؟
 أ�عتقد أ�ن قلة الوعي لدى بع�ض النا�س يفاملا�ضي جعلهم يقبلون على البنك ب�شكل كبري
بعدما رفعنا قيمة القر�ض م��ن  25أ�ل��ف �إىل

 45أ�ل��ف ري��ال ،وكذلك قرو�ض أال��س��رة رفعت
وبالتايل �إقبال النا�س على البنك يعترب مرب ًرا
بعد رفع القيمة.
التمويل اخلارجي
٭ هل فكر بنك الت�سليف بامل�شاريع واال�ستثمار
يف اخل ��ارج؟ ولنفرت�ض أ�ن��ه ت�ق��دم �شخ�ص
إلن�شاء م��زارع بجمهورية ال�سودان هل يتم
�إقرا�ضه من قبل البنك؟
 بالن�سبة ألي م�شاريع خارج اململكة ال يقومالبنك بتمويلها ألن من أ�هداف البنك خلق فر�ص
عمل للمواطنني ..و أ�ي م�شروع كبري يقوم �صندوق
التنمية ال�صناعية والبنك الزراعي ب�إقرا�ضهم.
٭ وهل تقدم لكم أ��شخا�ص من داخ��ل اململكة
لتمويل مزارعهم؟
 ن�ع��م ،ت�ق��دم لنا أ��شخا�ص م��ن املنطقةال�شمالية ،وحت��دي��دً ا منطقة اجل��وف ملعا�صر
ال��زي �ت��ون ،ومت �إق ��را� ��ض م�صنع أ�� �س �م��دة من
خملفات معا�صر ال��زي�ت��ون مببلغ  1.5مليون
ون�صف تقري ًبا.
ونعمل ح��ال� ًي��ا على جلب معا�صر متنقلة
على �سيارات متنح للمواطنني أ�و أ�ن تكون هذه
ال�سيارات با�سم البنك وبعدها يتم نقل امللكية
ل�صاحب امل�شروع بعد ال�سداد ،وال ي��زال هذا
الربنامج قائ ًما بيننا وبني اجلهات أالخرى.
٭ ه��ل لديكم فكرة ب��رام��ج وم�شاريع أ�خ��رى،
غري التي ذكرت والتي حتت الدرا�سة؟
 البنك ال يتقيد ب��ال�برام��ج ال�ت��ي وقعهاف�ق��ط ،أ�ي �شخ�ص ل��دي��ه ف�ك��رة ب��رن��ام��ج معني
وجمد اقت�صاد ًيا البنك �سيدعمه مال ًيا وفكر ًيا،
وي�ساعده إلكمال م�شروعه يف احلال.
التقليد يف امل�شاريع
أ
٭ وهل مرت عليكم حاالت ات�ضح من ��صحابها
أ�نهم مقلدون مل�شاريع مماثلة ،كان هدفهم
احل�صول على املال؟
 نعم ،مرت ح��االت قليلة لدى البنكات�ضح من أ��صحابها أ�نهم مقلدون مل�شاريع مت
التقدم بها للبنك ومت رف�ضها.
٭ ومن أالكرث يف التقدم للم�شاريع الن�ساء �مأ
الرجال؟
أ
 ال��رج��ال �ك�ثر يف التقدم على امل�شاريعال�صغرية ،وه�ن��اك أ�ي��ً��ض��ا ن�ساء قمن بتقدمي
درا��س��ات ج��دوى اقت�صادية ،ومت متويلهن من
قبل البنك ألن البنك كان على ثقة كبرية ب أ�ن
براجمهن ناجحة ،وه��ذا ما أ�ثبتته م�شاريعهن
القائمة حال ًيا ،و�شرطنا الرئي�سي أ�ن املر أ�ة هي
من ت�شرف على العمل بنف�سها ،وال يوجد تفريق
بني الرجل واملر أ�ة.

حاالت قليلة تبلغ نسبتها
 %95م��م��ن ت��ع��ث��روا عن
السداد.
وقعنا اتفاقية ب��ـ150
مليون ريال مع مركز األمير
سلمان ألبحاث اإلعاقة لتمويل
ذوي االحتياجات الخاصة.
�روع��ا
ال��ب��ن��ك م���ول م��ش� ً
بشمال المملكة بـ 1.5مليون
إلنشاء مصنع أسمدة من
مخلفات معاصر الزيتون.

قرو�ض ال�سيارات
٭ وبالن�سبة لقرو�ض �سيارات أالجرة� ،إىل أ�ين
و�صلت يف الربنامج ،وهل لديكم �إح�صائية
معينة؟
 البنك قام بتقدمي قرو�ض �سيارات أالجرةوالنقل املدر�سي وقد بلغت نحو ً 9.897
قر�ضا
بقيمة بلغت نحو  700مليون ريال ،وكذلك قام
البنك بتقدمي ق��رو���ض اجتماعية بلغ عددها
 19700قر�ض منذ ت أ��سي�سه حتى ا آلن بقيمة
�إجمالية بلغت  310ماليني ريال.
٭ وهل تعرث أ��صحابها يف ال�سداد؟
 هناك حاالت قليلة جدً ا ممن تعرثوا عنال�سداد ،حيث أ�ن أ�كرث من  %95مل يت أ�خروا عن
ال�سداد.
ا�سرتاحات الطرق ال�سريعة
٭ �سمعنا أ�ن هناك م�شروعًا �ضخ ًما للعاطلني
عن العمل ما هي طبيعة هذا امل�شروع؟
 نعم ،هو عبارة عن برنامج لهم خا�صبا�سرتاحات ال�ط��رق والي ��زال حت��ت الدرا�سة،
حيث �إن فكرة الربنامج جاءت مت أ�خرة ،وذلك
عندما ر أ�ينا أ�ن امل�سافر عندما ينوي ال�سفر يجد
�صعوبة يف ال�سفر خا�ص ًة أ�ن خدمات الطرق ال
ترتقي �إىل امل�ستوى املطلوب ،وال�سيما أ�ن الدول
املجاورة �سبقتنا يف هذا املجال مبراحل ،فمن
هذا املنطلق جاءت فكرة الربنامج وطرحه �إىل
أ�ي م�ستثمر يريد اال�ستثمار يف هذا املجال ب�شرط
أ�ن تتوفر فيها مالعب أ�طفال وغرف �صغرية أ�و
يونيو 2009
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كبرية على ح�سب احلاجة وحدائق ومطاعم
با إل�ضافة �إىل خدمة ال�سيارات ،حيث �إن خدمة
ال�سيارات تعترب ثانوية ولي�ست أ��سا�سية ،ولكن
املو�ضوع الزال حتت الدرا�سة و�ستكون البداية
يف الطرق ال�سريعة مثل طريق الق�صيم الريا�ض
وكذلك مكة املكرمة الريا�ض.
م�شروع باعة اخل�ضار
٭ ماذا عن م�شروع باعة اخل�ضار املتجولني؟
 بالن�سبة مل�شروع باعة اخل�ضار املتجولنييعترب هذا الربنامج يف مراحله أالولية ،خا�ص ًة
أ�ننا الحظنا كرثة الباعة املتجولني يف ال�شوارع،
و أ�نهم أ
لل�سف يبيعون بو�سط الطرقات وحتت
ح��رارة ال�شم�س احلارقة ،أالم��ر الذي يعر�ض
ب�ضاعتهم للغبار والن�ت�ه��اء �صالحيتها قبل
موعدها ،خا�ص ًة و أ�ن امل�ستهلك ميكن أ�ن يح�صل
على ب�ضاعة منتهية ال�صالحية ،فمن هذا
املنطلق جاءت فكرة �إن�شاء امل�شروع بتخ�صي�ص
�سيارات خم�ص�صة ومربدة لهذا الغر�ض ،أ�و
يف بع�ض املحالت وال�ساحات واجلهات الكبرية
التي لديها مواقف ،وميكن اال�ستفادة منها يف
بع�ض أال��س��واق الكبرية على أ�ن تكون مناذج
مرتبة هند�س ًيا وتكون مطورة ويكون �شكلها
مقبو ًال وتكون ثابتة ،فبد أ�نا مع أ�مانة مدينة
الريا�ض يف ال�شروع يف هذا الربنامج لي�ستفيد
منه أ�كرب عدد من الباعة املتجولني مل�ساعدتهم
يف مثل هذه الربامج ،ون أ�مل أ�ن يتم االنتهاء من
هذا امل�شروع خالل أال�شهر القليلة املقبلة.
وال ن�ستطيع أ�ن ن�ق��رر امل�ب�ل��غ ح�ت��ى ن��رى
�صيغة الربنامج وتكلفته املبدئية ،وهناك فرق
بني أ�ن ت أ�خذ �سيارة مربدة كبرية أ�و �صغرية،
وال ن�ستطيع حتديد مبلغ معني ألن��ه مرتبط
بالطلبات التي ترغب يف ذلك ،ولذلك نحتاج
ف�ترة زمنية حتى نقيم تكلفة الربنامج ألنه
أ� ً
ي�ضا مرتبط بامل�ستثمرين ال��ذي��ن يرغبون
اال�ستثمار يف هذا امل�شروع.
 150مليون ريال لذوي
االحتياجات الخاصة وأكثر
مشروعا تم طرحها
من 15
ً
لتحسين الدخل.
برنامج سيارات مجهزة
لباعة الخضار المتجولين في
مراحله األولية.
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برامج املر أ�ة واملت�سولني
أ
٭ ما هي طبيعة برامج وم�شاريع املر�ة لديكم
يف البنك؟
أ
أ
 هناك برامج للمر�ة من �همها التعليمامل�ب�ك��ر ،ويقت�صر على ال���س�ي��دات يف ريا�ض
أالطفال ويف التعليم املبكر ،ويف نف�س الوقت
ه�ن��اك كثري م��ن الن�ساء أ�خ ��ذن ق��رو�ً��ض��ا من
البنك ألي ن�شاط ب�شرط أ�ن تكون املقرت�ضة
هي من ت�شرف على الن�شاط الذي اختارته ألن
من أ�هداف البنك �إقرا�ض امل�شاريع ال�صغرية
النا�شئة وتوفري فر�ص عمل للنا�س.
٭ وه � ��ل ل ��دي ��ك ف� �ك ��رة إلن� ��� �ش ��اء م �� �ش��اري��ع
ل�ل�م�ت���س��ول�ين ،ق��ري � ًب��ا ب�ح�ي��ث ي �ك �ف��وا عن
الت�سول عند ا إل�شارات املرورية؟
 أ�بوابنا مفتوحة ألي عدد من اجلهات،ولكن املت�سولني �إىل ا آلن مل نفكر يف م�شاريع
ل��ه��م ،ل �ك��ن ي��وج��د ل� ��دى ال �ب �ن��ك ع� ��دد من
االتفاقيات مع عدد من اجلهات أ�و مذكرات
تفاهم خلدمة املن� آش�ت ال�صغرية أ
والفراد ،مبا
ينطلق مع أالهداف التي ان� أش�ناها ،فعلى �سبيل
املثال لدى البنك مذكرة تفاهم مع امل ؤ��س�سة
العامة للتعليم الفني والتدريب التقني ومدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و�صندوق
التنمية ال�صناعي و�صندوق املئوية و�صندوق
عبداللطيف جميل وخدمة املجتمع «باب رزق
جميل» ومع م�شروع أالمري �سلمان اخلريي ومع

�شركة عجالن و�إخ��وان��ه وم��ع �صندوق امل��وارد
الب�شرية وم ؤ��س�سة امللك ع�ب��داهلل لوالديه،
و�آخرها اتفاقيتان مع جامعة امللك �سعود وهيئة
املدن ال�صناعية.
أ
٭ ه��ل ي�ع�ن��ي ه ��ذا �ن ال�ب�ن��ك ي��دع��م جميع
االتفاقيات التي مت توقيعها ،أ�م أ�ن للبنك
أ� ً
ي�ضا دع ًما تدريب ًيا؟
 البنك يقوم بدعم جميع االتفاقيات التيوقعت مع اجلهات التي ذكرتها وعلى �سبيل
املثال االتفاق مع هيئة امل��دن ال�صناعية ،أ�ي
متقدم للمدن ال�صناعية أ�و أ�ي �شخ�ص يريد أ�ن
يقيم م�صن ًعا هم مينحونه أ� ً
ر�ضا إلن�شاء م�صنع
ب�إيجار رمزي ،وطب ًعا ال يتم منحه التمويل �إال
بعد أ�ن يقدم درا�سة جدوى تفيد أ�ن امل�شروع
جيد ون��اج��ح ،بعدها حتيله �إىل البنك هيئة
املدن ال�صناعية وعلى �ضوئها يتم منحه القر�ض
من قبل بنك الت�سليف إلن�شاء امل�شروع.
دعم �شباب اجلامعة
٭ االت �ف��اق �ي��ة أالخ �ي ��رة ال �ت��ي مت ت��وق�ي�ع�ه��ا
م��ع جامعة امل�ل��ك �سعود ،ك��م خ�ص�ص لها
البنك؟
 بالن�سبة جلامعة امللك �سعود فقد متتوقيع اتفاقية مببلغ  50مليون ريال للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة النا�شئة بالتعاون مع
م��رك��ز ري� ��ادة أالع� �م ��ال يف اجل��ام �ع��ة ،حيث
تت�ضمن االتفاقية عدة م�شروعات م�شرتكة بني

البنك ومركز ري��ادة أالعمال والتي ت�صب يف
م�صلحة املواطن ،وت�سعى �إىل تدريب ال�شباب
إلك�سابهم املهارات ال�ضرورية والالزمة إلقامة
امل���ش��روع��ات االقت�صادية و�إدارت��ه��ا بكفاءة
وجناح ،كما تت�ضمن االتفاقية �إقامة الربامج
امل�شرتكة للمر�شدين واملر�شدات املتخ�ص�صة
يف �إر�شاد امل�شروعات ال�صغرية ،ومت تخ�صي�ص
حمفظة «با�سم برنامج ريادة أالعمال بجامعة
امل�ل��ك ��س�ع��ود» ومل ��دة ث�ل�اث ��س�ن��وات ت�صرف
ع�ل��ى امل���ش��اري��ع النا�شئة م��ع ال�ع�ل��م أ�ن ه��ذه
القرو�ض تقدم بدون فائدة للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة النا�شئة والتي يتم اعتمادها من
قبل اللجنة امل�شرتكة.
٭ هل لدى البنك م�شاريع قادمة؟
 نعم ،هناك لقاءات مع هيئة اال�ستثمارخ�صو�صا م��ع ذراع �ه��م اال�ستثماري «ك��ادر»
ً
املتمثل يف م�شروعهم القادم «كليلك» الذي
يهدف �إىل دع��م خمرجات التعليم بالدرجة
أالوىل ،خا�ص ًة أ�ن هناك اتفاقية فيما بينهم
مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن خلدمة
الطلبة ،حيث �إن أ�ي مبادرة جديدة للطالب
يتم تبنيها من قبلهم لال�سثمار وتتم مناق�شتها
لتطويرها ،فمن هذا املنطلق فكر البنك أ�ن
يدعم مثل ه��ذه أالف�ك��ار ،وال ت��زال املباحثات
جارية بني البنك وبني هيئة اال�ستثمار لتبني
مثل هذه أالفكار.

اال�ستزراع ال�سمكي والربيان
٭ وم��اذا عن م�شاريعكم ال�ساحلية ،هل فكر
ال �ب �ن��ك مب �� �ش��روع ب��اال� �س �ت��زراع ال���س�م�ك��ي
وطرحه ملن يرغب باال�ستثمار يف ذلك؟
 هناك مناطق عزيزة علينا مثل املناطقال�ساحلية ،حيث �إن أ�غلب املناطق ال�ساحلية
ال يوجد لديهم م�صدر للدخل �إال من البحر،
ويعترب ال��دخ��ل �إن وج��د قليلاً ج��دً ا وال يفي
بالغر�ض امل�ط�ل��وب ،ويفكر البنك يف �إيجاد
برنامج يخدمهم من نف�س البيئة ،حيث مت
قطع ��ش��وط كبري م�ن��ه ،وال ي ��زال حتى ا آلن
حتت الدرا�سة لال�ستق�صاء عن بع�ض أال�شياء
ال�ضرورية حتى يكون الربنامج مفيدً ا ل�شريحة
كبرية من املجتمع ،وبد أ�نا مع وزارة الزراعة
والبنك ال��زراع��ي درا��س��ة �إمكانية ا�ستزراع
أال�سماك والربيان بحيث �إذا كانت جمدية
يقوم البنك ب�إقرا�ض �سكان هذه املناطق حتى
يكون لهم دخل ثابت ويكون مبثابة وظيفة لهم
ولغريهم.
٭ فكرة هذا امل�شروع كيف وجدمتوها ،وهل
لها أ�ن تنجح؟
 قمنا باال�ستف�سار عن م�شاريع مماثلةلهذا امل�شروع فوجدنا أ�ن هناك م�شاريع كبرية
ناجحة ،وحتى ا آلن مل يتم االنتهاء من درا�سة
امل�شروع لطرحه لعامة النا�س ،وننتظر انتهاء
درا�سة اجلدوى حتى يقوم البنك من خاللها
ب�إقرا�ض أ��صحاب هذه امل�شاريع.
م�شروع نزالء ال�سجون
٭ هل فكر بنك الت�سليف بتمويل املتعافني
من م�ست�شفيات أالمل ،خا�ص ًة أ�ن املجتمع
ال يتقبلهم بعد خروجهم من امل�ست�شفى؟
 نعم هناك فكرة برناجمني حتى ا آلنمل ننته منهما ،وهما برنامج املتعافني من
م�ست�شفيات أالمل ،وخا�ص ًة أ�ن هناك درا�سات
أ�ثبتت أ�ن كث ًريا ممن يتعافون من م�ست�شفيات
أالم��ل ينتك�سون من تعافيهم ،وال�سبب أ�ن
املجتمع ال يتقبلهم ،وتوجد درا�سة وتن�سيق
ا آلن بيننا وبني وزارة ال�صحة والتعليم الفني
والتدريب التقني بحيث �إن وزارة ال�صحة
تتابع ال��و��ض��ع ال�صحي للمتعايف والتعليم
التقني يقوم بتدريبهم على مهنة أ�و فكرة،
وح�ت��ى تكتمل ه��ذه العنا�صر ي�ق��وم البنك
ب�إقرا�ضهم حتى يندجموا يف املجتمع بدون أ�ي
م�شاكل ،وبحيث يكون لهم م�صدر دخل ،وال
يزال امل�شروع حمل نقا�ش بني وزارة ال�صحة
وامل ؤ��س�سة العامة للتدريب الفني والتعليم
التقني والبنك.

ب��رام��ج إق���راض المرأة
مطبقة ل��دي��ن��ا ،وش��رط��ه
الوحيد أن تشرف عليه المرأة
بنفسها.
قدمنا  50مليون ريال
لدعم طالب الجامعات.
٭ وهل هناك م�شروع مماثل لنزالء ال�سجون
باململكة؟
أ
 بع�ض نزالء ال�سجون ت�صدر عليهم �حكامق��د تكون ل��دي��ون أ�و أل�سباب أ�خ ��رى ،و�صارت
م �ب��ادرات م��ن بع�ض رج ��ال أالع �م��ال إلن�شاء
م�صانع �صغرية داخل ال�سجون باململكة ،ليدرب
عليها عدد من امل�ساجني ،و�صارت ت�شكل لهم
م�صدر دخ��ل ،ول��دى البنك فكرة لتطوير هذا
املفهوم بحيث أ�ن ال�سجني يعمل �سوا ًء كان نزي ًال
بال�سجن أ�و أ�نه ينتظر ق�ضاء حمكوميته ،حتى
بعدما يخرج من ال�سجن يجد أ�ن ال�صنعة التي
تعلمها �سوف ت�سانده ،ويكون بذلك تغلب على
أالبواب التي �ستو�صد يف وجهه من قبل املجتمع،
وبذلك يكون �صاحب حرفة أ�و �صنعة تنفعه.
 بالن�سبة للم�شروعني أالخ�يري��ن أ�خ��ذالطابع ا إلن�ساين أ�كرث من التجاري ،ون أ�مل أ�ن
يرى امل�شروعان النور قري ًبا.
ذوو االحتياجات اخلا�صة
٭ ب��ال�ن���س�ب��ة ل�لات�ف��اق�ي��ة م��ع م��رك��ز أالم�ي�ر
�سلمان ألبحاث ا إلع��اق��ة ،هل حتدثنا عن
هذه االتفاقية؟
 الربنامج يخ�ص ت أ�هيل ذوي االحتياجاتاخلا�صة إلدماجهم يف احلياة االقت�صادية،
ولي�صبحوا أ���ش�خ��ا�ً��ص��ا منتجني ،ال�برن��ام��ج
مر�صود له  150مليون ري��ال ،وهو عبارة عن
مذكرة تفاهم ثالثية بني البنك ا إل�سالمي
للتنمية وب�ن��ك الت�سليف وب�ين م��رك��ز أالم�ير
�سلمان ألب �ح��اث ا إلع��اق��ة يهدف �إىل تطوير
مهارات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث �إن
البنك ا إل�سالمي ومركز أالم�ير �سلمان تولوا
البحث عن ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين
ميكن ت أ�هيلهم ،حيث �إن البنك ا إل�سالمي
يقوم بتمويل تدريبهم ،وبنك الت�سليف يقوم
ب�إعطائهم القرو�ض فور اجتيازهم التدريب،
وحتى ا آلن مل يتقدم أ�حد من ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
العدد  - 34أ�غ�سط�س 2009
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المحفظة
األسهم

التخطيط المالي وطرق االستثمار
اآلمن بعد التقاعد
يفر�ض تقدم العمر املزيد من الرتتيبات واال�سرتاتيجيات ملواجهة الأ يام التالية ل�سنوات العمل
الطويلة ،ومع بروز �شبح هذه احلقيقة يزداد لدى اجلميع الرغبة يف حتويل هذه اال�سرتاتيجيات
�إىل واقع ملمو�س يحقق املزيد من الأ مان ويعمل على توفري دخل منا�سب يحقق حياة كرمية ,وهذا
ما يتطلب اتباع ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية �آمنة ،وتعلم كيفية اتخاذ القرارات اال�ستثمارية وجتنب
الأ خطاء ،واال�ستفادة من الفر�ص واملزايا التي ت�ؤمنها العملية اال�ستثمارية ،وهو ما تناولنا جزءً ا منه
يف العدد املا�ضي ،يف هذه احللقة الثانية نوا�صل �إلقاء املزيد من ال�ضوء على هذا اجلانب ،فنتحدث عن
التخطيط املايل وطرق اال�ستثمار الآ من بعد التقاعد وعدد من امل�سائل املت�صلة.
التخطيط املايل
� إذا �أردت � إدارة �أموالك ب�صورة فعالة ،ف�أنت
بحاجة � إىل خطة مالية ،وهي عبارة عن تقرير
مايل مكتوب حول نيتك ب�إنفاق وادخار وا�ستثمار
�أموال التقاعد اخلا�صة بك .وهذه اخلطة يجب
�أن ت�شتمل على النواحي التالية:
 ملخ�ص الأ �� �ص ��ول (امل���وج���ودات) احلاليةوم�صادر الدخل التقاعدي املتوقعة.
 تقدير املال الكايف ل�سد احتياجاتك املالية. تقدير املبلغ امل�ط�ل��وب ل�ل��وف��اء بامل�صاريفالطارئة.
 ا�سرتاتيجية للموازنة مابني االدخار واال�ستثمارللت�أكد من �أن الأ م��وال التي لديك تفي بكل
احتياجاتك مع تقادم العمر.
 قائمة ب�أنواع اال�ستثمارات التي تنا�سب خطتكالتقاعدية.
 قائمة بالأ هداف الأ ولية من وراء خطة التقاعد،وجدول زمني لتحقيق تلك الأ ه��داف ،ومدى
التكاليف املرتتبة عليها.
 الأ �صول (املوجودات) التي ترغب يف نقلها � إىلورثتك.
� إن اخل �ط��ة امل��ال �ي��ة  -وخ��ا� �ص � ًة بالن�سبة
للمتقاعدين  -هي عملية م�ستمرة ،تتطلب منك
تقييم كل النفقات واملدخرات واال�ستثمارات على
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�أ�سا�س منتظم ،وتعديل الأ ه��داف والأ ن�شطة
التي تقوم بها مع كل تغري يف و�ضعك املايل.
تعريف الأ هداف:
ميكن �أن تكون لديك عدة أ�ه��داف مالية
عند � إحالتك للتقاعد ،وميكن �أن تكون ب�سيطة
و�آن�ي��ة مثل ا إلج ��ازة التي تقرر أ�خ��ذه��ا العام
القادم� ،أو بعيدة مثل بناء ث��روة لورثتك من
بعدك.
� إن م��ا ميكن �أن ي�ساعدك ه��و جمع كل
�أهدافك وت�صنيفها على �شكل �أولويات ،وتقييم
التكلفة املرتتبة على كل منها ،وو�ضع الإطار
الزمني لها بعد ذلك.
الأ هداف الآ نية:
هي تلك الأ هداف التي تتطلع � إىل حتقيقها
يف املدى الق�صري بعد التقاعد .وللت�أكد من �أن
لديك املال الكايف لتحقيقها ،عليك �أن تبقي
لديك �سيولة مالية كافية لإيداعها يف ح�ساب
ادخار �أو ح�ساب ا�ستثماري منخف�ض �أو منعدم

املخاطر وقابل لال�سرتداد عند احلاجة ،وعدم
الت�صرف فيها ب�أي حال من الأ ح��وال �أو الزج
بها يف ا�ستثمارات غري حم�سوبة النتائج �أو
عالية املخاطر.
الأ هداف املتو�سطة:
هي تلك الأ ه��داف التي تتوقع �أن تنجزها
خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة ك �� �ش��راء م �ن��زل �أو
التخطيط ال�ستثمار �أو متويل م�شروع.
ومي�ك��ن ل�ه��ذه الأ ه� ��داف �أن تنطوي على
بع�ض املخاطر ،وخا�ص ًة عندما تكون ممتدة
لعدة �سنوات .ولكن مع تناق�ص الإطار الزمني
املحدد لها ،ميكنك �أن تبد أ� ببيع اال�ستثمارات
ذات املخاطر العليا وو�ضع الأ م��وال الناجتة
عنها يف ح�ساب مايل م�ضمون �أو ا�ستثمارات
�أقل خماطرة.
الأ هداف البعيدة الأ مد:
هي تلك الأ ه��داف التي حتتاج � إىل وقت
طويل لتحقيقها ،والتي ميكن �أن تتجلى يف ترك

م�يراث للأ بناء والأ حفاد من بعدك .وللت�أكد
من �أن لديك الأ موال التي حتتاج � إليها ،ميكنك
�أن ت�ستثمر جزءًا من املحفظة التي تديرها يف
ا�ستثمارات ميكن �أن تدر عليك عوائد �أعلى مع
مرور الزمن.
وتذكر �أنك تتقدم يف العمر ،وحتتاج � إىل
املزيد من امل�صاريف العالجية وغريها من
االحتياجات الطارئة ،لذلك عليك �أن تتجنب
اال�ستثمارات التي تنطوي على خماطر كبرية،
والتي ميكن �أن ت�ساهم يف � إ�ضاعة ر أ����س املال
كله .ولهذا فمن املهم �أن يكون لديك خطة
ت�ساعدك على املوازنة مابني الإنفاق واالدخار
واال�ستثمار لتحقيق الأ ه��داف الآنية والبعيدة
الأ مد.
البحث عن امل�شورة املالية:
ي�ل�ج� أ� ال�ع��دي��د م��ن ال�ن��ا���س � إىل امل���ش��ورة
املتخ�ص�صة واملحرتفة لو�ضع خطط ا�ستثمارية
ومالية �سليمة ،وم��ن م�ي��زات ه��ذا الأ م ��ر �أن
ال�شخ�ص اخلبري ميكن �أن ي�ساعدك على و�ضع
الأ ولويات والأ هداف التي ت�سعى � إىل حتقيقها
والتنب ؤ� بامل�صاريف التي �سوف حتتاج � إليها،
و�ضمان �أن الأ م ��وال �سوف ت�ستمر بالتدفق
�ضمن الإطار الزمني املحدد و�أنك �سوف تكون
قادرًا على حتقيق تلك الأ هداف.
من ناحية �أخرى ،ميكنك �أن تطلب من بع�ض
الأ �صدقاء �أو العائلة احل�صول على عناوين
امل�ست�شارين املاليني من ذوي اخلربة ومناق�شة
االحتياجات املالية مع ال�شخ�ص القادر على
درا�ستها وحتليلها واتخاذ القرارات و�إج��راء
العمليات اال�ستثمارية.
ملاذا ن�ستثمر يف �أثناء التقاعد؟
عند التقاعد ي�صبح الدخل املتوفر من
راتب التقاعد غري متزايد ,وتتوقف العالوات
واملميزات التي كنت حت�صل عليها �أثناء فرتة
اخلدمة ،وما �أن ت�صل � إىل �سن التقاعد حتى
تربز �أمامك العديد من الأ �سباب التي تدعوك
� إىل احل�صول على دخل � إ�ضايف ،ومن ثم � إىل
اال�ستثمار؛ � إذ � إن الدخل املتح�صل من املحفظة
اال�ستثمارية التي �سوف ت�ضع فيها �أموالك
كفيل ب�أن ميدك باملال ال�لازم ،ويجعلك �أكرث
قدرة على الوفاء بااللتزامات املرتتبة عليك،
وك��ذل��ك امل �� �ص��اري��ف ال �ط��ارئ��ة وامل���ص��اري��ف
الطبية وحماية ر�أ�س املال الأ �سا�سي من الت�آكل
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والت�ضخم والإبقاء عليه � إرثًا لأ والدك و�أحفادك
من بعدك.
الإ يرادات الثابتة:
بعد �أن تتقاعد� ،سوف يكون من ال�صعب
عليك �ضمان �إي ��رادات ثابتة ت�ساعدك على
الوفاء بنفقاتك .ومع �أن راتبك التقاعدي الذي
ت�صرفه احلكومة قد يفي ببع�ض الأ غرا�ض � ،إال
�أنه غري كاف ل�سد كل امل�صاريف التي �سوف
تواجهك لأ نه غري متزايد بعالوات �سنوية كما
كان احلال �أثناء عملك.
وللخروج من هذه الدوامة ،ميكنك �أن تلج أ�
� إىل العمل بدوام جزئي يف ال�سنوات املبكرة من
التقاعد للح�صول على بع�ض الدخل الإ�ضايف،
�أو حتويل بع�ض الأ �صول (املوجودات) املدرجة
�ضمن حمفظة ا�ستثمارية � إىل بع�ض ال�سندات
والأ �سهم املدرة للدخل وال�صناديق اال�ستثمارية
وال�صكوك مثالً ،والتي ميكنها �أن تغطي بع�ض
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النفقات ال�شهرية املرتتبة عليك.
تذكر �أن بع�ض �أو �أغلب اال�ستثمارات املالية
ال ت��در الدخل � إال على �أ�سا�س رب��ع �سنوي �أو
�أكرث .ف�إن كنت تريد املال للنفقات الإ�ضافية،
ف�إنه يجب عليك البدء بالتخطيط للوفاء بتلك
امل���ص��اري��ف .ك��ذل��ك ميكنك االك�ت�ت��اب ب�أحد
ال�صناديق اال�ستثمارية للتعوي�ض عما تنفقه
واحل�صول على دفعات �شهرية �أو �أ�سبوعية من
خالل بيع بع�ض الوحدات وا�سرتداد مبالغها
ح�سب �أداء تلك ال�صناديق.
تنب أ� بالت�ضخم وا�سبقه:
� إن اال�ستثمار يف فرتة التقاعد ميكنه �أن
ي�ساعدك على حماية أ�م��وال��ك من الت�ضخم
ال��ذي يحط من قيمة العملة ويرفع الأ �سعار.
وهذا يعني �أنك �سوف تكون بحاجة � إىل املزيد
من املال كل عام للوفاء باالحتياجات نف�سها،
واحلفاظ على نف�س م�ستوى املعي�شة .وبح�سب

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ف�إن معدالت
الت�ضخم يف اململكة �شهدت ارتفاعً ا ملحوظً ا يف
ال�سنوات الأ خرية.
ي�ع�ت�ق��د ال�ب�ع����ض �أن االح �ت �ف��اظ ب��امل��ال،
واالمتناع عن ا�ستثماره يجنبه املخاطر ،ويبقيه
يف الو�ضع الآمن .وعلى الرغم من �أن احل�ساب
امل�صريف ميكنه �أن يبقي امل��ال يف معزل عن
أي�ضا لن ي�ساهم يف منائه مبعدل
املخاطر ،ف� إنه � ً
ي�ساوي �أو يزيد عن معدل الت�ضخم ،فتتناق�ص
القوة ال�شرائية للمدخرات يف النهاية.
ومع ذلك � ،إن كانت حمفظتك اال�ستثمارية
ت��در عليك دخ�ل�اً ي��زي��د ع��ن م�ع��دل الت�ضخم
ف�سوف تكون ق��ادرًا على احلفاظ على ر أ����س
عائد يفوق معدل الت�ضخم ب�شكل ملحوظ،
ف�سوف تبقى يف من�أى عن الت�ضخم و�سابقًا له،
وتتمكن بالتايل من زيادة ر�أ�س مالك املودع يف
تلك املحفظة.
ليكن لديك ما يكفي للحفاظ على
م�ستوى معي�شة الئق بك:
ميكن �أن تتناق�ص بع�ض النفقات بعد
التقاعد لعدة �أ�سباب منها:
 -1أ�ن��ك ال تذهب � إىل العمل يوميًا وبالتايل
تقل�صت امل���ص��اري��ف امل��رت�ب�ط��ة بذهابك
للعمل.
 -2ا�ستقالل �أبنائك ب�أنف�سهم وتوقف � إنفاقك
عليهم يف الغالب.
 -3يفرت�ض أ�ن��ك أ�ث �ن��اء �سني عملك متلكت
منزل ومل تعد تدفع �أق�ساط البيت والر�سوم
اً
املرتتبة عليه .وم��ع ذل��ك ميكن �أن تن� أش�
�أو تزيد نفقات أ�خ��رى يف ف�ترة التقاعد،
وخا�ص ًة تلك املرتتبة عن:
 العالج الطبي والنفقات الطارئة. ال�سفر وال�ق�ي��ام بن�شاطات مل يكن لديكالوقت للقيام بها �أثناء عملك.
 الإنفاق على الأ عمال وامل�شاريع اجلديدة.خالل فرتة التقاعد ،ميكن �أن تكون بحاجة
� إىل  ٪80فقط من الدخل الذي كنت تك�سبه يف
ال�سابق للحفاظ على م�ستوى املعي�شة نف�سه،
بالإ�ضافة � إىل بع�ض املبالغ الأ خ��رى ،التي من
�ش�أنها امت�صا�ص الت�ضخم .فمثالً � ،إن كنت
تك�سب ( 55.000ريال) �سنويًا قبل التقاعد،
وكان معدل الت�ضخم ( )٪7ف�سوف حتتاج � إىل
( 44.000ريال) يف ال�سنة الأ وىل من التقاعد.

�أما يف �ل�صنة �لثانية ،ف�صوف حتتاج � إىل
( 44.000ريال م�صافًا � إليها  %7كن�صبة
ت�صخم �صنوي (�أي م��ا ي �ع��ادل 3080
ريالً) لي�صبح جمموع ما حتتاج � إليه هو
( 47.080ريالً).
� إن قمت بطرح �ملبلغ �ل��ذي تتوقع
�حل�صول عليه م��ن دخ��ل �لتقاعد من
�ملبلغ �ل��ذي تعتقد أ�ن��ه �صيكون كافيًا
ملعي�صتك ،ف�صوف تتمكن م��ن معرفة
م �ق��د�ر م��ا حت �ت��اج �إل �ي��ه م��ن �ملحفظة
�ل�صتثمارية عامة.
ن �ف �ق��ات �مل �ع �ي �� �ص��ة �ل �ت �ق��دي��ري��ة -
�لدخل �لتقاعدي = �ملبلغ �ملطلوب من
�ل�صتثمار.
املدخرات مقابل ال�ستثمارات:
عندما ت�صع بع�ض �مل��ال يف ح�صاب
� إدخ���ار ل��دى أ�ح��د �ل�ب�ن��وك ،ف��اإن �لبنك
�صوف ي�صمن �ملبلغ �لذي �أودعته .فمقابل
�لأ م��ان �ل��ذي يتمتع به ر�صيدك �مل��ايل،
ت�صتبعد فر�صة �حتمال �لنمو �أو �لزيادة
�لتي ميكن �أن تتحقق عند ��صتثماره يف
� إحدى �ل�صركات مثالً .ويف هذه �حلالة،
ف��اإن زي ��ادة �مل��ال �أو خ�صارته تعتمد�ن
على أ�ع�م��ال �ل�صركة ،و�أد�ئ �ه��ا ،و�صلوك
�مل�صتثمرين �لآخرين ،وجمريات �ل�صوق
ب�صكل عام.
كم يجب علي qاأن اأدخر؟
ل توجد هناك �صيغة حمددة لقيا�ض
م��ا يجب �دخ ��اره و��صتثماره .فمقد�ر
�لنمو �لذي تتوقعه من �ل�صتثمار ميكن
�أن يتغري من ��صتثمار لآخر �عتمادً� على
طول فرتة �لتقاعد� ،أو حجم �مل�صاريف
غري �ملتوقعة .وح�صاب �لدخ��ار هذ� هو
�لأ ن�صب ،لأ نه ح�صاب خم�ص�ض لالأ مو�ل
�ل�صائلة وقابل لل�صحب منه عندما حتتاج
� إىل �لنقد دون �أن يتعر�ض لأ ية خ�صارة يف
�لقيمة على عك�ض �لأ �صهم �لتي ميكن �أن
تهبط �أ�صعارها عند بيعها.
�أما � إن كنت تخطط ل�صتعمال بع�ض
�ل��دخ��ل �ل�صتثماري لت�صديد �لفو�تري
�ملرتتبة عليك فعليك �أن تبقي مبالغ
هذه �لفو�تري �صمن ح�صاب �دخار جاهز
لل�صحب منه يف �أي وقت.

تداولنا

عبد الحميد العمري
مدير �ل�صناديق �ل�صتثمارية
�صركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

أولويات ال كماليات في عوالم المال..
حدث ول يز�ل يحدث �أن تختلط �لكثري من �لأ ولويات و�لقر�ر�ت على �لفئة
�لغالبة من �لأ فر�د يف جمال �لتعامالت �ملالية ،ويكون هذ� �خللط حال جتاوزه حدود
�لعبث مكلفًا جدً � على �ملتورط فيه! تتعدد �أ�صكال هذه �لفو�صى يف حياة �ملرء منّا بدءً�
من عدم � إيجاده لأ ي نوع من �ل�صرت�تيجيات �ملنظمة حلياته �ملادية ،ل على م�صتوى
�لدخار و�ل�صتهالك ول حتى على م�صتوى �ل�صتثمار و�صعيه نحو تنمية ثروته �صغرت
�أم كربت ،ومتتد �لفو�صى بالطبع لتطال حتى تفا�صيل طريقته يف �ل�صتهالك ،لرتى
�أمره ينتهي يف نهاية �ملطاف عند ن�صوء �لعجز يف ميز�نيته �ل�صتهالكية ،ومن ثم لتبد أ�
ماكينة �لقرت��ض عرب خمتلف �لو�صائل �ملتاحة� ،لتي علم �أم مل يعلم �أنها قد و�صعت
يدها على جزء من دخله �مل�صتقبلي ،ما يعني يف حقيقته تقلّ�ض ح�صته �حلقيقية من
دخله �ل�صهري ،وهذ� بالطبع يف�صي � إىل مزيد من �لعجز ،ومزيد من �لقرت��ض مرة
�أخرى مبا قد يوؤدي به � إىل �أن ي�صل عند �ملنعطف �ل�صر�ض جدً �؛ �أن ي�صبح دخله �ل�صهري
وق�ض بذ�ت �لروؤية على
باأكمله مرهونًا من �أجل �صد�د ذلك �حلجم �لهائل من �لديونr .
ز�وية طريقته يف ��صتثمار مدخر�ته �ملتاحة يف �صوق �لأ ور�ق �ملالية ،و�صتجد �صورً� ل
تقل ت�صوهً ا عن �صابقتها ،فعرب عمليات متو��صلة وم�صتمرة من �لبيع و�ل�صر�ء لالأ �صهم
حتت مظل ٍة من �ملخاطر ل نهاية لها � ،إذ ل جتد بني تلك �لأ �صهم �لد�خلة و�خلارجة من
�ملحفظة �ل�صتثمارية ما قد ي�صمن من جوع �أو ي�صد رمق! يتلقفها من �لبائعني ب�صعرٍ غري
مربر ،لريدها لهم بعد حني ببقايا �صعرٍ حمطم لهم (بد�فع � إيقاف �خل�صارة) ،وت�صتمر
�لدو�مة �أو قل �ملفرمة حتى �آخر ريال يف �ملحفظة! وماذ� بعد?!
كثريون منّا و�قعون يف �صرك هذه �لفجوة �ل�صود�ء؛ فجوة �لغياب �لتام لأ ي تنظيم
لأ غلى �ملو�رد �لتي رزقنا �هلل � إياها ،فعلت ول تز�ل تفعل �لأ فاعيل بالكثريين ما قذف بهم
يف جلّة من �لبوؤ�ض و�لندم .لي�ض ح ًال �أن ينتظر �ملرء � إنقاذً � ��صتثنائيًا من خارج حدود
قر�ر�ته �أو قدر�ته � ،إنها �حلقيقة �لتي ل تقل مر�رتها عن مر�رة مع�صلتنا �أعاله ،ولكن ل
بد من �لعرت�ف بحجم �خلطاأ ،ومن ثم يعزم �ملرء �أمره ملو�جهة نتيجة ما �صنعت يد�ه!
�صع لنف�صك ج��دو ًل زمنيًا تتوقع خالله جناحك يف �لنت�صار على �صوء �لأ و�صاع �ملالية
و�ل�صتثمارية �لقائمة ،قد ت�صطر � إىل �تباع �صيا�صة ��صتهالكية �صديدة �لتقتري؛ فليكن .قد
ت�صطر � إىل �خلروج موؤقتًا من �ل�صوق ،فليكن .قد ت�صطر � إىل �لأ خذ بالعديد من �للتز�مات
�ملوؤملة؛ أ�وؤكدها لك فليكن� .صتخرج �أنت منت�صرً� مب�صيئة �هلل يف نهاية �لأ م��ر ،و�علم �أن
��صت�صالمك مل�صل�صل �لفو�صى �ملذكور �أعاله ل نهاية له � إل �لإفال�ض �لتام و�نفالت �لأ مور
ب�صورة ل ميكن تخيلها من �لفد�حة ولي�ض هناك ما هو �أ�صو أ� من �لبتعاد عن �أ�صرتك وزجّ ك
يف �ل�صجون � ،إل �أن تتمنى �ملوت ول ياأتيك! ن�صيحة �ليوم �أ�صبه بالعلقم �لعابر ،غري �أنها تقيك
من علقمٍ �أ�صد و�أدوم ل نهاية له � إل عند باب �لقرب.
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جسور
ﺛقافة استثمارية

يهدف باب ثقافة ا�ستثمارية لزيادة وعي القار Çحول أا�سا�سيات ال�سوق عرب تقد� Ëسر ìمب�سط ويف
ال�سا�سية التي لغنى ألي متداول أاو مهتم ب�سوق أ
لغة �سهلة للم�سطلحات أ
ال�سهم عن معرفتها اإذا
أاراد ال�ستثمار يف ال�سوق ،واملعرفة وحدها عزيزي القار Çهي التي “كنك من احلكم على أاداء �سركة
ما وما اإذا كانت منا�سبة لال�ستثمار فيها أام ل ،واملعرفة أا ً
ي�سا هي التي جتعلك أانت �ساحب القرار
ً
ال�ستثماري و أان لتن�ساق خلف ال�سائعات ،ويعترب دورنا هنا يف جملة تداول مكمال لدور كل من هيÄة
ال�سوق املالية و�سركة ال�سوق املالية )تداول( لزيادة ون�سر الثقافة املالية لدى املتداولني وزيادة
الوعي ال�ستثماري لديهم .ويف هذا العدد نقدم لك عزيزي القار Çجمموعة جديدة من املفاهيم
وامل�سطلحات املالية يف �سكل مب�سط.

تاريﺦ فقد
األرباﺡ:

ﺇشعار
تخﺼﺼي:

خطاب يتم � إر�صاله للم�صتثمر من قبل
�ل�صركة �مل�صدرة ،يبني فيه عدد �لأ �صهم �لتي
مت تخ�صي�صها له.

م�صطلح يق�صد به �أن �مل�صتثمر �لذي
ي�صرتي �لأ �صهم يف ه��ذ� �لتاريخ ex~Date
لي�ض له �حلق يف ��صتالم �لأ رباح �لتي يتقرر
توزيعها على م�صاهمي �ل�صركة عن �لفرتة
�ملالية �ملنتهية ،فهو تاريخ يتد�ول �ل�صهم بعده
بدون �أرباح ex~Date

تﺼحيﺢ
ﺳعرﻱ:

م�صطلح ي�صف �ل��رت�ج��ع �مل�صتمر يف
�ملدى �لق�صري يف �صوق �لأ ور�ق �ملالية ،و�لذي
ياأتي بعد مرحلة من �لرتفاع �لكبري يف �أ�صعار
�لأ �صهم يف �ل�صوق.

التقويﻢ:

عملية ط��رح �أ�صهم �ل�صركة للبيع يف
أي�صا � إ�صد�رً�
�صوق �لأ ور�ق �ملالية ،وت�صمى � ً
جديدً � New Issue

السند:

�صهادة دين يتم مبوجبها �لدفع حلاملها
(�لد�ئن) من قبل �جلهة �مل�صدرة لها (�ملدين
�أو �مل�ق��رت���ض) ،بحيث ي�صتحق حامل �ل�صند
(�ل��د�ئ��ن) م�ق��د�رً� معينًا من �لفائدة حمدد
�صلفًا ( %من قيمة �ل�صند) لفرتة زمنية معينة
حمددة يتم بعد �نق�صائها (موعد �ل�صتحقاق)
�صد�د �لدين.
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التنويع:

تنويع �لأ �صول �ملالية على عدة �أنو�ع من
�ل�صتثمار�ت ،وعلى أ�ك��ر م��ن ورق��ة مالية
كالأ �صهم و�ل�صند�ت ،وذلك لتقليل �ملخاطر
� إىل �أقل درجة ممكنة.

السند
األبدﻱ:

السنداﺕ القابلة
للتحويل:

��ص�ن��د�ت دي��ن ت�صدرها �ل�صركات مع
�أحقية ��صتبد�لها بعدد من �لأ �صهم �لعادية يف
نف�ض �ل�صركة �مل�صدرة بن�صبة تبادل حمددة
�صلفًا.

هو �ل�صند �لذي يدر عائدً � حمددً� � إىل
�لأ ب��د ،ولي�ض له تاريخ ��صتحقاق ،وع��اد ًة
ما تكون ه��ذه �ل�صند�ت يف �صورة �أ�صهم
ممتازة.

ﺳنداﺕ ﻗابلة
لﻼﺳتدعاﺀ:

ﻧسبة
التحويل:

ع���دد �لأ ���ص��ه��م �ل��ع��ادي��ة �ل �ت��ي ميكن
�حل���ص��ول عليها بتحويل �ل�صند �لقابل
للتحويل �أو �لأ �صهم �ملمتازة �لقابلة للتحويل
� إىل �أ�صهم عادية.
القيمة
اﻻﺳمية
للورﻗة
المالية:

ﺳعر
اﻻﺳتدعاﺀ:

تتمثل يف �لقيمة �ملدونة على �لورقة �ملالية
عند � إ�صد�رها �صو� ًء كانت �أ�صهمًا عادية �أو
�أ�صهمًا ممتازة �أو �صند�ت ،ول تعني �لقيمة
�ل�صمية للورقة �ملالية �لقيمة �لتي يدفعها
�ملكتتبون عند طرح �لورقة �ملالية لالكتتاب،
فقد يتم � إ�صد�ر �لورقة �ملالية ب�صعر � إ�صايف
(عالوة � إ�صد�ر) �أو ب�صعر خم�صوم يف بع�ض
�حلالت (باأقل من �لقيمة �ل�صمية).

هو �ل�صعر �لو�جب دفعه حلامل �ل�صند
ع�ن��د ����ص��رتد�د �ل��ورق��ة �مل��ال�ي��ة ق�ب��ل ت��اري��خ
�ل� �ص �ت �ح �ق��اق ،وه� ��ذ� �ل���ص�ع��ر ع� ��اد ًة ي�ك��ون
م�صاويًا للقيمة �ل�صمية م�صافًا � إليها عالوة
��صتدعاء.

القيمة
السوﻗية
للورﻗة المالية:

هي عبارة عن �ل�صعر �لذي يتم به تد�ول
�لورقة �ملالية يف �صوق �لأ ور�ق �ملالية يف حلظة
زمنية معينة.

هي �صند�ت تعطي �حلق مل�صدر �ل�صند
ل�صتدعاء جزء �أو كل �ل�صند�ت �مل�صدرة
قبل تاريخ �ل�صتحقاق.

القيمة الدفترية
للسهﻢ العادﻱ:

تتمثل يف قيمة جمموع حقوق �مللكية (حقوق
�مل�صاهمني) �ل�ت��ي ل تت�صمن �لأ ��ص�ه��م �ملمتازة
مق�صومة على عدد �لأ �صهم �لعادية �مل�صدرة.
�مل�صدر :دليل �مل�صطلحات �ل�صتثمارية (هيئة �ل�صوق �ملالية � إل�صد�ر �لعا�صر)
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جسور
استفسارات
ون�ستمر يف التوا�سل يف هذا العدد مع أا�سÄلتكم وا�ستف�ساراتكم ومقرتحاتكم التي ن�سعد بها وبالرد عليها ون أامل
يف املزيد من تفاعلكم مع هذا الباب الذي أا�سميناه )ج�سور( فهو منكم واإليكم و أانتم حموره أ
ال�سا�سي.
والربا ìو�سهادات أ
ولال�ستف�سار عن املحاف ßال�ستثمارية أ
ال�سهم ميكنكم الت�سال بخدمة العمالء يف مركز
اليداع ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية تداول هاتف 012189090
المييل:
للتوا�سل مع هذا الباب يرجى اإر�سال امل�ساركة على إ
magazine@tadawul.com.sa

هل ميكن احل�ص�ل على تقارير ال�ص�ق الدورية
تلقائ ًيا؟ وهل ي�جد ر�ص�م لهذه اخلدمة؟
يوجد طريقتان للح�صول على تقارير �ل�صوق
�لدورية:
 يتم �إر�صال �لتقارير �لدوريه للربيد � إللكرتوين�خلا�ض بامل�صتخدم تلقائ ًيا فور �إ�صد�ر �لتقرير
وذلك عن طريق �لت�صجيل يف �لقائمة �لربيدية.
� -2حل�صول على �لتقارير �إلكرتون ًيا دون �حلاجة
لزيارة �ملوقع وذلك عن طريق �ل�صرت�ك بخدمة
(� )RSSملحافظة على خ�صو�صية �مل�صتخدم حيث
�إن ( )RSSل تتطلب تزويد �ملوقع بعنو�ن �لربيد
� إللكرتوين للم�صتخدم.
كلتا �خلدمتني تقدم جما ًنا حيث ميكن �ل�صرت�ك
بهما ع��ن طريق �مل��وق��ع � إلل �ك��رتوين لل�صوق �ملالية
�ل�صعودية (تد�ول).

ما هي أان�اع أاالوراق املالية املتداولة يف
ال�ص�ق املالية ال�صع�دية (تداول)؟
أ���ص�ه��م �ل���ص��رك��ات �مل��درج��ة وم � ؤوخ � ًر�
�ل�صكوك و�ل�صند�ت هي �ملتد�ولة يف �ل�صوق
�ملالية �ل�صعودية (تد�ول).
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ما املق�ص�د ب أامر ال�ص�ق؟
أ�مر �ل�صوق هو أ�مر بدون �صعر حمدد
لتد�ول �صهم معني ف��و ًر� وبال�صعر أ�لف�صل
�حلايل �ملتوفر يف �ل�صوق.

عند افتتاح ال�ص�ق ،أاي أاالوام ��ر يتم
تنفيذها أاو ًال؟
عند �حت�صاب �لكمية �ملطلوب تد�ولها
بو��صطة نظام �لتد�ول ،يتم توزيع �لكمية
على أ�لو�مر على أ��صا�ض أ�ولويتها:
أ
• تكون ألو�مر �ل�صوق أ�لولوية �لوىل
يف �حل�صول على كامل كميتها.
• تكون أ
لالو�مر حمددة �ل�صعر ذ�ت
�ل�صعر أ�لف�صل من �صعر �لفتتاح أ�لولوية
�لثانية يف �حل�صول على كامل كميتها بعد
تنفيذ أ�و�مر �ل�صوق ب أاكملها.
• يتم ت��وزي��ع �لكمية �ملتبقية على
أ�لو�م ��ر �لتي يكون لها �صعر (�صعر أ�م��ر
فعلي) م�صا ٍو ل�صعر �لفتتاح با�صتخد�م
طريقة توزيع �لكمية.

ما هي خيارات �صرو• التنفيذ؟

م��ا ه��� احل��د أاالق���ص��ى ل�ع��دد �صفقات البيع
وال�صراء التي ميكن للمتداول تنفيذها يف الي�م
ال�احد؟

هناك عدة خيار�ت هي:
• ح�صب �ل�صوق :ويعني تنفيذ أ�لم��ر ح�صب
أ�ل� �ص �ع��ار �مل�ع��رو��ص��ة يف �ل���ص��وق ،ويف هذه
�حلالة يجب أ�ن يكون ر�صيد ح�صاب �لعميل
يغطي قيمة أ�على �رتفاع لل�صهم (وهي ن�صبة
�ض� %ملقررة) وذلك يف حالة �ل�صر�ء فقط.
• أ�مر تنفيذ كامل :ويعني تنفيذ كامل كمية
أ��صهم أ�لمر.
• كمية �لتنفيذ �ل�صغرى :وتعني تنفيذ �لكمية
�ل�صغرى من أ��صهم أ�لمر.
أ
• أ��صغر جمموعة كل مرة :وتعني تنفيذ ��صغر
جمموعة أ
لالمر �ملدخل.

ل يوجد حد أ�ق�صى لعدد �صفقات �لبيع
و�ل�صر�ء �لتي ميكن للمتد�ول تنفيذها يف
�ليوم �لو�حد.

هل ميكن متابعة املحفظة اال�صتثمارية للعميل
من خالل م�قع تداول ا إاللكرتوين؟
م��ن أاي� ��ن ي �ت��م احل �� �ص���ل ع �ل��ى أارب� ��اح
ال�صركات؟
يتم �حل�صول على أ�رب��اح �ل�صركات وقيمة
� �ص��ر�ء أ�و ب�ي��ع أ�ل� �ص �ه��م �ل���ص�ع��ودي��ة م��ن خ��الل
�حل�صاب �خلا�ض بالعميل يف �لبنوك �ملحلية.

ل ميكن متابعة �ملحفظة م��ن خالل
موقع تد�ول � إللكرتوين �ملتابعة ولكن تكون
من خالل �ملوقع � إللكرتوين للو�صيط �لذي
يتعامل معه �مل�صتثمر.

كيف ميكن احل�ص�ل على معل�مات عن ال�صناديق اال�صتثمارية؟
عن طريق موقع تد�ول � إللكرتوين:
ر�بط �صناديق �ل�صتثمار يف �ل�صفحة �لرئي�صية حيث يعر�ض جميع �صناديق �ل�صتثمار وتفا�صيلها من خالل
تقارير �ل�صوق حيث يوجد تقرير خا�ض عن �صناديق �ل�صتثمار ي�صدر أ��صبوع ًيا.
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مؤشرات
أسواق األسهم

األسواق الخليجية

بد أ�ت معظم م ؤ��شرات أ��سواق املال اخلليجية بارتفاع طفيف مقارنة ب�إغالق �شهر يونيو� ،إال �إنها اتخذت بعد �إنهاء تداوالت
اليوم أالول م�سارا هابطا ا�ستمر حتى الثالث ع�شر من �شهر يوليو ،ومن بعدها بد أ�ت كل م ؤ��شرات أ��سواق املال اخلليجية
للوراق املالية ،وم ؤ��شر �سوق البحرين أ
باالرتفاع بعدما كانت تتخذ م�سارا هابطا ،ماعدا م ؤ��شر �سوق الكويت أ
للوراق املالية
والتي اتخذت م�سارا أ�فقيا حتى نهاية ال�شهر .هذا وقد أ�خلقت معظم م ؤ��شرات أ��سواق املال اخلليجية على ارتفاعات متفاوتة،
فقد كان أالكرث ارتفاعا م ؤ��شر �سوق أ�بو ظبي أ
للوراق املالية الذي أ�غلق مرتفعا  %6.4مقارنة ب�إغالق ال�شهر املا�ضي ،يليه
م ؤ��شر �سوق م�سقط أ
للوراق املالية الذي أ�غلق مرتفعا ب أ�كرث من  ،%4يليهم م ؤ��شر ال�سوق املالية ال�سعودية والذي أ�غلق بارتفاع
ؤ
ؤ
أ
أ
أ
أ
بلغت ن�سبته  .%3.2أ�ما امل��شرات القل �دا ًء ،فهي كل من م��شر �سوق البحرين للوراق املالية و�سوق الكويت للوراق املالية
والتي أ�غلقت منخف�ضة .%5

أ�داء �سوق أال�سهم ال�سعودية مقارنة أ
بال�سواق اخلليجية خالل �شهر يوليو عام  2009م
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Muscat

Bahrain

Kuwait

Abu Dhabi

7-July

3-July 5-July

Dubai

-14%
1-July

TASI

األسواق العالمية

�سارت معظم م ؤ��شرات أ��سواق املال العاملية يف ن�سق واحد فيما بينها مع تقارب يف ن�سب االرتفاع واالنخفا�ض ،ماعدا
م ؤ��شر NIKKEI 225الذي عاك�س يف اجتاهه امل ؤ��شرات العاملية أالخرى .وقد كان أ�داء م ؤ��شر ال�سوق املالية ال�سعودية
 TASIمتوافق ًا ومتقارب ًا يف أ�داءه م ؤ��شرات أ��سواق املال العاملية أالخرى حتى منت�صف ال�شهر� ،إال أ�نه اتخذ بعد ذلك
م�سارا ت�صاعدي ًا طفيف ًا مقارنة مب ؤ��شرات أ��سواق املال العاملية أالخرى ،وقد أ�غلقت معظم م ؤ��شرات أ��سواق املال العاملية
على ارتفاع مقارنة ب�إغالق �شهر يونيو ،وكان أ�ف�ضل امل ؤ��شرات أ�داء م ؤ��شر  DAXبارتفاع بلغ  ،%10.9يليه م ؤ��شر CAC
بارتفاع بلغ  .%9.1أ�ما أ�قل امل ؤ��شرات أ�داء فقد كان م ؤ��شر .225 NIKKEI

أ�داء �سوق أال�سهم ال�سعودية مقارنة أ
بال�سواق العاملية خالل �شهر يوليو عام  2009م
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مؤشرات
أسواق السلع

العقود المستقبلية للسلع:

الطاقة :بد أ�ت تداوالت عقود النفط بانخفا�ض ا�ستمر �ستة أ�يام حتى و�صلت �إىل  60دوالر وهو أ�دنى م�ستوى خالل ال�شهر ،وبعدها
بد أ�ت بال�صعود التدريجي لي�صل �سعرها �إىل  68.5دوالر ،ثم انخف�ضت ب�شكل حاد خالل ثالث أ�يام وتعاود ال�صعود مرة أ�خرى لتقفل
عند �سعر  69.5دوالر.
أ
أ
أ
أ�ما العقود امل�ستقبلية للغاز الطبيعي ،فقد �سارت ��سعارها ب�شكل متوازي خالل ال�سبوع الول من ال�شهر ،ثم ارتفعت بعد ذلك من 3.4
دوالر �إىل  3.9دوالر ،ثم بد أ� بعد ذلك النزول التدريجي حتى أ�قفل ال�سعر عند م�ستوى  3.65دوالر.
احلبوب :تفاوت أ�داء العقود امل�ستقبلية للحبوب ب�شكل كبري ،فقد بد أ� تداول عقود الذرة ب�شكل �إيجابي طفيف ليبد أ� بعد ذلك بنزول �سريع
من �سعر  337دوالر �إىل  307دوالر ،وبعدها بد أ� باالرتفاع ليقفل عند أ�على م�ستوى له خالل ال�شهر وهو  339دوالر.
أ�ما العقود امل�ستقبلية أ
للرز ،فقد بد أ�ت تداوالتها ب�شكل �سلبي ،ولكن �سرعان ما تغري اجتاهها الهابط �إىل ال�صعود ،لتكون بذلك قد �سلكت

النفط
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07

Series 1

/0

07

Corn

07

الذرة

فول ال�صويا

Soybeans
1050

م�سارا يف معظم أ�يام �شهر يوليو.
بالن�سبة للعقود امل�ستقبلية للقمح ،فقد كان أ�د ؤا�ها متذبذب طوال ال�شهر ،حيث كان اجتاهها يف أاليام أالوىل ت�صاعديا� ،إال أ�نها �سرعان
ما تغري م�سارها �إىل الهبوط ب�شكل تدريجي ،ثم معاودة االرتفاع مرة أ�خرى لتغلق على ارتفاع طفيف مقارنة ببداية ال�شهر.
أ�ما فيما يخ�ص العقود امل�ستقبلية لفول ال�صويا ،فقت �سارت أ��سعارها ب�شكل أ�فقي تقريبا يف معظم أ�يام ال�شهر ،وبعدها اتخذت م�سارا
�صاعدا يف �آخر  4أ�يام تداول.
املعادن الثمينة:
كان أ�داء العقود امل�ستقبلية للذهب والف�ضة �إيجابيا يف معظم أ�يام �شهر يوليو ،حيث بد أ� ال�شهر بانخفا�ض طفيف ،ولكن �سرعان ما حتول
امل�سار �إىل ال�صعود .وقد �شهدت أ��سعار عقود الذهب والف�ضة انخفا�ضا حادا قبل نهاية ال�شهر� ،إال أ�نه �سرعان ما عادت أال�سعار �إىل
م�سارها ال�صاعد.

أالرز

Rough Rice

القمح

14

545

Wheat
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أ�داء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء ) يوليو 2009م
�شركة الو�ساطة

قيمة التداول

الن�سبة

الرتتيب

كمية التداوالت

الن�سبة

الرتتيب

ال�صفقات

الن�سبة

الرتتيب

اجلزيرة كابيتال

33,855,677,002.45

16.86%

1

1,220,852,295

16.65%

2

775,219

12.38%

4

�شركة الراجحي للخدمات املالية

31,527,049,536.05

15.70%

2

1,236,732,267

16.86%

1

1,069,295

17.08%

2

أالهلي كابيتال

25,583,844,301.45

12.74%

3

919,212,717

12.53%

3

1,078,369

17.22%

1

�سامبا كابيتال

23,551,595,874.90

11.73%

4

816,511,420

11.13%

4

837,827

13.38%

3

�ساب أ
للوراق املالية

21,465,608,244.20

10.69%

5

783,035,790

10.68%

5

471,795

7.53%

7

فرن�سي تداول

20,310,668,743.10

10.12%

6

725,513,065

9.89%

6

644,720

10.30%

5

العربي لال�ستثمار

12,757,137,345.50

6.35%

7

510,027,411

6.95%

7

373,558

5.97%

8

الريا�ض املالية

9,926,147,211.40

4.94%

8

346,874,800

4.73%

8

508,151

8.12%

6

اال�ستثمار كابيتال

5,949,524,797.65

2.96%

9

227,051,028

3.01%

9

136,911

2.19%

9

ال�سعودي الهولندي املالية

4,962,539,362.20

2.47%

10

173,660,798

2.37%

10

107,695

1.72%

10

�شركة البالد لال�ستثمار

3,374,631,664.55

1.68%

11

136,169,951

1.86%

11

95,888

1.53%

11

فالكم للخدمات املالية

2,283,469,939.00

1.14%

12

70,108,744

0.96%

12

61,546

0.98%

12

أ��صول املالية

1,189,109,788.70

0.59%

13

48,565,177

0.66%

13

30,574

0.49%

13

كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

965,777,255.20

0.48%

14

21,170,988

0.29%

15

11,968

0.19%

14

جدوى لال�ستثمار

560,810,128.10

0.28%

15

21,673,572

0.30%

14

10,152

0.16%

16

هريمي�س ال�سعودية

455,999,702.50

0.23%

16

13,775,672

0.19%

16

5,716

0.09%

19

رنا لال�ستثمار

422,016,489.80

0.21%

17

12,767,091

0.17%

17

10,779

0.17%

15

بايونريز ال�سعودية

388,002,966.80

0.19%

18

11,439,343

0.16%

19

7,426

0.12%

18

أالوىل جوجيت للو�ساطة املالية

385,607,512.60

0.19%

19

12,735,283

0.17%

18

8,825

0.14%

17

دويت�شه أ
للوراق املالية

210,192,385.70

0.10%

20

5,293,020

0.07%

20

2,947

0.05%

21

�شعاع كابيتال

190,772,220.70

0.01%

21

5,207,855

0.07%

21

3,034

0.05%

20

ا إلمارات خلدمات اال�ستثمار

107,759,238.80

0.05%

22

4,843,051

0.07%

22

2,142

0.03%

22
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أ�داء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء ) يوليو 2009م
�شركة الو�ساطة

قيمة التداول

الن�سبة

الرتتيب

كمية التداوالت

الن�سبة

الرتتيب

ال�صفقات

الن�سبة

الرتتيب

مورغان �ستانلي ال�سعودية

71,116,935.70

0.04%

23

1,149,392

0.02%

26

430

0.01%

30

�شركة ال�شرق أالو�سط لال�ستثمار املايل

68,433,524.30

0.03%

24

2,202,737

0.03%

24

977

0.02%

25

املال �سكيوريتيز

60,289,516.60

0.03%

25

1,790,788

0.02%

25

1,184

0.02%

24

جمموعة التوفيق املالية

51,077,108.90

0.03%

26

2,229,742

0.03%

23

1,541

0.02%

23

�شركة وثيقة املالية

28,228,099.10

0.01%

27

857,576

0.01%

27

707

0.01%

26

عودة العربية ال�سعودية

19,782,021.55

0.00%

28

709,428

0.00%

28

451

0.01%

29

بيت اال�ستثمار العاملي (ال�سعودية)

18,951,113.35

0.01%

29

573,803

0.01%

29

469

0.01%

28

أ�رباح املالية

18,572,073.20

0.01%

30

406,206

0.01%

30

275

0.00%

31

وطن لال�ستثمار

14,853,852.40

0.01%

31

391,213

0.01%

31

598

0.00%

27

و�ساطة كابيتال

3,825,498.00

0.00%

32

64,457

0.00%

32

90

0.00%

34

جمموعة الدخيل املالية

1,244,088.95

0.00%

33

29,032

0.00%

34

116

0.00%

32

جمموعة بي �إم جي املالية

983,159.90

0.00%

34

40,976

0.00%

33

103

0.00%

33

جمموعة النفيعي لال�ستثمار

42.50

0.00%

35

4

0.00%

35

2

0.00%

35

200,781,298,745.80

6,261,480

7,333,666,692

أ�داء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق ا إلنرتنت) يوليو 2009م

�شركة الو�ساطة

قيمة التداول

الن�سبة

الرتتيب

الن�سبة
عن طريق
االنرتنت

كمية التداوالت

الن�سبة

الرتتيب

الن�سبة
عن طريق
االنرتنت

ال�صفقات

الن�سبة

الرتتيب

الن�سبة
عن طريق
االنرتنت

اجلزيرة كابيتال

28,959,199,273.25

22.48%

1

85.54%

1,019,792,750

22.19%

1

83.53%

667,776

15.30%

3

86.14%

أالهلي كابيتال

18,372,100,019.85

14.26%

2

71.81%

642,010,105

13.97%

3

69.84%

766,893

17.57%

1

71.12%

�سامبا كابيتال

18,219,575,723.35

14.14%

3

77.36%

645,435,762

14.04%

2

79.05%

739,787

16.95%

2

88.30%

فرن�سي تداول

16,702,868,659.25

12.97%

4

82.24%

596,018,377

12.97%

4

82.15%

557,361

12.77%

5

86.45%

�شركة الراجحي للخدمات املالية

15,278,327,741.25

11.86%

5

48.46%

578,874,352

12.59%

5

46.81%

627,569

14.37%

4

58.69%
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أ�داء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت) يوليو 2009م

�شركة الو�ساطة

قيمة التداول

الن�سبة

الرتتيب

الن�سبة
عن طريق
االنرتنت

كمية التداوالت

الن�سبة

الرتتيب

الن�سبة
عن طريق
االنرتنت

ال�صفقات

الن�سبة

الرتتيب

الن�سبة
عن طريق
االنرتنت

�ساب أ
للوراق املالية

9,574,324,882.50

7.43%

6

44.60%

319,218,296

6.95%

6

40.77%

248,882

5.70%

7

52.75%

العربي لال�ستثمار

6,201,370,908.00

4.81%

7

48.61%

241,310,689

5.25%

7

47.31%

206,359

4.73%

8

55.24%

الريا�ض املالية

5,320,563,088.20

4.13%

8

53.60%

180,114,403

3.92%

8

51.92%

266,166

6.01%

6

52.38%

فالكم للخدمات املالية

2,037,183,998.25

1.58%

9

89.21%

62,662,168

1.36%

12

89.38%

56,209

1.29%

10

91.33%

�شركة البالد لال�ستثمار

2,023,286,942.85

1.57%

10

59.96%

84,339,366

1.83%

9

61.94%

67,863

1.55%

9

70.77%

اال�ستثمار كابيتال

2,001,657,454.15

1.55%

11

33.64%

74,124,009

1.61%

10

32.65%

54,728

1.25%

11

39.97%

ال�سعودي الهولندي املالية

1,740,572,948.90

1.35%

12

35.07%

64,055,605

1.39%

11

36.89%

48,590

1.11%

12

45.12%

أ��صول املالية

1,150,619,236.75

0.89%

13

96.76%

47,032,657

1.02%

13

96.84%

29,597

0.68%

13

96.80%

أالوىل جوجيت للو�ساطة املالية

376,116,570.75

0.29%

14

97.54%

12,472,435

0.27%

14

97.94%

8,485

0.19%

15

96.15%

رنا لال�ستثمار

338,005,816.60

0.26%

15

80.09%

10,100,472

0.22%

15

79.11%

8,752

0.20%

14

81.19%

جدوى لال�ستثمار

210,565,236.45

0.16%

16

37.55%

9,475,241

0.21%

16

43.72%

4,152

0.01%

16

40.90%

بايونريز ال�سعودية

105,167,296.35

0.08%

17

27.10%

2,577,826

0.06%

17

22.53%

1,137

0.03%

19

15.31%

�شعاع كابيتال

76,330,256.80

0.06%

18

40.01%

1,927,610

0.04%

19

37.01%

1,844

0.04%

17

60.78%

جمموعة التوفيق املالية

45,476,281.85

0.04%

19

89.03%

2,050,141

0.04%

18

91.95%

1,327

0.03%

18

86.11%

�شركة وثيقة املالية

28,041,698.60

0.02%

20

99.34%

851,420

0.02%

20

99.28%

699

0.02%

20

98.87%

املال �سكيوريتيز

25,629,237.80

0.02%

21

42.51%

703,514

0.02%

21

39.29%

233

0.01%

23

19.68%

وطن لال�ستثمار

12,756,002.65

0.00%

22

85.88%

312,717

0.01%

23

79.94%

545

0.01%

21

91.14%

�شركة ال�شرق أالو�سط لال�ستثمار املايل

12,667,016.75

0.00%

23

18.51%

319,482

0.01%

22

14.50%

122

0.00%

24

12.49%

هريمي�س ال�سعودية

6,974,403.80

0.01%

24

1.53%

237,248

0.01%

24

1.72%

442

0.01%

22

7.73%

كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

3,131,344.20

0.00%

25

0.32%

118,660

0.00%

25

0.56%

98

0.00%

25

0.82%

جمموعة الدخيل املالية

635,428.95

0.00%

26

51.08%

16,572

0.00%

26

57.08%

91

0.00%

26

78.45%

128,823,147,468.10
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4,596,151,877

4,365,707

ب�ل�غ��ت ال�ق�ي�م��ة ا إلج �م��ال �ي��ة ل أ�ل���س�ه��م
امل �ت��داول��ة يف ال �� �س��وق امل��ال �ي��ة ال�سعودية
خالل �شهر يوليو 2009م  100.39مليار
ري��ال ،بانخفا�ض ق��دره ( )%32.75عن
تداوالت �شهر يونيو من عام  ،2009والتي
ك��ان��ت  149.28مليار ريال ،ن�ف��ذت من
خ�ل��ال 3.13م�لاي�ين �صفقة .وق��د بلغت
مبيعات أالف ��راد  92.92مليار ري��ال أ�ي
بن�سبة ( )%92.6م��ن ج�م�ي��ع عمليات
ال���س��وق ،أ�م��ا عمليات ال���ش��راء فقد بلغت
 90.16مليار ريال أ�ي بن�سبة ()%89.8
م��ن جميع عمليات ال�سوق.بينما بلغت

مبيعات ال�شركات ال�سعودية  1.82مليار
ري��ال أ�ي ما ت�شكل ن�سبته ( ،)%1.8أ�ما
عمليات ال�شراء فقد بلغت 4.29مليارات
ريال أ�ي ما ن�سبيه ( .)%4.3أ�ما بالن�سبة
لل�صناديق اال�ستثمارية فقد بلغ �إجمايل
مبيعاتها  1.63مليار ري��ال أ�ي ما ن�سبته
( ،)%1.6أ�ما عمليات ال�شراء فقد بلغت
 2.14مليار ري ��ال أ�ي م��ا ت�شكل ن�سبته
( ،)%2.1يف حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين
اخلليجيني  1.51مليار ري��ال أ�ي بن�سبة
( ،)%1.5أ�ما امل�شرتيات فقد بلغت 1.25
مليار ري��ال أ�ي ما ن�سبته ( ،)%1.2وقد

بلغت مبيعات امل�ستثمرين العرب املقيمني
(غ�ير اخلليجيني) 1.78م�ل�ي��ار ري��ال أ�ي
ما ت�شكل ن�سبته ( ،)%1.8يف حني بلغت
م�شرتياتهم 1.74مليار ري��ال أ�ي بن�سبة
( ،)%1.7أ�م��ا مبيعات أالج��ان��ب املقيمني
فقد ب �ل �غ��ت 212.04مليون أ�ي م��ا ن�سبته
( ،)%0.2وقد بلغت م�شرتياتهم180.47
مليون أ�ي ما ن�سبته ( .)%0.2أ�ما مبيعات
أالجانب عرب اتفاقيات املبادلة فقد بلغت
 513.44مليون ريال أ�ي ما ن�سبته (،)%0.5
أ�ما امل�شرتيات فقد بلغت  631.89مليون
ريال وهو ما ت�شكل ن�سبته (.)%0.6

المستثمرون حسب الجنسية

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب
الجنسية ونوع المستثمر – يوليو 2009

�إح�صائية التداول ح�سب ت�صنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�شهر يوليو 2009
نوع العملية

الكمية

الن�سبة

عدد ال�صفقات

الن�سبة

قيمة أال�سهم املتداولة

الن�سبة

بيع

3,414,065,934

93.1%

2,983,932

95.3%

92,921,197,732.25

92.6%

�شراء

3,325,187,012

90.7%

2,907,393

92.9%

90,159,886,634.10

89.8%

بيع

62,541,760

1.7%

23,994

0.8%

1,823,048,063.75

1.8%

�شراء

157,213,658

4.3%

75,949

2.4%

4,286,133,668.40

4.3%

بيع

62,088,677

1.7%

21,024

0.7%

1,634,069,480.50

1.6%

�شراء

60,255,077

1.6%

29,116

0.9%

2,141,298,526.80

2.1%

بيع

47,827,207

1.3%

19,950

0.6%

1,509,500,374.75

1.5%

�شراء

40,460,373

1.1%

22,108

0.7%

1,247,049,152.80

1.2%

بيع

59,701,895

1.6%

72,986

2.3%

1,777,353,973.90

1.8%

�شراء

58,741,082

1.6%

86,640

2.8%

1,743,921,858.00

1.7%

بيع

7,040,530

0.2%

8,665

0.3%

212,040,409.75

0.2%

�شراء

6,082,679

0.2%

9,203

0.3%

180,472,638.80

0.2%

بيع

13,567,343

0.4%

189

0.006%

513,439,338.00

0.5%

�شراء

18,893,465

0.5%

331

0.011%

631,886,894.00

0.6%

�إجماليات البيع

3,666,833,346

100.0%

3,130,740

100.0%

100,390,649,372.90

100.0%

�إجماليات ال�شراء

3,666,833,346

100.0%

3,130,740

100.0%

100,390,649,372.90

100.0%

نوع امل�ستثمر

ت�صنيف اجلن�سية

فرد

ال�سعوديون

�شركة

�صندوق ا�ستثماري

اخلليجيون

(غري اخلليجيني) العرب املقيمون

(غري العرب واخلليجيني) أالجانب املقيمون

أ
املبادلة)الجانب
(عرب اتفاقيات
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ملخص السوق
الشهري

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز  100.39مليار ريال و 3.13
مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو  2009م
يف نهاية �شهر يوليو  2009م أ�غلق امل ؤ��شر
العام لل�سوق املالية ال�سعودية (تداول) عند
م�ستوى  5,778.14نقطة مرتفع ًا 181.68
نقطة أ�ي بن�سبة منو قدرها  %3.25مقارنة
بال�شهر ال�سابق .وبالن�سبة ألداء امل ؤ��شر من
بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائد ًا
ايجابي ًا قدره .%20.30
ؤ
وق��د كانت أ�على نقطة �إغ�لاق للم��شر
خالل ال�شهر يف يوم  2009/07/27م عند
م�ستوى  5,839.41نقطة.
بلغت القيمة ال�سوقية أ
لل�سهم امل�صدرة

يف نهاية �شهر يوليو  2009م 1,112.89
مليار ري��ال أ�ي م��ا ي �ع��ادل  296.77مليار
دوالر أ�مريكي ،م�سجلة ارتفاع ًا بلغت ن�ســــبته
 %3.59عن ال�شهر ال�سابق.
بلغت القيمة ا إلجمالية أ
لل�سهم املتداولة
ل�شهر يوليو  2009م  100.39مليار ريال أ�ي
ما يعادل  26.77مليار دوالر أ�مريكي وذلك
بانخفا�ض بلغت ن�ســــبته  %32.75عن ال�شهر
ال�سابق.
أ
وبلغ �إجمايل عدد ال�سهم املتداولة ل�شهر
يوليو  2009م  3.68مليار �ســــهم مقابل

 6.33مليار �سهم مت تداولها خالل ال�شهر
ال�سابق ،وذل��ك بانخفا�ض بلغت ن�ســــبته
.%41.84
أ�م��ا �إج �م��ايل ع��دد ال�صفقات املنفذة
خ�لال �شهر يوليو  2009م فقد بلغ 3.13
مليون �صفقة مقابـــل  3.98مليون �صفقة مت
تنفيذها خالل �شهر يونيو  2009م ،وذلك
بانخفا�ض بلغت ن�ســــبته .%21.34
بلغ عدد أ�ي��ام التداول خالل �شهر يوليو
 21 ،2009يوم ًا ,مقابل  22يوم ًا خالل �شهر
يونيو  2009م.

االكتتابات األولية

إجراءات الشركات

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات
ر أ��سمال ال�شركة 4.8 :مليار ريال مق�سم �إىل  480مليون �سهم.
أ��سهم االكتتاب 240 :مليون �سهم متثل  %50من أ��سهم ال�شركة.
�سعر الطرح 10 :رياالت لل�سهم الواحد.
فرتة االكتتاب :من  2009/07/18م �إىل  2009/07/24م.

رفعت �شركة �شركة دار أالركان للتطوير العقاري
ر أ��سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل �سهمني لي�صبح
عدد أ��سهمها امل�صدرة  1,080مليون �سهـــــم ،وذلك
بتاريخ  2009/07/07م.

تداول أال�سهم ح�سب القطاعات  -يوليو  2009م
Sectoral Activities - July 2009
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ال�صفقات املنفذة

الن�سبة اىل الإجماىل

الأ �سهم املتداولة

الن�سبه اىل الإجماىل

قيمه الأ �سهم املتداولة

الن�سبة اىل الإجماىل

Transactions

% To Market

Shares Traded

% To Market

)Value Traded (SR

%To Market

Sector

امل�صارف واخلدمات املالية

187,040

5.97%

594,996,607

16.16%

10,227,852,468.90

10.19%

Banks & F. Services

ال�صناعات البرتوكيماوية

432,788

13.82%

690,592,965

18.75%

24,395,441,923.15

24.30%

Petrochemical Indust.

الأ �سمنت

37,262

1.19%

24,613,740

0.67%

1,591,748,121.80

1.59%

Cement

التجزئة

168,204

5.37%

157,321,127

4.27%

4,839,110,416.55

4.82%

Retail

الطاقة واملرافق اخلدمية

10,301

0.33%

32,596,218

0.89%

390,873,302.40

0.39%

Energy & Utilities

الزراعة وال�صناعات الغذائية

248,022

7.92%

251,475,005

6.83%

6,607,975,868.25

6.58%

Agri. & Food Indust.

االت�صاالت وتقنية املعلومات

139,103

4.44%

321,439,991

8.73%

6,269,306,584.10

6.24%

Telecom. & Info. Tech.

الت�أمني

1,085,500

34.67%

410,206,961

11.14%

20,938,733,812.25

20.86%

Insurance

�شركات اال�ستثمار املتعدد

136,927

4.37%

241,037,117

6.55%

3,397,688,161.85

3.38%

Multi-Investment

اال�ستثمار ال�صناعي

227,472

7.27%

296,578,828

8.05%

7,342,263,437.00

7.31%

Industrial Investment

الت�شييد والبناء

175,969

5.62%

157,735,337

4.28%

5,369,818,300.75

5.35%

Building & Construction

التطوير العقاري

135,924

4.34%

334,793,664

9.09%

4,863,643,992.25

4.84%

Real Estate Development

النقل

70,671

2.26%

105,747,238

2.87%

2,102,715,950.60

2.09%

Transport

االعالم والن�شر

22,579

0.72%

21,653,508

0.59%

689,046,700.95

0.69%

Media & Publishing

الفنادق وال�سياحة

52,978

1.69%

41,413,127

1.12%

1,364,430,332.10

1.36%

Hotel & Tourism

الإجمايل

3,130,740

100.00%

3,682,201,433

100.00%

100,390,649,372.90

100.00%

Total
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مقارنة معلومات التداول عن �شهر يوليو  2009م مع �شهر يونيو  2009م
Comparing Trading Information for July 2009 with June 2009

معلومات التداول

يوليو July

يونيو June

ن�سبة التغري

2009

2009

Change %

Trading Information

عدد ال�صفقات املنفذة

3,130,740

3,980,258

-21.34%

Transactions

* عدد أال�سهم املتداولة

3,682,201,433

6,331,345,183

-41.84%

* Shares Traded

قيمة أال�سهم املتداولة (ريال)

100,390,649,372.90

149,285,792,929.15

-32.75%

)Value Traded (SR

عدد أ�يام التداول

21

22

-

Number of Trading Days

املتو�سط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

149,083

180,921

-17.60%

Daily Average of Transactions

* املتو�سط اليومي أ
لل�سهم املتداولة

175,342,925

287,788,417

-39.07%

* Daily Average of Shares Traded

املتو�سط اليومي لقيمة أال�سهم املتداولة (ريال)

4,780,507,113

6,785,717,860

-29.55%

)Daily Average of Value (SR

(القيمه ال�سوقيه أ
لل�سهم امل�صدرة (مليار ريال

1,112.89

1,074.34

3.59%

)Market Capitalization (SR biln

(امل ؤ��شر العام (نقطة

5,778.14

5,596.46

3.25%

)Tadawul All Share Index (TASI

* معدلة جلميع �إجراءات ال�شركات

* Adjusted for all corporate actions

مقارنة معلومات التداول عن �شهر يوليو  2009م مع �شهر يوليو  2008م
Comparing Trading Information for July 2009 with July 2008

معلومات التداول

يوليو July

يونيو June

ن�سبة التغري

2009

2008

Change %

Trading Information

عدد ال�صفقات املنفذة

3,130,740

5,553,102

-43.62%

Transactions

* عدد أال�سهم املتداولة

3,682,201,433

4,106,332,759

-10.33%

* Shares Traded

قيمة أال�سهم املتداولة (ريال)

100,390,649,372.90

163,304,302,695.00

-38.53%

)Value Traded (SR

عدد أ�يام التداول

21

22

-

Number of Trading Days

املتو�سط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

149,083

252,414

-40.94%

Daily Average of Transactions

* املتو�سط اليومي أ
لل�سهم املتداولة

175,342,925

186,651,489

-6.06%

* Daily Average of Shares Traded

املتو�سط اليومي لقيمة أال�سهم املتداولة (ريال)

4,780,507,113

7,422,922,850

-35.60%

)Daily Average of Value (SR

(القيمه ال�سوقيه أ
لل�سهم امل�صدرة (مليار ريال

1,112.89

1,695.42

-34.36%

)Market Capitalization (SR biln

(امل ؤ��شر العام (نقطة

5,778.14

8,740.74

-33.89%

)Tadawul All Share Index (TASI

* معدلة جلميع �إجراءات ال�شركات

* Adjusted for all corporate actions

أ�داء م ؤ��شرات القطاعات
Performance of Sectoral Indices

م ؤ��شرات القطاعات

يوليو  2009 -م

يونيو  2009 -م

ن�سبة التغري

للعام حتي تاريخه

July - 2009

June - 2009

Change %

YTD

Sectoral Indices

امل�صارف واخلدمات املالية

15,197.33

14,658.50

3.68%

11.78%

Banks & Financial Services

ال�صناعات البرتوكيماوية

4,576.88

4,303.51

6.35%

44.34%

Petrochemical Industries

أال�سمنت

3,759.80

3,654.91

2.87%

23.06%

Cement

التجزئة

4,363.60

4,329.39

0.79%

16.89%

Retail

الطاقة واملرافق اخلدمية

3,590.27

3,636.95

-1.28%

5.13%

Energy & Utilities

الزراعة وال�صناعات الغذائية

4,520.56

4,296.81

5.21%

17.01%

Agriculture & Food Indust.

االت�صاالت وتقنية املعلومات
الت أ�مني

1,816.05

1,793.75

1.24%

10.30%

Telecom. & Information Tech.

997.10

1,051.31

-5.16%

63.56%

Insurance

�شركات اال�ستثمار املتعدد

2,475.15

2,447.74

1.12%

20.58%

Multi-Investment

اال�ستثمار ال�صناعي

4,423.27

4,199.32

5.33%

34.46%

Industrial Investment

الت�شييد والبناء

4,147.81

4,234.36

-2.04%

5.80%

Building & Construction

التطوير العقاري

3,524.33

3,608.99

-2.35%

9.65%

Real Estate Development

النقل

3,382.98

3,307.10

2.29%

14.68%

Transport

االعالم والن�شر

2,127.92

2,179.60

-2.37%

19.29%

Media & Publishing

الفنادق وال�سياحة

6,260.30

5,916.67

5.81%

57.02%

Hotel & Tourism
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ملخص السوق
الشهري
�آالف

Thousands

تداول أال�سهم ح�سب القطاعات  -يوليو 2009م

8,000

Sectoral Activities - July 2009

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
ا إلعالم
والن�شر

الفنادق
وال�سياحة

النقل

التطوير
العقاري

ال�صفقات

�شركات
اال�ستثمار
ال�صناعي اال�ستثمار املتعدد

الت�شييد
والبناء

Transactionsn

أ
الطاقة
الزراعة
االت�صاالت
الت�مني
وتقنية املعلومات وال�صناعات واملرافق اخلدمية
الغذائية

الكميه باملئات

)Valume (00

التجزئة

أال�سمنت

القيمه بالع�شرة �آالف ()0،000

ال�صناعات
البرتوكيماوية

امل�صارف
واخلدمات
املالية

0

Value

ال�شركات أالكرث ارتفاعا يف أ��سعارها (مقارنة �سعر �إغالق يوليو  2009م مع يونيو  2009م)
)Top Gainers (Comparing Close Price of July 2009 with June 2009

ال�شركة

2009/07/29

2009/06/30

ن�سبة التغري

Company

Change %

الراجحي للت أ�مني*

83.25

10.00

732.50%

*ARCCI

*�إي�س

76.25

10.00

662.50%

*ACE

* أ�ك�سا  -التعاونية

34.20

10.00

242.00%

*AXA - Cooperative

الدري�س

37.50

29.10

28.87%

Aldrees

بدجت ال�سعودية

67.00

53.50

25.23%

Budget Saudi

ال�شركات أالكرث انخفا�ضا يف أ��سعارها (مقارنة �سعر �إغالق يوليو  2009م مع يونيو  2009م)
)Top Losers (Comparing Close Price of July 2009 with June 2009
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ال�شركة

2009/07/29

2009/06/30

ن�سبة التغري

Company

Change %

أ��سواق ع العثيم

48.00

59.00

-18.64%

A. Othaim Market

البالد

21.70

25.90

-16.22%

AL Bailad

�ساب تكافل

90.00

106.25

-15.29%

SABB Takaful

�شم�س

33.30

37.80

-11.90%

Shams

دار أالركان

15.70

17.75

-11.55%

Dar Al Arkan
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ال�شركات اخلم�س أالكرث ن�شاطا  -يوليو  2009م
Top Five Active Stocks - July 2009

من حيث عدد ال�صفقات

By number of transactions

عدد ال�صفقات

ن�سبة ال�شركة من القطاع

ن�سبة ال�شركة من �إجمايل ال�سوق

Transactions

% To Sector

% To Market

275,200

25.35%

8.79%

ARCCI

�سابك

151,217

34.94%

4.83%

SABIC

أ�ك�سا  -التعاونية

146,086

13.46%

4.67%

AXA- Cooperative

اي�س

125,457

11.56%

4.01%

ACE

ا إلمناء

112,374

60.08%

3.59%

Alinma

ال�شركة
الراجحي للت أ�مني

Company

ال�شركات اخلم�س أالكرث ن�شاطا  -يوليو  2009م
Top Five Active Stocks - July 2009

من حيث عدد ال�صفقات

By number of transactions

أال�سهم املتداولة

ن�سبة ال�شركة من القطاع

ن�سبة ال�شركة من �إجمايل ال�سوق

Shares Traded

% To Sector

% To Market

512,092,621

86.07%

13.91%

Alinma

�سابك

220,832,390

31.98%

6.00%

SABIC

معادن

154,533,264

52.11%

4.20%

MA’ADEN

زين ال�سعودية

146,889,461

45.70%

3.99%

ZAIN KSA

�إعمار

145,287,218

43.40%

3.95%

Emaar E.C

ال�شركة
ا إلمناء

Company

ال�شركات اخلم�س أالكرث ن�شاطا  -يوليو  2009م
Top Five Active Stocks - July 2009

من حيث عدد ال�صفقات
ال�شركة

By number of transactions

قيمة أال�سهم املتداولة

ن�سبة ال�شركة من القطاع

ن�سبة ال�شركة من �إجمايل ال�سوق

Value Traded -SAR

%To Sector

%To Market

Company

�سابك

14,019,873,778.25

57.47%

13.97%

SABIC

ا إلمناء

6,744,766,724.05

65.95%

6.72%

Alinma

الراجحي للتامني

5,273,477,001.50

25.19%

5.25%

ARCCI

برتو رابغ

2,946,659,331.50

12.08%

2.94%

Petro Rabigh

معادن

2,330,774,727.30

31.74%

2.32%

MA’ADEN

م ؤ��شر تداول أل�سهم جميع ال�شركات  -يوليو 2009م

Tadawul All Share Index (TASI) - July 2009

نقطة
5,900

Point

5,800
5,700
5,600
5,500
5,400
5,300

0
02 07
03 070 09
9
04 07
0
05 07 9
0
06 07 9
0
07 07 9
09
0
08 7
90
09 07
09
0
0 7 0
07 9
0 09
2 7
0 0
3 7 9
0 09
4 709
0
5 7
0 09
6 7
0 09
7 7
0 09
8 7
0 09
9 7
20 07 09
2 070 09
9
22 07
23 07 09
90
24 07
90
25 07
0
26 07 9
0
27 07 9
0
28 07 9
0
29 07 9
07 09
09

5,200

العدد  - 34أ�غ�سط�س 2009

تداول

61

ملخص السوق
الشهري
FINANCIAL INDICATORS - 29/07/2009

امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية  29/07/2009 -م
Net Income
)(mn

ال�شركة

الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
� إجمايل قطاع امل�صارف
واخلدمات املالية
كيمانول
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
� إجمايل قطاع ال�صناعات
البرتوكيماوية
الأ �سمنت العربية
�أ�سمنت اليمامة
�أ�سمنت ال�سعوديه
�أ�سمنت الق�صيم
�أ�سمنت اجلنوبيه
�أ�سمنت ينبع
�أ�سمنت ال�شرقية
�أ�سمنت تبوك
� إجمايل قطاع الأ �سمنت
�أ�سواق ع العثيم
خدمات ال�سيارات
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
� إجمايل قطاع التجزئة
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
� إجمايل قطاع الطاقة واملرافق
اخلدمية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي

62
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Market Cap.
)(mn

Issued
)Shares (mn

P/E Ratio

)EPS (SR

P/B Value

Book Value
)(SR

Close Price

Shareholders
)Equity (mn

حقوق امل�ساهمني القيمه ال�سوقية
(مليون)
(مليون)

الأ �سهم امل�صدرة
(مليون)

ال�سعر للعائد

العائد على
ال�سهم

ال�سعر/القيمة
الدفرتية

القيمه الدفرتية

�سعر الإغالق

Company

�صايف الدخل
(مليون)
2,400.76

26,771.39

36,300.00

1,500.000

15.12

1.60

1.36

17.85

24.20

Riyad

192.56

4,695.80

6,420.00

300.000

33.34

0.64

1.37

15.65

21.40

AlJazira

403.50

7,149.73

7,695.00

450.000

19.07

0.90

1.08

15.89

17.10

Saudi Investment

990.09

5,892.50

11,807.78

330.750

11.93

2.99

2.00

17.82

35.70

Saudi Hollandi

2,730.90

14,850.96

29,362.50

723.214

10.75

3.78

1.98

20.53

40.60

Saudi Fransi

2,803.90

13,101.35

34,275.00

750.000

12.22

3.74

2.62

17.47

45.70

SABB

2,502.48

13,203.80

29,250.00

650.000

11.69

3.85

2.22

20.31

45.00

Arab National

4,543.77

19,687.78

40,860.00

900.000

8.99

5.05

2.08

21.88

45.40

SAMBA

6,683.65

27,351.38

99,750.00

1,500.000

14.92

4.46

3.65

18.23

66.50

Al Rajhi

66.45

3,288.55

6,510.00

300.000

97.97

0.22

1.98

10.96

21.70

AL Bilad

354.59

15,561.10

19,650.00

1,500.000

55.42

0.24

1.26

10.37

13.10

Alinma

23,672.63

151,554.35

321,880.28

8,903.964

13.60

2.66

2.12

17.02

-

Total Banks & Financial
Services Sector

33.35

1,400.06

1,869.30

120.600

56.05

0.28

1.34

11.61

15.50

CHEMANOL

8,380.86

100,011.83

207,750.00

3,000.000

24.79

2.79

2.08

33.34

69.25

SABIC

3,370.40

7,401.78

29,062.50

250.000

8.62

13.48

3.93

29.61

116.25

SAFCO

301.96

7,249.45

8,960.32

460.685

29.67

0.66

1.24

15.74

19.45

Industrialization

-58.31

530.73

1,387.46

69.200

)س( )(M

-0.84

2.61

7.67

20.05

Alujain

-41.52

1,561.29

1,465.13

128.520

)س( )(M

-0.32

0.94

12.15

11.40

Nama Chemicals

-213.47

5,219.95

8,550.00

450.000

)س( )(M

-0.47

1.64

11.60

19.00

SIIG

-44.12

1,752.99

3,965.62

187.500

)س( )(M

-0.24

2.26

9.35

21.15

Sahara Petrochemical

-27.42

5,682.03

16,593.75

562.500

)س( )(M

-0.05

2.92

10.10

29.50

YANSAB

201.13

4,801.14

5,950.00

333.333

29.58

0.60

1.24

14.40

17.85

Sipchem

211.80

1,693.36

3,718.16

141.375

17.55

1.498

2.20

11.98

26.30

APPC

3.50

15,481.33

21,750.00

1,500.000

6217.84

0.00

1.40

10.32

14.50

Saudi Kayan

-1,323.33

8,999.21

28,207.20

876.000

)س( )(M

-1.51

3.13

10.27

32.20

Petro Rabigh

10,794.83

161,785.15

339,229.44

8,079.713

22.32

1.34

2.01

20.02

-

Total Petrochemical
Industries Sector

302.26

2,317.53

3,744.00

80.000

12.39

3.78

1.62

28.97

46.80

Arab Cement

476.94

2,891.83

5,400.00

135.000

11.32

3.53

1.87

21.42

40.00

Yamamah Cement

596.09

2,808.16

6,120.00

102.000

10.27

5.84

2.18

27.53

60.00

Saudi Cement

495.01

1,796.94

6,255.00

45.000

12.64

11.00

3.48

39.93

139.00

Qassim Cement

738.26

2,491.95

8,470.00

140.000

11.47

5.27

3.40

17.80

60.50

Southern Cement

544.76

2,236.70

5,239.50

105.000

9.62

5.19

2.34

21.30

49.90

Yanbu Cement

337.58

1,863.53

3,775.40

86.000

11.18

3.93

2.03

21.67

43.90

Eastern Cement

108.72

1,115.79

1,764.00

90.000

16.22

1.21

1.58

12.40

19.60

Tabuk Cement

3,599.63

17,522.43

40,767.90

783.000

11.33

4.60

2.33

22.38

-

Total Cement Sector

60.18

301.18

1,080.00

22.500

17.95

2.67

3.59

13.39

48.00

A. Othaim Market

34.21

446.87

663.75

45.000

19.40

0.76

1.49

9.93

14.75

SASCO

-14.70

74.15

374.00

10.000

)س( )(M

-1.47

5.04

7.42

37.40

Thim>ar

7.14

608.24

1,100.00

50.000

154.08

0.14

1.81

12.16

22.00

Fitaihi Group

348.44

656.73

5,220.00

40.000

14.98

8.71

7.95

16.42

130.50

Jarir

58.26

310.95

937.50

25.000

16.09

2.33

3.01

12.44

37.50

Aldrees

198.96

896.66

2,093.00

70.000

10.52

2.84

2.33

12.81

29.90

AlHokair

36.71

201.72

706.50

15.000

19.25

2.45

3.50

13.45

47.10

Alkhaleej Trng

729.19

3,496.51

12,174.75

277.500

15.86

2.63

3.48

12.60

-

Total Retail Sector

91.31

904.60

1,751.25

75.000

19.18

1.22

1.94

12.06

23.35

Gas & Industrialization

1,008.38

47,948.30

38,957.65

4,166.594

38.63

0.24

0.81

11.51

9.35

Saudi Electricity

1,099.69

48,852.90

40,708.90

4,241.594

37.02

0.26

0.83

11.52

-

Total Energy & Utilities
Sector

99.24

6,563.08

12,700.00

500.000

127.97

0.20

1.94

13.13

25.40

SAVOLA Group

11.58

175.53

422.00

20.000

36.45

0.58

2.40

8.78

21.10

Food

33.40

524.48

1,222.00

32.500

36.59

1.03

2.33

16.14

37.60

SADAFCO

997.30

3,831.36

16,649.75

109.000

16.69

9.15

4.35

35.15

152.75

Almarai
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امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية  29/07/2009 -م
Net Income
)(mn

ال�شركة

�أنعام القاب�ضة
حلواين � إخوان
نادك
الق�صيم الزراعية
حائل الزراعية
تبوك الزراعية
الأ �سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعية
بي�شة الزراعية
جازان للتنمية
� إجمايل قطاع الزراعة
وال�صناعات الغذائية
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
� إجمايل قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز � إ�س � إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل
�سند
�سايكو
ال�سعودية الهندية
� إحتاد اخلليج
الأ هلي للتكافل
الأ هلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
� إعادة
بوبا العربية
وقاية للتكافل
الراجحي للت�أمني
اي�س
�أك�سا  -التعاونية
� إجمايل قطاع الت�أمني
امل�صايف
املتطورة
الأ ح�ساء للتنمية
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
� إجمايل قطاع �شركات
اال�ستثمار املتعدد

Market Cap.
)(mn

Issued
)Shares (mn

P/E Ratio

)EPS (SR

P/B Value

Book Value
)(SR

Close Price

Shareholders
)Equity (mn

حقوق امل�ساهمني القيمه ال�سوقيه
(مليون)
(مليون)

الأ �سهم امل�صدره
(مليون)

ال�سعر للعائد

العائد على
ال�سهم

ال�سعر/القيمه
الدفرتيه

القيمه الدفرتيه

�سعر الإغالق

-1.73

117.44

413.11

10.900

)س( )(M

-0.16

3.52

10.77

37.90

Anaam Holding

42.79

464.33

1,000.00

28.571

23.37

1.50

2.15

16.25

35.00

HB

10.96

Company

�صايف الدخل
(مليون)

992.53

2,364.00

60.000

215.65

0.18

2.38

16.54

39.40

NADEC

-2.84

402.55

570.00

50.000

)س( )(M

-0.06

1.42

8.05

11.40

Qassim Agriculture

44.25

506.49

894.00

30.000

20.20

1.48

1.77

16.88

29.80

Hail Agriculture

11.30

376.05

532.00

20.000

47.08

0.57

1.41

18.80

26.60

Tabuk Agriculture

-23.56

155.38

1,010.00

20.000

)س( )(M

-1.18

6.50

7.77

50.50

Saudi Fisheries

-6.94

104.66

403.12

7.500

)س( )(M

-0.92

3.85

13.96

53.75

Sharqiya Dev Co

59.52

497.42

584.00

20.000

9.81

2.98

1.17

24.87

29.20

Jouff Agriculture

-

56.49

348.75

5.000

-

-

6.17

11.298

69.75

Bishah Agriculture

8.15

654.79

592.50

50.000

72.70

0.16

0.90

13.01

11.85

Jazan Development

1,283.43

15,422.58

39,705.24

963.471

28.03

1.33

2.57

16.01

-

Total Agriculture & Food
Industries

9,655.87

39,512.49

100,500.00

2,000.000

10.41

4.83

2.54

19.76

50.25

STC

2,472.46

10,384.40

26,670.00

700.000

10.79

3.53

2.57

14.83

38.10

Etihad Etisalat

-

10,099.80

15,470.00

1,400.000

-

-

1.53

7.21

11.05

Zain KSA

-

1,000.00

2,005.00

100.000

-

-

2.01

10.00

20.05

Atheeb Telecom

12,128.33

60,996.69

144,645.00

4,200.000

10.49

2.89

2.37

14.52

-

& Total Telecomm.
Information Tech. Sector

68.14

1,113.70

2,080.00

50.000

30.52

1.36

1.87

22.27

41.60

Tawuniya

-27.08

248.94

843.00

30.000

)س( )(M

-0.90

3.39

8.30

28.10

Malath Insurance

42.80

834.63

2,072.00

80.000

48.41

0.53

2.48

10.43

25.90

MEDGULF

-13.09

57.23

800.00

10.000

)س( )(M

-1.31

13.98

5.72

80.00

ALLIANZE SF

-27.57

68.65

610.00

10.000

)س( )(M

-2.76

8.89

6.87

61.00

SALAMA

-9.86

169.62

550.00

20.000

)س( )(M

-0.49

3.24

8.48

27.50

Walaa Insurance

2.69

200.35

516.00

20.000

191.96

0.13

2.58

10.02

25.80

Arabian Shield

-9.11

40.19

900.00

10.000

)س( )(M

-0.91

22.39

4.02

90.00

SABB Takaful

-18.26

0.17

602.00

20.000

)س( )(M

-0.91

3,557.71

0.01

30.10

SANAD

-5.93

85.94

680.00

10.000

)س( )(M

-0.59

7.91

8.59

68.00

SAICO

-15.98

68.00

572.50

10.000

)س( )(M

-1.60

8.42

6.80

57.25

Saudi Indian

0.84

192.33

529.10

22.000

630.63

0.04

2.75

8.74

24.05

Gulf Union

-8.18

81.62

1,577.50

10.000

)س( )(M

-0.82

19.33

8.16

157.75

ATC

-14.60

71.42

572.50

10.000

)س( )(M

-1.46

8.02

7.14

57.25

Al - Ahlia

-27.75

56.66

595.00

10.000

)س( )(M

-2.78

10.50

5.67

59.50

ACIG

-13.29

163.63

518.00

20.000

)س( )(M

-0.66

3.17

8.18

25.90

AICC

2.25

246.71

555.00

25.000

246.56

0.09

2.25

9.87

22.20

Trade Union

3.58

202.44

1,060.00

20.000

296.25

0.18

5.24

10.12

53.00

Sagr Insurnce

-1.29

188.01

558.00

20.000

)س( )(M

-0.06

2.97

9.40

27.90

UCA

10.57

1,018.47

1,115.00

100.000

105.52

0.11

1.09

10.18

11.15

Saudi Re

-7.08

383.04

766.00

40.000

)س( )(M

-0.18

2.00

9.58

19.15

Bupa Arabia

-

200.00

692.00

20.000

-

-

3.46

10.00

34.60

Weqaya Takaful

-

200.00

1,665.00

20.000

-

-

8.33

10.00

83.25

ARCCI

-

100.00

762.50

10.000

-

-

7.63

10.00

76.25

ACE

-

200.00

684.00

20.000

-

-

3.42

10.00

34.20

AXA - Cooperative

-68.20

6,191.75

21,875.10

617.000

60.58

-0.11

3.53

10.04

-

Total Insurance Sector

7.33

338.48

783.75

15.000

106.97

0.49

2.32

22.57

52.25

SARCO

25.07

737.31

622.08

43.200

24.81

0.58

0.84

17.07

14.40

Saudi Advanced

-14.38

413.90

585.55

49.000

)س( )(M

-0.29

1.41

8.45

11.95

Al Ahsa for Dev.

-26.14

723.92

928.20

68.000

)س( )(M

-0.38

1.28

10.65

13.65

SISCO

-337.00

2,402.10

2,009.58

126.389

)س( )(M

-2.67

0.84

19.01

15.90

Assir

-6.16

101.55

298.50

15.000

)س( )(M

-0.41

2.94

6.77

19.90

Al Baha

-30,607.50

20,467.60

28,665.00

6,300.000

)س( )(M

-4.86

1.40

3.25

4.55

Kingdom

-30,958.79

25,184.87

33,892.66

6,616.589

43.39

-4.68

1.35

3.81

-

Total Multi-Investment
Sector
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الشهري

امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية  29/07/2009 -م
Net Income
)(mn

ال�شركة

Market Cap.
)(mn

Issued
)Shares (mn

P/E Ratio

)EPS (SR

P/B Value

Book Value
)(SR

Close Price

Shareholders
)Equity (mn

حقوق امل�ساهمني القيمه ال�سوقية
(مليون)
(مليون)

الأ �سهم امل�صدرة
(مليون)

ال�سعر للعائد

العائد على
ال�سهم

ال�سعر/القيمة
الدفرتية

القيمه الدفرتية

�سعر الإغالق

Company

�صايف الدخل
(مليون)
51.06

322.59

831.60

22.000

16.29

2.32

2.58

14.66

37.80

BCI

192.07

16,199.42

14,337.50

925.000

74.65

0.21

0.89

17.51

15.50

MA>ADEN

بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائية ال�سعودية
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات
� إجمايل قطاع اال�ستثمار
ال�صناعي
جمموعة املعجل
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
�أميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأ حمر

53.44

728.02

1,099.35

31.500

20.57

1.70

1.51

23.11

34.90

Pipes

214.03

1,075.90

2,700.00

45.000

12.62

4.76

2.51

23.91

60.00

Zamil Industrial

112.55

527.44

1,620.00

40.500

14.39

2.78

3.07

13.02

40.00

AL Babtain

33.82

189.73

648.00

15.000

19.16

2.25

3.42

12.65

43.20

SVCP

40.22

512.60

1,672.00

40.000

41.57

1.01

3.26

12.81

41.80

MESC

170.11

653.85

1,860.00

30.000

10.93

5.67

2.84

21.80

62.00

Red Sea

� إجمايل قطاع الت�شييد والبناء

1,580.49

9,779.96

23,050.62

615.167

14.30

2.57

2.36

15.90

-

& Total Building
Constructuion Sector

118.86

3,012.38

3,060.00

120.000

25.74

0.99

1.02

25.10

25.50

Real Estate

94.34

2,851.78

2,535.00

150.000

26.87

0.63

0.89

19.01

16.90

Taiba

221.97

178.20

1,483.06

2,638.59

74.118

14.81

2.40

1.78

20.01

35.60

Astra Indust

133.61

1,789.05

2,136.00

60.000

15.99

2.23

1.19

29.82

35.60

Pharmaceutical

53.55

430.92

807.50

25.000

15.08

2.14

1.87

17.24

32.30

Glass

20.36

117.91

385.00

6.875

18.91

2.96

3.27

17.15

56.00

FIPCO

-2.47

332.26

723.25

25.556

)س( )(M

-0.01

2.18

13.00

28.30

Maadaniyah

237.09

1,227.67

2,023.68

63.240

8.54

3.75

1.65

19.41

32.00

Saudi Chemical

80.47

458.42

1,717.50

30.000

21.34

2.68

3.75

15.28

57.25

SPM

171.52

1,286.66

3,859.38

81.250

22.50

2.11

3.00

15.84

47.50

AlAbdullatif

-1.04

105.55

453.60

10.800

)س( )(M

-0.01

4.30

9.77

42.00

Saudi Export

1,114.42

23,753.51

29,913.59

1,323.839

25.71

0.84

1.26

17.94

-

Total Industrial
Investment Sector

294.49

1,817.65

3,612.50

125.000

12.27

2.36

1.99

14.54

28.90

MMG

181.06

754.40

3,250.00

25.000

17.95

7.24

4.31

30.18

130.00

Ceramic

104.24

515.57

1,399.67

31.667

13.43

3.29

2.71

16.28

44.20

Gypsum

171.54

1,219.69

2,257.20

76.000

13.16

2.26

1.85

16.05

29.70

Cables

-2.14

270.86

414.00

40.000

)س( )(M

-0.05

1.53

6.77

10.35

Saudi Industrial

207.15

1,514.26

2,517.90

115.500

12.16

1.79

1.66

13.11

21.80

Amiantit

العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
� إعمار
جبل عمر
دار الأ ركان

-32.74

6,639.11

12,588.75

671.400

)س( )(M

-0.05

1.90

9.89

18.75

Jabal Omar

2,195.46

12,779.28

16,956.00

1,080.000

7.72

2.03

1.33

11.83

15.70

Dar Al Arkan

� إجمايل قطاع التطوير العقاري

2,275.69

38,630.34

50,350.35

3,136.216

10.71

0.73

1.30

12.32

-

Total Real Estate
Development Sector

3,958.53

5,290.60

164.816

23.83

1.35

1.34

24.02

32.10

Makkah

85.53

1,374.17

1,250.00

100.000

14.61

0.86

0.91

13.74

12.50

Arriyadh Development

-407.75

8,015.08

8,670.00

850.000

)س( )(M

-0.48

1.08

9.43

10.20

Emaar E .C

627.35

4,877.28

5,386.50

315.000

8.59

1.99

1.10

15.48

17.10

Shipping

68.64

1,338.25

1,050.00

125.000

15.30

0.55

0.78

10.71

8.40

SAPTCO

5.34

168.56

431.10

18.000

80.76

0.30

2.56

9.36

23.95

Mubarrad

85.48

364.14

1,226.10

18.300

14.34

4.67

3.37

19.90

67.00

Budget Saudi

786.81

6,748.22

8,093.70

476.300

10.29

1.65

1.20

14.17

-

Total Transport Sector

27.44

242.19

525.00

15.000

19.13

1.83

2.17

16.15

35.00

Tihama

109.97

1,251.93

2,416.00

80.000

21.97

1.37

1.93

15.65

30.20

SRMG
SPPC

النقل البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
� إجمايل قطاع النقل
تهامة للإ عالن
الأ بحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف

109.31

727.14

1,017.00

60.000

9.30

1.82

1.40

12.12

16.95

� إجمايل قطاع الإعالم والن�شر

246.72

2,221.26

3,958.00

155.000

16.04

1.59

1.78

14.33

-

& Total Media
Publishing Sector

الفنادق
�شم�س
� إجمايل قطاع الفنادق
وال�سياحة

413.73

1,630.58

2,304.80

69.006

5.57

6.00

1.41

23.63

33.40

Hotels

-0.25

72.70

338.00

10.150

)س( )(M

-0.02

4.65

7.16

33.30

Shams

413.48

1,703.28

2,642.80

79.156

5.57

5.22

1.55

21.52

-

Total Hotel & Tourism
Sector

28,698.36

573,843.80

1,112,888.33

40,468.510

15.50

0.71

1.94

14.18

-

Market

� إجمايل ال�سوق

ال�شركات التي مل تُعلن �صايف الدخل ،وال�شركات اخلا�سرة (�آخر أ�ربعة أ�رباع)،
غري م�شمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.
�س :امل ؤ��شر �سالب ألن ال�شركة �سجلت خ�سائر وفق ًا للبيانات املالية آلخر أ�ربعة أ�رباع
(تنتهي يف الربع الثاين  2009م).
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income
(recent 4 Quarters), not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
(2nd Q 2009 as recent).

