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االعالنات المبوبةاألكثر قراءةالنسخة الورقية

   اختر  يوم العدد ابحث في الموقع

أسواق وأرقام

سجلت أضخم زيادة سنوية في تاريخها

37 % نموا في سوق المشتقات المالية في المملكة خالل عام .. بلغت 1.4
تريليون

*إكرامي عبدهللا من الرياض

العام بنهاية  قياسي  مستوى  لتسجل  للغاية٬  ملحوظا  نشاطا  السعودية  في  المالية  المشتقات  سوق  شهدت 
المائة٬ عن مستوياتها في عام ٬2013 والبالغة لتبلغ 1.4 تريليون لایر٬ نسبة 37 في  الماضي ٬2014 

نحو 1.03 تريليون لایر.

والمشتقات هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم وسندات وعمالت
يتم معينة  وشروط  سعر  إلى  إضافة  محددة٬  زمنية  مدة  المالية  العقود  لتلك  وتكون  وذهب)  وسلع  أجنبية 
المستقبليات المشتقات:  صور  أشهر  ومن  والمشتري٬  البائع  طرفي  بين  العقد  تحرير  عند  تحديدها 
٬Forward  (Currency  Contracts) اآلجلة  والعقود   ٬(options) والخيارات   ٬(futures)

.(Swaps) والمبادالت

المشتقات سوق  في  الزيادة  قيمة  فإن  "االقتصادية"٬  صحيفة  في  االقتصادية  التقارير  وحدة  لتحليل  ووفقا 
المالية في السعودية خالل عام ٬2014 هي األضخم في تاريخها على اإلطالق٬ بقيمة 382 مليار لایر.

وشهدت سوق المشتقات المالية رواجا كبيرا في السعودية حتى بداية األزمة المالية العالمية في عام ٬2008
لتبلغ 816 مليار لایر٬ فيما تراجعت نتيجة األزمة إلى 678 مليار لایر في عام ٬2009 بنسبة تراجع 17

في المائة٬ بعدها عادت للنشاط مرة أخرى حتى وصلت لمستواها القياسي في عام 2014.

وبشأن تطور نشاط سوق المشتقات المالية في السعودية٬ فقد بلغت نحو 498 مليار لایر في عام ٬2006 ثم
ارتفعت بنسبة 27 في المائة٬ وقيمة 132 مليار لایر في عام ٬2007 لتبلغ نحو 630 مليار لایر.

من ثم ارتفعت بنسبة 29 في المائة٬ وقيمة 186 مليار لایر٬ لتبلغ 816 مليار لایر في نهاية عام 2008
المائة٬ وقيمة 133 مليار لایر في نهاية عام بنسبة 17 في  تراجعت  فيما  العالمية)٬  المالية  األزمة  (بداية 

2009 (خالل األزمة المالية العالمية)٬ لتبلغ نحو 678 مليار لایر.
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آخر األخبار

مدني جدة: وفاة طفل غرقاً بمحافظة بحرة
تسببت األمطار الغزيرة التي شهدتها جدة
محافظة في  طفل  وفاة  في  الثالثاء  اليوم 

بحرة . وقال الدفاع...

الغاء المباراة الودية بين ألمانيا وهولندا بسبب تهديد بوجود "قنبلة"
أعلنت الشرطة األلمانية ان المباراة الدولية الودية في كرة القدم
بين منتخبي المانيا وهولندا التي كانت مقررة اليوم الثالثاء في
الشرطة وكانت  "قنبلة".  بوجود  تهديد  بسبب  الغيت  هانوفر 

أعلنت قبل قليل...

تعليق الدراسة غدا في عدد من المحافظات
أعلن وزير التعليم عزام الدخيل عن تعليق
بسبب األربعاء  غدا  جدة  في  الدراسة 

األمطار الغزيرة , وذكر...

عموري يقود اإلمارات لفوز ثمين على ماليزيا
هدفا "عموري"  الرحمن  عبد  عمر  سجل 
للفوز االمارات  منتخب  ليقود  اخر  وصنع 

على مضيفته ماليزيا 12 في...

ألول مرة: فرنسا وروسيا حلفاء جدد في سماء
سورية

اليوم بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس  امر 
البحر في  الروسية  البحرية  الثالثاء 

المتوسط باالتصال مع...

الحدث في صورة

أسواق وأرقام

الثالثاء 05 صفر 1437 هـ. الموافق 17 نوفمبر 2015 العدد 8072

انت اآلن تتصفح عدد من االرشيف, نشر قبل 22 يوم . عودة لعدد اليوم
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في تويترقراءة في الرأيتعليققراءة

نحو 764 مليار لایر٬ لتبلغ  عام ٬2010  بنهاية  ارتفاعها  السعودية  في  المالية  المشتقات  وعاودت سوق 
العام نهاية  االرتفاع سنويا حتى  في  المائة٬ واستمرت  في  بنسبة زيادة 13  مليار لایر٬  قيمتها 86  بزيادة 

الماضي 2014.

نهاية عام 2011 بنسبة 17 في المائة٬ وقيمة 133 مليار لایر٬ السعودية  المالية في  المشتقات  وارتفعت 
لتبلغ نحو 897 مليار لایر٬ ثم ارتفعت بنسبة 5 في المائة٬ وقيمة 44 مليار لایر٬ بنهاية عام ٬2012 لتبلغ

نحو 941 مليار لایر.

وفي نهاية عام ٬2013 ارتفعت بقيمة 84 مليار لایر٬ ونسبة 9 في المائة٬ لتبلغ نحو 1.03 تريليون لایر٬
وأخيرا ارتفعت بنسبة 37 في المائة٬ وقيمة 382 مليار لایر٬ لتبلغ نحو 1.4 تريليون لایر٬ مسجلة أعلى

مستوياتها على اإلطالق٬ وأضخم زيادة سنوية بالقيمة خالل عام 2014.

*وحدة التقارير االقتصادية

األكثر تفاعًال

مواضيع ذات عالقة

االقتصاد في عهد الملك عبدهللا ينمو 225 % .. و7.5 تريليون اإلنفاق الحكومي

462 مليارا أرباح البورصة السعودية في 8 أشهر

األصول االحتياطية ترتفع 1 % خالل عام لتبلغ 2.75 تريليون لایر

ارتفاع استثمارات «ساما» في الخارج 16 مليار لایر في شهر

ذلك٬ ويتحمل حيال  قانونية  مسؤولية  أي  تتحمل  االقتصادية وال  رأي صحيفة  عن  تعبر  ال  المنشورة  التعليقات 
كاتبها مسؤولية النشر. علمًا أننا ال ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

تعليق واحد

للحصول على تطبيق
االقتصادية على االيفون وااليباد

للحصول على تطبيق
االقتصادية على االندرويد

37 % نموا في سوق المشتقات المالية في
المملكة خالل عام .. بلغت 1.4 تريليون

في المالية  المشتقات  سوق  شهدت 
لتسجل للغاية٬  ملحوظا  نشاطا  السعودية 
مستوى قياسي بنهاية العام الماضي...

«هيئة االتصاالت» تتعاون مع جهات دولية في مالحقة مخالفي أنظمة
المعلومات

ثورة المعلومات٬  وتقنية  االتصاالت  هيئة  في  مسؤول  قال 
تطبيقاتها وكثرة االختراقات االتصاالت وتقنية المعلومات وتسارع 
الهيئة دفعت  أخيرا٬  والشبكات٬  التقنية  باستخدام  واإلساءات 

إلى االتجاه للتعاون مع جهات...

مكاتب استقدام ترفض توقيع عقود استقدام
جديدة لعمالة منزلية

لجان في  مسؤولون  لـ"االقتصادية"  قال 
عددا إن  السعودية٬  الغرف  في  االستقدام 

من مكاتب وشركات االستقدام...

مستثمرون يقللون من تأثيرات «هجمات
باريس» على السياحة إلى فرنسا

الهجمات تبعات  تأثير  مستثمرون  استبعد 
على باريس  في  وقعت  التي  اإلرهابية 

حركة السياحة واالستثمارات...

مختصون يبحثون تكامل صناعات األلمنيوم
بين دول الخليج

تكامل سبل  خليجيين  خبراء   5 بحث 
والتحويلية األساسية  األلمنيوم  صناعات 

بين دول مجلس التعاون٬ عالوة...

الشبكات اإلجتماعية

حفظ طباعة تعليق إرسال غرِّد   0

جدة تغرق في 22 مليمتر.. وأمير مكة يباشر عمله في مركز
األزمات

كارتر: أمريكا تبحث عن فرص لمهاجمة "داعش"

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام رسوم األراضي
البيضاء

توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق
المملكة

تعليق الدراسة غدا في عدد من المحافظات

(1) 12:29:00 20151117خالد الخالدي

عقود المشتقات بصورتها الراهنة ال تجوز شرعا٬ وذلك لألسباب اآلتية :
1 تعد من جنس الربا المحرم شرعا٬ فحصول أحد العاقدين على مال بغير عوض يمثل مصلحة زائدة

فيها ربا واضح٬
2 تعد من جنس القمار والرهان الذي حرمته شريعة اإلسالم( )٬ فالمشترون والبائعون فيها إما

مغطون لألخطار أو مضاربون على األسعار٬ ويفعلون ذلك مقامرة ومراهنة على استقرار األسعار في

http://www.aleqt.com/2015/01/24/article_925584.html
http://www.aleqt.com/2014/08/26/article_880209.html
http://www.aleqt.com/2015/01/30/article_927121.html
http://www.aleqt.com/2015/10/05/article_995677.html
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/163677042373
https://twitter.com/aleqtisadiah
https://plus.google.com/116838441585019869844
http://www.aleqt.com/page/view/rss
http://www.youtube.com/user/eqttv
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007030.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007032.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007033.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007034.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007030.save
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007030.print
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.aleqt.com%2F2015%2F11%2F17%2Farticle_1007030.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%3A%2037%20%25%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20..%20%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA%201.4%20%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.aleqt.com%2F2015%2F11%2F17%2Farticle_1007030.html&via=aleqtisadiah
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007165.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007109.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007184.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007107.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007265.html


12/9/2015 االقتصادية : 37 % نموا في سوق المشتقات المالية في المملكة خالل عام .. بلغت 1.4 تريليون

http://www.aleqt.com/2015/11/17/article_1007030.html 3/3

أضف تعليق

أضف تعليقكتعليق :

مال وأعمال
محليات
منوعات
النقاش

الرياضة
أسبوعيات

الناس
األخيرة
العالم

مقاالت
تقارير محلية

عقارات
فاينانشل تايمز

الرأي

األولى
آخر األخبار
أسواق المال

فيديو األقتصادية
الحدث في صورة

األقسام

مساعدة
جوال األقتصادية
RSS خالصات

PDF النسخة الورقية
نسخة األجهزة الكفية

هيئة التحرير
لإلعالنات

اإلعالنات المبوبة
اإلشتراكات
المكاتب
راسلنا

حول األقتصادية

جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية لألبحاث والنشر وتخضع لشروط وإتفاق اإلستخدام © 
SAUDI RESEARCH & PUBLISHING COMPANY, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement ©

السوق٬ أو
3 ينتفي فيها الملك والقدرة على التسليم فهذه العقود من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده٬ وبيع

ما لم يقبض٬ وبيع الكالئ بالكالئ

http://www.aleqt.com/section_Economical_news.html
http://www.aleqt.com/section_local_news.html
http://www.aleqt.com/section_Culture_Entertainment_news.html
http://www.aleqt.com/view/section_archive/online_discuss
http://www.aleqt.com/section_sport.html
http://www.aleqt.com/section_weekly.html
http://www.aleqt.com/section_people.html
http://www.aleqt.com/section_last.html
http://www.aleqt.com/section_world_news.html
http://www.aleqt.com/2015/11/17/view/section_archive/online_articles
http://www.aleqt.com/section_reports_n_follow.html
http://www.aleqt.com/section_realestate.html
http://www.aleqt.com/section_ft.html
http://www.aleqt.com/section_opinion.html
http://www.aleqt.com/
http://www.aleqt.com/section_online.html
http://www.aleqt.com/section_aswaq.html
http://www.aleqt.com/view/section_archive/videos
http://www.aleqt.com/section_online_photos.html
http://www.aleqt.com/page/view/help
http://www.aleqt.com/page/view/jawal_aleqt
http://www.aleqt.com/page/view/rss
http://www.aleqt.com/script/pdf
http://www.aleqt.com/script/switch_theme/mobile
http://www.aleqt.com/page/view/editors
http://www.aleqt.com/page/view/ads
http://www.aleqt.com/script/ads
http://www.aleqt.com/page/view/subscription
http://www.aleqt.com/page/view/offices
http://www.aleqt.com/script/contact
http://www.aleqt.com/page/view/copyright_a
http://www.aleqt.com/page/view/copyright

