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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

اتخذ منتدى جدة االقت�شادي 2011 من متغريات القرن الواحد والع�شرين عنواًنا 

لدورته احلادية ع�شرة، وجاءت فعاليات هذا العام لتوؤكد اإقامته �شنوًيا عنواًنا اقت�شادًيا 

للمملكة التي جنحت يف التحدي احل�شاري ملناق�شة الق�شايا االقت�شادية احليوية التي 

من  واحل�شور  العاملي  االقت�شاد  يف  والفاعلني  ال��ق��ادة  مب�شاركة  الع�شر،  ق�شايا  تعالج 

اأ�شحاب الفكر والتطوير.

بينهم جمموعة من  وكبرية، من  كثرية  اأفكاًرا  ناق�شوا وطرحوا  40 متحدًثا  نحو 

اآليات  االقت�شادي  ج��دة  منتدى  فعاليات  �شمن  قدمت  التي  ال�شعودية  ال�شخ�شيات 

يت�شم  الذي  واال�شتثماري  االقت�شادي  وباملناخ  جلدة  الفريدة  باملزايا  التعريف  تخدم 

ال�شعودي. به االقت�شاد 

والتق�شيمات  ال�شيا�شية  ال��ت��ق��اط��ع��ات  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��ع��امل  اأن  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  اأظ��ه��ر 

ن�شانية والنهو�ض  يدلوجية احلادة اأ�شبح يتحدث لغة واحدة فيما يتعلق بالتنمية االإ االأ

االقت�شادي، وهنا برز يف اأوراق كثرية العمل على تهيئة العن�شر الب�شري لتحقيق التنمية 

امل�شتدامة واحلديث عن خطط اململكة لتوطني الوظائف واحتياجات �شوق العمل.

يوا�شل املنتدى العمل كعنوان اأ�شيل وعالمة فارقة متجددة ومتميزة يف حمافظة 

جدة التي جنحت يف التحدي احل�شاري وجمعت كوكبة من كبار ال�شخ�شيات االقت�شادية 

بعد  التوقيت  جاء  اأن  حمظوظة  كانت  وهي  والعامل،  املنطقة  يف  الدولية  واالجتماعية 

و�شول الوالد القائد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل، 

مال  لالآ م�شاهدتهم  مع  جنب  اإىل  جنًبا  وال��والء،  للحب  كرنفاال  معنا  امل�شاركون  ف�شهد 

اأوراق العمل، وجل�شات النقا�ض واحل��وار، وهي  والتطلعات االقت�شادية التي عربت عنها 

مال التي عززتها ما ميكن ت�شميته الدفعة الثانية من القرارات امللكية الكرمية التي  االآ

حظي بها اأبناء اململكة خالل فرتة وجيزة.

املنتدى اأكد التفاوؤل مب�شتقبل االقت�شاد ال�شعودي، وو�شع بع�ض الق�شايا على �شطح 

النقا�ض امل�شحوب بخطط عمل، وهو وفًقا للخرباء واملراقبني كان ناجًحا يف اأطروحاته، 

مميًزا يف �شيوفه.

همية، ومن  االأ تاأتي من هذه  اأخ��رى  وعاملية  اأح��داث حملية  للمنتدى مع  تغطيتنا 

الطموح باأن نكون دوًما حا�شرين يف احلدث االقت�شادي ن�شرب اأغواره ونرتجمه اإىل لغة 

�شحفية مبهنية نتمنى دوًما اأن تكون عند ح�شن ثقتكم.

منتدى النجاح

�
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة االإعالن والت�ضويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

ف�اك�ض : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع واال�ضتراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

ف�اك�ض مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير االأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

ف�اك�ض : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

ف�اك�ض : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�ضوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

ف�اك�ض : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�ضعد بن محمد القرني

Uس.Ü 26450 � الريا�ض 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في االإعالم 

المتخ�ض�ض بالعالم العربي..

ر�ضالتنا:

عالم المتخ�ض�ض في المملكة العربية  نحن اأول �ضركة لالإ

ال�ضعودية ن�ضعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�ضداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ضاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�ضالح بن علي الحميدان

اإحدى �ضركات

الطباعة:

قوى يف تاريخ اليابان  الزلزال االأ

اأ�ضبه باإع�ضار يحمل يف داخله 

مدًنا وبلدان ثم يقذف بها اإىل 

الالرجعة، ولكونه يتحرك مبياهه 

وقراه فاإن توقع ما �ضيقف عنده 

يبدو �ضرًبا بالغيب ال ميكن 

توقعه، لكننا �ضنتحدث عن اأبرز 

اخل�ضائر والتوقعات، واأكرها 

�ضيوًعا بني املحللني.
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وامر امللكية وو�ضع خطة عمل تكفل اال�ضتفادة الق�ضوى  بعاد اال�ضرتاتيجية لالأ درا�ضة االأ

وامر �ضواء فيما �ضدرت حتديًدا ب�ضاأنه، اأو ما ميكن اأن ت�ضكله من انعكا�ضات  من تلك االأ

قيادته  حتت  املعطاء  الوطن  لهذا  الوطني  من  االأ �ضالح  يف  ت�ضب  حميدة  اإيجابية 

وامر امللكية  الر�ضيدة .. هو مطلب كثري من االإعالميني واملهتمني بق�ضايا الوطن، فاالأ

رفاهية  خانة  يف  ت�ضب  ن  االآ حتى  ممتدة  اآثارها  زالت  وما  اأ�ضابيع  منذ  �ضدرت  التي 

كثرًيا يف   ي�ضهم  تكاملية  تنفيذها ب�ضورة  والعمل على  الوطن،  وتعزيز حلمة  املواطن، 

من القومي للمملكة. بناء منظومة االأ

بنائه  واملالحظ اأن الكلمة ال�ضافية النقية التي �ضدرت عن خادم احلرمني ال�ضريفني الأ

واللحمة  بوية  االأ امل�ضاعر  من  عك�ضته  وما  الوفاء  معاين  من  ت�ضمنته  وما  املواطنني 

اخت�ضار  ميكن  ال  وقادته،  �ضيل  االأ ال�ضعودي  املجتمع  اأبناء  بني  تربط  التي  الوطنية، 

التعليق عليها يف ب�ضع كلمات اأو اأ�ضطر، واإمنا فقط حتتاج ملزيد من القراءة املتعمقة يف 

داللتها وانعكا�ضاتها امل�ضتقبلية ودرا�ضة كل ذلك بعناية.. وتفهم.

كلمة التحرير

545454



�ضدر منت�ضف ال�ضهر املا�ضي 

اأوامر ملكية، ق�ضت ب�ضرف راتب 

�ضهرين جلميع موظفي الدولة من 

مدنيني وع�ضكريني، وهي قرارات 

كفيلة بتعزيز التنمية يف اململكة 

ودفع احلراك االقت�ضادي اإىل 

جهة التفعيل والتنفيذ.

»با�ضم امللك.. نحن يف 

خدمتكم«.. قالها �ضاحب ال�ضمو 

مري خالد الفي�ضل بن  امللكي االأ

عبدالعزيز اأمري منطقة مكة 

املكرمة بعفوية، فكانت اأف�ضل 

ختام ملنتدى جدة االقت�ضادي.

آخبار
نجاح التصويت اإللكتروني للشركة 

الوطنية السعودية للنقل البحري

أسواق عالمية
أزمة اليابان.. 

المــارد..يغفو قلياًل

أسواق سعودية
األوامر الملكية ترسم طريًقا جديًدا 

للنهضة االقتصادية

قضية العدد
األوامر الملكية.. تعزيز مستويات 

التنمية في المملكة

المجهر
الفضة.. من تنقية المياه..

إلى معالجة األمراض النفسية

وجوه
»تداوالتي« منظومة متكاملة لخدمات جديدة 

تهم المستثمرين والشركات المساهمة

�ضكل جذاب وقيمة اقت�ضادية.. هكذا 

تبدو الف�ضة يف �ضكلها النهائي، وكثرًيا 

ما يف�ضلها البع�ض على الذهب ملا 

متتاز به من رونق رومان�ضي وباأ�ضعار 

ال تكلفهم كثرًيا، واإن كانت بالطبع تقل 

ماديا عن الذهب.



أخبار - السوق

نجاح التصويت اإللكتروني للشركة 
الوطنية السعودية للنقل البحري

جناح  ع��ن  )ت���داول(  ال�ضعودية  املالية  ال�ضوق  �ضركة  اأعلنت 

خدمات  منظومة  �ضمن  واملقدمة  بعد  عن  الت�ضويت  خدمة  تطبيق 

 195 ل�  الفر�ضة  اإتاحة  يف  ذلك  �ضاهم  حيث  اجلديدة،  »تداوالتي« 

�ضهم  االأ ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   ٪11.2 ن�ضبته  م��ا  )ميلكون  م�ضاهًما 

اأعمال اجلمعية  بنود جدول  بعد على  الت�ضويت عن  امل�ضدرة( من 

العامة لل�ضركة الوطنية ال�ضعودية للنقل البحري والتي عقدت م�ضاء 

2011م.  مار�ض   29 امل��واف��ق  خ��ر1432ه���  االآ ربيع   24 الثالثاء   ي��وم 

واكتمال  امل�ضاركة  ن�ضبة  زي���ادة  يف  اخل��دم��ة  ه��ذه  تطبيق  و�ضاهم 

ول، حيث بلغ  الن�ضاب لعقد اجلمعية العامة لل�ضركة من اجتماعها االأ

اإجمايل عدد امل�ضوتني 229 م�ضاهًما ميلكون ما ن�ضبته 50.2٪ من 

�ضهم امل�ضدرة.   اإجمايل عدد االأ

»تداول« اأكدت حر�ضها على متكني جميع �ضرائح امل�ضتثمرين من 

والت�ضويت عن  لل�ضركات  العامة  امل�ضاركة يف اجتماعات اجلمعيات 

بعد بكل ي�ضر و�ضهولة، ملا له من اأثر اإيجابي يف تفعيل دور امل�ضتثمرين 

امل�ضتثمرين  جميع  وباإمكان  ال�ضوق،  يف  الفعالة  م�ضاركتهم  وتعزيز 

لكرتوين  االإ املوقع  خالل  من  جماًنا  بعد  عن  والت�ضويت  الت�ضجيل 

اخلا�ض بتداوالتي: 

http://tadawulaty.tadawul.com.sa

إلغاء ترخيص شركة دار األصول 
لالستشارات المالية

�ضول لال�ضت�ضارات املالية اإىل الهيئة بطلب اإلغاء الرتخي�ض  تقدمت �ضركة دار االأ

املمنوح لها من جمل�ض الهيئة بالقرار رقم )2-214-2006( وتاريخ 1427/10/29ه� 

املوافق 2006/11/20م ملمار�ضة ن�ضاطي الرتتيب، وتقدمي امل�ضورة. 

املوافق  ه���   1432/4/22 ح���د  االأ ي��وم  الهيئة  جمل�ض  اأ���ض��در  ذل��ك،  على  وب��ن��اء 

�ضول  االأ دار  ل�ضركة  املمنوح  الرتخي�ض  اإلغاء  على  باملوافقة  ق��راره  2011/3/27م 

لال�ضت�ضارات املالية بناء على طلبها. 

الموافقة على طرح وحدات صناديق استثمارية طرًحا عاًما
اأ�ضدر جمل�ض هيئة ال�ضوق املالية قراره رقم )2-10-2011( وتاريخ 1432/4/22ه� املوافق 2011/3/27م املت�ضمن املوافقة ل��ضركة الراجحي 

�ضول طرًحا عاًما.  املالية على طرح وحدات �ضندوق الراجحي املحافظ متعدد االأ

ل��ضركة فالكم للخدمات  املوافقة  املت�ضمن  2011/3/27م  املوافق  1432/4/22ه�  الهيئة قراره رقم )1-10-2011( وتاريخ  اأ�ضدر جمل�ض  كما 

املالية على طرح وحدات �ضندوق الرابية العقاري طرًحا عاًما.

تعديل سعر سهم البنك السعودي 
لالستثمار وإضافة أسهم المنحة المجانية

ال�ضعودي  للبنك  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت 

ل��ال���ض��ت��ث��م��ار ي����وم ال�����ض��ب��ت 1432/04/21ه�������������� امل���واف���ق 

البنك من خالل منح  راأ�ض مال  زيادة  2011/03/26م على 

اأ�ضهم(.  1 �ضهم جماين مقابل كل 4،5  اأ�ضهم جمانية )منح 

ريااًل   20.15 اإىل  ال�ضهم  �ضعر  تعديل  �ضيتم  فاإنه  عليه  وبناء 

حد 1432/04/22ه� املوافق 2011/03/27م وبن�ضبة تذبذب ٪10 . ليوم االأ

ح��د  االأ ي��وم  لال�ضتثمار  ال�ضعودي  للبنك  املجانية  املنحة  اأ�ضهم  اإ���ض��اف��ة  مت  كما 

اأ�ضا�ض منح �ضهم جماين مقابل كل  2011/3/27م، وذلك على  1432/4/22ه��� املوافق 

ال�ضبت  يوم  تداول  نهاية  كما يف  لال�ضتثمار  ال�ضعودي  البنك  م�ضاهمو  اأ�ضهم ميلكها   4،5

1432/4/21ه� املوافق 2011/3/26 م. 

تغريم »االتحاد التجاري للتأمين« 50 ألف ريال
فر�ضت هيئة ال�ضوق املالية غرامة مالية مقدارها )50،000( خم�ضون األف 

ملخالفتها  التعاوين،  التاأمني  واإع��ادة  للتاأمني  التجاري  االحتاد  �ضركة  على  ريال 

ربعني من نظام ال�ضوق املالية والفقرة )د(  الفقرة )اأ( من املادة اخلام�ضة واالأ

دراج، اإذ مل تقم بتزويد  من املادة ال�ضاد�ضة والع�ضرين من قواعد الت�ضجيل واالإ

يف  املنتهية  للفرتة  ول��ي��ة  االأ املالية  نتائجها  عن  للم�ضاهمني  ع���الن  واالإ الهيئة 

2010/12/31م، خالل فرتة ال تتجاوز خم�ضة ع�ضر يوًما من نهاية الفرتة املالية 

التي ت�ضملها تلك القوائم.

اأعلنت ال�ضوق املالية ال�ضعودية )تداول( عن حتديث 

ال�ضركات  جلميع  ل��ل��ت��داول(  )املتاحة  احل��رة  �ضهم  االأ

ح�ضاب  يف  واع��ت��م��اده��ا  م،   2011 ول  االأ ال��رب��ع  بنهاية 

املوؤ�ضر العام وموؤ�ضرات القطاعات ابتداء من يوم ال�ضبت 

1432/04/28 ه�، املوافق 2011/04/02 م. 

تحديث األسهم الحرة بنهاية 
الربع األول 2011 م

�
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أخبار - الشركات

تكريم »دواجن الوطنية« لرعايتها برنامج المعونة الفنية
كرم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وكيل وزارة التجارة 

وال�ضناعة  التجارة  وزير  معايل  عن  نيابة  ال�ضناعة  ل�ضوؤون 

املعونة  بربنامج  املعني  ال��ع��ام  اللقاء  يف  الوطنية،  دواج���ن 

الفنية للم�ضانع »نحو تر�ضيد ا�ضتهالك الكهرباء واملياه ورفع 

حيث  بالريا�ض،  الغرفة  نظم  مبقر  وال��ذي  ن��ت��اج«،  االإ كفاءة 

�ضتى  يف  ال�ضناعية  املن�ضاآت  تنمية  حتقيق  اإىل  اللقاء  هدف 

على  مركزة  نتاجية  االإ كفاءتها  لزيادة  وتطويرها  املجاالت 

الت�ضغيلية  التكاليف  واملياه، وخف�ض  الطاقة  ا�ضتهالك  تر�ضيد 

�ضافة اإىل توفري املواد اخلام مبا يلبي متطلبات  للم�ضانع، باالإ

هذه امل�ضانع .

دواج��ن  خطة  مع  متزامنة  اللقاء  اأه���داف  وج��اءت 

املن�ضاآت  تطوير  اإىل  الرامية  الوطنية  واأهدافها  الوطنية 

التقني  التوا�ضل  خالل  من  لديها  والزراعية  ال�ضناعية 

لعمل  وتوجهها  البع�ض،  بع�ضها  مع  لفروعها  املتكامل 

حملة تر�ضيد الكهرباء واملياه يف جميع مرافق م�ضاريعها 

م�ضاركة  توؤكد  كما  والكهرباء،  املياه  وزارة  مع  بالتعاون 

فعاليات  جلميع  رئي�ضًيا  راعًيا  الوطنية  بو�ضفها  دواجن 

�ضراكتها  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه��ا  ال�����ض��اب��ق��ة  ع���وام  ل���الأ ال��غ��رف��ة 

املثمر  والتكامل  التفاعل  التي حتقق  واملهنية  االجتماعية 

بني ال�ضركة وعمالئها.

»اإلنماء« يؤسس 
شركة للتأمين برأس 
مال 200 مليون ريال

)حتت  مارين  طوكيو  �ضركة  وموؤ�ض�ضو  من���اء  االإ م�ضرف  وق��ع 

التاأ�ضي�ض( اتفاقية لتاأ�ضي�ض �ضركة للتاأمني التعاوين براأ�ض مال قدره 

دارة العامة مل�ضرف االإمناء بالريا�ض. 200 مليون ريال يف مقر االإ

ني�ضيدو  اآند  مارين  طوكيو  هم:  مارين  طوكيو  �ضركة  وموؤ�ض�ضو 

لال�ضتثمارات  �ضابك  و�ضركة  ليميتد،  كومباين  ان�ضوران�ض  فاير 

بن  وعبداهلل  والتوزيع،  للتجارة  ال�ضعودية  واملوؤ�ض�ضة  ال�ضناعية، 

حممد بن عبدالعزيز الرميزان، و�ضركة جيان ال�ضعودية املحدودة.

التنفيذي  الرئي�ض  الفار�ض  عبدالعزيز  بن  عبداملح�ضن  وق��ال 

امل�ضرف  خلطط  ام���ت���داًدا  ت��ي  ت��اأ االت��ف��اق��ي��ة  اإن  من����اء  االإ مل�ضرف 

اال�ضرتاتيجية يف تاأ�ضي�ض البنى التحتية للم�ضرف وتطلعاته الرامية 

املالية  وتقدمي احللول واخلدمات  �ضركائه  احتياجات  كافة  �ضد  اإىل 

املبتكرة لهم، حيث اإنه �ضيتم من خالل ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية طرح 

حكام وال�ضوابط ال�ضرعية،  منتجات التاأمني التكافلي املتوافقة مع االأ

و�ضوف تبداأ ال�ضركة مزاولة ن�ضاطها بعد ا�ضتكمال اإجراءات التاأ�ضي�ض 

من  باملئة  ثالثني  طرح  و�ضيتم  الالزمة  النظامية  املوافقات  واأخ��ذ 

النظامية  املوافقات  �ضدور  بعد  العام  لالكتتاب  ال�ضركة  مال  راأ�ض 

وا�ضتكمال اإجراءات التاأ�ضي�ض اخلا�ضة بذلك.

واأو�ضح الفار�ض اأن الطلب يتزايد على منتجات التاأمني املتوافق 

ال�ضعودي  ال�ضوق  احتياجات  واأن  ال�ضرعية،  وال�ضوابط  حكام  االأ مع 

تنمو ب�ضكل كبري يف هذا اجلانب مما جعل م�ضرف االإمناء يخطط 

للدخول يف هذه ال�ضراكة اال�ضرتاتيجية مع اإحدى ال�ضركات العاملية 

جمال  يف  كبرية  خربة  لديها  والتي  التاأمني  جمال  يف  املتخ�ض�ضة 

باأف�ضل  التاأمينية  احللول  تقدمي  بهدف  وذل��ك  التعاوين  التاأمني 

خالقية. املعايري املهنية واالأ

د. حممد بن �شليمان الراجحي

الرئي�ض التنفيذي ل� دواجن الوطنية

مجموعة السرّيع التجارية تعزز 
مكانتها في صناعة السجاد والموكيت

واملوكيت يف  ال�ضجاد  �ضناعة  تقود  ال�ضرّيع  زال��ت جمموعة  وما  عقدين  من  ك��ر  الأ

املنطقة، حيث اأ�ضبحت عالمة جتارية �ضناعية مرموقة بفروعها املنت�ضرة يف كافة اأنحاء 

اململكة العربية ال�ضعودية والبالغ عددها  22 فرًعا، حيث ت�ضعى املجموعة للحفاظ على 

مكانتها املميزة وتعزيزها يف عامل �ضناعة ال�ضجاد واملوكيت على امل�ضتويني املحلي والدويل، 

�ضافة اإىل  �ضافة اإىل تعزيز ن�ضاطها وتو�ضعها يف قطاع التجزئة لل�ضنوات القادمة، باالإ باالإ

تعزيز دورها الريادي يف ال�ضوق ال�ضعودية يف جمال جتارة و�ضناعة املفرو�ضات.

ول يف عام  االأ افتتاح م�ضنع اخليوط  ال�ضرّيع  جناحها بعد  تابعت جمموعة   وقد 

1996، وتفخر باإن�ضاء 3 م�ضانع من الطراز الرفيع ل�ضناعة ال�ضجاد واملوكيت. ويوًما 

قم�ضة  بعد يوم  تطورت منتجات جمموعة ال�ضرّيع من ال�ضجاد واملوكيت والبطانيات واالأ

واأ�ضحت رمًزا للجودة والرقي والتميز يف �ضناعة تكت�ضب �ضهرة وا�ضعة وقبواًل كبرًيا، 

وذلك من خالل تركيز ال�ضركة و�ضعيها الدوؤوب على جودة  منتجاتها حيث تعترب جمموعة 

و�ضط حت�ضل على �ضهادة »ايزو« 2000   ال�ضرّيع اأول �ضركة لت�ضنيع ال�ضجاد يف ال�ضرق االأ

�ضناعة  ن�ضطة  الأ فقط  خم�ض�ضة  مربع  مرت   90000 م�ضاحة  ال�ضركة  وت�ضغل   9001 -

نتاجية بنحو 20 مرة خالل ال�ضنوات  ال�ضجاد واملوكيت، كما زادت ال�ضركة من طاقتها االإ

املا�ضية ب�ضبب خططها لتو�ضيع عملياتها واإنتاجها والت�ضدير لدول العامل املختلفة.

وفق  عاملًيا  ال�ضجاد  م�ضنعي  اأك��رب  بني  من   14 املركز  املجموعة  حتتل   ن  واالآ

قبل  من  واملعد  ال�ضجاد،  �ضناعة  يف  متخ�ض�ضة  �ضركة   50 كرب  الأ ال�ضنوي  التقرير 

اأف�ضل  واحدة من  ن   االآ املجموعة  اأ�ضبحت  لذلك  ونتيجة  البلجيكية،   »ICT« �ضركة 

100 �ضركة �ضعودية. 

التجارية ال�ضناعية مع اجلودة والرقي والتميز  ال�ضرّيع  ويرتادف ا�ضم جمموعة 

لي�ض يف داخل اململكة العربية ال�ضعودية  فح�ضب بل يف كافة دول العامل التي و�ضل اإليها 

اإنتاج م�ضانع ال�ضرّيع من اأجود واأرقى اأنواع ال�ضجاد واملوكيت، حيث  ت�ضدر املجموعة 

جميع  من  العامل  حول  بلًدا   65 من  ك��ر  الأ واملوكيت  ال�ضجاد  من  املتنوعة  منتجاتها 

القارات، وحالًيا لديها خطط لتو�ضيع عملياتها ودخول اأ�ضواق جديدة حول العامل.
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 »موانئ دبي« في طريقها لإلدراج
في بورصة لندن

دراج يف بور�ضة لندن هذا العام،  قالت �ضركة موانئ دبي العاملية اإنها يف طريقها لالإ

فيما ك�ضفت عن منو اأرباحها ال�ضنوية 35٪ يف 2010.

�ضول عالية الربحية ملجموعة دبي العاملية املثقلة  وذكرت ال�ضركة التي تعترب اأحد االأ

دراج  بالديون اأنها قدمت نتائجها ال�ضنوية اإىل بور�ضة لندن التي �ضتتخذ قرارها ب�ضاأن االإ

قريًبا.

دراج يف لندن .. قدمنا  وقال الرئي�ض التنفيذي حممد �ضرف »نحن يف طريقنا لالإ

ن على �ضري العملية يف لندن.. ناأمل يف اإمتام  مر االآ نتائج 2010 اإىل البور�ضة ويتوقف االأ

ذلك يف اأقرب فر�ضة«.

دراج رغم اأنه كان قد قال يف وقت �ضابق اإن  ورف�ض �ضرف حتديد تاريخ نهائي لالإ

موانئ دبي العاملية تعتزم اإدراج اأ�ضهمها يف لندن يف الربع الثاين من 2011.

واأعلنت ال�ضركة توزيعات نقدية بواقع 0.86 �ضنت لل�ضهم ما دفع اأ�ضهمها لالرتفاع 

وارتفعت   .٪1.3 تنخف�ض  اأن  قبل  التداول  اأ�ضابيع يف م�ضتهل  على م�ضتوى يف خم�ضة  الأ

منو  مع   2010 يف  دوالر  مليون   450 اإىل   ٪35 املوانئ  ت�ضغيل  ل�ضركة  ال�ضافية  رب��اح  االأ

2009. وزادت اأحجام ال�ضحن  333 مليوًنا يف  اأرباح قدرها  اأحجام ال�ضحن مقارنة مع 

14٪ العام املا�ضي. وقال �ضرف يف بيان »يف اأول �ضهرين من 2011 حققنا منًوا ن�ضبته 

12٪ يف اأحجام مناولة احلاويات يف حمفظتنا املجمعة مع ا�ضتمرار حت�ضن الهام�ض عن 

عام 2010 باأكمله«. 

يرادات ت�ضعة باملئة اإىل 3.07 مليارات دوالر لكنها جاءت دون تقديرات  وزادت االإ

�ضعاع كابيتال باإيرادات قدرها 3.13 مليارات. وقال �ضرف اإن اأعمال ال�ضركة مل تتاأثر 

و�ضط وزلزال اليابان. وباعت ال�ضركة  ن باال�ضطرابات ال�ضيا�ضية يف ال�ضرق االأ حتى االآ

دارة املوانئ يف اأ�ضرتاليا مقابل 1.5 مليار دوالر يف دي�ضمرب املا�ضي  75٪ من اأن�ضطتها الإ

�ضواق النا�ضئة. لكن ال�ضركة مل تتطرق لبيع اأي اأ�ضول  خلف�ض الديون والرتكيز على االأ

رباح يف وقت  تعد دبي العاملية لتوقيع االتفاق النهائي مع الدائنني  اأخرى. وجاء تقرير االأ

عادة هيكلة ديون وقدرها 24.9 مليار دوالر. وموانئ دبي العاملية التي مل ت�ضملها خطة  الإ

اإعادة هيكلة ديون دبي العاملية اململوكة للحكومة واحدة من اأكرب �ضركات ت�ضغيل املوانئ 

يف العامل ومملوكة بن�ضبة 80٪ لدبي العاملية.

مجلس األعمال 
األردني يقر قانون 
الموازنة لـ 2011

العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  ردين  االأ ع��ي��ان  االأ جمل�ض  اأق��ر 

وحتوي  دينار  مليار   2.6 بلغت  التي  2011م  لعام  ردن  ل��الأ

عيان  االأ موافقة  وج��اءت  دينار.  مليون   800 مقداره  عجًزا 

ردين. بعدما مت اإقرارها من قبل اأع�ضاء جمل�ض النواب االأ

�ضماك  االأ م��ن  اليمن  ���ض��ادرات  قيمة  بلغت 

ميناءي  ع��رب  وال�ضناعية  ال��زراع��ي��ة  واملنتجات 

ع���دن واحل���اوي���ات وم��ط��ار ع���دن ال����دويل خ��الل 

اجل���اري  ال���ع���ام  م���ن  وىل  االأ ال��ث��الث��ة  ���ض��ه��ر  االأ

ميني. ري���ال  األ���ف  و624  م��الي��ني  و405   م��ل��ي��ار 

واأو�ضحت اإح�ضائية �ضادرة عن الغرفة التجارية 

مت  اأن��ُه  املا�ضية  الليلة  بعدن  اليمنية  وال�ضناعية 

ت�ضدرتها  بلًدا   44 اإىل  املنتجات  تلك  ت�ضدير 

ال�ضعودية  العربية  واململكة  وال�ضني  م����ارات  االإ

ونيجرييا  و���ض��وري��ا  ول��ب��ن��ان  و���ض��ريالن��ك��ا  وم�ضر 

رجنتني. ردن واالأ واالأ

أخبار - عربية

1.4 مليار ريال قيمة 
صادرات اليمن من األسماك
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خفض أسعار الفنادق في مصر 
يضر بالسياحة الكينية

قال م�ضوؤول بقطاع الفنادق الكيني اإن ال�ضياحة يف كينيا �ضتعاين هذا العام بعد 

قامة بالفنادق مبا ي�ضل اإىل 50٪ الجتذاب ال�ضياح بعد  اأن خف�ضت م�ضر اأ�ضعار االإ

اأ�ضابيع من اال�ضطرابات ال�ضيا�ضية.

دارة املنتدب يف جمموعة )تي. واأ�ضاف حممود جان حممد ع�ضو جمل�ض االإ

ا�ض.بي( الفندقية ل�ضرق اإفريقيا اأن تخفي�ضات اأ�ضعار الفنادق يف م�ضر �ضتقل�ض 

حركة ال�ضياحة اإىل ال�ضواطئ ورحالت ال�ضفاري يف كينيا.

�ضناعة  عطلت  التي  االحتجاجات  اأعقاب  يف  ب�ضدة  م�ضر  اقت�ضاد  وت�ضرر 

ال�ضياحة احليوية يف البالد.

حداث يف م�ضر �ضتوؤثر علينا ب�ضكل  وقال جان حممد »النا�ض رمبا يظنون اأن االأ

�ضعار 40 اإىل ٪50«. نهم خف�ضوا االأ ن اأنا قلق من اأنها تخلق مناف�ضة الأ اإيجابي. لكن حتى االآ

 

و�ضجلت اإيرادات قطاع ال�ضياحة يف كينيا م�ضتوى قيا�ضًيا مرتفًعا بلغ 73.68 مليار 

�ضلن )887 مليون دوالر( يف 2010 مرتفًعا 18٪ عن العام ال�ضابق، يف حني قفزت 

اأرباح )تي.بي.ا�ض( قبل خ�ضم ال�ضرائب بن�ضبة 33٪ اإىل 692.9 مليون �ضلن. 

وقال جان حممد »اإذا انت�ضرت �ضورة �ضيئة فاإن النا�ض �ضيفكرون مرتني قبل اأن 

يقوم برحالت اإىل كينيا. �ضركات ال�ضياحة التي تتعامل معنا ت�ضاألنا هل �ضتكون 

هناك م�ضكلة يف )2012(. اأجواء التوتر �ضتظل باقية حتى ذلك الوقت«.

إحالة دعوى أمريكية ضد الصين إلى هيئة التسوية
اأمريكية  اأحالت منظمة التجارة العاملية دعوى 

التي  غ���راق  االإ مكافحة  ر�ضوم  ب�ضاأن  ال�ضني  �ضد 

فر�ضتها بكني على اأنواع معينة من ال�ضلب الكهربائي 

اإىل هيئة ت�ضوية املنازعات التابعة للمنظمة.

الهيئة  من  جلنة  اإن  املنظمة  يف  م�ضوؤول  وق��ال 

تنظر الق�ضية يف الوقت احلا�ضر. وت�ضتغرق اللجنة 

 يف العادة ما بني 12 اإىل 18 �ضهًرا الإعالن النتيجة.

على  املفرو�ضة  ال�ضينية  بالر�ضوم  الق�ضية  وتتعلق 

ما قيمته مئات املاليني من الدوالرات من منتجات 

ايه.كيه  �ضركة  تنتجها  التي  الكهربائي  ال�ضلب 

اأوهايو و�ضركة اليجيني لودمل  �ضتيل كورب ومقرها 

ومقرها بن�ضلفانيا.

لي�ضت  ال�ضني  ب��اأن  املتحدة  ال��والي��ات  وجت��ادل 

لديها اأدلة كافية على ممار�ضات اأمريكية غري عادلة 

للت�ضعري اأو دعم حكومي لكي تفر�ض هذه الر�ضوم.

نقص الكهرباء يخفض أرباح الشركات اليابانية
اإن نق�ض  قالت �ضركة نومورا للو�ضاطة املالية 

املتكررة  رب��اح  االأ يقل�ض  قد  اليابان  يف  الكهرباء 

بن�ضبة 5٪، اأي مايعادل 1.4 تريليون ين )17 مليار 

الذي  نومورا  موؤ�ضر  على  املقيدة  لل�ضركات  دوالر( 

اأول  تبداأ  التي  املالية  ال�ضنة  يف  �ضركة   400 ي�ضم 

ني�ضان املقبل.

من  متنامًيا  خ��ط��ًرا  »ن���رى  ال�ضركة:  وق��ال��ت 

لل�ضركات  الكهرباء  اإمداد  يف  امل�ضتمرة  امل�ضكالت 

التي تغطيها طوكيو للكهرباء وتوهوكو للكهرباء«.

ال�ضلع  م��ن   ٪45 نحو  اأن  ن��وم��ورا  واأو���ض��ح��ت 

امل�ضنعة يف اليابان تاأتي من املنطقة التي تغطيها 

هاتان ال�ضركتان.

 ٪10 بن�ضبة  الكهرباء  نق�ض  اأن  واأ���ض��اف��ت 

�ضيقل�ض اإنتاج امل�ضانع اليابانية بن�ضبة ٪4.

يف  �ضعوبة  للكهرباء  طوكيو  �ضركة  وت��واج��ه 

بعد  بالكهرباء  وال�ضركات  املنازل  اإم��داد  موا�ضلة 

لتوليد  اأخ���رى  وم�����ض��ادر  ن��ووي��ة  مفاعالت  تعطل 

11 مار�ض.  الذي وقع يف  الزلزال  ب�ضبب  الكهرباء 

وو�ضول  ال�ضيف  احل��رارة يف  درج��ات  ارتفاع  ومع 

يبلغ  اأن  للكهرباء  طوكيو  تتوقع  ذروت��ه  اإىل  الطلب 

46.5 األف ميجاوات، بينما  اإنتاجها من الكهرباء 

يبلغ الطلب يف وقت الذروة 55 األف ميجاوات.

قطع  زي��ادة  على  ال�ضركة  ذلك  يجرب  وقد 

انقطاعات  ل��ت��ف��ادي  ج��زئ��ي  ب�ضكل  الكهرباء 

ال�ضركات  بع�ض  ي�ضطر  ما  وهو  نطاًقا  اأو�ضع 

نتاج. اإىل خف�ض االإ

__________

تقرير كامل داخل العدد عن اأزمة اليابان

أخبار - عالمية
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األوامر الملكية ترسم طريًقا 
جديًدا للنهضة االقتصادية

»باسم امللك.. نحن يف خدمتكم«.. قالها صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة 
املكرمة بعفوية، فكانت أفضل ختام ملنتدى جدة االقتصادي، وجت��اوب معها احلاضرون فدام التصفيق لعدة دقائق كانت 
كافية للتعبير عن مدى العالقة التي تربط خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بشعبه، يف تواصل زخمي 
اقتصادية  وم��ا ستفرزه من نهضة  السامية،  األوام���ر   – وم��ازال��ت   – ال��ذي أحدثته  االقتصادي  التأثير  م��دى  للتأكيد على 

سيطرت بشواهدها ومستقبلها على جلسات املنتدى األشهر واألقوى يف املنطقة.

منتدى جدة االقتصادي

أسواق سعودية
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حفل املنتدى مبناق�ضات هامة على �ضعيد الكيانات 

القرارات  اأن  وا�ضًحا  كان  واإن  االقت�ضادية  والتكتالت 

امللكية التي اعتمدها خادم احلرمني ال�ضريفني موؤخًرا قد 

نالت ن�ضيًبا وافًرا من اهتمام املنتدى، حيث اأكد الدكتور 

حممد اجلا�ضر حمافظ موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي 

اأن حزمة القرارات التاريخية التي اأعلنها خادم احلرمني 

انطالقة  قبل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني 

املنتدى �ضتغري جمرى التنمية ال�ضاملة يف اململكة العربية 

ال�ضعودية خالل ال�ضنوات القليلة املقبلة، مبيًنا اأن اململكة 

التنمية  امليزانية يف  فوائ�ض  ا�ضتخدام  قدًما يف  ما�ضية 

االقت�ضادية لي�ضبح االقت�ضاد اأقوى. 

ويف حديثه عن »تاأثري القوى العاملية«، قال »اأعتقد اأن 

جمموعة الع�ضرين حققت م�ضداقية واأمال، ونرى اأنها 

نها تطورت ب�ضورة كبرية، وهي اأكرب جت�ضيد  �ضتزدهر الأ

امل�ضالح  قبل  العامة  امل�ضالح  لتقدمي  العاملية  للرغبة 

االإجن���ازات«،  من  العديد  حققت  وق��د  للدول،  الذاتية 

مو�ضًحا اأنه »عندما حدث النمو االقت�ضادي عام 1900 

مريكية هي اأكرب اقت�ضاد عاملي  كانت الواليات املتحدة االأ

اقت�ضادية  عاملية  موؤ�ض�ضات  هناك  كانت  كما  اآن��ذاك، 

اأن�ضئت يف ذلك العهد للتعامل مع الق�ضايا االقت�ضادية، 

بالتحرر  ت�ضمح  وال  مغلقة  الثالث  العامل  اأنظمة  وكانت 

يتمثل يف دفع  اأ�ضا�ضي  االقت�ضادي، وكان هناك منجز 

اأجندة التجارة التي اأدت اإىل ظهور اختالل كبري، حيث 

املمكن  من  وب��ات  ن��رتن��ت،  االإ �ضركات  فقاعات  ظهرت 

يف  ح��دث  ال��ذي  خ��الل  ل��الإ كثرية  اأ�ضباب  يف  نفكر  اأن 

اأنها  التي كان ينظر لها على  ال�ضبع،  جمموعة 

غنياء«. نادي االأ

حت�شني بيئة اال�شتثمار

اأعمال منتدى جدة االقت�ضادي، اعترب  الثالثة يف ختام  يف كلمته خالل اجلل�ضة 

على للقر�ض  حمافظ الهيئة العامة لال�ضتثمار عمرو بن عبداهلل الدباغ رفع احلد االأ

التمويلي لبناء امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة من 50 مليون اإىل 200 مليون دعًما كبرًيا وم�ضجًعا 

نفاق  على اال�ضتثمار يف القطاع ال�ضحي يف كافة مناطق اململكة، اإ�ضافة اإىل اأن حجم االإ

التنموي املر�ضود للقطاعات التنموية يف خطة التنمية التا�ضعة »2010-2014م« يبلغ 

نحو »1444« مليار ريال، وهو اأكرب مبلغ ر�ضد يف م�ضرية اململكة التنموية، و�ضيوفر اآالف 

الفر�ض اال�ضتثمارية يف خمتلف القطاعات. 

وحتدث الدباغ عن م�ضتقبل اال�ضتثمار يف اململكة، وقال:اإن الهيئة تبنت م�ضطلح 

»التناف�ضية« ليكون اللغة امل�ضرتكة بني كافة اجلهات احلكومية ذات العالقة باال�ضتثمار 

القطاع  تواجه  التي  واملعوقات  التحديات  مع  يتعامل  موؤ�ض�ضي  عمل  اإيجاد  خالل  من 

اأف�ضل  اإجراءات اال�ضتثمار يف اململكة مع  جنبي من خالل مقارنة  اخلا�ض املحلي واالأ

املمار�ضات العاملية، ومن ثم تطويرها وقيا�ض هذا التطور من خالل التقارير الدولية 

التي متثل اأف�ضل و�ضيلة حمايدة لتقييم تناف�ضية بيئة اال�ضتثمار يف الدول املختلفة. 

اأبرز املالمح الرئي�ضية ال�ضرتاتيجية الهيئة العامة لال�ضتثمار لل�ضنوات  وا�ضتعر�ض 

ال��دور  من  تنطلق  اال�ضرتاتيجية  اأن  اأو���ض��ح  حيث  2015م  اإىل  2011م  من  القادمة 

عدد  حتقيق  ت�ضتهدف  كربى  اقت�ضادية  منظومة  يف  اأ�ضا�ضي  كعن�ضر  لال�ضتثمار  املهم 

يف  �ضرتكز  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  واأن  اململكة،  و�ضعتها  التي  التنموية  ه��داف  االأ من 

بيئة  حت�ضني  يف  اال�ضتمرار  على  تقوم  رئي�ضية  مهمات  اأرب��ع  اأداء  على  ا�ضرتاتيجيتها 

جنبي يف اململكة ورفع ت�ضنيفها يف تقارير التناف�ضية الدولية، وو�ضع  اال�ضتثمار املحلي واالأ

رفع  جانب  اإىل  باململكة،  اال�ضتثمارية  القطاعات  من  عدد  تناف�ضية  لرفع  اإ�ضافية  اأُطر 

تناف�ضية املناطق من خالل الرتكيز على املزايا واملقومات اال�ضتثمارية لكل منطقة. 

وبني اأن املهمة الرئي�ضية الثانية هي جذب وترويج اال�ضتثمارات املحلية وامل�ضرتكة 

الثقيلة  وال�ضناعات  والبرتوكيماويات  كالطاقة  رئي�ضية  قطاعات  لثمانية  جنبية  واالأ

وعلوم  املعلومات  وتقنية  واالت�ضاالت  اال�ضتهالكية  املنتجات  و�ضناعة  والتعدين 

اللوج�ضتية  واخلدمات  والنقل  والتعليم  الب�ضرية  امل��وارد  وتنمية  وال�ضحة  احلياة 

املعرفية.  واخلدمات 
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على  العمل  الثالثة هي  املهمة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

جنبي لبناء الكادر ال�ضعودي  تطويع راأ�ض املال االأ

املوؤهل للعمل يف امل�ضاريع اال�ضتثمارية، وك�ضف عن 

اإطالق الهيئة ملبادرة »كادر« التي تقوم يف مراحل 

الربامج  بت�ضميم  امل�ضاريع  اإن�ضاء  من  مبكرة 

بناء املنطقة التي حتت�ضن اال�ضتثمار  التدريبية الأ

وفًقا للمجاالت التي يحددها امل�ضتثمر.

الرابعة  الرئي�ضية  املهمة  الدباغ عن  وحتدث 

اخلم�ض  خ���الل  الهيئة  ت��رك��ي��ز  يف  تتمثل  ال��ت��ي 

املقدمة  اخلدمات  تطوير  على  القادمة  �ضنوات 

ورج��ال  امل�ضتثمرين  ��ن  مي��كِّ ومب��ا  للم�ضتثمرين 

اخلدمات  على  احل�ضول  �ضرعة  م��ن  ع��م��ال  االأ

فرتة  وخ��الل  امل�ضروع  لبدء  ال��الزم��ة  احلكومية 

 60 برنامج  اإط��الق  اأن  مو�ضًحا   ، امل�ضروع  عمل 

- 24 - 7 خا�ض باملدن االقت�ضادية ويهدف اإىل 

توفري كافة اخلدمات احلكومية يف فرتة ال تتجاوز 

يف  للم�ضتثمرين  حكومية  خدمة  لكل  دقيقة   60

املدن االقت�ضادية وذلك على مدار ال�ضاعة وطيلة 

�ضبوع ال�ضبعة. اأيام االأ

أردوغان:
أبوابنا مفتوحة للسعوديين.. 

وسنلغي التأشيرات 
يف اجلل�ضة الثانية من املنتدى دعا رجب طيب اأردوغان رئي�ض الوزراء الرتكي اأ�ضحاب 

ا�ضتثماراتهم يف  اإىل �ضخ  ال�ضعوديني على وجه اخل�ضو�ض واخلليجيني ب�ضكل عام  عمال  االأ

بالده، م�ضرًيا اإىل اأن هناك اأكر من 200 �ضركة �ضعودية تعمل حالًيا يف اجلمهورية الرتكية 

وت�ضهم يف توثيق اأوا�ضر التعاون بني البلدين، م�ضدًدا على اأن حجم التبادل التجاري املوجود 

حالًيا والذي ال يتجاوز خم�ضة مليارات دوالر ال يرقى اإىل طموحات البلدين. 

واأ�ضاف  تركيا،  امل�ضتثمرة يف  الدول  اأكرب  كانت �ضمن  اململكة  اأن  اإىل  اأردوغ��ان  واأ�ضار 

»هناك 200 �ضركة �ضعودية تعمل لدينا، وحجم التبادل التجاري بني البلدين و�ضل اإىل خم�ضة 

زمة العاملية اإىل ثالثة مليارات، وعاد اإىل 4.5  مليارات دوالر، ثم تراجع عام 2008 مع االأ

مليارات يف العام املا�ضي وهي اأرقام اأقل من املطلوب، فنحن لدينا طاقة كبرية مل�ضاعفة هذه 

رقام، ويجب اأن نحقق ذلك خالل فرتة وجيزة.. اأبوابنا يف الوقت احلايل مفتوحة اأمامكم،  االأ

فرتكيا هي بلد اأوروبي واآ�ضيوي واإقليمي مهم بالن�ضبة جلميع دول املنطقة«.

وك�ضف اأن هناك مباحثات مع احلكومة ال�ضعودية ب�ضاأن اإلغاء التاأ�ضريات بني البلدين، 

ردن وجنري مباحثات مع ال�ضعودية واإن  وتابع »األغينا تاأ�ضريات الدخول مع �ضورية ولبنان واالأ

�ضاء اهلل �ضنقوم باإلغاء التاأ�ضريات بيننا، نوؤمن باأننا �ضنزيل جميع احلواجز املوجودة بيننا«.

�شراكة بني القطاعني 

يف اجلل�ضة التي حملت عنوان »الدولة ك�ضريك 

رئي�ضي« ومب�ضاركة الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة الكهرباء 

ال�ضعودية علي الرباك واملدير العام للخطوط العربية 

ع��م��ال  االأ �ضيدة  طالبت  امللحم،  خالد  ال�ضعودية 

التنفيذي لبنك »جلف ون« ناهد  الرئي�ض  ال�ضعودية 

طاهر ب�ضراكة فعالة بني القطاعني العام واخلا�ض 

ومنطقة  ال�ضعودية  يف  ج��م��ايل  االإ ال��ن��اجت  لتح�ضني 

اأهمية اال�ضتثمار يف جماالت  اخلليج، و�ضددت على 

توجه  م�ضتغربة  والكهرباء،  والنقل  التحتية  البنية 

ال�ضريحة الكربى من امل�ضتثمرين نحو جمال العقار 

رباح. كر اأماًنا يف حتقيق االأ على اعتبار اأنه االأ

اخلدمات  و�ضول  �ضرورة  على  طاهر  و�ضددت 

بال�ضعودية  القطاعات  خمتلف  يف  م�ضتحقيها  اإىل 

ا القطاع ال�ضحي، معتربة اأن قرارات خادم  خ�ضو�ضً

المملكة تسعى لجذب 
وترويج االستثمارات 

المحلية واألجنبية لثمانية 
قطاعات رئيسية

أسواق سعودية
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عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني  احلرمني 

خرية مل ترتك اأي فر�ضة ملختلف اجلهات للتهاون  االأ

يف حق املواطن الذي يحظى بعناية كبرية من الدولة، 

موؤكدة اأن التعاون بني القطاعني اخلا�ض والعام يف 

ن. ال�ضعودية مل يرق للمطلوب حتى االآ

والعام  اخلا�ض  القطاع  بني  ال�ضراكة  اأن  وراأت 

اإىل  نحتاج  اخلليج  منطقة  ويف  كبري  دعم  اإىل  حتتاج 

بحلول عام  دوالر  تريليون   1.5 اإىل  ت�ضل  ا�ضتثمارات 

2020، منها 150 مليار دوالر يف البنية التحتية، وهناك 

�ضناديق مت االإعالن عنها من اأجل دعم هذه امل�ضاريع.

امل�ضتثمرين  اأغلب  اجت��اه  اإىل  طاهر  واأ���ض��ارت 

�ضوء  قائلة: »من  العقار،  اإىل  ال�ضعودية واخلليج  يف 

الشراكة الفعالة بين القطاعين 
العام والخاص تحسن الناتج 

اإلجمالي في السعودية والخليج

جمال  يف  يعملون  وم�ضتثمرينا  منطقتنا  اأن  احلظ 

ن�ضاءات على  العقار وال ينظرون اإىل اال�ضتثمار يف االإ

التحتية  البنية  فاإن  معروف  هو  فكما  مربحة،  اأنها 

حتتاج اإىل الكثري من ال�ضرب، وهناك فجوة وا�ضحة 

التي  القطاعات  اأهم  ومن  عالجها،  يتم  اأن  حتتاج 

حت��ت��اج اإىل اال���ض��ت��ث��م��ارات ال���ط���ريان، ال��ك��ه��رب��اء، 

ال�ضناعات البرتوكيماوية«.

امل�شلحة يف عدم فك الربط

اأوف  اإدارة بنك  من جانبه ن�ضح نائب جمل�ض 

اإجراء  بعدم  ال�ضعوديني  ماكرماك  ريت�ضارد  اأمريكا 

العملة  ربط  اأن  اإىل  م�ضرًيا  تغيري على عملتهم،  اأي 

ال�ضعودية يف الوقت احلايل بالدوالر يخدم اأهداف 

اإىل  املا�ضي  يف  حتولوا  بع�ضهم  اأن  موؤكًدا  اململكة، 

اأن هبط ب�ضكل  )اليورو( لكنهم �ضعروا بالندم بعد 

وا���ض��ح، وع��ن��دم��ا حت��دث ا���ض��ط��راب��ات ك��ث��رية من 

ف�ضل اأن يكون هناك �ضرب على الو�ضع احلايل. االأ
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محمد اليامي
كاتب اقت�ضادي

من التحركات االقت�ضادية الالفتة اأخرًيا، ت�ضريع  �ضمو  رئي�ض قطاع »الكورة« 

جلعلها  �ضيمهد  ال��ذي  ن��دي��ة،  االأ تخ�ضي�ض  مللف  ال�ضباب  رعاية 

�ضركات م�ضاهمة، رمبا نراها فيما بعد يف ال�ضوق، اأو بع�ضها الناجح 

ال�ضركات  على  تاأثريها  ف�ضرنى  تفعل  مل  واإذا  ق��ل،  االأ على  الرابح 

ا موؤثرة فيها. التي تتحالف معها، اأو متتلك ح�ض�ضً

ندية الريا�ضية، بداأت تخ�ضع اإىل قوانني ال�ضوق،  اأن االأ ويبدو 

خ  االأ يناف�ض  الذي  تخ�ضي�ضها  يبداأ  اأن  قبل  ال�ضركات حتى  وعامل 

املعيدي يف ال�ضماع عنه وعدم روؤيته.

ندية التي ال تدار  جابة هي اأنه بات وا�ضًحا اأن االأ كيف ذلك؟ االإ

اإدارية ومالية عالية تتعر ب�ضرعة، ومل يعد كافًيا اأن يكون  مبهنية 

يدينون  اأو حتى �ضحفيني  تاريخ عريق،  اأو  لديها زخم جماهريي، 

أسواق سعودية

نار
م

الشيخ صالح كامل:
قلت لـ »ميركل« إنهم لو 

طبقوا أحاديث النبي لما 
حدثت األزمة العالمية

ورئي�ض غرفة جدة واخلبري  ال�ضعودية  ال�ضناعية  التجارية  الغرف  اأكد رئي�ض جمل�ض 

�ضالمي  �ضالمي �ضالح بن عبداهلل كامل اأن اأف�ضل عالج للبطالة يف العامل االإ يف التمويل االإ

�ضالمي واأولها الزكاة وفق امل�ضارف الثمانية التي حددها اهلل  يتمثل يف تطبيق االقت�ضاد االإ

�ضبحانه وتعاىل. 

الرقابة  هيئات  دور  على  االقت�ضادي  جدة  منتدى  اأي��ام  اآخ��ر  خالل  كلمته  يف  و�ضدد 

ال�ضرعية ل�ضبط عمل امل�ضارف وطالب باأن ت�ضارع موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي بتطبيق 

�ضرعية  هيئة  توجد  �ضالمي(:  االإ )االقت�ضاد  عنوان  حملت  التي  اجلل�ضة  يف  وقال  ذلك، 

�ضالمية، ونطالب اأن تكون موجودة  موحدة مطبقة يف ال�ضودان وماليزيا وعدد من الدول االإ

ا يف ال�ضعودية وت�ضتند اإليها موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، كما نطالب بوجود هيئة  اأي�ضً

رقابة �ضرعية يف كل م�ضرف حتى يطمئن امل�ضلمون على اأموالهم وودائعهم، وقال: االقت�ضاد 

�ضف مل يظلم من االقت�ضاديني اأو  �ضالمي فقه كبري ي�ضت�ضري يف حياتنا اليومية، وهو لالأ االإ

مة فنحن نقراأ القراآن وال نتدبره.  ال�ضرعيني فقط، بل من كل االأ

�ضالمية عندما بداأت قبل )38( عاًما كانت ر�ضالة وجتارة، حيث  واأ�ضاف: البنوك االإ

كانت متلك يف ذاك الوقت م�ضتودعات ومتار�ض البيع وال�ضراء، لكن يف الوقت احلايل لو 

نظرنا اإىل الهيكل التنظيمي للبنوك احلالية ال توجد اإدارة م�ضرتيات. 

وا�ضتعر�ض رئي�ض جمل�ض الغرف ال�ضعودية عدًدا من التجارب الرية التي مر بها يف 

ملانية مريكل عندما زارت غرفة جدة اأن هناك  حياته.. فقال: لقد ذكرت اأمام امل�ضت�ضارة االأ

زمة املالية يف العامل )ال تبع ما لي�ض عندك(،  حديًثا نبوًيا لو طبق يف الغرب ملا حدثت االأ

ربط العملة السعودية في الوقت 
الحالي بالدوالر يخدم أهداف المملكة

الطبقة الوسطى الحضرية ستمتد 
لتشمل كل أنحاء المملكة

الطبقة الو�شطى

مري  االأ امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  قال  ا  اأي�ضً املنتدى  ويف 

اإدارة معهد  رئي�ض جمل�ض  بن عبدالعزيز  الفي�ضل  تركي 

�ضالمية اإن القرارات التي اأعلنها  امللك في�ضل للدرا�ضات االإ

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم 

مان للطبقة الو�ضطى التي حتتاج اإىل كثري  متثل حزام االأ

من اخلطوات يف الفرتة املقبلة.واأبان اأن القطاع العام ال 

15 عاًما  ي�ضتطيع ا�ضتيعاب �ضوى مليون مواطن خالل ال� 

املقبلة، من اأ�ضل �ضتة ماليني طالب للعمل، بينما يتوقع اأن 

ي�ضتوعب القطاع اخلا�ض خم�ضة ماليني مواطن خالل ال� 

15 عاًما املقبلة. 

وق��ال:  انتقايل،  جمتمع  ال�ضعودي  املجتمع  اأن  وب��ني 

»اإن الكتلة ال�ضكانية الكربى متثل 85 يف املائة من �ضكان 

اململكة يقطنون املراكز احل�ضرية التي هي حمور التنمية، 

العربية  اململكة  يف  الغد  ملجتمع  �ضا�ضية  االأ ال��ن��واة  وه��ي 

لعل  كبرية  حت��والت  هناك  املجتمع  ه��ذا  ويف  ال�ضعودية، 

اأ�ضبح  االقت�ضادي  اال�ضتقرار  ب�ضبب  املجتمع  اأن  اأهمها 

قادًرا على اأن يحدث حتواًل عميًقا، اأ�ضبحنا جمتمًعا يقوم 

اإىل ظروف اقت�ضادية كبرية،  الذات ونتطلع  على تطوير 

مام«،  والنظرة اإىل �ضلم احلراك االجتماعي م�ضرية اإىل االأ

وقال: »اإن ن�ضاأة الطبقة الو�ضطى احل�ضرية �ضتمتد لت�ضمل 

اململكة، وهذه تزامن معها اال�ضتقرار والراء،  اأنحاء  كل 

واأ�ضبحت ا�ضتهالكية بامتياز، وباتت طموحات النا�ض يف 
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بالوالء لها، ويكر�ضون اأقالمهم خلدمتها.

يف ال�ضركات يجب اأن تخطط ا�ضرتاتيجًيا للم�ضتقبل، واأجربت 

دوًما  هناك  يكون  اأن  ويجب  ذلك،  على  نف�ضها  الناجحة  ندية  االأ

ويجب  الالعبون،  ندية  االأ يف  ويقابلهم  التنفيذيني،  من  ثان  �ضف 

الذكية  ندية  واالأ ال�ضوق،  يف  ا�ضرتاتيجية  حتالفات  هناك  تكون  اأن 

تفعل ذلك.

عمال ال تربح اإال بعد اأن تنفق، مبعنى اأنه يجب  يف عامل املال واالأ

اأن ت�ضتثمر مااًل، ووقًتا، واأن ت�ضتقطب الكفاءات املتخ�ض�ضة، وعاًما 

مكان ا�ضرتداد  بعد عام ت�ضبح عوائد الفوز جمزية، واأ�ضبح يف االإ

من  اأو  احلكومة،  من  ت�ضرف  التي  اجل��وائ��ز  قيمة  عرب  اأُن��ف��ق  ما 

اأع�ضاء  دعم  ا�ضتمرارية  و�ضمان  تنظيم  وعرب  الراعية،  ال�ضركات 

ًيا كان م�ضماهم الوظيفي على  دارة اأو اأع�ضاء ال�ضرف اأو اأ جمل�ض االإ

�ضلم كبار املنتمني للنادي.

ندية الناجحة، �ضتجد على �ضدتها رجال اأعمال، اأو  انظر اإىل االأ

اأ�ضخا�ض يتمتعون بعقليات اإدارية فذة، فال يخ�ضعون ل�ضغط جنم 

العبارة،  اإن �ضحت  يبتزهم  اأو  ي�ضاومهم  اأن  حد  اأوحد، وال ميكن الأ

هم اأنهم نادًرا ما يتعر�ضون للمفاجاآت. واالأ

من  الريا�ضة  »ق��ط��اع  الرفيع  ال��ط��راز  م��ن  م��ايل  خبري  يقول 

اجتاهات  عدة  يف  يبداأ  اأن  ميكنه  بكر،  قطاع  االقت�ضادية  الناحية 

ندية، وتخلق مئات فر�ض العمل، وع�ضرات  حتقق باليني الرياالت لالأ

منها  ي�ضتفيد  ومتو�ضطة  �ضغرية  اأعمال  اأو  �ضركات  ن�ضاء  الإ الفر�ض 

االقت�ضاد الوطني«.

الدباغ:
ال توجد مميزات للمستثمر األجنبي 

تفوق المستثمر السعودي
نفى حمافظ الهيئة العامة لال�ضتثمار عمرو بن عبداهلل الدباغ وجود اأي مميزات للم�ضتثمر 

األف ترخي�ض جتاري مل�ضتثمرين   800 اإىل وجود نحو  ال�ضعودي، م�ضرًيا  جنبي على امل�ضتثمر  االأ

من  املائة  يف   1 متثل  اال�ضتثمار  هيئة  اأ�ضدرتها  اأجنبي  ترخي�ض   7000 نحو  يقابله  �ضعوديني 

جموع اال�ضتثمارات داخل ال�ضعودية، وبني اأن ر�ضالة الهيئة هي »الو�ضول بال�ضعودية اإىل م�ضاف 

اأف�ضل ع�ضر دول يف العامل من حيث تناف�ضية بيئة اال�ضتثمار بنهاية عام 2010م وذلك من خالل 

اإيجاد بيئة عمل �ضحية وجمتمع قائم على املعرفة ومدن اقت�ضادية عاملية جديدة«. واأ�ضار اإىل 

اأن اأول مهمة ركزت عليها الهيئة عند البدء يف تنفيذ ا�ضرتاتيجيتها اجلديدة عام 2005م هي 

ت�ضتخدم يف  موؤ�ضر   300 جانب، ومت ر�ضد  واالأ ال�ضعوديني  امل�ضتثمرين  تواجه  التي  املعوقات  حل 

التقارير الدولية لتقييم تناف�ضية بيئة اال�ضتثمار يف الدول املختلفة، وطوال هذه ال�ضنوات ومركز 

وت�ضريع  لتح�ضني  يعمل بطريقة احرتافية مع كل جهة حكومية  للهيئة  التابع  الوطني  التناف�ضية 

وتطوير اإجراءات واأنظمة اال�ضتثمار وفًقا لكل موؤ�ضر.

اآ�ضيا  اإعادة توجيه جتارتنا وا�ضتثماراتنا جتاه دول 

الرتكيز  اإىل  احلاجة  ثانًيا:  النا�ضئة.  ���ض��واق  واالأ

خذ  االأ والبد من  االقت�ضادي،  التكامل  على حتقيق 

على  امل���ايل  االق��ت�����ض��ادي  التكامل  االع��ت��ب��ار  بعني 

�ضواق  قليمي، وذلك عن طريق �ضبط االأ امل�ضتوى االإ

التحول  ثالًثا:  التحتية.  البنى  يف  والتكامل  املالية 

يف  اأخفقنا  التعليم،حيث  على  الوا�ضع  نفاق  االإ اإىل 

���ض��واق،  االأ يف  للعمل  املوؤهلني  �ضخا�ض  االأ تخريج 

اجلامعات،حيث  يف  للدرا�ضة  قابلة  غري  مهن  وهي 

الرو�ضة و�ضوال  بالتاأهيل من مرحلة  نبداأ  اأن  يجب 

على  ال��رتك��ي��ز  يجب  اجلامعية،كما  امل��رح��ل��ة  اإىل 

مواد بعينها كالريا�ضيات والعلوم. رابًعا: اأن منكن 

الن�ضاء ونوفر الفر�ض لهن ون�ضجعهن على امل�ضاركة 

ال  املحلي.  الناجت  رف��ع  اأج��ل  من  العاملة  القوى  يف 

االقت�ضادي  التنويع  اأهمية  واإغفال  جتاهل  ميكننا 

وتنويع املوارد املحلية للخروج باقت�ضاد قوي، حيث 

القومي«.  الناجت  لزيادة  املتنوعة  البدائل  تتوافر 

امللك  خطة  اإدراج  علينا  »يجب  ال�ضعيدي  واأ�ضاف 

عبداهلل يف اأجندتنا ولي�ض خطة مار�ضال التي تتعلق 

عمار  عادة االإ و�ض����ط و�ضمال اإفريقيا، الإ بال�ضرق االأ

اأو�ضطية  ال�ضرق  الدول  من  الكثري  حيث  والتنمية، 

التي  احلروب  اأثر  على  والتخريب  للدمار  تعر�ضت 

روبرت  وقال  خ��رية«.  االأ الفرتة  املنطقة يف  �ضربت 

ل�ضوؤون  مريكية  االأ وزارة اخلارجية  وكيل  هورمان�ض 

الرابعة  كلمته يف اجلل�ضة  والزراعة خالل  التجارة 

بالبرتول  املتعلقة  امل��وارد  على  االعتماد  ميكن  »ال 

والغاز باعتبارها موارد نا�ضبة، وحول قطاع التعليم 

اأكد هورمان�ض على اأهمية التغيري اجلذري يف قطاع 

االجتاهات  يف  الكوري  بالنموذج  �ضارًبا  التعليم، 

م�ضتقبلية  نظرة  اأج��ل  من  تبنتها  التي  التعليمية 

واإعداد فرد موؤهل ل�ضوق العمل«.

عالية،  مالية  قدرات  منهم  تتطلب  املعي�ضة  اأ�ضاليب 

اأعداد  انخراط  اإىل  الدوافع  اأهم  �ضتكون من  وهذه 

اأكرب فاأكرب تتطلع اإىل االحرتام واملكانة االجتماعية 

ب�ضورة  االجتماعية  وامل�ضاركة  االجتماعي  والتاأثري 

م��ب��ادرة  اأك���ر  اأ�ضبحت  النا�ض  اأن  مبعنى  ع��ام��ة، 

حتواًل  ن�ضهد  ونحن  اليومية،  حياتهم  يف  بامل�ضاركة 

مهما جًدا يف حياة املجتمع ال�ضعودي«. 

االقت�ضاد  ق�ضم  رئي�ض  ال�ضعيدي  نا�ضر  وق��ال 

وال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف م��رك��ز دب��ي ال��ع��امل��ي: »اإن 

التغريات التي حتدث على ال�ضعيد العاملي لها اآثار 

وم�ضتقبلنا،  �ضعوبنا  ويف  اقت�ضادياتنا  يف  عميقة 

ولذلك هي تتطلب تغريات يف النموذج االقت�ضادي 

حريري  ط��ري��ق  توجيه  اأوال:  ن��ق��اط،  رب���ع  الأ وف��ًق��ا 

يف  ف��اع��اًل  دوًرا  اخلليج  دول  تلعب  واأن  ج��دي��د، 
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المــارد..
يغفو قلياًل

أزمة اليابان
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حداث قالت وكالة اأنباء »كيودو« اليابانية اإن الزلزال املدمر  يف اأول رد فعل لها على االأ

نتاج يف  اأ�ضاب احلياة االقت�ضادية بال�ضلل التام من خالل توايل اإعالن ال�ضركات عن وقف االإ

العديد من ال�ضركات، واأنه من املرجح اأن تعاين اليابان من تراجع يبلغ 0.2 باملئة يف اإجمايل 

ول من اأبريل ب�ضبب هذه الكارثة. الناجت املحلي خالل العام املايل الذي يبداأ يف االأ

نتاج يف تقلي�ض حجم االقت�ضاد مبقدار  كما قالت اإنه من املرجح اأن يت�ضبب خف�ض االإ

مبقدار  لالرتفاع  جمدًدا  تدفعه  اأن  ميكن  عمار  االإ اإع��ادة  ن�ضاطات  لكن  مئوية،  نقطة   0.7

ن�ضف نقطة مئوية. 

اأكرث املت�شررين

يليه  الزلزال  اليابان من  املت�ضررة يف  القطاعات  اأكر  قائمة  ال�ضيارات يف  ياأتي قطاع 

لكرتونيات، فمن جهة اأعلنت �ضركة هوندا عن مد وقف اإنتاج م�ضانعها يف اليابان  قطاع االإ

فيما  املوردين،  من  املكونات  على  احل�ضول  يف  �ضعوبات  ب�ضبب  املا�ضي  ال�ضهر  اأواخ��ر  اإىل 

نتاج يف اليابان و�ضط نق�ض يف املكونات والعمال . يجاهد امل�ضنعون اليابانيون ال�ضتئناف االإ

عداد املخ�ض�ضة لكل عميل من ال�ضيارات التي  وقالت ال�ضركة اإنها �ضتعيد النظر يف االأ

2011م يف  يناير  �ضيارة يف  و170  األًفا   69 اأنتجت  اأنها  اإىل  2011م، م�ضرية  مايو  بعد  تنتج 

اليابان اأي نحو ربع اإنتاجها.

من جانبها قالت تويوتا موتورز اأكرب �ضركة ل�ضناعة ال�ضيارات يف العامل اإنها �ضتوا�ضل 

ا  اإغالق م�ضانع التجميع االثنى ع�ضر التابعة لها يف اليابان حتى اأواخر ال�ضهر املا�ضي اأي�ضً

نتاج املتوقف جراء الزلزال ومل حتدد ال�ضركة تاريًخا  قل بعد �ضعوبات يف ا�ضتئناف االإ على االأ

نتاج، مما �ضيوؤدي لفاقد اإنتاج بواقع 95 األف �ضيارة.  للعودة اإىل االإ

�ضركة ني�ضان من جانبها قالت اإن اإنتاج قطع غيار 

وتوت�ضيجي  اأوباما  م�ضانع  يف  ب��داأ  اخل��ارج  يف  ملنتجني 

ويوكوهاما وكيو�ضو وني�ضان �ضانتاي،،واإن اإ�ضالح م�ضنع 

�ضي�ضتغرق فرتة  اليابان  �ضمال  اإيواكي يف  املحركات يف 

األًفا   81 ني�ضان  خ��رى،واأن��ت��ج��ت  االأ امل�ضانع  من  اأط��ول 

باملئة   23 تنتج  حيث  اليابان  يف  يناير  يف  �ضيارة  و851 

من �ضياراتها. وتقدر ال�ضركة فاقد اإنتاج يوم واحد بنحو 

رباح. ملياري ين من االأ

�ضركة  اأعلنت  لكرتونية  االإ ال�ضناعات  �ضعيد  على 

فوجي لل�ضناعات الثقيلة  اأن م�ضانعها اخلم�ضة املنتجة 

طراز  ال�ضيارات  من  نتاجها  الإ غيارها  وقطع  لل�ضيارات 

حتى  �ضتغلق  طوكيو  �ضمايل  جومنا  مقاطعة  يف  �ضوبارو 

تنوي  اأنها  فاأو�ضحت  �ضوين  �ضركة  اأم��ا  اآخ��ر،  اإ�ضعار 

يف  اي��ون  الليثيوم  بطاريات  م�ضنع  ت�ضغيل  ا�ضتئناف 

�ضتة م�ضانع  اإغالق  ي�ضتمر  توت�ضيجي يف حني  مقاطعة 

راي.  بلو  واأق��را���ض  املتكاملة  ال��دوائ��ر  بطاقات  تنتج 

يف  العمل  ا�ضتئناف  توقيت  م��ن  متاأكدة  غ��ري  و���ض��وين 

امل�ضانع، ويورد اإنتاج بع�ض امل�ضانع ملنتجني اآخرين من 

بينهم عمالء يف اخلارج. 

ك��ل ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي س��ت��ق��رؤون��ه��ا 
يف هذا التقرير ميكنكم أن تتوقعوا 
ش���ي���ًئ���ا آخ�����ر ب���ع���ده���ا، ف��ح��ت��ى ك��ت��اب��ة 
ه��ذه السطور لم يكن أف��ق اخلسائر 
االق���ت���ص���ادي���ة ل���ل���ي���اب���ان ق����د ات���ض���ح، 
أسابيع  الذي ضربها منذ  فالزلزال 
ج��ع��ل ت��ق��دي��ر ت��ل��ك اخل��س��ائ��ر صعًبا 
ع��ل��ى اخل���ب���راء أن��ف��س��ه��م، ف��ال��زل��زال 
األقوى يف تاريخ البالد أشبه بإعصار 
ي��ح��م��ل يف داخ��ل��ه م��دًن��ا وب���ل���دان ثم 
ي��ق��ذف ب��ه��ا إل���ى ال��الرج��ع��ة، ولكونه 
يتحرك مبياهه وق��راه ف��إن توقع ما 
سيقف عنده يبدو ضرًبا بالغيب ال 
عن  سنتحدث  لكننا  ت��وق��ع��ه،  مي��ك��ن 
وأكثرها  وال��ت��وق��ع��ات،  اخلسائر  أب��رز 

شيوًعا بني احملللني.
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نتاج مازال متوقًفا يف م�ضنع يف مقاطعة اإيواتي الذي   وقالت تو�ضيبا اإن االإ

ينتج رقائق اإل.اإ�ض.اإي التي ت�ضتخدم يف املعاجلات الدقيقة وجم�ضات ال�ضور، 

عادة ت�ضغيل امل�ضنع ولكن ال يوجد اإطار زمني ال�ضتئناف  وكان العمل قد بداأ الإ

�ضا�ضات  نتاج  الإ اليابان  يف  م�ضنع  يف  جتميع  خط  اإن  تو�ضيبا  وقالت  نتاج،  االإ

البلور ال�ضائل )اإل.�ضي.دي( ال�ضغرية للهواتف الذكية واأجهزة اأخرى �ضيغلق 

الت التالفة، وقالت كانون اأكرب �ضركة منتجة للكامريات  �ضالح االآ ملدة �ضهر الإ

و�ضي�ضتمر  �ضيتوقف  الثالثة  املحلية  الكامريات  العمل يف م�ضانع  اإن  الرقمية 

قل، وقالت اإنها جتد �ضعوبة يف احل�ضول على  اإغالق م�ضنعني منهما على االأ

القطع الالزمة.

نتاج مغلقة  من جانبها قالت �ضركة نيكون اإن اأربعة من م�ضانع االإ

الكامريات  اإنتاج  التاأثري على  ولكن  الدقيقة  للمعدات  اثنان  بينها  من 

جهزة يجري يف تايالند،  والعد�ضات طفيف مبا اأن اإنتاج معظم هذه االأ

بانا�ضونيك  عادة فتح امل�ضانع، وقالت  ومل ت�ضع نيكون جدواًل زمنًيا الإ

وحدات  م�ضانع  ذلك  يف  مبا  اليابان  �ضمال  يف  م�ضانعها  من  ًي��ا  اأ اإن 

ج��زاء  االأ من  وغريها  ال�ضوئية  قرا�ض  االأ على  البيانات  وكتابة  ق��راءة 

�ضرار  لكرتونية والكامريات الرقمية واملعدات ال�ضوتية مل يتعر�ض الأ االإ

�ضالح البنية التحتية.  ج�ضيمة ولكن ا�ضتئناف العمل �ضيحتاج وقًتا الإ

اأوقفت  اأنها  للرقائق  منتجة  �ضركة  اأكرب  ريني�ضا�ض خام�ض  وقالت 

نتاج.  العمل يف ثمانية من م�ضانعها واأنها ال تعلم متى �ضت�ضتاأنف االإ

واأعلنت �ضني اإيت�ضو كميكال اأكرب منتج لرقائق ال�ضيليكون اإن اثنني 

تذكر  ومل  متوقًفا،  م��ازال  ت�ضرًرا  املناطق  اأك��ر  ق��رب  م�ضانعها  من 

ال�ضركة متى �ضوف ت�ضتاأنف الت�ضغيل، الفتة اإىل اأن بع�ض الرقائق التي 

تنتج يف امل�ضنع ت�ضحن اإىل �ضركات الرقائق يف اخلارج وحتاول ال�ضركة 

نتاج من م�ضانع اأخرى لتعوي�ض النق�ض، فيما ذكرت �ضركة  زيادة االإ

جامكو التي ت�ضنع مطابخ الطائرة بوينج 787 درمياليرن اأن الت�ضليم 

قد يتاأخر اإذا تفاقم �ضح البنزين.

á«ŸÉY ..ôFÉ°ùÿG

اليابان  يف  التكنولوجية  القطاعات  من  العديد  اأن  ا  اأي�ضً يبدو 

�ضيتاأثر اإنتاجها اإىل حد كبري، من �ضرائح الذاكرة اإىل الطائرات مروًرا 

عقب  طوكيو  بور�ضة  �ضهدت  اأن  بعد  الكهربائية  دوات  واالأ بال�ضيارات 

الزلزال حالة من الهلع احلقيقي بعد انهيار موؤ�ضر نيكاي ب�٪10.55، 

حمطة  يف  امل�ضاكل  تزايد  من  متخوفني  لبيعها  �ضهم  االأ مالكو  وتهافت 

اإىل م�ضتوى  �ضعاع  االإ ن�ضبة  ارتفاع  واإعالن احلكومة  النووية  فوكو�ضيما 

لكرتونيات مثل �ضوين  خطري، فرتاجعت قيمة اأ�ضهم �ضركات ت�ضنيع االإ

 866 اإىل  وب���٪11.27  ينا  لتبلغ 2،3224  ب���٪8.86  تباًعا  وبانا�ضونيك 

يًنا، وقالت احلكومة اليابانية اإنه مع اإغالق اأو تدمري مرافئ ومطارات 

�ضافة اإىل حالة ال�ضدمة العامة بني  وتوقف العمل يف بع�ض امل�ضانع باالإ

ال�ضكان، فاإن الكارثة لها اأثر »كبري« على الن�ضاط االقت�ضادي 

يف كل اأنحاء البالد، ومن املتوقع اأن تعاين �ضناعات عدة من 

اأو يوؤخر  �ضعار  اأو املكونات »مما قد يرفع االأ نق�ض يف القطع 

دوات املف�ضلة« لدى امل�ضتهلكني. نتاج يف االأ االإ

واأ�ضارت �ضركة »�ضي اإل اإ�ض اإيه« لل�ضم�ضرة واال�ضتثمارات 

لكرتونية  اإىل اأن ال�ضركات اليابانية توؤمن 40٪ من املكونات االإ

كبري  ل��ع��دد  امل�����ض��در  البلد  ه��ي  ال��ي��اب��ان  اأن  ال��ع��امل،ك��م��ا  يف 

»تو�ضيبا«. �ضنع  من  معظمها  للذاكرة،  »ناند«  �ضرائح  من 

»ناند«  �ضريحة  �ضعر  اأن  اإىل  ايكت�ضا„«  »درام  موقع  واأ�ضار 

ب�ضعة 32 غيغابايت ارتفع ب�18٪، وذلك بعد اإعالن توقف 

العمل يف م�ضنع املجموعة يف منطقة ايواتي املت�ضررة 

من الزلزال، ورغم اأن »تو�ضيبا« اأكدت اأن م�ضنعها 

يف �ضنة 2002م اأغلقت اليابان 54 مفاعاًل نووًيا،واأدى ذلك اإىل ارتفاع 

الطلب الياباين على النفط مبقدار 11 باملئة اأدت بدورها اإىل االرتفاعات 

التي �ضهدتها �ضنة 2003 يف اأ�ضعار النفط العاملية.

ويف �ضنة 2007م، اأغلقت اليابان اأكرب مفاعالتها النووية )كا�ضيوازاكي 

ا يف ارتفاعات  /كاريو( وا�ضتمر مغلًقا حتى نهاية 2009، وت�ضبب ذلك اأي�ضً

زمة االقت�ضادية العاملية  تاريخية على النفط مل حتد من وتريتها �ضوى االأ

التي �ضربت العامل يف الن�ضف الثاين من عام 2008م.

من التاريخ

شركات التأمين األكثر تضرًرا 
تليها اإللكترونيات

أسواق عالمية
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الو�ضع  يقيمون  يزالون  ال  امل�ضوؤولني  اأن  اإال  كبرية  �ضرار  الأ يتعر�ض  مل 

ميكن  متى  يعلمون  ال  وهم  االرت��دادي��ة،  الهزات  اآث��ار  من  يتخوفون  اإذ 

نتاج. ا�ضتئناف االإ

وحتتاج امل�ضانع عالوة على ذلك اإىل مواد اأولية و�ضبكة نقل عاملة 

ومدى  الكارثة  حجم  اأن  والكهرباء،اإال  املحروقات  توفر  يتطلب  مما 

�ضرار التي تعر�ضت  امتدادها فر�ضا تقنني الوقود وتيار الكهرباء ب�ضبب االأ

النووية. املحطات  بع�ض  يف  العمل  توقف  ب�ضبب  اأو  التحتية  البنى   لها 

اأنها  اأعلنت  اليابان  يف  لكرتونيني  االإ املطورين  اأب��رز  »���ض��وين«  �ضركة 

تقييم  بانتظار  وذلك  مواقع  ثمانية  يف  منه  حدت  اأو  اإنتاجها  »اأوقفت 

البطاريات  اإن��ت��اج  ت�ضمل  ج�����راءات  االإ ه��ذه  اأن  مو�ضحة  ����ض���رار،  االأ

و»ب��ل��و-راي«. دي«  يف  وال����»دي  دي«  ال�»�ضي  واأق��را���ض  لل�ضحن   القابلة 

و»كانون«  و»نيكون«  و»فوجيفيلم«  »بانا�ضونيك«  �ضركات  اأغلقت  كما 

والت�ضونامي مما  الزلزال  من  املت�ضررة  املناطق  جميعها م�ضانعها يف 

يعرقل اإنتاج اأجهزة ت�ضوير وعد�ضات رقمية.

علقت  فقد  العامل،  يف  ال�ضيارات  م�ضنعي  اأكرب  اأحد  »تويوتا«  اأما 

نتاج يف جميع م�ضانعها. االإ

مريكية لت�ضنيع الطائرات التي تتزود  واأعلنت جمموعة »بوينغ« االأ

بقطعها من اليابان اأن تقييم الكارثة جار، م�ضيفة اأنه مل يتم احلديث 

اأنها اأعربت عن قلقها  عن اأ�ضرار ج�ضيمة يف امل�ضانع اإثر الكارثة. اإال 

زمة اأ�ضابيع عدة. من تاأثر اإمدادها بالقطع يف حال ا�ضتمرت االأ

من جهته، اعترب �ضريو ارم�ضرتونغ خبري اقت�ضاديات �ضرق اأ�ضيا يف 

جامعة اأ�ضرتاليا اأن »اليابان لديها قدرة اأكرب على التعاطي مع الكارثة 

نها ا�ضتخل�ضت العرب من زلزال كوبي )1995 واأ�ضفر عن 6400 قتيل(  الأ

ا بف�ضل اقت�ضادها املتقدم«. واأي�ضً

التاأمني.. �ضرر بالغ

����ض���رك���ات ال���ت���اأم���ني ت�������ض���ررت ك����ث����ريًا، ف��ق��د اأع���ل���ن���ت ���ض��رك��ة 

لن  ن��واع��ه��ا  اأ بجميع  ال��ت��اأم��ني  ���ض��رك��ات  اأن  ال��ت��اأم��ني  ع���ادة  الإ ري«  »�ضوي�ض 

اأو  اليابان  يف  النووي  »فوكو�ضيما«  مبفاعل  حلقت  التي  اخل�ضائر  تتحمل 

غريها. اأو  الرتبة  ي�ضيب  اإ�ضعاعي  ت�ضرب  ح��دوث  مثل  الناجمة  ���ض��رار   االأ

يف  التاأمني  عادة  الإ �ضركة  اأكرب  لثاين  التنفيذي  الرئي�ض  ليبه،  �ضتفان  وقال 

و�ضاع  االأ ت�ضونامي جعلت  تبعها من موجات  وما  الزلزال  كارثة  »اإن  العامل: 

مر �ضي�ضتغرق الكثري من الوقت  يف اليابان معقدة للغاية «، م�ضرًيا اإىل اأن االأ

للبدء يف اإجراء تقييم تكاليف اخل�ضائر والتعوي�ضات«.

الكارثة  �ضببتها  التي  املعاناة  من  قلقه  عن  نف�ضه  الوقت  يف  واأع��رب 

هذا  مع  التعامل  يف  ال�ضكان  م�ضاعدة  �ضيكون  ن  االآ ال�ضركة  دور  اأن  موؤكًدا 

احلدث املاأ�ضاوي.

يف  اخل�ضائر  �ضيغطي  الياباين  ال�ضيادي  ال�ضندوق  اأن  ليبه  واأو�ضح 

اأن  اإىل  ت�ضونامي، م�ضرًيا  اأو  الزلزال  املت�ضررة من  �ضواء  ال�ضكنية  املباين 

حني  يف  ال�ضدد  هذا  يف  التزامات  اأي  تتحمل  لن  التاأمني  اإع��ادة  �ضركات 

ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  خ�ضائر  قيمة  اخلا�ضة  التاأمني  �ضركات  تتحمل 

اأن  ال�ضركة  اأو�ضحت  املقابل  ت�ضونامي،ويف  اأو  ال��زل��زال  ج��راء  املرتتبة 

م�ضوؤولية  من  �ضتكون  ال��زل��زال  ب�ضبب  احلرائق  عن  الناجمة  اخل�ضائر 

�ضركات اإعادة التاأمني،فيما تراجعت اأ�ضهم �ضركة »�ضوي�ض ري« بن�ضبة ٪6 

ومعها اأ�ضهم �ضركات قطاع التاأمني امل�ضجلة يف البور�ضة ال�ضوي�ضرية منذ 

وقوع الكارثة اليابانية.

ا ترتفع  مكونات الكمبيوتر اأي�شً

ا وا�ضلت اأ�ضعار مكونات تكنولوجية اأ�ضا�ضية ارتفاعها بعد الزلزال  اأي�ضً

ملكونات  املنتجة  ال�ضركات  من  اليابانية  ال�ضركات  ع�ضرات  اأغلقت  اأن  بعد 

ا املوانئ الناقلة لتلك الب�ضاعة ومكوناتها  لكرتونيات،يف حني ت�ضررت اأي�ضً االإ

�ضل�ضلة  انقطاع  اأمد  طول  احتمال  ودفع  �ضالحها،  الإ اأ�ضهر  عدة  و�ضتحتاج 

لكرتونية  االإ للمكونات  بديلة  م�ضادر  عن  للبحث  العاملية  ال�ضركات  مداد  االإ

ب�ضكل خا�ض وهو القطاع الذي مازالت اليابان تهيمن عليه.
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بحاث اأي.اإت�ض.اإ�ض اإي �ضابالي اإن الزلزال وتوابعه قد  وقالت �ضركة االأ

يف  كبري  ارتفاع  واإىل  لكرتونية  االإ املكونات  بع�ض  يف  كبري  نق�ض  اإىل  ي��وؤدي 

�ضعار: واأ�ضافت: »يف حني مل ترد �ضوى تقارير حمدودة عن اأ�ضرار فعلية  االأ

والنقل  املوا�ضالت  على  ثر  االأ اأن  اإال  لكرتونية  االإ املكونات  اإنتاج  من�ضاآت  يف 

م��دادات  االإ نق�ض  اإىل  ي��وؤدي  ما  م��دادات  االإ تعطيل  عن  �ضي�ضفر  والكهرباء 

�ضعار«. وارتفاع االأ

وتنتج اليابان خم�ض اأ�ضباه املو�ضالت يف العامل ومنها 40 باملئة من رقائق 

الكمبيوتر  اإىل  الذكية  التليفون  اأجهزة  من  �ضيء  كل  يف  امل�ضتخدمة  الذاكرة 

انقطعت  اإذا  حتى  اإن��ه  ال�ضركة  وقالت  العادية،  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحي 

النق�ض  فاإن  فقط  اأ�ضبوعني  ملدة  الزلزال  ب�ضبب  املو�ضالت  اأ�ضباه  �ضحنات 

�ضعار �ضي�ضتمر حتى الربع الثالث من العام. وارتفاع االأ

املفاعالت النووية..  والتخوف العربي

جزًرا  اأ�ضبح  فالعامل  املعروف  هو  كما  بها  خا�ضة  لي�ضت  اليابان  اأزم��ة 

التخوف  ذلك  ومن  خ��ري��ات،  االأ على  يوؤثر  جزيرة  يف  يحدث  وما  مت�ضابكة 

ن من املفاعالت النووية، فقد اأثار خطر وقوع كارثة نووية كبرية  الوا�ضح االآ

تعزيز  اإىل  �ضارعت  التي  وروب��ي��ة  االأ ال��دول  من  العديد  خم��اوف  اليابان  يف 

وروبية اإىل اجتماع  عمليات املراقبة على املفاعالت. فيما دعت املفو�ضية االأ

ل�ضلطات الدول املعنية بال�ضالمة النووية، اإ�ضافة اإىل متخ�ض�ضني يف املجال 

جميع  �ضوي�ضرا  اليابان،وعلقت  يف  و���ض��اع  االأ من  العرب  ا�ضتخال�ض  بهدف 

يف  ع�ضاء  االأ الدول  جميع  النم�ضا  النووية،ودعت  حمطاتها  جتديد  م�ضاريع 

النووية،وطالبت فرن�ضا  اإجراء فحو�ض على املحطات  اإىل  وروبي  االأ االحتاد 

يطالية اإن كارثة اليابان تثري قلًقا  مب�ضتوى �ضالمة اأعلى، وقالت احلكومة االإ

لكنها  وروب��ي،  االأ النووي لالحتاد  النظام  الدخول يف  ترغب يف  واإنها  كبرًيا 

ملانية  تنتظر املزيد من املعلومات حول مفاعالته، فيما اأعلنت امل�ضت�ضارة االأ

النووية  املفاعالت  تعليق خطط متديد فرتة عمل  اعتزامها  اأجنيال مريكل 

خمت�ضة  وكالة  الفنلندية  احلكومة  كلفت  اأ�ضهر،بينما  ثالثة  ملدة  ملانية  االأ

مان النووي مبهمة اإدارة خطط الطوارئ مبحطات الطاقة النووية. باالأ

النووية  امل�ضاريع  �ضالمة  ب�ضاأن  جدية  اأ�ضئلة  اليابانية  الكارثة  واأث��ارت 

اإقبااًل  �ضهدت  العربية،  ال��دول  ذلك  يف  مبا  البلدان،  من  املزيد  اأن  خا�ضة 

توقيع  ذلك  ومن  خ��رية،  االأ ال�ضنوات  يف  الطاقة  من  النوع  هذا  على  كبرًيا 

تعقده  ال��ذي  التا�ضع  هو  ال��ن��ووي،  امل��دين  للتعاون  اتفاًقا  واليابان  ردن  االأ

من  املئة  يف   95 ي�ضتورد  الذي  ردن  االأ املجال،وي�ضعى  هذا  يف  عمان 

النووية بحلول  اأوىل حمطاته  اإىل جتهيز  حاجاته يف جمال الطاقة، 

وال�ضعودية  الكويت  وهي  خليجية  دول  ثالث  اأب��دت  2015،كما  عام 

ال��ن��ووي��ة. ال��ط��اق��ة  ن��ت��اج  الإ حم��ط��ات  ببناء  اهتمامها  م������ارات،   واالإ

كون�ضور�ضيوم  اختارت  اأنها   2009 عام  نهاية  يف  م��ارات  االإ واأعلنت 

نووية  مفاعالت  اأربعة  ن�ضاء  الإ اجلنوبية«  »كوريا  كبكو  �ضركة  تقوده 

وهو م�ضروع تبلغ كلفته 20،4 مليار دوالر،ووقعت الكويت، التي حتتل 

للتعاون  اتفاًقا  للنفط،  امل�ضدرة  ال��دول  الئحة  على  الرابعة  املرتبة 

على  نووية  مفاعالت  اأربعة  بناء  نيتها  واأعلنت  اليابان،  مع  النووي 

مدى ال�ضنوات ال�12 املقبلة. ووافقت ال�ضعودية، التي ت�ضم نحو خم�ض 

االحتياطات النفطية املعروفة يف العامل، على توقيع اتفاقية للتعاون 

النووي مع فرن�ضا، ما يف�ضح يف املجال اأمام م�ضاعدة فرن�ضية »لتطوير 

اال�ضتخدامات ال�ضلمية للطاقة النووية.

ويرجع هذا االهتمام العربي اخلليجي بالطاقة النووية اإىل اأنها 

توليد  اأ�ضكال  من  مثيالتها  مع  التكلفة  حيث  من  جيًدا  مناف�ًضا  تعد 

الكهرباء،كما اأن تكاليف الوقود ملحطات الطاقة النووية ت�ضكل ن�ضبة 

�ضئيلة من اإجمايل تكاليف التوليد وعلى الرغم من ذلك فاإن التكاليف 

كرب يف تلك املحطات التي تعمل بالفحم. الراأ�ضمالية هي االأ

ماكن قادرة على املناف�ضة  كما تعد الطاقة النووية يف كثري من االأ

مع الوقود الباطني لتوليد الكهرباء على الرغم من التكاليف املرتفعة 

ن�ضبًيا واحلاجة اإىل ا�ضتيعاب تكلفة التخل�ض من النفايات وتكاليف 

وقف الت�ضغيل. 

امل�شتقبل للغاز امل�شال

ا�ضتخدام  هو  القادمة  الفرتة  يف  اليابان  اأم��ام  احلل  و�ضيكون 

الطاقة  فريق  يف  املدير  مو�ضيكر  ارنون  اأعلنه  ملا  وفًقا  امل�ضال  الغاز 

يف موؤ�ض�ضة الت�ضنيفات االئتمانية فيت�ض اأن »اأي حتول عن ا�ضتخدام 

الطاقة النووية من املرجح اأن يكون ل�ضالح توليد الكهرباء با�ضتخدام 

الغاز الطبيعي امل�ضال وهو خري البدائل يف التطبيق العملي من حيث 

خف�ض االنبعاثات الكربونية«.

ومهما حدث فعلى العامل اأال يقلق فاليابان �ضت�ضحو من اأزمتها 

ب�ضرعة.. اإنها جمرد اإغفاءة ملارد يجهد نف�ضه كثرًيا.

أسواق عالمية
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تعزيز مستويات 
التنمية في المملكة

األوامر امللكية

كتب: شجاع البقمي
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· صرف راتب شهرين 
· إنشاء 500 ألف وحدة سكنية 

· إعانة الباحثين عن العمل 
· رفع قيمة القرض العقاري

ص�����در م��ن��ت��ص��ف ال���ش���ه���ر امل����اض����ي أوام�������ر م��ل��ك��ي��ة، 
الدولة  موظفي  جلميع  شهرين  رات��ب  بصرف  قضت 
م��ن م��دن��ي��ني وع��س��ك��ري��ني، إض��اف��ة إل���ى ص���رف مكافأة 
ش��ه��ري��ن جل��م��ي��ع ط���الب وط��ال��ب��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي. 

اعتمد  العمل، فقد  الباحثني عن  أم��ا فيما يخص 
صرف مخصص مالي قدره ٢٠٠٠ ريال للباحثني 

واخل��اص،  القطاعني احلكومي  العمل يف  عن 
ف��ي��م��ا اع��ت��م��د احل���د األدن�����ى ل���ألج���ور لكافة 

 ٣٠٠٠ ب������  ال�����دول�����ة  ال���ع���ام���ل���ني يف  ف����ئ����ات 
آالف ري���ال ش��ه��رًي��ا، وه���ي ق����رارات كفيلة 

اململكة ودف��ع احل��راك  التنمية يف  بتعزيز 
االقتصادي إلى جهة التفعيل والتنفيذ.

وامر باعتماد بناء 500 األف وحدة �ضكنية بكافة مناطق  من ناحية اأخرى، ق�ضت االأ

التنمية  �ضندوق  قر�ض  قيمة  رفع  اإىل  اإ�ضافة  ريال،  مليار   250 مبلغ  وتخ�ضي�ض  اململكة 

العقارية من 300 األف ريال اإىل 500 األف ريال.

وامر امللكية باعتماد 16 مليار ريال لوزارة ال�ضحة لتنفيذ وتو�ضعة عدد  كما ق�ضت االأ

ورام والقلب. مرا�ض االأ من امل�ضت�ضفيات وتعزيز الرعاية ال�ضحية الأ

ل��وزارة  ع�ضكرية  وظيفة  األ��ف   60 با�ضتحداث  وام���ر  االأ ق�ضت  م��ن��ي،  االأ ال�ضاأن  ويف 

كافة  من  احلالية  املالية  بال�ضنة  املعتمدة  الع�ضكرية  الوظائف  ترفع  فيما  الداخلية، 

القطاعات الع�ضكرية اإىل الرتبة التالية.

وامر امللكية الكرمية: ون�ضتعر�ض من خالل  هذا العدد هذه االأ

رواتب ومكافاآت و�ض�ضات للموظفني والطالب والباãMني عن العمل

وع�ضكريني مدنيني  من  الدولة  موظفي  جلميع  �ضهرين  راتب  • �ضرف 
احلكومي. العايل  التعليم  وطالبات  طالب  جلميع  �ضهرين  مكافاأة  • �ضرف 

يف  العمل  عن  للباحثني  �ضهرًيا  ريال   2000 قدره  مايل  خُم�ض�ض  �ضرف  اعتماد   •
عطاء الفر�ضة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثني  القطاعني العام واخلا�ض، والإ

ا�ضتحقاقها،  ل�ضوابط  ومطابقتها  بياناتها  �ضحة  من  والتاأكد  وح�ضرها،  العمل،  عن 

فيكون  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  لها  الالزمة  التنفيذية  القرارات  واتخاذ 

�ضراع با�ضتكمال ا�ضتقبال  ال�ضرف اعتباًرا من 1433/1/1ه�. وتوجيه وزارة العمل باالإ

اململكة،  مناطق  كافة  يف  العمل  عن  للباحثني  ال�ُضبل  كافة  وتهيئة  الطلبات،  وت�ضجيل 

واالإعالن عن ذلك، ولن يقبل يف هذا اأي ت�ضويف اأو تاأخري.

بثالثة  ال�ضعوديني  من  الدولة  يف  العاملني  فئات  كافة  لرواتب  دنى  االأ احلد  اعتماد   •
جراءات  واأن ت�ضتكمل االإ اآالف ريال �ضهرًيا بعد ا�ضتكمال زيادة بدالت غالء املعي�ضة، 

النظامية الالزمة حيال ذلك ب�ضكل عاجل.

توفÒ م�ضاcن ورفع قرو�ص �ضندو¥ التنمية العقارية

مبلغ  وتخ�ضي�ض  اململكة،  مناطق  كافة  يف  �ضكنية  وح��دة  األ��ف   500 بناء  اعتماد   •
تنفيذ  �ضكان م�ضوؤولية  لالإ العامة  الهيئة  وتتوىل  ريال،  مليار   250 لذلك قدره  اإجمايل 

هذا امل�ضروع.

ووزير  املالية،  ووزير  والقروية،  البلدية  ال�ضوؤون  وزير  برئا�ضة  اإ�ضرافية  جلنة  تكّون   •
لذلك،  الالزمة  الرتتيبات  لو�ضع  �ضكان(  لالإ العامة  )الهيئة  والتخطيط  االقت�ضاد 

�ضراف على هذا امل�ضروع والرفع لنا بتقرير �ضهري. واالإ

ووزير  والقروية،  البلدية  ال�ضوؤون  وزير  �ضمو  مع  االجتماع  اململكة  مناطق  اأمراء  • على 
على  للعمل  �ضكان،  لالإ العامة  الهيئة  وحمافظ  والتخطيط،  االقت�ضاد  ووزي��ر  العدل، 

�ضكان، كل يف منطقته، وت�ضهيل مهمة اال�ضتفادة منها  العامة لالإ للهيئة  اأرا�ٍض  اإيجاد 

جراءات العاجلة الإجناز ذلك، والرفع لنا مبا يتم بهذا ال�ضاأن  لهذا الغر�ض، واتخاذ االإ

اأواًل باأول، التخاذ ما نراه منا�ضًبا.

�7
العدد 54 - إبريل 2011م



قضية العدد

والقروية،  البلدية  ال�ضوؤون  وزارة  من  جلنة  ت�ضكل   •
العامة  والهيئة  امل��ال��ي��ة،  ووزارة  ال��ع��دل،  ووزارة 

فيها  تتوافر  ال  التي  م��اك��ن  االأ حل�ضر  �ضكان،  لالإ

وح��دات  تنفيذ  احلاجة  وتتطلب  حكومية،  اأرا����ضٍ 

ال��الزم  ات��خ��اذ  املالية  وزارة  وعلى  فيها،  �ضكنية 

لتوفريها ب�ضكل عاجل.

على للقر�ض ال�ضكني من �ضندوق  • رفع قيمة احلد االأ
التنمية العقارية من 300 األف ريال اإىل 500 األف 

ريال اعتباًرا من تاريخه.

• على وزارة املالية تغطية مقدار الدعم املقرتح لراأ�ض 
قيمة  رف��ع  تاأثري  ع��دم  ي�ضمن  مبا  ال�ضندوق  م��ال 

قرو�ض  من  املمنوحني  عدد  على  ال�ضكني  القر�ض 

ال�ضندوق.

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ضاد

ترتبط  الف�ضاد«،  ملكافحة  الوطنية  »الهيئة  اإن�ضاء   •
بامللك مبا�ضرة.

للهيئة  رئي�ًضا  ال�ضريف  عبداهلل  بن  حممد  ُيعني   •
الوطنية ملكافحة الف�ضاد مبرتبة وزير.

باأي  الهيئة  تزويد  اجلهات  تلك  وعلى  املواطنني، 

مهام  �ضمن  تدخل  اإداري����ة  اأو  مالية  مالحظات 

الهيئة.

الرعاية ال�ضحية

لتنفيذ  ال�ضحة  لوزارة  ريال  مليار   16 مبلغ  • اعتماد 
وتو�ضعة ما يلي:

1� مدينة امللك فهد الطبية بالريا�ض: اإن�ضاء مركزين 

الع�ضبية،  للعلوم  وطني  ومركز  والقلب،  ورام،  ل��الأ

وم��رك��ًزا  اإ�ضافًيا،  �ضريًرا   )850( جمموعة  مب��ا 

دارة و�ضكن للمدينة. �ضافة ملبنى لالإ بحاث، باالإ لالأ

لت�ضمل  املكرمة:  الطبية مبكة  امللك عبداهلل  2� مدينة 

اإن�ضاء  اإىل  ���ض��اف��ة  ب��االإ التخ�ض�ضي،  امل�ضت�ضفى 

ورام، والعلوم  ع�ضاء، واالأ مراكز للقلب، وزراعة االأ

طفال،  واالأ وال��والدة  للن�ضاء  وم�ضت�ضفى  الع�ضبية، 

لت�ضبح  تاأهيلي،  وم�ضت�ضفى  للعيون،  وم�ضت�ضفى 

 )200( و  �ضريٍر،   1500 للمدينة  ال�ضريرية  ال�ضعة 

بحاث، ومبنى  عيادة خارجية، وخمترب مركزي لالأ

دارة، و�ضكن للمدينة. لالإ

• على رئي�ض الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ضاد، ورئي�ض 
التنظيم  و���ض��ع  ال����وزراء  مبجل�ض  اخل���رباء  هيئة 

ال��وزراء  جمل�ض  من  ي�ضدر  اأن  على  بها،  اخلا�ض 

خالل ثالثة اأ�ضهر من تاريخ اأمرنا هذا.

احلكومية،  القطاعات  كافة  الهيئة  مهام  ت�ضمل   •
اإليها  وت�ضند  كان،  من  كائٌن  ذلك  من  ي�ضتثنى  وال 

اخلا�ضة  والتعليمات  وام��ر  االأ تنفيذ  متابعة  مهام 

بال�ضاأن العام، ويدخل يف اخت�ضا�ضها متابعة اأوجه 

داري واملايل. الف�ضاد االإ

ورئي�ض  ال��وزراء،  جمل�ض  رئا�ضة  ديوان  رئي�ض  • على 
ذات  وام���ر  االأ بكافة  الهيئة  تزويد  امللكي  ال��دي��وان 

ال�ضلة مبهامها، وعلى جميع الوزارات واملوؤ�ض�ضات 

بكل  للهيئة  ال��رف��ع  وغ��ريه��ا  احلكومية  وامل�ضالح 

تنفيذها  وم��دة  وعقودها  لديها  املعتمدة  امل�ضاريع 

و�ضيانتها وت�ضغيلها.

الرقابية  اجل��ه��ات  باخت�ضا�ضات  خ���الل  االإ دون   •
تلك  م��ع  ال���الزم  بالتن�ضيق  الهيئة  تقوم  خ���رى  االأ

وم�ضالح  ال��ع��ام  ال�����ض��اأن  يخ�ض  فيما  اجل��ه��ات 

قضية العدد
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بالدمام،  تخ�ض�ضي  م�ضت�ضفى  اإن�ضاء  لت�ضمل  ال�ضرقية:  باملنطقة  الطبية  خالد  امللك  مدينة   �3

للقلب،  ومراكز  ورام،  واالأ ع�ضاء  االأ زراعة  ومركز  للعيون،  التخ�ض�ضي  الظهران  وم�ضت�ضفى 

بحاث، و200 عيادة  والعلوم الع�ضبية، وم�ضت�ضفى تاأهيلي، مبا جمموعه 1500�ضرير، ومركز لالأ

دارة، و�ضكن للمدينة. خارجية، ومبنى لالإ

4� مدينة امللك في�ضل الطبية خلدمة مناطق اململكة اجلنوبية: لت�ضمل اإن�ضاء م�ضت�ضفى تخ�ض�ضي 

ورام، وم�ضت�ضفى للعيون، وم�ضت�ضفى تاأهيلي، مبا  باأبها، ومراكز للقلب، والعلوم الع�ضبية، واالأ

و�ضكن   ، دارة  ل��الإ ومبنى  عيادة خارجية،  و200  بحاث،  لالأ ومركًزا  �ضريًرا،    1350 جمموعه 

للمدينة.

مري حممد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطبية خلدمة مناطق اململكة ال�ضمالية:  5� مدينة االأ

والقلب،  ورام،  ل��الأ مراكز  واإن�ضاء  باجلوف،  التخ�ض�ضي  عبدالعزيز  امللك  م�ضت�ضفى  لت�ضمل 

والعلوم الع�ضبية، وم�ضت�ضفى للعيون، وم�ضت�ضفى تاأهيلي لت�ضبح اإجماليها 1000 �ضرير، و 200 

دارة، و�ضكن للمدينة. عيادة خارجية، ومبنى لالإ

6 � اإن�ضاء مراكز للعناية املركزة يف املدن الطبية وامل�ضت�ضفيات التخ�ض�ضية واملرجعية يف عدد من 

مدن اململكة.

7 � ا�ضتكمال من�ضاآت يف م�ضت�ضفى امللك خالد التخ�ض�ضي للعيون بالريا�ض.

على يف برنامج »متويل امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة« يف وزارة املالية من 50 مليون ريال اإىل  - رفع احلد االأ

200 مليون ريال، واأن ُينفذ ذلك فوًرا.

القطاع الع�ضكري )وظائف وترقيات(

- اإحداث 60 األف وظيفة ع�ضكرية لوزارة الداخلية، على اأن يتم حتديد الرتب، وعدد كل رتبة 

بالتن�ضيق بني وزارة الداخلية ووزارة املالية.

- رفع الوظائف الع�ضكرية املعتمدة مبيزانية ال�ضنة املالية احلالية 1433/1432ه��� التي ي�ضغلها 

فراد يف كافة القطاعات الع�ضكرية  م�ضتحقو الرتقية � وقت �ضدور اأمرنا هذا � من ال�ضباط واالأ

منية اإىل الرتبة التالية. واالأ

فراد من  - تتخذ االإجراءات النظامية لرتقية ال�ضباط من تاريخ ا�ضتحقاق كٍل منهم، وترقية االأ

تاريخ �ضدور اأمرنا هذا، وُيَطبق على م�ضتحقي الرتقية وقت �ضدوره وفًقا لل�ضروط النظامية.

اجلهات  مبناق�ضة  عاجل  وب�ضكل  املالية  وزارة  قيام   •
مالية  ال��ت��زام��ات  اأو  ح��ق��وق  اأي  ب�����ض��اأن  الع�ضكرية 

ملن�ضوبيها والتاأكد من �ضرفها.

مبناق�ضة  ح��ده  على  ك��ل  الع�ضكرية  اجل��ه��ات  قيام   •
�ضكان من�ضوبيها مع وزارة املالية. احتياجاتها الإ

الع�ضكرية  والقطاعات  املالية  وزارة  من  جلنة  • تكوين 
جمال  يف  احتياجاتهم  ملناق�ضة  قطاعاتها  بكافة 

القطاع ال�ضحي، والرفع لنا بالنتائج.

العلماء واآداب التعامل معهم

الدولة  نهج  ع���الم  االإ يعك�ض  اأن  على  منا  ا  حر�ضً

املُ�ضتند اإىل كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

لتحقيق ذلك يف اآداب التعامل مع ُعلمائنا من خالل عدم 

امل�ضا�ض اأو التعر�ض ل�ضماحة ُمفتي عام اململكة، واأ�ضحاب 

النقد،  اأو  �ضاءة  الُعلماء، باالإ اأع�ضاء هيئة كبار  الف�ضيلة 

همية التقيد بذلك واحلر�ض عليه. اأمرنا مبا هو اآت: والأ

- على كافة و�ضائل االإعالم االلتزام التام مبا ذكر، ويف 

حال وجود ملحوظات فيمكن اإبالغها لوزير االإعالم 

للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك ُيرفع لنا عنه، على 

والئحته  والن�ضر  املطبوعات  نظام  درا�ضة  ُيعاد  اأن 

التنفيذية لتتنا�ضب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل 

الثقافة  ووزي��ر  العدل،  ووزي��ر  امللكي،  الديوان  رئي�ض 

واالإعالم، ورئي�ض هيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء، على 

من  واح��د  �ضهر  اأق�ضاها  مدة  يف  الدرا�ضة  تنهى  اأن 

تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة التخاذ الالزم.

دارة البحوث العلمية   فروع لإ

فتاء يف املناطق والإ

العلمية  البحوث  دارة  الإ العامة  للرئا�ضة  فروع  • اإن�ضاء 
فتاء يف كل منطقة من مناطق اململكة. واالإ

الغر�ض. لهذا  300 وظيفة  • اإحداث 
• اعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات 

هذه الفروع.

اإن�ضاء جممع فقهي ملناق�ضة الق�ضايا وامل�ضائل 

الفقهية

والدعوة  وق��اف  واالأ �ضالمية  االإ ال�ضوؤون  وزارة  تقوم   •
مبجل�ض  اخل��رباء  وهيئة  ال��ع��دل،  ووزارة  ر���ض��اد،  واالإ

فقهي  جممع  اإن�ضاء  ب�ضاأن  درا���ض��ة  ب��اإع��داد  ال���وزراء 

تنظيمه  واق��رتاح  ال�ضعودي«  الفقهي  »املجمع  ُي�ضمى: 

على �ضوء ما اأ�ضري اإليه اأعاله، وما ي�ضتجد من نظر 

وا�ضتطالع، ب�ضكل عاجل ال يتجاوز خم�ضة اأ�ضهر.

ترميم بيوت اهلل

•  ُيخ�ض�ض ب�ضكل عاجل مبلغ 500 مليون ريال لرتميم 
امل�ضاجد واجلوامع يف كافة اأنحاء اململكة.

حفظ وتعلم الكتاب الكرمي

لدعم  ريال  مليون   200 مبلغ  عاجل  ب�ضكل  • ُيخ�ض�ض 
جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي، حتت اإ�ضراف وزارة 

ر�ضاد. وقاف والدعوة واالإ �ضالمية واالأ ال�ضوؤون االإ
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الدعوة اإىل اهلل

ر�ضاد  • ُيخ�ض�ض ب�ضكل عاجل مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة واالإ
ر�ضاد. وقاف والدعوة واالإ �ضالمية واالأ بوزارة ال�ضوؤون االإ

مر باملعروف والنهي عن املنكر الأ

مر باملعروف والنهي عن املنكر مببلغ  اعتماد دعم الرئا�ضة العامة لهيئة االأ

200 مليون ريال ال�ضتكمال بناء مقرات لها يف خمتلف مناطق اململكة.

�ضعار احلد من التالعب يف الأ

• اإحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة وال�ضناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، 
وعلى الوزارة امل�ضارعة بكل قوة وحزم يف اإيقاع اجلزاء الرادع على املتالعبني 

�ضعار والت�ضهري بهم دون تردد كائًنا من كان املخالف، ولن ن�ضمح باأي تراٍخ  باالأ

اأو ت�ضاهل يف هذا ال�ضاأن املهم، فم�ضلحة املواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير 

مر. التجارة وال�ضناعة الرفع لنا بتقرير �ضهري يف هذا االأ

رفع ن�ضب ال�ضعودة يف القطاع اخلا�ص

برجال   � عاجل  ب�ضكل   � االجتماع  العمل  ووزير  وال�ضناعة  التجارة  وزير  على   •
للتاأكيد عليهم بعزم الدولة على امل�ضارعة الفاعلة واجلادة يف �ضعودة  عمال  االأ

اأكمل  على  مر  االأ الوطني يف هذا  بواجبه  القطاع اخلا�ض  يقوم  واأن  الوظائف، 

وجه، وهو من تكاملت موؤ�ض�ضاته مبا اأفاء اهلل به على بالدنا من خري وف�ضل، مع 

ا�ضرتعاء اهتمام اجلميع لهذا املطلب الوطني املُلح، مبا ي�ضهم يف رفع ن�ضبة ت�ضغيل 

املواطنني والتوا�ضل معهم، وتذكريهم مب�ضوؤولياتهم الوطنية يف هذا ال�ضاأن.

ال�ضعودة،  يف  ن�ضب  من  يتحقق  عما  �ضنوية  رب��ع  تقارير  رف��ع  العمل  وزارة  على   -

ج��راءات التي اتخذتها ال��وزارة يف اإيجاد فر�ض عمل للمواطنني يف القطاع  واالإ

عمال، ومن يتهاون منهم اأو يق�ضر. اخلا�ض، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال االأ

وامر امللكية الكرمية قال  اأثر كبري يف نفو�ض املواطنني وتعليًقا على هذه االأ

وامر امللكية الكرمية ب�ضرف  اخلبري االقت�ضادي الدكتور �ضامل باعجاجه اأن االأ

وترقية  �ضكنية،  وح��دة  األ��ف   500 واإن�ضاء  والطالب  للموظفني  �ضهرين  رات��ب 

القر�ض  قيمة  ورف��ع  وتطويرها،  امل�ضت�ضفيات  واإن�ضاء  امل�ضتحقني،  الع�ضكريني 

ثر الكبري يف نفو�ض املواطنني. العقاري اإىل 500 األف ريال كان لها االأ

احلرمني  خ��ادم  لقرارات  قائال  :»كانت  حديثة  باعجاجه  الدكتور  وتابع 

املتعلقة  القرارات  تلك  الوطن وخا�ضة  اأبناء  نفو�ض  ملمو�ض على  اأثر  ال�ضريفني 

على ل�ضندوق التنمية العقار من 300 األف  �ضكان واملتمثلة فيما رفع احلد االأ باالإ

ريال  اإىل 500 األف ريال، وهذا القرار �ضيخفف على املواطن من اأعباء الديون 

التي يتحملها لبناء م�ضكنه و�ضي�ضرع من عملية البناء والت�ضطيب، اإ�ضافة اإىل 

قرار اعتماد بناء 500 األف وحدة �ضكنية يف جميع مناطق اململكة وتخ�ضي�ض 

�ضكان م�ضوؤولية تنفيذ هذا امل�ضروع،  250 مليار ريال، وتتوىل الهيئة العامة لالإ

�ضكان وبالتايل �ضيخف�ض من قيمة العقار امل�ضتاأجر  وهذا �ضيخفف من اأزمة االإ

نظًرا لكرة العر�ض وخفة الطلب«. 

�ضكان اإىل وزارة �ضيكون  واأو�ضح الدكتور باعجاجه اأن قرار حتويل هيئة االإ

�ضكان يف اململكة و�ضتكون الوزارة معنية بكل ما  له دور كبري يف حل م�ضكلة االإ

را�ضي احلكومية الالزمة  �ضكان و�ضيكون لها دور كبري يف ا�ضتخراج االأ يتعلق باالإ

وعملية جلمع  فاعلة  ذلك كخطوة  »ياأتي  وقال  �ضكنية،  وحدة  األف   500 لبناء 

ا�ضرتاتيجية  روؤية  وفق  لتتكامل  واحدة  �ضكان حتت مظلة  باالإ املتعلقة  الربامج 

وخطط مدرو�ضة«.

واأ�ضاف الدكتور باعجاجه »حالًيا ميتلك 60٪ من ال�ضعوديني منازل، ومن 

ملنازل  ال�ضعوديني  متلك  ن�ضبة  رفع  اإىل  تهدف  للمملكة  اال�ضرتاتيجي  املنظور 

اإىل 80٪ خالل الع�ضر ال�ضنوات القادمة، وجميع القرارات ال�ضادرة بخ�ضو�ض 

�ضكان �ضيكون لها دور كبري يف اإ�ضراع نظام الرهن العقاري«. االإ

قرارات تنموية ا�ضرتاتيجية

من جهته قال ع�ضو جمعية االقت�ضاد ال�ضعودية عبداحلميد العمري :»متثل 

�ضكان واحدة من اأهم القرارات التنموية  خرية املتعلقة بقطاع االإ وامر امللكية االأ االأ

كر ثقاًل يف ميزانها العام، وت�ضتمد  اال�ضرتاتيجية، كما اأنها قد تكون ذات الوزن االأ

اأهميتها بالطبع من �ضخامة حجم املخ�ض�ضات املالية التي مت ر�ضدها لتحقيق 

رادة امللكية ال�ضامية، والتي جتاوزت قيمتها اأكر من 300 مليار ريال«.  االإ

واأ�ضاف العمري :»كما اأنها مت�ضُّ واحدة من اأكر الق�ضايا التنموية املحلية 

فراد، ما  اإحلاًحا للحل؛ ملا مثلته من عامل �ضغط مقلق على ميزانية اأغلب االأ

خريين اإىل حتولها اإىل هاج�ٍض ا�ضتع�ضى على  اأّدى بها عرب العقدين الزمنيني االأ

اأ�ضعار توفري  فراد، ويف املقابل كانت  احلل اأمام اإمكانات الدخل املحدودة لالأ

امل�ضكن له ولعائلته تفاقم ب�ضورٍة مفرطة اأخرجتها عن ال�ضيطرة، ولهذا وجدنا 

عرب متابعة تطورات النمو يف هذا القطاع تاأخًرا كبرًيا بني قطاع الت�ضييد والبناء 

من جانب، ومن جانٍب اآخر يف ملكية امل�ضاكن؛ حيث اإن قطاع الت�ضييد والبناء 

خري 2001-2010 و�ضل اإىل 4.4 يف  �ضّجل متو�ضط معدل منو خالل العقد االأ

�ضعار الثابتة، مقابل منٍو اأقل بالن�ضبة مللكية امل�ضاكن خالل نف�ض الفرتة  املئة باالأ

و�ضل اإىل نحو 2.8 يف املئة«. 

واأ�ضار العمري اإىل اأنه ما زاد من ج�ضامة هذا التحّدي على كاهل االقت�ضاد 

وجدنا  »لهذا  وقال  التمويل،  واآليات  م�ضادر  و�ضاآلة  �ضعف  ف��راد  واالأ الوطني 

وامر امللكية اجتهت مبا�ضرة �ضوب مفا�ضل امل�ضكلة التنموية، ففي جانٍب منها  االأ

زادْت من قيمة القر�ض املمنوح للفرد من 300 األف ريال للقر�ض الواحد اإىل 500 

األف ريال، وقامت بزيادة الدعم ل�ضندوق التنمية العقارية اإىل نحو 40 مليار 

�ضكان يف  االإ ال�ضامية �ضوب زيادة تنظيم قطاع  امللكية  الروؤية  ريال، وحتّركت 

�ضكان اإىل  دارة امل�ضرفة على القطاع بتحويل هيئة االإ ال�ضعودية باإعادة هيكلة االإ

وزارة م�ضتقلة و�ّضعت �ضالحياتها ب�ضورٍة جادة، ابتغاء دعم القدرة التنظيمية 

�ضرافية قوًة اأكرب يف مواجهة هذا التحّدي التنموي اجل�ضيم، والتي تعكف  واالإ

ن وم�ضتقباًل على اإدارة اأكر من 250 مليار ريال من اأجل تطوير وبناء نحو  االآ

500 األف وحدة �ضكنية«.

مب�ضيئة  �ضت�ضاهم  اال�ضرتاتيجية  القرارات  هذه  كل  العمري  اأن  واأكد 

اهلل يف فك اخلناق، ويف حل واحدة من اأكر الق�ضايا التنموية العالقة، 

ثالثة  اإىل  عامني  منظور  يف  تتحقق  موؤ�ضراته  �ضرنى  ما  »هذا  وقال 

اأعوام قادمة بحول اهلل«.

قضية العدد
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تفعيل دور املستثمرين بجميع فئاتهم وشرائحهم وزيادة 
وعيهم بحقوقهم يف الشركات املدرجة هو الهدف الرئيسي 
ال��ذي أنشئت من أجله شركة »ت��داوالت��ي« لتصبح منظومة 
املستثمرين  ت��ه��م  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  م��ن  ل��ع��دد  متكاملة 

والشركات املساهمة.
يف احلوار التالي يوضح د. طارق النعيم مدير عام إدارة 
التي  األه��داف  العديد من  اإلستثمارية،  األص��ول  خدمات 
أنشئت ألجلها تداوالتي، وآلية عملها، وعالقتها بالشركات 

املساهمة، وكيفية تسخير جهودها خلدمتهم. 

»تداوالتي«؟ هي  • ما 
تهم  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  م��ن  لعدد  متكاملة  منظومة  ه��ي  ت��داوالت��ي 

امل�ضتثمرين وال�ضركات امل�ضاهمة على حد �ضواء، وجرى تطوير هذه املنظومة من 

�ضخا�ض املرخ�ض لهم  قبل �ضركة ال�ضوق املالية ال�ضعودية )تداول( بالتعاون مع االأ

)ما يعرف ب�ضركات الو�ضاطة(.

منها؟ الرئي�شي  الهدف  هو  وما  تداوالتي،  منظومة  فكرة  ن�شاأت  • كيف 
فكرة هذه املنظومة مل تاأت من فراغ، بل تعترب مبثابة ترجمة وحتقيق للروؤية امل�ضتقبلية 

والطموحة والتي مت حتديدها من قبل كل من هيئة ال�ضوق املالية و�ضركة تداول.

اأما فيما يتعلق بالهدف الرئي�ضي من تداوالتي فيتمثل يف تفعيل دور امل�ضتثمرين 

بجميع فئاتهم و�ضرائحهم وزيادة وعيهم بحقوقهم يف ال�ضركات املدرجة، اإ�ضافًة 

ن.  اإىل متكينهم من امل�ضاركة يف ال�ضوق ب�ضورة اأكرب مما هي عليه االآ

امل��درج��ة  ال�ضركات  ب��ني  الفجوة  �ضد  يف  املنظومة  ه��ذه  �ضت�ضاهم  ك��ذل��ك 

وم�ضاهميها وذلك عن طريق تطوير اآلية التوا�ضل فيما بينهم، وكل ذلك �ضي�ضاعد 

يف نهاية املطاف يف تطوير ال�ضوق املالية ورفع كفاءتها.

اأخرى؟ خدمات  طالق  الإ نية  هناك  وهل  املقدمة،  الرئي�شية  اخلدمات  هي  • ما 
وىل ننوي تقدمي ثالث خدمات رئي�ضية: يف املرحلة االأ

على  املالية  وراق  االأ ملكيات  على  االط��الع  تتيح  التي  امللكية  تقارير  خدمة   •
�ضخا�ض املرخ�ض لهم. م�ضتوى جميع املحافظ مع اأي من االأ

لكرتوين التي متكن امل�ضاهمني من امل�ضاركة يف اجلمعيات  خدمة الت�ضويت االإ  •
لكرتوين  العامة دون احلاجة للح�ضور �ضخ�ضًيا، وذلك عن طريق الت�ضويت االإ

على بنود اجلمعية العامة.

ا�ضتحقاقات  عن  اال�ضتعالم  توفر  التي  رب���اح  االأ تقارير  خدمة   •
اجلمعية  قبل  من  اإق��راره��ا  عند  وذل��ك  حالتها  ومتابعة  رب���اح  االأ

العامة لل�ضركة.

�ضارة اإىل عزمنا تقدمي املزيد من اخلدمات يف  ا االإ من املهم اأي�ضً

ن. امل�ضتقبل القريب والتي هي قيد الدرا�ضة االآ

ن؟ االآ متاحة  ذكرت  التي  الثالث  اخلدمات  جميع  • هل 
ن.  بالن�ضبة خلدمة تقارير امللكية فهي متاحة االآ

مكان تقدميها يف  لكرتوين متوفرة وباالإ ا خدمة الت�ضويت االإ اأي�ضً

�ضارة اإىل اأنه ال ميكن لنا يف �ضركة تداول  اأي وقت، لكن من املهم االإ

لكرتوين مل�ضاهمي اأي �ضركة اإال بطلب من ال�ضركة  اإتاحة الت�ضويت االإ

امل�ضاهمة نف�ضها. 

»تداوالتي« منظومة متكاملة لخدمات جديدة 
تهم المستثمرين والشركات المساهمة

د. طارق النعيم :

3�
العدد 54 - إبريل 2011م

تداوالتي



الهدف الرئيس: تفعيل دور المستثمرين وزيادة 
وعيهم بحقوقهم في الشركات المدرجة

التصويت اإللكتروني يساهم في تقليل التكاليف 
المادية التي تتكبدها الشركات المدرجة

رباح، ف�ضيتم تقدميها خالل اأ�ضهر قليلة مب�ضيئة  وفيما يخ�ض تقارير االأ

اهلل تعاىل.

امل�شتثمرين؟ ن من قبل  االآ قبال حتى  االإ ن�شبة  • ما هي 
ن، حيث اإن معدل الت�ضجيل اليومي يف اخلدمات  قبال جيدة حتى االآ ن�ضبة االإ

يرتاوح بني 350 اإىل 400 م�ضتثمر، طبًعا يعود ذلك اإىل �ضهولة عملية الت�ضجيل التي 

ا اإىل زيادة عدد امل�ضجلني  اأخذت يف االعتبار منذ بدايات امل�ضروع ،كما نطمح اأي�ضً

عن طريق اإطالق حملة دعائية للتعريف باخلدمات اجلديدة وفوائدها لكل من 

امل�ضتثمرين وال�ضركات.

الت�شجيل يف اخلدمات؟ • ما هي طريقة 
باإمكان امل�ضتثمر الت�ضجيل باإحدى طريقتني:

�ضهل متاحة ملن ميلك ح�ضاب انرتنت مع اأي من �ضركات  وىل واالأ الطريقة االأ

على  ل��ك��رتوين  االإ املوقع  بزيارة  القيام  هو  فعله  عليه  يتوجب  ما  وك��ل  الو�ضاطة. 

نرتنت واخلا�ض ب�ضركة الو�ضاطة ومن ثم الدخول على احل�ضاب ال�ضخ�ضي اخلا�ض  االإ

بامل�ضتثمر، وبعد الدخول �ضيكون هناك رابط خا�ض بخدمات تداوالتي ي�ضتطيع من 

خالله امل�ضتثمر اإمتام عملية الت�ضجيل واإن�ضاء ح�ضاب خا�ض به مع تداوالتي.

خرى هي يف احلقيقة منا�ضبة ملن قد ال ميلك ح�ضاب اإنرتنت لدى اأي  الطريقة االأ

من �ضركات الو�ضاطة ،ففي هذه احلالة يتوجب على امل�ضتثمر زيارة �ضركة الو�ضاطة 

�ضخ�ضًيا، ممن ميلك لديها حمفظة ا�ضتثمارية. بعد ذلك �ضيتم اإر�ضاده من قبل 

موظف �ضركة الو�ضاطة عن طريقة الت�ضجيل وكيفية اإن�ضاء ح�ضاب خا�ض بتداوالتي.

اأي مقابل مايل للخدمات؟ • هل يوجد هناك 
مايل  مقابل  اأي  يوجد  وال  جماًنا،  متاح  فهو  تداوالتي  يف  للت�ضجيل  بالن�ضبة 

للت�ضجيل. اأما بالن�ضبة للخدمات، فهناك نوعان منها:

لكرتوين للجمعيات  خدمات جمانية للم�ضتثمرين، مثل خدمة الت�ضويت االإ  •
العامة.

خدمة  لكل  املايل  املقابل  عن  ع��الن  االإ �ضيتم  مايل،  مبقابل  تقدم  خدمات   •
واآلية تقدميها م�ضتقباًل.

جلميع  حالًيا  متاحة  امل��وق��ع  خ��دم��ات  جميع  اأن  ���ض��ارة  االإ املهم  م��ن  ا  اأي�ضً

امل�ضتثمرين ب�ضكل جماين، خالل الفرتة التجريبية.

لكرتوين؟ االإ الت�شويت  املرجوة من تطبيق  الفوائد  • ما هي 
من املعروف اأن هناك العديد من العوائق اجلغرافية والزمانية التي متثل 

برز يف عزوف امل�ضاهمني عن امل�ضاركة يف اأعمال اجلمعيات العامة،  ال�ضبب االأ

�ضيكون  حيث  العوائق  تلك  �ضتلغي  لكرتوين  االإ الت�ضويت  خدمة  اأن  �ضك  وال 

مبقدور امل�ضاهمني امل�ضاركة بكل ي�ضر و�ضهولة وممار�ضة حقوقهم يف الت�ضويت 

على القرارات الهامة وامل�ضريية لل�ضركة، ما يعود اأخرًيا بالنفع على م�ضتوى 

اإدارة و اأداء ال�ضركات. 

من جهة اأخرى �ضت�ضاعد هذه اخلدمة يف تقليل التكاليف املادية التي تتكبدها 

ال�ضركات املدرجة نتيجة التاأجيل امل�ضتمر النعقاد اجلمعيات العامة عند عدم اكتمال 

لل�ضركة  الهامة  القرارات  لبع�ض  تاأخري  من  ذلك  على  يرتتب  قد  وما  الن�ضاب، 

وم�ضاهميها على حد �ضواء، مثل املوافقة على توزيع اأرباح مل�ضاهمي ال�ضركة.

�شهم فقط؟ االأ امللكية واملحافظ، وهل �شيقت�شر ذلك على  • ماذا عن تقارير 
املالية  وراق  االأ جميع  عن  �ضاملة  �ضورة  تعطي  فهي  امللكية  لتقارير  بالن�ضبة 

من  اأي  مع  اال�ضتثمارية  املحافظ  جميع  م�ضتوى  على  امل�ضتثمر  قبل  من  اململوكة 

ا �ضناديق  اأي�ضً �ضهم فقط بل ي�ضمل  االأ الو�ضاطة. وال يقت�ضر ذلك على  �ضركات 

وراق املالية  املوؤ�ضرات وال�ضكوك وال�ضندات كما هو مقيد يف �ضجالت مركز اإيداع االأ

لدى �ضركة تداول. اإ�ضافًة اإىل ذلك فاإنه �ضيكون با�ضتطاعة امل�ضتثمر االطالع على 

معلوماته ال�ضخ�ضية واملرتبطة بكل حمفظة من حمافظه اال�ضتثمارية ومن اأهمها 

رقم احل�ضاب البنكي الذي تودع فيه اأرباح ال�ضركات.

رباح  االأ م�شكلة  حل  يف  ذلك  �شي�شاعد  وهل  رباح،  االأ تقارير  بخدمة  املق�شود  • ما 
غري املوزعة؟

التاريخية  رب����اح  االأ ا�ضتحقاقات  ع��ن  اال�ضتعالم  رب����اح  االأ تقارير  خدمة  تتيح 

اآلية لال�ضتعالم عن حالة  وامل�ضتقبلية للم�ضتثمرين. كما يتم العمل حالًيا على تطوير 

رباح  رباح وذلك بالتن�ضيق مع ال�ضركات امل�ضاهمة. اأما فيما يتعلق باالأ توزيع وا�ضتالم االأ

غري املوزعة فيتطلب العمل على حل هذه امل�ضكلة قيام ال�ضركة امل�ضاهمة بتزويد �ضركة 

تداول بقائمة م�ضاهمي ال�ضركة ممن مل ت�ضلهم اأرباحهم عن توزيعات تاريخية �ضابقة، 

نرتنت اأو الر�ضائل  رباح اإما عن طريق االإ حيث �ضيكون مبقدور امل�ضاهمني معرفة تلك االأ

�ضارة اإىل اأن خدمة  الن�ضية الق�ضرية، ومن ثم معرفة اآلية �ضرفها. من املهم اأي�ضًا االإ

االطالع على معلومات اأرقام احل�ضابات البنكية املرتبطة باملحافظ �ضت�ضاعد امل�ضتثمر 

يف التعرف على اأي اأخطاء يف تلك احل�ضابات ومن ثم ت�ضحيحها، مما �ضي�ضاعد يف حل 

رباح غري املوزعة. م�ضكلة االأ

البحري؟ النقل  لكرتوين ل�شركة  االإ الت�شويت  نتائج جتربة  اأبرز  • ما هي 
لكرتوين مل�ضاهمي ال�ضركة الوطنية ال�ضعودية للنقل البحري  مت اإتاحة الت�ضويت االإ

ملدة 3 اأيام، وذلك بعد 9 اأيام فقط من اإطالق خدمات تداوالتي، وهي بال �ضك فرتة 

يف  ذلك  �ضاعد  فقد  ذلك  مع  باخلدمة.  وللتعريف  امل�ضاهمني  لت�ضجيل  جًدا  ق�ضرية 

اجتماعها  لل�ضركة من  العامة  لعقد اجلمعية  الن�ضاب  واكتمال  امل�ضاركة  ن�ضبة  زيادة 

يكتمل  البحري مل  النقل  ل�ضركة  العادية  للجمعية  القانوين  الن�ضاب  باأن  علًما  ول،  االأ

لكرتوين الفر�ضة ملا يقارب 200  ول منذ عام 2006. اأتاح الت�ضويت االإ من االجتماع االأ

م�ضاهم من الت�ضويت عن بعد دون ح�ضورهم �ضخ�ضًيا، ميلكون ما ن�ضبته 11.2٪ من 

�ضهم امل�ضدرة. اإجمايل عدد االأ

القادمة لل�شركات؟ لكرتوين على اجلمعيات  الت�شويت االإ • هل �شيتم تطبيق 
لكرتوين يف اجلمعيات  مت االتفاق مع العديد من ال�ضركات على تطبيق الت�ضويت االإ

اأكرب عدد  لكرتوين مع  االإ الت�ضويت  القادمة، ون�ضعى يف �ضركة تداول لتطبيق  العامة 

ال�ضركة  على  يجب  ذلك  يتحقق  حتى  �ضابقًا  اأ�ضرت  كما  لكن  ال�ضركات.  من  ممكن 

لكرتوين مل�ضاهميها. امل�ضاهمة اأخذ زمام املبادرة واإبداء رغبتها يف اإتاحة الت�ضويت االإ

اأخرية تودون توجيهها؟ ر�شالة  • هل من 
واال�ضتفادة من جميع اخلدمات  الت�ضجيل  للم�ضارعة يف  امل�ضتثمرين  خ��وة  االإ اأدعو 

املقدمة، مبا يف ذلك امل�ضاركة يف اجلمعيات العامة لل�ضركات، كما اأدعو ال�ضركات امل�ضاهمة 

لكرتوين مل�ضاهميهم يف اجتماعات اجلمعيات العامة. للمبادرة باإتاحة الت�ضويت االإ
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ما  وكثيًرا  النهائي،  شكلها  يف  الفضة  تبدو  هكذا  اقتصادية..  وقيمة  ج��ذاب  شكل 
تكلفهم  وبأسعار ال  رومانسي  رون��ق  م��ن  ب��ه  مل��ا متتاز  ال��ذه��ب  البعض على  يفضلها 

كثيًرا، وإن كانت بالطبع تقل ماديا عن الذهب.

من تنقية المياه .. إلى 
معالجة األمراض النفسية

الفضة

كتبت : أماني فالح

المجهر
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لكلمة  اخ��ت�����ض��اًرا  وذل����ك   Ag ب���  ك��م��ع��دن  ال��ف�����ض��ة  ت��ع��رف 

رجنتني حيث ُوجدت الف�ضة  Argentum الالتينية، ن�ضبة اإىل االأ
بكرة، وهي تعد من املعادن الكرمية، لونها اأبي�ض، كما اأنها اأحد 

املعادن الثمينة املعروفة منذ القدم لدى قدماء امل�ضريني والعرب 

وال�ضينيني.

كما عرفت الف�ضة منذ الع�ضور القدمية باأنها معدن زخريف 

لها يف  اأقيمت عدة مناجم  ا�ضتخدامها كعملة حيث  قيم، وجرى 

الع�ضور  ويف  امليالد،  قبل   2500 عام  حلول  قبل  ال�ضغرى  اآ�ضيا 

واين والنقود. �ضالمية ا�ضتخدمت الف�ضة يف �ضنع االأ االإ

اأبرزها  ومن  خامات،  هيئة  على  الطبيعة  يف  الف�ضة  توجد 

يف  توجد  كما  الف�ضة،  وكلوريد  الف�ضة،  كربيتيد 

نتمون، وكثرًيا ما حتتوي خامات  خامات الزرنيخ واالأ

الف�ضة،  فلز  على  والر�ضا�ض  واخلار�ضني  النحا�ض 

ا عند تعدين  فيما يتخلف جزء كبري من الف�ضة عر�ضً

خامات العنا�ضر ال�ضابقة. 

الفلزات جميعا يف مقدرتها على  الف�ضة  وتفوق 

الذهب  ع��ن  وتتخلف  والكهرباء  احل���رارة  تو�ضيل 

عمل  يف  اأي  وال�ضحب،  للطرق  قابليتها  يف  فح�ضب 

�ضالك الرفيعة جًدا. ال�ضفائح الرقاق واالأ

لي�ضت  الف�ضة  ف��اإن  الكيميائية،  الناحية  وم��ن 

حما�ض  االأ يف  تذوب  ال  وهي  الن�ضاط،  �ضديد  معدًنا 

حم�ض  يف  ت���ذوب  ولكنها  ال��ق��ل��وي��ات  ويف  املخففة 

تتفاعل  ال  وهي  الكربيت،  اأو حم�ض  املركز  النرتيك 

العادية،  احلرارة  درجات  يف  املاء  اأو  ك�ضجني  االأ مع 

ويهاجم كل من الكربيت والكربيتيد الف�ضة، وهي قد 

تفقد بريقها ب�ضبب تكون كربيتيد الف�ضة على اجلزء 

ال�ضطحي من املعدن، كما اأن التبيي�ض الذي يحتوي 

من  مكونا  باعتباره  الكربيت  من  معقولة  كمية  على 

ا بريقها ب�ضرعة  اأي�ضً مكونات الربوتني يفقد الف�ضة 

الكربيتيد  من  ال�ضغرية  الكميات  وكذلك  كبرية، 

التي توجد ب�ضورة طبيعية يف الغالف اجلوي والتي 

ت�ضاف اإىل الغاز امل�ضتعمل يف املنازل مثل كربيتيد الهيدروجني. 

لي�شت للزينة فقط

لهم  كانت  واإمنا  فقط  للزينة  الف�ضة  قدمون  االأ ي�ضتخدم  مل 

البكرتيا  قتل  الفائقة على  الف�ضة  لقدرة  فنظًرا  اأخرى،  اأغرا�ض 

املاء،  العرب يف تنقية  ا�ضتخدمها  الدقيقة والطحالب  والكائنات 

فكانت املياه تو�ضع يف القرب امل�ضنوعة من جلد ال�ضاة وميالأ ما 

يقرب من ثالثة اأرباعها باملاء والباقي هواء ويو�ضع يف املاء قطع 

امل�ضافات  الرحالت طويلة  اأثناء  ويف  الف�ضة  معدنية من عمالت 

ذوبان  عنه  ينتج  ببع�ض مما  بع�ضها  القطع  فتحتك  القربة  تهتز 

جزء ب�ضيط من الف�ضة يف املاء يف �ضورة م�ضحوق فائق النعومة 

يوؤدي اإىل قتل البكرتيا وتطهري املاء.

ا�ضتخدام  منها  كثرية  اأخ��رى  ا�ضتخدامات  فلها  ن  االآ اأم��ا 

مرا�ض  مركبات )Highgyen Selver( يف مقاومة الفريو�ضات واالأ

ا يف جمازر الدواجن واللحوم ويف  يف مزارع الدواجن واملا�ضية، واأي�ضً

غذية املعبئة ويف امل�ضت�ضفيات وم�ضانع املياه املعباأة.  م�ضانع االأ

امل�ضاد  الن�ضيج  من  عديدة  ن��واع  اأ اإنتاج  يف  الف�ضة  وت�ضتخدم 

الكريهة  الرائحة  حذية  االأ املثال  �ضبيل  على  والفريو�ضات،  للبكترييا 

التي تنتج منها ب�ضبب اأنها مكتومة ال تهوية لها فت�ضبب البكترييا تلك 

الرائحة الناجتة عن العرق ولهذا ميكن اإدخال بع�ض اأيونات الف�ضة 

يف الن�ضيج امل�ضنوع منه اجلورب ب�ضفة دائمة اأو يف احلذاء نف�ضه.

يتم  وح��ال��ًي��ا  امل��راه��م،  �ضناعة  مثل  طبية  تطبيقات  وللف�ضة 

�ضبط  يتم  حيث  ال�ضكرية،  ق��دام  االأ مر�ضى  ع��الج  يف  ا�ضتخدامها 

ماء  اإليه  امل�ضاف  املاء  حمامات  وا�ضتخدام  اجل�ضم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة 

ك�ضجني واملطعم باأيون الف�ضة، حيث يقوم بقتل الكائنات الدقيقة  االأ

امللوثة للقروح يف القدم ثم ترتك طبقة خفيفة من الف�ضة تقوم مبنع 

منو اأي كائنات اأخرى.

تفوق الفضة الفلزات في مقدرتها على 
توصيل الحرارة والكهرباء 

ليست معدنًا شديد النشاط وال تذوب 
في األحماض المخففة
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المجهر

ا، نظًرا للتاأثري غري معلوم  الطب النف�ضي ا�ضتخدم الف�ضة اأي�ضً

اأدوية  ت�ضتخدم يف  ولذا  ن�ضان،  لالإ النف�ضية  امليكانيكية على احلالة 

كما  مريكية،  االأ املتحدة  الواليات  اأدوية  معظم  يف  النف�ضية  العالج 

يف  انت�ضر  اأن  فكان  اخلطرية،  م��را���ض  االأ من  الوقاية  يف  ت�ضاهم 

اأمريكا ما ي�ضمى مبعلق الف�ضة وهو حملول ذائب به كميات كثرية 

من الف�ضة يف �ضورة م�ضحوق فائق النعومة بن�ضبة ت�ضل اإىل حوايل 

طريق  عن  تناوله  يتم  والذي  الف�ضة،  من  اللرت  يف  ملليجرام   500

الفم مبعدل ملعقة �ضاي يومًيا.

اإىل  فاجته  ال��ق��دم��اء  خ��ربة  م��ن  احل��دي��ث  العلم  ا�ضتفاد  كما 

من  ا�ضتخدام الف�ضة يف تنقية املياه بداًل من ا�ضتخدام الكلور غري االآ

خ��رى من  االأ ن��واع  االأ تعقيم  الف�ضة يف  ا�ضتخدام  �ضحيا، كما ميكن 

املياه، كاملياه امل�ضتخدمة يف حمطات توليد الكهرباء، ومياه ال�ضرف 

ال�ضحي، واأبراج التربيد ال�ضناعية ومياه حمامات ال�ضباحة.

الف�شة .. وفر�ض العمل

ن�ضاأت  كما  احلرفيني،  من  للعديد  عمل  فر�ض  الف�ضة  ووفرت 

عليها عدة مهن منها مهنة ال�ضياغة وهي اإحدى احلرف التقليدية 

فيها  وتدخل  بالرجل  مهنة خا�ضة  وهي  اململكة،  البارزة يف جنوب 

تبقى  الف�ضة  اأن   اإال  والنحا�ض واحلدادة،  والف�ضة  الذهب  �ضياغة 

كر ا�ضتعمااًل خا�ضة فيما يتعلق ب�ضياغة املجوهرات واحللي. االأ

ي�����ض��وغ ال�����ض��ائ��غ اخل����وامت وال��دم��ل��ج واخل��ل��خ��ال واحل��ل��ق��ات 

تقليدية  كلها  وم���ع���دات  اأف���ران���ا  ل��ذل��ك  م�ضتعماًل  وال���ق���الدات، 

ن����ت����اج،  االإ واإت���ق���ان���ا يف  دق����ة  اإال  ذل����ك  ي���زي���ده  ف���ال   ال�����ض��ن��ع، 

اجلمال،  رمز  اجلنوب،  يف  التقليدية  الفنون  رمز  اخللخال  ويبقى 

يو�ضع  وه��و  خ����رى،  واالأ الفينة  ب��ني  امل���راأة  بها  تتزين  التي  احللية 

من  عادة  وي�ضنع  اليد،  يف  ال�ضوار  كو�ضع  الكعبني  عند  امل��راأة  رجل  يف 

الف�ضة اخلال�ضة، يف قطعتني متماثلتني، قد يزيد وزن جمموعهما عن 

الكيلوغرام الواحد، ويتفنن ال�ضانع التقليدي يف �ضنع ر�ضومات ونقو�ضات 

ال�ضحراوية  بالطبيعة  مرتبط  هو  ما  منها  واجلمال،  تقان  االإ يف  غاية 

ن�ضان. وجماليتها ومنها ما يرمز اإىل بع�ض العادات والتقاليد لدى االإ

ا�ضتخدمت  حيث  القدم،  منذ  املتوارثة  الفنون  من  ال�ضياغة  وتعد 

الف�ضة يف املا�ضي  يف �ضناعة احللي متاًما كالذهب اإال اأنها مادًيا اأقل 

قيمة منه.

عجاب .. وال�شناعة االإ

تف�ضلها  فئة  للف�ضة  و���ض��ار  ك��ب��رًيا،  ح��دا  بالف�ضة  االف��ت��ت��ان  بلغ 

 1820 ع��ام  بريفوركا  دار  اأن  حتى  خ���رى،  االأ املعادن  من  غريها  على 

موؤ�ض�ضها  يد  على  اأن�ضئت  التي  الف�ضة  من  م�ضغوالت  بتقدمي  املهتمة 

املعا�ضر  بالتفكري  �ضغفه  تطبيق  �ضا�ضي  االأ هدفها  كان  بويفوركا،  جان 

والت�ضميم اجلريء على �ضياغة الف�ضة، وكان والده لوي�ض فيكتور من 

ال�ضغوفني بجمع قطع الف�ضة املوجودة يف متحف اللوفر والتي اأ�ضبحت 

م�ضدر اإلهام ملجموعة من احلرفيني ذوي املهارات العالية .

لقدرة الفضة على قتل البكتريا 
استخدمها العرب في تنقية الماء

الفضة تستخدم في عالج مرضى 
األقدام السكرية
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كيف تحافظون على بريق 
الفضة ولمعانها

على  وحتافظ  القطعة  تدوم  حتى  عناية  اإىل  بحاجة  املعدنية  امل�ضغوالت  كل 

واين املعدنية الف�ضية اأو حتى الذهبية يجب تنظيفها  �ضكلها وبريقها وملعانها، فاالأ

بعد ا�ضتعمالها مبا�ضرة با�ضتخدام املاء وال�ضابون وجتفيفها مبا�ضرة من املاء، ثم 

و�ضعها يف مكان جاف بعد لفها بقطع قما�ض ناعمة، اأو ميكن و�ضعها يف فرتينة يف 

غرفة الطعام فتكون كقطعة جمالية متنح املكان الراء واجلمال. 

ف�ضل و�ضع  ومبا اأن الرطوبة تعمل على اأك�ضدة الف�ضة وتذهب بلمعانها فمن االأ

قطعة من خ�ضب الكافور اأو بع�ض قطع الطب�ضور يف الدرج اأو اخلزانة التي حتفظ 

ك�ضدة،  االأ من  الف�ضة  وحفظ  الرطوبة  امت�ضا�ض  على  تعمل  نها  الأ الف�ضة،  فيها 

ورقة،  على  �ضكر  قطعة  اأو  طب�ضور  قطعة  بداخلها  تو�ضع  الف�ضة  اأباريق  وحلفظ 

المت�ضا�ض الرطوبة.

قما�ض  مثل  جًدا  ناعم  قما�ض  ا�ضتعمال  يجب  وتلميعها  الف�ضة  تنظيف  عند 

ا�ضتعمال  ب�ضهولة حتى من  تخد�ض  فاإنها  املل�ضاء،  للف�ضة  وب�ضكل خا�ض  الفانيال 

املنا�ضف الورقية.

الف�ضة املذهبة اأي املطلية بالذهب يجب اأن تنظف باملاء وال�ضابون وال ي�ضتعمل 

نه يزيل طالء الذهب مع الزمن. ملمع الف�ضة اأبًدا على املناطق املذهبة، الأ

زالة بقعة ناجتة من امللح اأو البي�ض عن الف�ضة يو�ضع بع�ض امللح الناعم يف  الإ

زالة البقعة. خر للقما�ض الإ قطعة قما�ض مبللة وي�ضتعمل الوجه االآ

قما�ض جافة  بقطعة  بانتظام  م�ضحها  الف�ضية يجب  التحف  على  للمحافظة 

طرية وناعمة.

�ضياء املطلية  ويف�ضل االقت�ضاد با�ضتعمال املادة اخلا�ضة بتلميع الف�ضة على االأ

نها مع الزمن تعمل على اإزالة طبقة الف�ضة. مكان، الأ بالف�ضة قدر االإ

ا  �ضيافة ال�ضاي والقهوة وطقو�ض تقدميها يف اأواين الف�ضة يعود اأي�ضً

اإىل عام 1756 حيث اأتى بها فران�ضوا توما�ض جريمان �ضائغ الف�ضة البارع 

ول  االأ خو�ضية  امللك  عهد  يف  فرن�ضا  ملوك  من  بتو�ضية  يعمل  كان  الذي 

اآنذاك ويقوم على �ضناعة جمموعة لوي�ض اخلام�ض ع�ضر  ملك الربتغال 

بنو�ض، عدد كبري من احلرفيني  امل�ضنوعة من الف�ضة ال�ضلبة وخ�ضب االأ

مثل العاملني يف ال�ضقالة والنقا�ضة والتلميع وتطبيق دمغات امل�ضوغات 

حيث ا�ضتغرقت �ضناعتها 1000 �ضاعة عمل، وا�ضتخدم احلرفيون تقنيات 

نتاج مثل هذه القطع الفنية املتميزة يف تفا�ضيلها.  عالية الإ

95٪ من ال�ضوء الذي  اأنها تعك�ض  عجاب بالف�ضة من  ورمبا جاء االإ

من  قطعة  اإنتاج  ويت�ضمن  ملعاًنا،  الفلزات  اأكر  يجعلها  مما  عليها،  يقع 

نية الف�ضية العالية اجلودة عدة خطوات، تبداأ العملية بت�ضميم يعده  االآ

من  اأداة  احلريف  العامل  ي�ضنع  الت�ضميم  خمطط  من  وانطالًقا  فنان، 

�ضكال  االأ هيئة  على  املعدن  �ضفائح  ي�ضكل  الذي  القالب  ت�ضمى  الفوالذ 

زالة اأية خ�ضونة، وتلمع عدة مرات  �ضكال وت�ضقل الإ املطلوبة،ثم تهذب االأ

ظهار ملعانها  ظهار الفلز الطبيعي، ويتم حك القطعة مب�ضحوق معني الإ الإ

واإ�ضاءتها، وبعد معاينة القطعة والتاأكد من اأنها خالية من ال�ضوائب يتم 

لفها بقطعة من البال�ضتيك باإحكام حتى ال تتعر�ض للهواء. 

ولذا تبقى للم�ضغوالت الف�ضية اأينما كان ا�ضتخدامها ووظيفتها، قيمة 

مادية وفنية مبا حتمله من تفا�ضيل اإبداعية للحرفيني املهرة يف حتويل قطعة 

ومتطلباتهم  احلياتية،  املرء  احتياجات  تلبي  اأوان  اإىل  الف�ضة  معدن  من 

ا ب�ضمة الفنانني وحرفيتهم العالية يف  اليومية، كما تعك�ض امل�ضغوالت اأي�ضً

حتول هذه القطعة من اآنية املعدن اإىل حتفة فنية رائعة، يف عملية ت�ضكيلها 

وتطعيمها بالنقو�ض والزخرفة التي منحتها قدًرا من القيمة واجلمال.

37
العدد 54 - إبريل 2011م



مؤشرات - أسواق مالية

األسواق الخليجية:

 بداأت معظم اأ�ضواق املال اخلليجية ل�ضهر مار�ض على انخفا�ضات متباينة كان اأ�ضدها ال�ضوق املالية ال�ضعودية التي هبط 

�ضواق ما بني 2 و 6٪ با�ضتثناء �ضوق م�ضقط الذي حافظ على  موؤ�ضرها اإىل دون ال�10٪ يف حني تراوحت انخفا�ضات باقي االأ

�ضواق اإىل حتقيق مكا�ضب قيا�ضية خا�ضة ل�ضوقي ال�ضعودية ودبي  م�ضاره املرتفع طوال ال�ضهر. لكن �ضرعان ما عودت هذه االأ

اللذين ارتفاعا باأكر من 10٪، تاله �ضوق قطر ب�6٪. يف حني اقت�ضرت اخل�ضائر على �ضوقي الكويت والبحرين ب�2.9٪ و 

0.4٪ على الرتتيب.
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األسواق العاملية:

اليابان وما رافقة من  العاملية ل�ضهر مار�ض على انخفا�ضات ب�ضيطة، ولكن الزلزال املدمر الذي �ضرب  اأ�ضواق املال   بداأت 

�ضواق وبن�ضب تراوحت بني 3 و 10٪، وكان اأبلغ التاأثري على االقت�ضاد  موجات ت�ضونامي وت�ضرب اإ�ضعاعي �ضارعت بهبوط اأغلب االأ

الياباين مما ت�ضبب يف هبوط حاد ببور�ضة طوكيو اىل اأكر من 18٪ �ضرعان ما عو�ضت البور�ضة جزءًا منها ليقفل موؤ�ضرها 

على انخفا�ض باأكر من 8٪. يف حني حقق ال�ضوق األ�ضعودي اأعلى املكا�ضب باأكر من 10٪ بعد اأن عو�ضت اخل�ضائر التي مني 

بها موؤ�ضرها بداية ال�ضهر مدفوعًا بالدعم ال�ضخي املقدم من خادم احلرمني ال�ضريفني ونظرته ملواطنيه واحتياجاتهم.

TASI DOW JONES NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

6%

8%

10%

12%

4%

2%

0%

-4%

-2%

-6%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

Comparison TASI Performance with Global Markets - March 2011

3-Mar1-Mar 5-Mar 7-Mar 9-Mar 11-Mar 13-Mar 15-Mar 17-Mar 19-Mar 21-Mar 23-Mar 25-Mar 27-Mar 29-Mar 31-Mar

39
العدد 54 - إبريل 2011م



مؤشرات - أداء شركات الوساطة

ول 2011م  اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( الربع االأ

Member Activity for 1st Quarter  2011

�شركة الو�شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

 1Al Rajhi Capital%11,962,42017.58%13,810,256,901.0015.67%81,582,047,811.6515.67�ضركة الراجحي للخدمات املالية 

4AlJazira Capital%21,186,55910.63%23,686,748,574.0015.16%73,728,699,935.0514.16 اجلزيرة كابيتال 

هلي كابيتال  2NCB Capital%31,784,98415.99%33,187,985,229.0013.11%61,790,743,446.5511.87 االأ

7Sabb Securities Limited%5833,4357.46%42,297,698,520.009.45%53,878,236,135.6510.35 �ضاب لالوراق املالية 

3Samba Capital%41,339,71512.00%52,447,081,498.0010.06%50,340,285,048.409.67 �ضامبا كابيتال 

5Fransi Tadawul%61,105,3229.90%62,181,181,539.008.97%43,911,005,372.858.44 فرن�ضي تداول

�ضتثمار 8ANB Invest%7725,3426.50%71,761,338,623.007.24%37,835,555,808.407.27العربي لالإ

 6Riyad Capital%8880,9207.89%81,594,582,435.006.56%31,413,772,989.256.03الريا�ض املالية

�ضتثمار كابيتال  9AlIstithmar Capital%9299,2532.68%9804,121,004.003.31%22,042,282,915.004.23 االإ

 11Saudi Hollandi Capital%10207,0661.85%10566,382,205.002.33%13,080,501,599.952.51  ال�ضعودي الهولندي املالية  

�ضتثمار  .10AlBilad Investment Co%11228,2122.04%11445,053,208.001.83%9,710,558,637.301.87  �ضركة البالد لالإ

. 12Falcom Financial Group%12170,8451.53%12443,213,283.001.82%8,775,165,151.401.69 فالكم للخدمات املالية 

14Credit Suisse%1548,9350.44%13124,506,744.000.51%5,135,963,525.400.99  كريديت �ضوي�ض العربية ال�ضعودية  

13Alinma Investment Company%1376,7370.69%14152,281,164.000.63%4,070,133,324.800.78 �ضركة االإمناء لال�ضتثمار 

17EFG_Hermes ksa%1739,5410.35%15106,767,213.000.44%3,625,872,485.700.70  هريمي�ض ال�ضعودية 

19Jadwa Investment%1932,0300.29%1673,381,298.000.30%3,140,333,978.000.60جدوى لال�ضتثمار  

�ضتثمار 16AlNefaie Investment Group%1443,2800.39%17141,382,739.000.58%2,914,260,457.300.56  جمموعة النفيعي لالإ

15Aloula Geojit Capital co%1646,8910.42%18108,212,411.000.44%2,496,720,427.350.48 االوىل جوجيت للو�ضاطة املالية 

18Osool Capital%1836,5100.33%1984,937,704.000.35%1,780,648,282.100.34 اأ�ضول املالية 

20Morgan Stanley Saudi Arabia%2122,9770.21%2043,662,891.000.18%1,750,117,792.350.34مورغان �ضتانلي ال�ضعودية 

وراق املالية   23Deutsche Securities%2214,9560.13%2132,220,761.000.13%1,545,736,251.900.30دويت�ضه لالأ

و�ضط لال�ضتثمار املايل  21%2017,5360.16%2270,446,396.000.29%1,307,073,747.300.25�ضركة ال�ضرق االأ
Middle East Financial Investment 

Company

22Arbah Capital%2416,9340.15%2328,849,595.000.12%1,064,404,627.100.20 اأرباح املالية  

24SHUAA Capital Saudi Arabia%2311,6300.10%2431,558,069.000.13%940,822,855.900.18  �ضعاع كابيتال   

25Derayah Financial Corporation%266,7830.06%2518,890,070.000.08%579,027,042.550.11 دراية املالية

�ضتثمار   مارات خلدمات االإ 26Emirates NBD Capital KSA LLC%254,9200.04%2620,528,044.000.08%453,658,097.300.09االإ

28Watan Investment and Securities%273,8480.03%2710,688,187.000.04%373,086,542.700.07 وطن لال�ضتثمار   

27Audi Capital%284,3000.04%2810,019,230.000.04%304,304,405.000.06  عودة العربية ال�ضعودية  

32Aldukheil Financial Group%302,2470.02%298,626,793.000.04%217,120,909.500.04 جمموعة الدخيل املالية  

وراق املالية  31Muscat Security House%292,5750.02%308,828,216.000.04%196,298,676.700.04 بيت م�ضقط لالأ

30Al Mal Securities Saudi%322,5940.02%315,395,439.000.02%189,638,859.500.04املال �ضكيوريتيز 

33%311,9910.02%325,891,077.000.02%163,364,850.500.03 بيت اال�ضتثمار العاملي )ال�ضعودية(
Global Investment House Saudi 

Arabia

29Watheeqa Capital Company%332,9470.03%335,095,094.000.02%114,402,165.300.02 �ضركة وثيقة املالية  

35%343940.00%342,441,875.000.01%57,760,436.800.01مرييل لين�ض اململكة العربية ال�ضعودية  
Merrill Lynch Kingdom of Saudi 

Arabia

وراق املالية   34The Investor For Securities%356040.01%351,273,839.000.01%43,338,057.200.01�ضركة امل�ضتثمر لالأ

36Rasmala Investments Saudi%361510.00%36281,297.000.00%10,560,258.700.00�ضركة ر�ضملة لال�ضتثمار ال�ضعودية

37Unicorn Capital Saudi Arabia%37400.00%372,249.000.00%37,479.600.00يونيكورن كابيتال ال�ضعودية 

520,563,540,388.0024,321,811,414.0011,165,424Totalاملجموع
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ول 2011م نرتنت(  الربع االأ اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االإ

Internet Activity for 1st Quarter  2011

�شركة الو�شاطة

 

 الرتتيبالن�شبة قيمة التداول

الن�شبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيب الن�شبةكمية التداوالت

الن�شبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيبالن�شبةال�شفقات

 الن�شبة 

عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value
 Bank
Ratio

 Internet
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 Internet
 Volume
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 Volume
Rank

 Internet
 Volume
 Bank
Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades
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 Trades
Rank

 Internet
 Trades
 Bank
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4AlJazira Capital%922,97412.00%171.15%2,622,953,63917.51%171.17%52,469,714,287.6517.89اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال   1NCB Capital%1,382,86917.98%270.34%2,242,292,85714.97%265.96%40,757,006,518.1513.90 االأ

 2Al Rajhi Capital%1,182,51115.37%352.14%1,986,540,89513.26%344.12%35,993,198,707.0512.27 �ضركة الراجحي للخدمات املالية

3Samba Capital%1,131,95414.72%474.84%1,831,334,65912.23%467.86%34,158,466,222.8511.65�ضامبا كابيتال 

5Fransi Tadawul%912,73511.87%576.62%1,671,222,07111.16%575.28%33,057,598,150.4511.27  فرن�ضي تداول 

7Sabb Securities Limited%484,9066.30%654.42%1,250,405,5878.35%648.36%26,057,991,253.258.89  �ضاب لالوراق املالية

�ضتثمار 8ANB Invest%370,0674.81%848.74%858,391,8605.73%747.74%18,062,195,538.806.16 العربي لالإ

 6Riyad Capital%572,7877.45%755.30%881,730,7395.89%853.71%16,871,397,030.805.75الريا�ض املالية

. 10Falcom Financial Group%157,5782.05%993.72%415,400,0502.77%993.17%8,175,710,490.402.79فالكم للخدمات املالية 

�ضتثمار كابيتال   11AlIstithmar Capital%127,8491.66%1132.53%261,550,0371.75%1032.53%7,169,310,190.502.44 االإ

 12Saudi Hollandi Capital%100,9391.31%1048.80%276,393,5441.85%1147.88%6,262,694,360.452.14 ال�ضعودي الهولندي املالية 

�ضتثمار  .9AlBilad Investment Co%159,3952.07%1257.83%257,368,4601.72%1250.36%4,890,098,025.501.67  �ضركة البالد لالإ

14Aloula Geojit Capital co%46,0450.60%1398.22%106,289,8900.71%1398.58%2,461,381,426.650.84 االوىل جوجيت للو�ضاطة املالية

13%53,2690.69%1468.61%104,481,4020.70%1446.04%1,873,695,992.950.64 �ضركة االإمناء لال�ضتثمار 
Alinma Investment 

Company

15Osool Capital%35,0720.46%1594.21%80,019,5290.53%1595.17%1,694,576,783.350.58  اأ�ضول املالية  

�ضتثمار  16AlNefaie Investment Group%19,4500.25%1642.45%60,021,1580.40%1638.70%1,127,902,591.400.38جمموعة النفيعي لالإ

17Jadwa Investment%7,4770.01%1918.24%13,382,8130.09%1719.41%609,535,599.300.21جدوى لال�ضتثمار 

و�ضط لال�ضتثمار    �ضركة ال�ضرق االأ

املايل 

421,866,033.950.14%1832.28%16,785,9580.11%1823.83%5,8090.08%18
Middle East Financial 
Investment Company

19%5,6680.07%1753.67%16,938,4330.11%1943.70%411,108,062.600.14 �ضعاع كابيتال   
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

23%1,7800.02%2241.34%4,418,7080.03%2033.60%125,368,436.850.04 وطن لال�ضتثمار  
Watan Investment and 

Securities

وراق املالية   21Muscat Capital Company%1,9650.03%2055.41%4,891,5790.03%2161.69%121,102,579.600.04  بيت م�ضقط لالأ

20Watheeqa Capital Company%2,7710.04%2189.64%4,567,0080.03%2290.53%103,562,762.100.04�ضركة وثيقة املالية 

22Arbah Capital%1,8620.02%266.14%1,770,4750.01%239.23%98,249,061.850.03اأرباح املالية  

24Al Mal Securities Saudi%1,7320.02%2364.17%3,462,3300.02%2451.29%97,267,968.100.03 املال �ضكيوريتيز 

25EFG_Hermes ksa%1,3780.02%242.49%2,660,2410.02%252.24%81,274,005.000.03هريمي�ض ال�ضعودية

بيت اال�ضتثمار العاملي 

)ال�ضعودية( 

42,163,705.150.01%2625.81%2,494,0310.02%2542.34%7990.01%26
Global Investment House 

Saudi Arabia

27Aldukheil Financial Group%3280.00%279.39%810,3980.01%2718.98%41,208,926.000.01 جمموعة الدخيل املالية 

وراق املالية  28The Investor For Securities%910.00%2820.91%266,3120.00%288.69%3,765,676.650.00�ضركة امل�ضتثمر لالأ

�ضتثمار ال�ضعودية  29Rasmala Investments Saudi%240.00%2913.58%38,2090.00%2913.24%1,398,489.200.00�ضركة ر�ضملة لالإ

7,692,084 14,978,882,872 293,240,808,876.55املجموع 

41
العدد 54 - إبريل 2011م



���ض��ه��م  ج���م���ال���ي���ة ل��الأ ب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة االإ

خالل  ال�ضعودية  المالية  ال�ضوق  في  المتداولة 

�ضهرمار�ض 2011م 108.85مليار ريال، بارتفاع  

قدره )36.97٪( عن تداوالت �ضهر فبراير من 

67.62مليار ريال،  كانت  2011،وال��ت��ي  العام 

نفذت من خالل2.36مليون �ضفقة. وقد بلغت 

بن�ضبة  اأي  97.20مليارريال  ف��راد  االأ مبيعات 

اأم��ا  ال�ضوق  عمليات  جميع  م��ن   )٪89.30(

عمليات ال�ضراء فقد بلغت   89.38مليار ريال 

عمليات  جميع  م��ن   )٪82.11( بن�ضبة  اأي 

ال�ضوق. بينما بلغت مبيعات ال�ضركاتال�ضعودية  

2.79مليار ريال اأي ما ت�ضكل ن�ضبته )٪2.56( 

بلغت   9.25مليار  فقد  ال�ضراء  عمليات  اأم��ا 

بالن�ضبة  )8.50٪(.اأم�����ا  ن�ضبته  ما  اأي  ري��ال 

لل�ضناديق اال�ضتثمارية فقد بلغ اإجماليمبيعاتها  

 )٪2.27( ن�ضبته  ما  اأي  ري��ال  مليار    2.47

مليار   3.82 بلغت    فقد  ال�ضراء  عمليات  اأما 

في   )٪3.51( ن�ضبته  ت�ضكل  م��ا  اأي  ري���ال 

الخليجيين  الم�ضتثمرين  مبيعات  بلغت  حين 

اأما   )٪1.87( بن�ضبة  اأي  ري��ال  مليار   2.03

ما  اأي  ريال  2.05مليار  بلغت  للم�ضتريات فقد 

ن�ضبته)1.88٪(وقد بلغت مبيعات الم�ضتثمرين 

العرب المقيمين )الغير خليجيين(1.99مليار 

حين  في   )٪1.83( ن�ضبته  ت�ضكل  ما  ي  ري��االأ

بن�ضبة  اأي  ريال  م�ضترياتهم1.91مليار  بلغت 

جانب المقيمين فقد  )1.76٪(اأما مبيعات االأ

 )٪0.27( ن�ضبته  ما  اأي  بلغت297.50مليون 

ما  اأي  بلغتم�ضترياتهم234.76مليون  وق��د 

عبر  ج��ان��ب  االأ مبيعات  )0.22٪(اأم����ا  ن�ضبته 

مليار   2.08 بلغت  فقد  المبادلة  اتفاقيات 

الم�ضتريات  ن�ضبته)1.91٪(اأما  ما  اأي  ريال 

ت�ضكل  م��ا  وه��و  ري��ال  مليار   2.20 بلغت  فقد 

ن�ضبته)٪2.02(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –مارس2011

مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

 اإح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ونوع امل�شتثمر ل�شهر مار�ض 2011م 

�شهم املتداولة  الن�شبة   ت�شنيف اجلن�شية  نوع امل�شتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�شبة  عدد ال�شفقات  الن�شبة  قيمة االأ

89.30% 97,200,373,746.75 92.27% 2,177,779 92.08% 5,131,430,578  بيع 

 فرد 

 ال�ضعوديني 

82.11% 89,380,660,470.15 88.86% 2,097,226 88.14% 4,912,052,504  �ضراء 

2.56% 2,785,715,314.60 1.03% 24,345 1.83% 102,042,461  بيع 

 �ضركة 

8.50% 9,253,918,588.25 3.60% 84,890 4.68% 260,999,154  �ضراء 

2.27% 2,465,422,882.35 1.05% 24,858 1.53% 85,446,393  بيع 

 �ضندوق ا�ضتثماري 

3.51% 3,819,724,495.15 1.73% 40,728 2.31% 128,550,187  �ضراء 

1.87% 2,033,600,248.35 1.01% 23,866 1.33% 74,240,333  بيع 

 اخلليجيني 

1.88% 2,048,716,770.50 1.11% 26,164 1.52% 84,470,634  �ضراء 

1.83% 1,990,394,263.25 3.36% 79,271 2.02% 112,752,876  بيع 

 العرب املقيمني  )غري اخلليجيني(

1.76% 1,910,936,577.20 3.46% 81,577 2.00% 111,299,396  �ضراء 

0.27% 297,500,736.70 0.39% 9,098 0.24% 13,577,238  بيع 

جانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني(   االأ

0.22% 234,755,410.55 0.36% 8,523 0.21% 11,885,193  �ضراء 

1.91% 2,075,377,811.00 0.89% 20,982 0.96% 53,592,457  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( االأ

2.02% 2,199,672,691.20 0.89% 21,091 1.15% 63,825,268  �ضراء 

100% 108,848,385,003.00 100% 2,360,199 100% 5,573,082,336 اأجماليات البيع

100% 108,848,385,003.00 100% 2,360,199 100% 5,573,082,336 اأجماليات ال�ضراء

�ضهم املتداولة غري معدلة مالحظة: كمية االأ
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القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 260.28 مليار ريال  

5.58 مليون صفقة تم تنفيذها خالل الربع األول 2011 م 
الموؤ�ضر  اأغلق  م   2011 ول  االأ الربع  نهاية  في 

العام لل�ضوق المالية ال�ضعودية )تداول( عند م�ضتوى 

 )٪3.50( نقطة   238.16 منخف�ضًا   6،562.85

مقارنة باإغالق نف�ض الفترة من العام ال�ضابق.

العام  بداية  من  الموؤ�ضر  داء  الأ وبالن�ضبة 

 ٪0.87 بن�ضبة  اإن��خ��ف�����ض  ف��ق��د  ت��اري��خ��ه  ح��ت��ى 

)57.90 نقطة(.

خالل  للموؤ�ضر  اإغ��الق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد 

م�ضتوى   عند  م   2011/01/16 ي��وم  ف��ي  ال��ف��ت��رة 

6،788.42نقطة. 

في  الم�ضدرة  �ضهم  لالأ ال�ضوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1،319.05 م   2011 ول  االأ ال��رب��ع  نهاية 

اأمريكي،  دوالر  مليار   351.75 يعادل  ما  اأي  ريال 

نف�ض  عن   ٪1.92 ن�ض����بته  بلغت  انخفا�ضًا  م�ضجلة 

ال�ضابق. العام  الفترة من 

المتداولة  �ضهم  لالأ جمالية  االإ القيمة  بلغت 

ريال  مليار   260.28 م   2011 ول  االأ الربع  خالل 

وذلك  اأمريكي  دوالر  مليار   69.41 يعادل  ما  اأي 

الفترة  نف�ض  عن   ٪36.97 ن�ض����بته  بلغت  بارتفاع 

ال�ضابق. العام  من 

خالل  المتداولة*  �ضهم  االأ عدد  اإجمالي  وبلغ 

مقابل  �ض����هم  مليار   12.18 م   2011 ول  االأ الربع 

ول  االأ الربع  خ��الل  تداولها  تم  �ضهم  مليار   8.26

2010 م ، وذلك بارتفاع بلغت ن�ض����بته ٪47.42.

اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices

ن�شبة التغري  للعام حتى تاريخه  فرباير - 2011 م مار�ض - 2011 م

موؤ�شرات القطاعات

YTD Change % Feb. - 2011 March - 2011

Banks & Financial Services -0.53% 9.75% 15,141.51 16,618.12 امل�ضارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 2.11% 14.57% 5,809.40 6,655.86 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 1.83% 6.71% 3,745.18 3,996.43 �ضمنت االأ

Retail -2.90% 9.08% 4,383.71 4,781.78 التجزئة

Energy & Utilities -1.58% 4.17% 4,740.17 4,938.02 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust -10.22% 5.56% 4,780.29 5,046.06 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech -8.83% 8.27% 1,617.27 1,750.96 ت�ضاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance -3.41% 13.72% 774.16 880.38 التاأمني

Multi-Investment 0.02% 10.21% 2,073.07 2,284.72 �ضركات اال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 5.75% 9.69% 4,887.05 5,360.79 اال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction -3.86% 10.79% 2,882.33 3,193.30 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development -0.23% 6.60% 2,581.63 2,751.90 التطوير العقاري

Transport -8.68% 6.14% 2,751.54 2,920.41 النقل

Media & Publishing -6.24% 9.46% 1,249.84 1,368.12 االعالم والن�ضر

Hotel & Tourism -1.21% 6.64% 4,521.75 4,822.17 الفنادق وال�ضياحة
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ملخص السوق - الربع األول 2011 م

ول 2011 م �شهم ح�شب القطاعات - الربع االأ   تداول االأ

Sectoral Activities - First Quarter 2011

Sector
جمايل الن�شبة اإىل االإ �شهم املتداولة قيمة االأ جمايل الن�شبة اإىل االإ �شهم املتداولة  االأ جمايل الن�شبة اإىل االإ ال�شفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 10.74% 27,954,771,827.90 13.22% 1,610,779,484.00 6.49% 362,151 امل�ضارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 37.98% 98,861,165,499.80 25.04% 3,049,864,844.00 21.57% 1,204,283 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 2.51% 6,525,103,722.75 2.20% 267,962,000.00 2.82% 157,175 �ضمنت االأ

Retail 2.27% 5,915,768,512.35 1.69% 205,999,021.00 3.67% 205,083 التجزئة

Energy & Utilities 1.57% 4,073,678,189.95 2.40% 291,888,709.00 1.01% 61,305 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.40% 19,271,340,630.05 6.04% 735,957,497.00 11.17% 623,704 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 7.25% 18,868,453,259.45 12.40% 1,510,277,400.00 6.36% 354,962 ت�ضاالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 7.57% 19,702,575,415.85 7.71% 939,613,351.00 15.47% 863,430 التاأمني

Multi-Investment 3.25% 8,454,997,639.55 5.63% 686,186,935.00 5.01% 284,553 �ضركات اال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 7.99% 20,789,031,365.70 6.26% 762,799,451.00 8.78% 489,900 اال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction 5.28% 13,747,334,823.55 5.89% 717,049,147.00 7.99% 446,050 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development 3.45% 8,973,668,774.15 7.82% 952,019,367.00 5.09% 284,226 التطوير العقاري

Transport 1.71% 4,448,539,046.45 2.63% 320,405,572.00 2.34% 130,613 النقل

Media & Publishing 0.43% 1,127,563,460.80 0.45% 55,065,611.00 0.89% 49,625 االعالم والن�ضر

Hotel & Tourism 0.60% 1,567,778,025.70 0.62% 75,442,086.00 1.18% 65,652 الفنادق وال�ضياحة

Total 100.00% 260,281,770,194.00 100.00% 12,181,310,475.00 100.00% 5,582,712 االإجمايل

ول 2010 م ول 2011 م مع  الربع االأ مقارنة معلومات التداول الربع االأ

Comparing Trading Statistics 1st Quarter 2011 with 1st Quarter 2010

Trading Information
ن�شبة التغري ول 2010  الربع االأ ول 2011  الربع االأ  March.  مار�ض  Feb.  فرباير  Jan.  يناير

معلومات التداول

% Change 1st Q - 2010 1st Q - 2011 2011 2011 2011

Transactions 4.38% 5,348,472 5,582,712 2,360,199 1,499,560 1,722,953 عدد ال�ضفقات املنفذه

 Shares Traded 47.42% 8,262,769,280 12,181,310,475 5,579,384,444 3,068,248,205 3,533,677,826 �ضهم املتداولة    عدد االأ

Value Traded (SR) 36.97% 190,030,547,560.75 260,281,770,194.00 108,848,385,003.00 67,619,662,322.80 83,813,722,868.20 �ضهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 65 63 21 19 23   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 7.69% 82,284 88,615 112,390 78,924 74,911 املتو�ضط اليومي لعدد ال�ضفقات املنفذه

 Daily Average of Shares Traded 52.10% 127,119,527 193,354,135 265,684,974 161,486,748 153,638,166 �ضهم املتداولة  املتو�ضط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 41.32% 2,923,546,886 4,131,456,670 5,183,256,429 3,558,929,596 3,644,074,907
�ضهم املتداولة  املتو�ضط اليومي لقيمة االأ

)ريال(

Market Capitalization (SR biln) -1.92% 1,344.87 1,319.05 1,319.05 1,194.09 1,276.27
�ضهم امل�ضدره  )القيمه ال�ضوقيه لالأ

)مليار ريال  

All Share Index (TASI) -3.50% 6,801.01 6,562.85 6,562.85 5,941.63 6,358.03   )املوؤ�ضر العام  )نقطة 
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Value )0،000( القيمه بالع�شرة اآالف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�شفقات
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ول 2011م �شهم ح�شب القطاعات - الربع االأ تداول االأ

Sectoral Activities -  First Quarter 2011

Thousands

كرث ارتفاعاً يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق مار�ض 2011 م مع فرباير 2011 م( ال�شركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of March 2011 with Feb.2011)

Company
ن�شبة التغري

2011/02/28 2011/03/30 ال�شركة

Change %

Al-Ahlia 43.20% 24.65 35.30 االهلية

AICC 30.23% 15.05 19.60 التاأمني العربية

ALKHODARI 28.50% 50.00 64.25 اخل�ضري

Sahara Petrochemical 27.15% 18.05 22.95  ال�ضحراء للبرتوكيماويات

Al-Rajhi Takaful 24.63% 26.80 33.40 تكافل الراجحي

كرث انخفا�شاً يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق مار�ض 2011 م مع فرباير 2011 م( ال�شركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of March 2011 with Feb. 2011)

Company
ن�شبة التغري

2011/02/28 2011/03/30 ال�شركة

Change %

Etihad Telecom -24.44% 9.00 6.80  عذيب لالت�ضاالت

Maddaniyah -18.98% 33.20 26.90 معدنية

Jouff Agriculture -8.93% 29.10 26.50 اجلوف الزراعية

Jazan Development -2.76% 18.10 17.60  جازان للتنمية

 Alinma -1.01% 9.95 9.85 االإمناء
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ملخص السوق - الربع األول 2011 م

 Market Activity - First Quarter 2011 ول 2011 م �شهم - الربع االأ    تداول االأ

Banks & Financial Services
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

امل�شارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 880,081,636.65 34,435,119 13,337 الريا�ض

AlJazira 723,527,257.20 41,739,655 16,442 اجلزيرة

Saudi Investment 172,435,077.95 9,189,098 5,605 ا�ضتثمار

Saudi Hollandi 271,923,020.90 9,052,856 6,408 ال�ضعودي الهولندي

Saudi Fransi 693,792,675.85 15,380,092 9,176 ال�ضعودي الفرن�ضي

SABB 637,978,151.20 15,821,229 10,029 �ض�اب

Arab National 682,779,459.60 21,808,977 10,959 العربي الوطني

SAMBA 1,367,406,313.00 24,629,759 16,506 �ضامبا

Al Rajhi 9,169,462,527.50 118,096,964 90,665 الراجحي

AL Bilad 273,084,619.30 14,364,425 15,247 البالد

Alinma 13,082,301,088.75 1,306,261,310 167,777 االإمناء

Total 27,954,771,827.90 1,610,779,484 362,151 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

ال�شناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 2,701,871,624.95 193,660,617 80,116 كيمانول

Petrochem 2,938,773,270.70 137,272,343 62,246 برتوكيم

SABIC 40,416,988,807.75 399,461,613 312,013 �ضابك

SAFCO 3,294,185,757.25 18,977,266 32,948 �ضافكو

Industrialization 4,484,245,207.10 133,854,198 43,859 الت�ضنيع

Alujain 2,595,908,449.20 121,406,521 58,729 اللجني

Nama Chemicals 2,424,088,059.60 227,105,023 62,817 مناء للكيماويات

SIIG 1,574,220,503.25 74,957,793 23,401 املجموعة ال�ضعودية

Sahara Petrochemical 2,270,229,995.20 109,047,628 48,753 ال�ضحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 6,491,697,607.40 143,132,403 71,838 ين�ضاب

Sipchem 3,168,780,196.80 149,277,819 69,377 �ضبكيم العاملية

Advanced 2,955,259,783.05 108,259,761 48,011 املتقدمة

Saudi Kayan 17,790,151,540.45 981,264,997 173,738 كيان ال�ضعودية

Petro Rabigh 5,754,764,697.10 252,186,862 116,437 برتو رابغ

Total 98,861,165,499.80 3,049,864,844 1,204,283 اجمايل القطاع

Cement
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

اال�شمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

Arab Cement 741,386,467.00 23,636,779 19,031 �ضمنت العربية االإ

Yamamah Cement 682,533,219.65 13,205,785 9,259 اإ�ضمنت اليمامة

Saudi Cement 1,459,602,700.60 28,049,303 23,231 اإ�ضمنت ال�ضعوديه

Qassim Cement 510,071,705.75 8,545,350 10,460 اإ�ضمنت الق�ضيم

Southern Cement 165,391,958.50 2,731,694 3,064 اإ�ضمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 268,871,586.90 6,123,784 6,262 اإ�ضمنت ينبع

Eastern Cement 671,408,926.70 14,178,651 14,000 اإ�ضمنت ال�ضرقية

Tabuk Cement 147,666,969.10 7,990,286 4,248 اإ�ضمنت تبوك

Jouf Cement 1,878,170,188.55 163,500,368 67,620 اإ�ضمنت اجلوف

Total 6,525,103,722.75 267,962,000 157,175 اجمايل القطاع

Retail
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 1,237,399,634.00 14,042,681 31,470 اأ�ضواق ع العثيم

Mouwasat 656,002,828.00 9,623,006 17,859 املوا�ضاة

SASCO 318,233,483.65 24,826,383 13,814 خدمات ال�ضيارات

Thim`ar 1,059,933,395.55 54,671,538 49,567 ثمار

4�
العدد 54 - إبريل 2011م



Market Summary - 1st Quarter 2011

 Market Activity - First Quarter 2011 ول 2011 م �شهم - الربع االأ    تداول االأ

Retail
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

Fitaihi Group 713,146,530.65 63,901,451 28,597 جمموعة فتيحي

Jarir 411,677,168.00 2,913,160 9,768 جرير

Aldrees 583,187,595.10 13,223,548 19,274 الدري�ض

AlHokair 686,567,752.30 16,931,004 23,046 احلكري

Alkhaleej Trng 249,620,125.10 5,866,250 11,688 اخلليج للتدريب

Total 5,915,768,512.35 205,999,021 205,083 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 230,862,505.75 12,521,152 8,700 الغاز والت�ضنيع

Saudi Electricity 3,842,815,684.20 279,367,557 52,605 كهرباء ال�ضعودية

Total 4,073,678,189.95 291,888,709 61,305 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

الزراعة وال�شناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 1,222,395,459.80 43,416,019 25,194 جمموعة �ضافوال

Food 975,896,477.85 62,879,678 41,577 الغذائية

SADAFCO 667,742,204.60 16,199,547 25,047 �ضدافكو

Almarai 2,233,899,472.75 22,415,352 41,114 املراعي

Anaam Holding 2,089,373,545.85 48,932,169 76,331 اأنعام القاب�ضة

H B 719,740,310.15 21,691,566 30,862 حلواين اإخوان

Herfy Foods 446,519,076.50 5,491,851 15,236 غذية هريف لالأ

NADEC 886,997,732.90 33,773,665 28,144 نادك

Qassim Agriculture 1,857,886,131.80 199,858,172 53,987 الق�ضيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,801,134,200.10 88,847,665 68,130 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 2,722,380,247.40 56,699,687 87,097 �ضماك االأ

Sharqiya Dev Co 1,852,366,570.50 46,435,694 70,392 ال�ضرقية للتنمية

Jouff Agriculture 799,127,829.30 28,067,908 26,175 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 0.00 0.00 0.00 بي�ضة الزراعيه

Jazan Development 995,881,370.55 61,248,524 34,418 جازان للتنمية

Total 19,271,340,630.05 735,957,497 623,704 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information Technology
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

االت�شاالت وتقنية املعلومات
Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,606,470,357.90 66,857,208 32,053 االت�ضاالت

Etihad Etisalat 6,786,807,887.75 133,397,379 55,603 احتاد ات�ضاالت

ZAIN KSA 7,060,101,641.75 984,065,977 180,521 زين ال�ضعودية

Atheeb Telecom 2,415,073,372.05 325,956,836 86,785 عذيب لالت�ضاالت

Total 18,868,453,259.45 1,510,277,400 354,962 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,176,755,553.50 11,676,985 20,902 التعاونية

Malath Insurance 613,888,569.20 39,613,892 27,136 مالذ للتاأمني

MEDGULF 1,019,379,831.05 36,493,159 22,512 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 260,488,889.35 13,962,310 16,131 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 327,289,935.70 12,148,805 17,776 �ضالمة

Walaa Insurance 299,036,654.85 19,683,905 16,890 والء للتاأمني

Arabian Shield 377,449,594.25 21,698,553 19,710 الدرع العربي

SABB Takaful 343,872,855.95 22,453,430 20,861 �ضاب تكافل
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Insurance
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 415,377,540.55 27,425,162 23,147 �ضند

SAICO 321,513,473.00 11,112,126 15,770 �ضايكو

Saudi Indian 363,583,706.30 13,889,881 20,513 ال�ضعودية الهندية

Gulf Unionn 389,510,457.95 25,311,183 20,858 احتاد اخلليج

ATC 683,030,616.25 9,982,470 26,877 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 702,862,147.00 23,329,105 35,232 هلية االأ

ACIG 352,277,074.45 12,419,423 20,221 اأ�ضيج

AICC 164,801,807.20 8,988,163 10,887 التاأمني العربية

Trade Union 535,803,333.25 28,999,214 29,445 االحتاد التجاري

Sagr Insurance 631,602,520.45 37,228,621 32,399 ال�ضقر للتاأمني

U C A 693,403,149.05 25,990,637 29,954 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 626,812,403.00 73,324,673 29,749 عادة ال�ضعودية االإ

Bupa Arabia 572,508,345.90 30,104,044 26,720 بوبا العربية

Weqaya Takaful 733,712,549.00 43,973,394 36,176 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 313,535,127.60 10,141,460 16,011 تكافل الراجحي

ACE 324,871,014.95 11,012,250 17,623 اي�س

AXA - Cooperative 693,907,566.65 38,176,185 31,168 اك�ضا - التعاونية

Gulf General 982,250,743.50 23,489,149 39,252 اخلليجية العامة

Buruj 774,520,421.85 31,281,289 36,991 بروج

Al Alamiya 704,734,331.30 29,083,794 33,284 العاملية

Solidarity 1,860,011,285.10 125,209,578 69,895 �ضوليدرتي تكافل

Wataniya 787,298,956.60 19,573,699 37,125 الوطنية

Amana Insurance 1,656,484,961.10 101,836,812 62,215 امانة للتامني

Total 19,702,575,415.85 939,613,351 863,430 اإجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

�شركات اال�شتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 599,824,523.50 18,493,777 26,028 امل�ضايف

Saudi Advanced 1,132,105,849.45 88,428,552 33,431 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 1,067,317,315.70 102,184,009 37,982 االح�ضاء للتنميه

SISCO 1,911,607,489.70 147,188,875 54,465 �ضي�ضكو

Assir 612,558,481.50 47,311,358 17,936 ع�ضري

Al Baha 1,790,118,841.15 134,827,929 69,579 الباحة

kingdom 1,341,465,138.55 147,752,435 45,132 اململكة

Total 8,454,997,639.55 686,186,935 284,553 اإجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

اال�شتثمار ال�شناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

BCI 255,910,593.10 9,657,599 15,252 بى �ضى اآى

MA>ADEN 7,453,653,741.10 323,344,436 106,522 معادن

Astra Indust 904,899,005.00 25,409,399 29,596 اأ�ضرتا ال�ضناعية

ALSorayai 1,187,758,499.90 48,557,761 35,296 جمموعة ال�ضريع

Shaker 848,093,912.50 15,577,828 23,788 �ضاكر

 Pharmaceutical 587,901,978.00 15,489,237 11,073 الدوائية

Glass 346,867,641.50 12,484,938 12,337 زجاج

FIPCO 796,510,575.75 29,612,810 28,428 فيبكو

Maadaniyah 4,574,792,374.00 154,750,217 118,482 معدنية

Saudi Chemical 1,333,941,850.70 31,272,944 21,125 الكيميائيه ال�ضعوديه

SPM 401,390,723.75 9,134,180 13,585 �ضناعة الورق

AlAbdullatif 573,466,043.70 21,247,845 20,168 العبداللطيف

Saudi Export 1,523,844,426.70 66,260,257 54,248 ال�ضادرات

Total 20,789,031,365.70 762,799,451.00 489,900.00 اإجمايل القطاع

4�
العدد 54 - إبريل 2011م



Market Summary - 1st Quarter 2011

 Market Activity - First Quarter 2011 ول 2011 م �شهم - الربع االأ    تداول االأ

Building & Construction
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الت�شييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

MMG 1,409,950,883.05 79,896,471 53,761 جمموعة املعجل

SSP 589,065,194.15 24,872,342 25,752 نابيب ال�ضعودية االأ

ALKHODARI 1,124,793,064.05 20,334,178 37,602 اخل�ضري

Ceramic 662,291,806.75 4,928,106 12,989 اخلزف

Gypsum 316,819,035.20 10,171,847 12,292 اجلب�ض

Cables 1,587,579,364.65 123,271,635 50,404 الكابالت

Saudi Industrial 1,991,933,969.75 201,695,590 54,521 �ضدق

Amiantit 1,789,198,531.05 99,218,681 46,497 اميانتيت

Pipes 806,321,794.80 28,367,242 26,896 اأنابيب

Zamil Industrial 908,742,288.10 26,597,693 24,453 الزامل لل�ضناعة

AL Babtain 574,912,170.10 19,861,342 22,441 البابطني

SVCP 357,836,755.95 6,525,712 11,938 الفخارية

MESC 963,058,437.45 58,547,449 39,861 م�ضك

Red Sea 664,831,528.50 12,760,859 26,643 حمر البحر االأ

Total 13,747,334,823.55 717,049,147 446,050 اإجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 509,796,149.20 21,140,056 12,629 العقارية

Taiba 273,616,736.85 17,217,834 8,478 طيبة لال�ضتثمار

Makkah 282,579,367.30 9,340,375 8,281 مكة لالن�ضاء

Arriyadh Development 875,508,463.60 57,527,088 21,781 التعمري

Emaar E .C 2,505,950,170.25 369,607,283 85,002 اإعمار

Jabal Omar 887,586,285.00 56,336,404 27,652 جبل عمر

Dar Al Arkan 2,764,834,801.90 306,814,289 75,764 ركان دار االأ

KEC 873,796,800.05 114,036,038 44,639 مدينة املعرفة

Total 8,973,668,774.15 952,019,367 284,226 اإجمايل القطاع

Transport
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 1,578,291,610.95 99,167,217 31,740 النقل البحري

SAPTCO 849,166,924.25 112,279,505 26,041 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,323,981,832.45 94,605,331 50,532 مربد

Budget Saudi 697,098,678.80 14,353,519 22,300 بدجت ال�ضعودية

Total 4,448,539,046.45 320,405,572 130,613 اإجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة  ال�شفقات املنفذة

عالم والن�شر االإ

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 797,893,227 31,116,024 30,901 عالن تهامة لالإ

SRMG 159,953,824 9,455,696 7,660 بحاث و الت�ضويق االأ

SPPC 169,716,410 14,493,891 11,064 طباعة وتغليف

Total 1,127,563,461 55,065,611 49,625 اإجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�شهم املتداولة اال�شهم املتداولة   ال�شفقات املنفذة

الفنادق وال�شياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 110,501,978.35 4,192,202 4,067 الفنادق

Shams 1,457,276,047.35 71,249,884 61,585 �ضم�ض

Total 1,567,778,025.70 75,442,086 65,652 اإجمايل القطاع

Market 260,281,770,194.00 12,181,310,475 5,582,712 اإجمايل ال�شوق
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Company

Close  
Price

Book 
Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

غالق �شعر االإ
القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/

القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدرة  االأ

)مليون(

القيمه ال�شوقية 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 26.40 19.49 1.35 1.88 14.02 1,500.000 39,600.00 29,233.22 2,825.03 الريا�ض

AlJazira 18.60 15.05 1.24 0.01 195.64 300.000 5,580.00 4,515.52 28.52 اجلزيرة

Saudi Investment 20.20 14.80 1.36 0.78 25.87 550.000 11,110.00 8,141.37 429.54 ا�ضتثمار

Saudi Hollandi 29.60 19.31 1.53 2.39 12.39 330.750 9,790.20 6,386.96 790.39 ال�ضعودي الهولندي

Saudi Fransi 48.20 24.92 1.93 3.87 12.44 723.214 34,858.93 18,023.05 2,801.04 ال�ضعودي الفرن�ضي

SABB 45.00 20.23 2.22 2.51 17.92 750.000 33,750.00 15,171.95 1,883.51 �ض�اب

Arab National 34.80 17.99 1.93 2.25 15.48 850.000 29,580.00 15,290.77 1,911.09 العربي الوطني

SAMBA 56.75 28.26 2.01 4.93 11.52 900.000 51,075.00 25,429.68 4,435.13 �ضامبا

Al Rajhi 77.75 20.21 3.85 4.51 17.22 1,500.000 116,625.00 30,317.79 6,770.70 الراجحي

AL Bilad 19.60 10.34 1.89 0.31 63.72 300.000 5,880.00 3,102.96 92.28 البالد

Alinma 9.85 10.41 0.95 0.01 958.42 1,500.000 14,775.00 15,620.55 15.42 االإمناء

Total Banks & Financial Services Sector - 18.60 2.06 2.39 16.04 9,203.964 352,624.13 171,233.82 21,982.65 اإجمايل قطاع امل�ضارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.95 11.73 1.19 0.05 278.54 120.600 1,682.37 1,414.78 6.04 كيمانول

Petrochem 24.15 9.82 2.46 -0.09 (M)  (س) 480.000 11,592.00 4,714.58 -42.04 برتوكيم

SABIC 105.25 40.28 2.61 7.18 14.67 3,000.000 315,750.00 120,838.77 21,528.67 �ضابك

SAFCO 187.50 28.54 6.57 12.94 14.49 250.000 46,875.00 7,134.16 3,234.62 �ضافكو

Industrialization 37.00 18.28 2.02 2.91 12.73 506.753 18,749.86 9,261.65 1,472.61 الت�ضنيع

Alujain 21.25 8.01 2.65 0.61 34.86 69.200 1,470.50 554.16 42.18 اللجني

Nama Chemicals 10.85 12.68 0.86 0.268 40.44 128.520 1,394.44 1,629.94 34.48 مناء للكيماويات

SIIG 23.20 12.62 1.84 0.90 25.77 450.000 10,440.00 5,681.05 405.08 املجموعة ال�ضعودية

Sahara Petrochemical 22.95 12.88 1.78 1.13 20.39 292.530 6,713.56 3,766.92 329.2 ال�ضحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 48.20 13.05 3.69 2.97 16.21 562.500 27,112.50 7,340.49 1,672.78 ين�ضاب

Sipchem 22.25 16.40 1.36 1.03 21.58 366.666 8,158.32 6,013.90 378.08 �ضبكيم العاملية

Advanced 30.90 12.81 2.41 2.322 13.31 141.375 4,368.49 1,811.31 328.32 املتقدمة

Saudi Kayan 18.60 10.31 1.80 -0.00 (M)  (س) 1,500.000 27,900.00 15,462.55 -14.74 كيان ال�ضعودية

Petro Rabigh 24.65 9.14 2.70 0.24 103.47 876.000 21,593.40 8,009.80 208.69 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries Sector - 22.14 2.60 3.38 15.66 8,744.144 503,800.44 193,634.06 29,583.97 اإجمايل قطاع ال�ضناعات البرتوكيماوية

Arab Cement 31.60 30.53 1.04 3.18 9.93 80.000 2,528.00 2,442.09 254.55 �ضمنت العربية االإ

Yamamah Cement 53.50 23.40 2.29 4.87 10.99 135.000 7,222.50 3,158.69 656.93 اإ�ضمنت اليمامة

Saudi Cement 52.75 22.03 2.39 4.31 12.24 153.000 8,070.75 3,371.24 659.51 اإ�ضمنت ال�ضعوديه

Qassim Cement 60.25 20.62 2.92 5.57 10.83 90.000 5,422.50 1,856.16 500.87 اإ�ضمنت الق�ضيم

Southern Cement 60.75 17.77 3.42 4.70 12.92 140.000 8,505.00 2,487.86 658.51 اإ�ضمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 45.30 24.09 1.88 4.01 11.05 105.000 4,756.50 2,529.08 430.36 اإ�ضمنت ينبع
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Eastern Cement 46.70 24.55 1.90 3.99 11.71 86.000 4,016.20 2,111.38 342.98 اإ�ضمنت ال�ضرقية

Tabuk Cement 18.60 12.11 1.54 1.37 13.57 90.000 1,674.00 1,090.22 123.32 اإ�ضمنت تبوك

Jouf Cement 11.85 9.74 1.22 0.11 104.37 130.000 1,540.50 1,265.74 14.76 اإ�ضمنت اجلوف

Total Cement Sector - 20.13 2.15 3.61 12.01 1,009.000 43,735.95 20,312.46 3,641.79 �ضمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 92.25 19.93 4.63 7.20 12.82 22.500 2,075.62 448.52 161.93 ا�ضواق العثيم

Mouwasat 67.75 22.93 2.95 4.74 14.28 25.000 1,693.75 573.28 118.57 املوا�ضاة

SASCO 12.85 11.39 1.13 0.80 16.06 45.000 578.25 512.76 36.01 خدمات ال�ضيارات

Thim`ar 20.10 3.35 6.00 -1.87 (M)  (س) 10.000 201.00 33.48 -18.71 ثمار

Fitaihi Group 11.05 13.18 0.84 0.44 25.10 50.000 552.50 658.82 22.01 جمموعة فتيحي

Jarir 143.50 19.94 7.20 10.02 14.32 40.000 5,740.00 797.58 400.81 جرير

Aldrees 43.00 15.74 2.73 3.44 12.50 25.000 1,075.00 393.43 86.02 الدري�ض

AlHokair 43.30 17.35 2.50 4.11 10.53 70.000 3,031.00 1,214.46 287.85  احلكري 

Alkhaleej Trng 44.10 17.62 2.50 3.05 14.48 15.000 661.50 264.37 45.68 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.19 3.19 3.77 13.30 302.500 15,608.62 4,896.70 1,140.17 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 18.25 13.36 1.37 1.20 15.18 75.000 1,368.75 1,001.81 90.16 الغاز والت�ضنيع

Saudi Electricity 13.85 12.16 1.14 0.55 25.32 4,166.594 57,707.32 50,657.64 2,279.09 كهرباء ال�ضعودية

Total Energy & Utilities Sector - 12.18 1.14 0.56 24.93 4,241.594 59,076.07 51,659.44 2,369.25 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 27.90 14.04 1.99 1.77 15.73 500.000 13,950.00 7,020.04 886.70 جمموعة �ضافوال

Food 15.45 9.71 1.59 0.87 17.69 20.000 309.00 194.29 17.47 الغذائية

SADAFCO 43.00 21.79 1.97 6.62 6.50 32.500 1,397.50 708.20 215.13  �ضدافكو

Almarai 95.50 26.67 3.58 5.59 17.09 230.000 21,965.00 6,133.61 1,285.42 املراعي

Anaam Holding 43.30 11.27 3.84 1.04 41.77 10.900 471.97 122.87 11.30 اأنعام القاب�ضة

H B 33.30 17.76 1.87 2.81 11.84 28.571 951.43 507.52 80.34 حلواين اإخوان

Herfy Foods 80.00 14.08 5.68 4.60 17.38 27.000 2,160.00 380.24 124.27 غذية هريف لالأ

NADEC 25.90 16.20 1.60 0.17 148.57 60.000 1,554.00 971.70 10.46 نادك

Qassim Agriculture 10.25 7.62 1.35 -0.35 (M)  (س) 50.000 512.50 380.88 -17.36 الق�ضيم الزراعية

Tabuk Agriculture 20.10 17.85 1.13 0.58 34.63 20.000 402.00 357.04 11.61 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 47.90 5.44 8.81 -1.34 (M)  (س) 20.000 958.00 108.78 -26.89 �ضماك االأ

Sharqiya Dev Co 39.20 10.61 3.70 -0.53 (M)  (س) 7.500 294.00 79.55 -3.96 ال�ضرقية للتنمية

Jouff Agriculture 26.50 22.33 1.19 2.66 9.97 25.000 662.50 558.13 66.44 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�ضة الزراعية

Jazan Development 17.60 12.00 1.47 -0.43 (M)  (س) 50.000 880.00 600.01 -21.73 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food Industries - 16.73 2.58 2.43 16.18 1,086.471 46,816.65 18,179.35 2,639.20 اإجمايل قطاع الزراعة وال�ضناعات الغذائية
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STC 38.50 22.50 1.71 4.72 8.16 2,000.000 77,000.00 44,998.40 9,436.32 االت�ضاالت

Etihad Etisalat 51.50 22.26 2.31 6.02 8.56 700.000 36,050.00 15,579.66 4,211.48 احتاد ات�ضاالت

Zain KSA 6.90 4.38 1.58 -1.68 (M)  (س) 1,400.000 9,660.00 6,129.41 -2,358.44 زين ال�ضعودية 

Atheeb Telecom 6.80 1.68 4.05 -6.01 (M)  (س) 100.000 680.00 167.93 -601.04 عذيب لالت�ضاالت

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector

- 15.92 1.85 2.54 8.28 4,200.000 123,390.00 66,875.40 10,688.32 اإجمايل قطاع االت�ضاالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 103.50 35.38 2.93 9.70 10.67 50.000 5,175.00 1,769.00 484.91 التعاونية

Malath Insurance 15.60 8.75 1.78 0.60 25.89 30.000 468.00 262.61 18.07 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.90 13.36 2.24 2.90 10.29 80.000 2,392.00 1,068.61 232.38 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 19.75 7.92 2.49 -0.42 (M)  (س) 20.000 395.00 158.37 -8.35 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 28.60 8.25 3.47 0.66 43.41 10.000 286.00 82.47 6.59 �ضالمة

Walaa Insurance 16.05 7.51 2.14 -0.35 (M)  (س) 20.000 321.00 150.13 -6.99 والء للتاأمني

Arabian Shield 18.20 10.97 1.66 0.75 24.18 20.000 364.00 219.42 15.06 الدرع العربي

SABB Takaful 16.50 9.43 1.75 -0.16 (M)  (س) 34.000 561.00 320.47 -5.58 �ضاب تكافل

SANAD 15.90 6.74 2.36 -1.06 (M)  (س) 20.000 318.00 134.84 -21.13 �ضند

SAICO 30.50 7.22 4.23 -0.94 (M)  (س) 10.000 305.00 72.16 -9.39 �ضايكو

Saudi Indian 27.70 4.82 5.75 -0.28 (M)  (س) 10.000 277.00 48.19 -2.77 ال�ضعودية الهندية

Gulf Union 16.05 9.64 1.66 0.50 32.39 22.000 353.10 212.10 10.90 اإحتاد اخلليج

ATC 66.50 6.68 9.95 -0.52 (M)  (س) 10.000 665.00 66.83 -5.20 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 35.30 3.84 9.19 -1.14 (M)  (س) 10.000 353.00 38.43 -11.39 هلية االأ

ACIG 30.30 2.96 10.25 -1.96 (M)  (س) 10.000 303.00 29.56 -19.63 اأ�ضيج

AICC 19.60 7.12 2.75 -0.61 (M)  (س) 20.000 392.00 142.36 -12.23 التاأمني العربية

Trade Union 19.05 9.54 2.00 -0.04 (M)  (س) 25.000 476.25 238.43 -1.00 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 18.25 11.14 1.64 1.04 17.57 20.000 365.00 222.89 20.77 ال�ضقر للتاأمني

U C A 28.80 14.75 1.95 2.83 10.17 20.000 576.00 295.08 56.65 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 9.00 9.84 0.91 0.001 16,071.43 100.000 900.00 984.41 0.06 عادة ال�ضعودية االإ

Bupa Arabia 19.60 12.32 1.59 1.77 11.07 40.000 784.00 492.99 70.80 بوبا العربية

Weqaya Takaful 18.15 7.90 2.30 -1.19 (M)  (س) 20.000 363.00 158.09 -23.73 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 33.40 7.17 4.66 -2.89 (M)  (س) 20.000 668.00 143.39 -57.76 تكافل الراجحي 

ACE 32.00 8.66 3.70 -1.21 (M)  (س) 10.000 320.00 86.56 -12.09 اي�س

AXA - Cooperative 20.35 9.77 2.08 0.04 462.50 20.000 407.00 195.34 0.88 اك�ضا - التعاونية

Gulf General 39.60 7.68 5.16 - - 20.000 792.00 153.53 - اخلليجية العامة

Buruj 26.30 7.71 3.41 - - 13.000 341.90 100.26 - بروج للتاأمني
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Al Alamiyah 26.40 8.58 3.08 - - 20.000 528.00 171.66 - العاملية

Solidarity 14.80 10.00 1.48 - - 55.500 821.40 555.00 - �ضوليدرتي تكافل

Wataniya 41.00 10.00 4.10 - - 10.000 410.00 100.00 - الوطنية

Amana Insurance 20.45 10.00 2.05 - - 32.000 654.40 320.00 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 11.22 2.37 0.90 13.16 801.500 21,335.05 8,993.17 719.83 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 32.50 26.57 1.22 0.82 39.73 15.000 487.50 398.54 12.27  امل�ضايف 

Saudi Advanced 14.15 19.26 0.73 0.22 64.35 43.200 611.28 832.19 9.50 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 10.65 9.78 1.09 0.95 11.19 49.000 521.85 479.23 46.62 االح�ضاء للتنميه

SISCO 13.15 10.66 1.23 0.01 1161.30 68.000 894.20 725.02 0.77 �ضي�ضكو

Assir 13.20 18.12 0.73 0.67 19.63 126.389 1,668.33 2,289.91 84.98 ع�ضري

Al Baha 13.55 6.28 2.16 -0.40 (M)  (س) 15.000 203.25 94.23 -5.97 الباحة

Kingdom 9.10 7.31 1.25 0.16 55.72 3,705.882 33,723.53 27,081.41 605.25 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.93 1.19 0.19 49.92 4,022.471 38,109.94 31,900.53 753.42 اإجمايل قطاع �ضركات اال�ضتثمار املتعدد

BCI 27.60 14.29 1.93 2.41 11.46 27.500 759.00 393.00 66.21 بى �ضى اآى

MA`ADEN 24.60 17.92 1.37 -0.00 (M)  (س) 925.000 22,755.00 16,573.12 -9.19 معادن

Astra Indust 33.70 22.73 1.48 3.49 9.66 74.118 2,497.76 1,684.39 258.63 اأ�ضرتا ال�ضناعية

ALSorayai 24.90 14.79 1.68 2.53 9.83 30.000 747.00 443.57 75.99 جمموعة ال�ضريع

Shaker 53.75 13.84 3.88 4.15 12.95 35.000 1,881.25 484.57 145.23 �ضاكر

Pharmaceutical 39.80 37.45 1.06 2.25 17.68 78.438 3,121.81 2,937.66 176.53 الدوائية

Glass 29.80 17.50 1.70 2.37 12.58 30.000 894.00 525.14 71.05 زجاج

FIPCO 26.90 12.76 2.11 1.88 14.30 11.500 309.35 146.74 21.63 فيبكو

Maadaniyah 26.90 13.64 1.97 0.65 41.14 25.556 687.47 348.51 16.71 معدنية

Saudi Chemical 45.20 21.39 2.11 4.79 9.43 63.240 2,858.45 1,352.80 303.17 الكيميائيه ال�ضعوديه

SPM 43.00 19.83 2.17 4.09 10.52 30.000 1,290.00 594.92 122.57 �ضناعة الورق

AlAbdullatif 27.20 13.90 1.96 1.88 14.50 81.250 2,210.00 1,129.55 152.42 العبداللطيف

Saudi Export 23.40 9.92 2.36 0.29 81.79 10.800 252.72 107.11 3.09 ال�ضادرات

Total Industrial Investment Sector - 18.79 1.51 0.99 12.39 1,422.402 40,263.81 26,721.08 1,404.04 اإجمايل قطاع اال�ضتثمار ال�ضناعي

MMG 18.70 12.53 1.49 -1.44 (M)  (س) 125.000 2,337.50 1,566.35 -179.48 جمموعة املعجل

SSP 23.35 16.31 1.43 1.43 16.33 51.000 1,190.85 832.03 72.94 نابيب ال�ضعودية االأ

ALKHODARI 64.25 13.84 4.64 5.11 12.58 42.500 2,730.62 588.16 217.05 اخل�ضري

Ceramic 136.75 40.16 3.40 8.82 15.50 25.000 3,418.75 1,004.05 220.59 اخلزف

Gypsum 33.60 14.60 2.30 1.66 20.26 31.667 1,064.00 462.44 52.52 اجلب�ض

Cables 13.50 15.78 0.86 -1.16 (M)  (س) 76.000 1,026.00 1,199.63 -87.82 الكابالت
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Saudi Industrial 10.95 7.78 1.41 2.38 4.61 40.000 438.00 311.07 95.08 �ضدق

Amiantit 17.35 14.58 1.19 1.43 12.14 115.500 2,003.93 1,683.84 165.10 اميانتيت

Pipes 30.30 23.28 1.30 -0.11 (M)  (س) 31.500 954.45 733.32 -3.51 اأنابيب

Zamil Industrial 34.20 21.48 1.59 3.52 9.72 60.000 2,052.00 1,288.90 211.13 الزامل لل�ضناعة

AL Babtain 28.50 14.88 1.91 1.93 14.73 40.500 1,154.25 602.76 78.34 البابطني

SVCP 54.25 16.95 3.20 4.80 11.30 15.000 813.75 254.23 71.99 الفخارية

MESC 16.30 9.19 1.77 -2.37 (M)  (س) 40.000 652.00 367.46 -94.88 م�ضك

Red Sea 53.75 23.13 2.32 2.03 26.42 30.000 1,612.50 693.84 61.03 حمر البحر االأ

Total Building & Constructuion Sector - 16.01 1.85 1.22 13.23 723.667 21,448.60 11,588.08 880.09 اإجمايل قطاع الت�ضييد والبناء

Real Estate 24.40 26.69 0.91 1.50 16.23 120.000 2,928.00 3,203.03 180.36 العقارية

Taiba 17.80 18.74 0.95 0.61 28.99 150.000 2,670.00 2,811.72 92.10 طيبة لال�ضتثمار

Makkah 30.20 22.91 1.32 1.68 18.02 164.816 4,977.45 3,775.26 276.24  مكة لالن�ضاء 

Arriyadh Development 15.90 14.68 1.08 0.96 16.53 100.000 1,590.00 1,468.31 96.16 التعمري

Emaar E .C 6.90 8.59 0.80 -0.69 (M)  (س) 850.000 5,865.00 7,297.86 -583.81 اإعمار

Jabal Omar 15.25 9.82 1.55 -0.05 (M)  (س) 671.400 10,238.85 6,594.08 -35.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.65 13.18 0.73 1.35 7.16 1,080.000 10,422.00 14,234.89 1,455.71 ركان دار االأ

KEC 7.55 9.48 0.80 - - 339.300 2,561.72 3,218.26 - مدينة املعرفة

Total Real Estate development Sector - 12.26 0.97 0.43 10.75 3,475.516 41,253.02 42,603.41 1,481.29 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 15.35 16.16 0.95 1.32 11.65 315.000 4,835.25 5,089.69 414.88 النقل البحري

SAPTCO 7.95 11.56 0.69 0.40 19.85 125.000 993.75 1,445.55 50.07 النقل اجلماعي

Mubarrad 13.80 8.97 1.54 -0.37 (M)  (س) 18.000 248.40 161.47 -6.70 مربد

Budget Saudi 49.10 25.35 1.94 5.18 9.48 18.300 898.53 463.88 94.80 بدجت ال�ضعودية

Total Transport Sector - 15.03 0.97 1.16 12.02 476.300 6,975.93 7,160.59 553.05 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 26.10 16.66 1.57 1.97 13.25 15.000 391.50 249.85 29.55 عالن تهامة لالإ

SRMG 18.00 16.30 1.10 1.09 16.52 80.000 1,440.00 1,303.93 87.14 بحاث و الت�ضويق االأ

SPPC 11.80 13.40 0.88 0.65 18.11 60.000 708.00 804.21 39.09 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 15.21 1.08 1.01 16.30 155.000 2,539.50 2,357.99 155.79 اإجمايل قطاع االعالم والن�ضر

Hotels 26.90 24.01 1.12 1.78 15.13 69.006 1,856.26 1,662.92 122.70 الفنادق

Shams 21.45 6.98 3.07 0.19 115.19 10.150 217.72 70.86 1.89 �ضم�ض

Total Hotel & Tourism Sector - 21.90 1.20 1.57 16.65 79.156 2,073.98 1,733.77 124.59 اإجمايل قطاع الفنادق وال�ضياحة

Market - 16.52 2.00 1.96 14.68 39,943.685 1,319,051.70 659,849.86 78,117.45 اجمايل ال�ضوق

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 
(4th  Q 2011 as recent).

ال�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، وال�شركات اخلا�شرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�شمولة يف ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد 

للقطاعات ولل�شوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الرابع 2011 م(. ن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقاً للبيانات املالية الآ �ض :املوؤ�شر �شالب الأ
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At the end of the 1st quarter 2011 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 6,562.85 points, lost 238.16 
points (3.50%) over the close of the 
same period of the previous year. 

On an YTD basis TASI decreased by 
0.87% (57.90 points). 

Highest close level for the index 
during the period was 6,788.42 points 
as on 16/01/2011.

Total equity market capitalizatt
tion at the end of the 1st quarter 

2011 reached SR 1,319.05 billion (US$ 
351.75 billion), decreased by 1.92% 
over the same period of the previous 
year.

The total value of shares traded for 
the 1st quarter 2011 reached SR 260.28 
billion (US$ 69.41 billion), increasing 
by 36.97% over the same period of the 
previous year.

The total number of shares traded* 
reached 12.18 billion shares for the 1st 
quarter 2011 compared to 8.26 billion 

shares traded during the 1st quarter 
2010, increasing by 47.42%.

The total number of transactions 
executed during the 1st quarter 2011 
reached 5.58 million compared to 5.35 
million trades during the 1st quarter 
2010, increasing  by 4.38%.

• Adjusted to all corporate actions 
during the period.

• Number of trading days during 
1st Q  2011 were 63, against 65 trading 
days during 1st Q  2010.

Value of Shares Traded Reached SR 260.28 billion

5.58 million Transactions Executed During 1st Quarter 2011

AltJouf Agriculture Development Co.  Increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares to 25 million. 
Effective 09/03/2011.

Saudi international Petrochemical Co.  Increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every ten shares, 
raising its total number of issued shares to 366,666,666. 
Effective 15/03/2011.

The Saudi Investment Bank increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 4.5 shares, raising 
its total number of issued shares to 550 million. Effective 
26/03/2011.

Arab National Bank increased its paid up capital by issutt
ing 4 bonus shares for every 13 shares, raising its total numtt
ber of issued shares to 850 million. Effective 27/03/2011.

The Company for Cooperative insurance increased its 
paid up capital by issuing one bonus share for every two 
shares, raising its total number of issued shares to 75 miltt
lion. Effective 31/03/2011.

Corporate Actions 1st Quarter 2011 

New Members (Brokers)
Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia Company joined the 

Saudi Stock Exchange (Tadawul) to provide financial brokerage 
services, effective 06/02/2011.

The number of brokerage firms active in the market 
reached 39.
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the Development Fund’s capital to 
ensure the beneficiaries of the Fund 
are not affected.  

• Setting up the National Anti Corruption 
Authority which is directly linked to 
the king. 

• Directing the mass media not to practt
tice any prejudice to the Kingdom’s 
Grand Mufti or Council of Senior 
Scholars members. 

• Allocation of SR. 300 million to suptt
port the Call and Guidance Offices. 

• Allocating SR. 200 million to support 
the Holy Quran Learning foundations.

• Allocating SR. 500.000 to renovate 
mosques kingdom wide.

• Mohammed Bin Abdullatif to 
be appointed as a National Anti 
Corruption Authority (NACA ) chairtt
man of the rank of minister.

• National Anti Corruption Authority 
chairman and chairman of the 
Council of  Ministers Experts 
Commission should make the regulatt
tions of  NACA, provided the Council 
of Ministers should release this regutt
lation during 3 months effective from 
the date of our decree.

• The tasks assigned to NACA include all 
government sectors without excludtt
ing anyone whomsoever. These tasks 
include follow up the implementation 
of the directions and orders concerntt
ing public affairs, and fall within its 
jurisdiction follow up of all financial 

and administrative corruption. 
Chief Cabinet Secretary and Royal 

Court Chief should provide NACA with 
all decrees relevant to its scope of work, 
and all ministries, institutions, governtt
ment bodies and other concerned 
authorities should report to NACA all the 
approved projects, contracts and the 
period of executing, maintaining and 
operating such projects and contracts. 
• Without breaching the functions of 

other regulatory bodies, NACA should 
carry out the necessary coordination 
with those bodies regarding public 
affairs and citizens’ interests, further 
those bodies should report to NACA 
any financial or administrative obsertt
vations provided such observations 
fall within the functions of NACA. 

Increasing the percentage of 
Saudization in private sector 

• Minister of  Trade and Industry and 
Minister of Labor should meet prompttt
ly with businessmen to notify them of 
the  intention of the State to expedite 
and seriously deal with employment 
of Saudis, whereas the private sector 
should perform its duties perfectly, 
calling  everyone to fulfill this urgent 
national need, which  contributes to 
raising the rate of employment among 
citizens and remind them of their 
national responsibilities in this regard.

• The Ministry of Labor should report 
quarterly about what had been 

achieved in the Saudization process, 
and actions taken by the Ministry in 
creating job opportunities for nationtt
als in the private sector, and to report 
about businessmen and who responds 
and who neglects such issue.

• Significant impact on citizens 
Commenting on the royal decrees, 
the economic expert Dr, Salem ba 
Ajaja said that disbursing two month 
salary to the employees and students, 
constructing 500.000 residential units, 
promoting the worthy soldiers, settt
ting up and establishing hospitals 
and increasing the value of the real 
estate loan have a positive impact on 
the people. 

Dr. ba Ajaja further said: «The decrees 
passed by the Custodian of the Two 
Holy Shrines have a positive impact in 
the hearts of the people specially those 
concerning the increase of maximum 
limit of Real Estate Development Fund’s 
loan from SR. 300.000 to 500.000 which 
will reduce the citizen’s debt burden of 
constructing his house and will speed 
up the process of constructing and fintt
ishing. Constructing 500.000 residential 
units kingdom wide and allocating SR. 
250 billion to execute this mega project 
which will be executed under the supertt
vision of the Public Housing Authority, 
will reduce the housing concerns and 
therefore will decrease the rents due to 
the high supply and low demand.»   
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A package of royal decrees has been passed in the mid of last month to 
disburse a two month salary to all state`s civil and military employees and a 
two month allowance to all male and female students of higher education. As 
for job seekers in the private and public sectors, the king Okayed the payment 
of SR. 2000, where the minimum limit of wages for all state`s workers has 
also been approved.

Royal decrees

Enhancement of development 
levels in the kingdom

Cover Story

Such decrees are capable of enhanct
ing development process in the kingt
dom and pressing on the economic 
mobility towards activation and implet
mentation of such mobility.       

On the other hand, the royal decrees 
necessitate the allocation of SR. 250 
billion for the construction of 500.000 
residential units nationwide; further, 
the loan granted by the Real Estate 
Development Fund has been increased 
from SR. 300.000 to 500.000.

The royal decrees also ordered the 
allocation of SR. 16 billion to the MOH 
to execute and expand many hospitals 
and enhance health care of tumors and 
cardiac diseases.

On the security level, the royal 
decrees approved the creation of 60.000 
military jobs for the Ministry of Interior, 
whereas the approved ranks in all milit
tary sectors for the current fiscal year will 
be promoted to the next rank. 
     In this issue we will enumerate the 
royal decrees: 
• Salaries, allowances and benefits for 

employees and job seekers.
•  Disbursement of a two month salt

ary to all state’s civil and military 
employees.

• Payment of two month allowances 
for all government and government 
higher education students.  

• Payment of SR. 2000 monthly to those 
seeking jobs in the public and private 
sectors.

• Giving the Ministry of Labor the opport
tunity to receive the applications of 
job seekers, check and verify the data 
and make sure that such applications 
are in compliance with the applied 
rules, and to take the required execut
tive decisions in coordination with the 
concerned authorities, the disburset
ment will be effective from 1/1/1433 
AH. Directions have already been 
given to the Ministry of Labor to expet
dite the reception and recording the 
applications, and render assist to job 
seekers in all parts of kingdom, and 
announce such, drawing the attent
tion of the concerned authorities that 
any procrastination and delay will be 
rejected. 
Providing houses and raising the 

Real Estate Development Fund
• Approval of the minimum limit of salt

ary scale for all Saudi employees in 
the public sector that is SR. 3000 per 
month after adding the living allowt

ance provided that legal necessary 
statuary procedures should be comt
pleted promptly.   

• Forming a supervisory committee 
chaired by the ministers of Municipal 
and Rural Affairs, Finance, Economy and 
Planning (Public Housing Authority) 
to make the required arrangements 
provided that this project to furnish 
a monthly report to the Custodian of 
the Two Holy Shrines.

• All the the regions governors should 
meet HRH minister of Municipal and 
Rural Affairs, minister of Justice, mint
ister of Economy and Planning and 
Governor of  Public Housing Authority 
to allocate land to the Authority in 
every region to assist in utilizing it and 
take urgent actions to accomplish that.

A report should be submitted to us 
on a regular basis to take the actions we 
deem appropriate.    
• A committee comprising Ministry of  

Municipal and Rural Affairs, Ministry 
of Justice, Ministry of  Finance, Public 
Housing Authority to locate the areas 
lacking bounty lands where it is needt
ed to use such land for construction 
purposes.  The Finance Ministry should 
take all necessary steps to make this 
land available urgently.

• Increasing the maximum limit 
of housing loan of the Real Estate 
Development Fund from SR. 300.000 
to 500.000 as of this date.  

• Ministry of Finance should cover the 
amount of the proposed support to 
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The giant.. Takes a nap

to aircraft, cars and electrical applit
ances after Tokyo Stock Exchange witt
nessed a state of real horror following 
the quake, when Nikkei index fell by 
10.55%, where shareholders dashed 
to sell them because of the mountt
ing fear of more problems in the 
Fukushima nuclear plant. As the govt
ernment announced the high velocity 
of radiation to the dangerous level, the 
value of the electronics manufacturers 
shares such as Sony and Panasonic 
has stumbled respectively to 8.86% 
to reach yen 2.3224 by 11.27% to 866 
yen. Government of Japan said that 
with the closure or the destruction of 
ports, airports and suspension of work 
in some factories as well as the state 
of shock among the population, the 
disaster have a «substantial» effect on 
the economic performance in all parts 
of the country. Various industries are 
expected to suffer a shortage of parts 
or components which may raise prices 
or delay production in the preferred 
tools «among consumers. 

The «CLSA» company for Brokerage 
and Investment stated that the 
Japanese companies provide 40% 

of the electronic components in the 
world, as Japan is the country of origin 
of a large number of «NAND» memory 
chips, mostly of «Toshiba» make. 

«AMD» Aicthang site stated that 
the «Nand» chip price with a capacity 
of 32 GB rose by 18%, after suspendt
ing the work in the factory group of 
the quaketaffected Iwate, although 
«Toshiba» confirmed that the factory 
did not suffer major damage, officials 
are still assessing situation as they 
fear effects of aftershocks, and they 
do not know when they can resume 
production. 

Further, factories require raw matet
rials and a functional transport network 
which requires fuel and electricity, but 
the magnitude of the disaster and the 
extent of its expansion required fuel 
and electricity rationalization because 
of damage to infrastructures, or due 
to suspension of work in some nuclear 
plants. 

«Sony» Company, the most promt
inent developers of electronics in 
Japan announced that it «suspendt
ed production or reduced it in eight 
sites until conducting an assessment 

of damages, pointing out that these 
procedures include the production of 
rechargeable batteries , «CD», «DVD» 
and «Blue t Ray. » 

The «Panasonic» , «Fujifilm» , «Nikon» 
and «Canon,» companies closed down 
their factories in the areas affected by 
the earthquake and tsunami which 
impedes the production of imaging 
devices and digital cameras. 

Insurance.. the most affected
Insurance companies are the most 

affected, announced «Swiss Re» Ret
insurance Co. that all kinds of insurance 
companies will not bear the losses or 
damage caused to «Fukushima» nuclet

ar reactor in Japan such as a radioact
tive leak which affects the soil or 

anything else. 
Stefan Iiba, Chief Executive 

for the world’s secondtlargt
est reinsurance company Said: 

«The earthquake and tsunami subset
quent waves made the situation in 
Japan very complicated,» stating that 
it will take a lot of time to begin an 
assessment about the costs of losses 
and compensations. 

At the same time, he expressed 
concern about suffering caused by the 
disaster, stressing that the company’s 
role will be to help people in dealing 
with this tragic incident. 

It is the future of LNG
The solution for Japan in the comt

ing period would be to use liquefied 
natural gas. According to the Arnon 
Mosek Director from the Energy Group 
of the Credit Classification Institution 
Fitch Min «any shift from the use of 
nuclear energy is likely to be for the 
benefit of generating electricity using 
liquefied natural gas which is one of 
the best alternatives in the practical 
application in terms of reducing carbon 
emissions.» 

Whatever happened, the world 
should not worry as Japan will wake up 
from its crisis quickly.. It’s just a nap of a 
giant who strains himself too much. 
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Global Market

Most affected 
The autos sector is classified as one of 

the most quaketaffected sectors in Japan, 
followed by the electronics sector. While 
Honda Co. has announced the postponet
ment of factories’ production in Japan until 
the end of last month due to the difficult
ties in obtaining components from supplit
ers where the Japanese manufacturers are 
struggling to resume production in Japan 
amid shortage of components and workers. 

The company said it will reconsider the 
distribution of vehicles to clients after May 
2011producion, noting that it produced 
69000 and 170 vehicles in January 2011 in 
Japan, estimated as a quarter of its product
tion. 

For its part, Toyota Motors, the world’s 
largest motor vehicle producing company 
said that at least, it would continue to close 
down the twelve assembly plants affiliate 
to it in Japan until late last month after 
facing difficulties in resuming the already 
suspended production because of the 
earthquake,whereas the company didn’t 
schedule resuming production, which would 
lead to lost production by 95 thousand cars.

Losses.. are global
It also appears that the production of 

various technological sectors in Japan will be 
affected to a large extent, from memory chips 

Japan crisis

The giant.. Takes a nap
All data you will read in this report can lead you to expect something else then, even up to the moment of writing 
these words, the prospects of the economic losses to Japan is not clear. The earthquake that hit Japan days ago 
made the estimation of those losses tough for the experts themselves. The earthquake, the strongest in history of 
the country like a hurricane carries within itself cities and countries, and then throw them to the irreversibility, and 
because it moves with its water and villages, the expectation where it will stop seems be unseen and therefore 
cannot be predicted, though we will talk about the grossest and heaviest losses and expectations, and the most 
common among analysts.
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based on the international reports that 
represent the best t neutral method 
to evaluate the competitiveness of 
investment environment in various 
countries.

He also reviewed the main features 
of the General Authority for Investment 
strategy for the next years from 2011 
to 2015, where he explained that the 
strategy stems from the important role 
of investment as a key factor in a large 

economic system aimed at achieving 
a number of development goals set by 
the Kingdom, and the General Authority 
for Investment will focus its strategy on 
the performance of four key tasks. This 
strategy based on the promotion of the 
domestic and foreign environment in 
the Kingdom and upgrading its clastt
sification in the international competitt
tiveness reports, and the development 
of additional frameworks to enhance 
the competitiveness of a number of 
investment sectors in the Kingdom, in 
addition to raising the competitiveness 

of private hospitals from SR. 50 million 
to 200 million as a great support and 
encouraging investment in the health 
sector in all regions of the Kingdom, furtt
ther the development spending volume 
allocated for the development sectors 
according to the Ninth Development 
Plan «2014 t 2010» reached SR. «1444» 
billion, the largest amount allocated to 
the  Kingdom development process, 
and will provide thousands of investtt

ment opportunities in various sectors.
AL Dabagh  spoke about the future 

of investment in the Kingdom as saying: 
«The Authority has adopted the term» 
competitiveness to be the common lantt
guage between all the concerned  govtt
ernment investment agencies through 
finding an institutional work deals with 
the challenges and constraints facing 
the domestic private and foreign sectt
tors by comparing the investment prott
cedures in the Kingdom with the best 
global  practices and then develop such 
practices and assess the development 

of regions through focusing on the 
advantages and investment compott
nents of each region. .
Partnership between the two sectors

During the session, entitled «The 
State as a key partner»  and with the 
participation of Chief Executive Officer 
of the Saudi Electricity Company, Ali Al 
Brrak, and Director General of the of 
Saudi Arabia Airlines Khaled AltMelhem, 
the Saudi businesswoman called  the 
CEO Bank  «Gulf One» Nahed Taher to 
be an effective partnership between 
the public and private sectors to 
improve the GDP in Saudi Arabia 
and the Gulf region, and stressed 
the importance of investing in infratt
structure, transport and electricity, 
expressing her surprise on  the largest 
segment of businessmen who invest 
in the area of real estate considering 
it from their view point a safer line of 
business to achieve profits  .

Taher stressed on the need to 
deliver the services to recipients in 
the various sectors in Saudi Arabia, 
especially the health sector, arguing 
that the decrees passed recently  by 
the Custodian of the Two Holy Shrines 
King Abdullah bin Abdulaziz, did not 
leave any chance for the various partt
ties to compromise the right of the 
citizen, who receives a great care from 
the state, emphasizing that the cooptt
eration between the private and the 

public sectors in Saudi Arabia has not 
rise to the required level so far.

Interest in non-de-pegging 
For his part,  Vicet chairman of the 

Bank of America Board of Directors, 
Richard Makrmick advised the Saudis 
not to make any change to their curtt
rency, pointing out that pegging the 
Saudi Riyal at the moment to dollar 
serves the objectives of the Kingdom, 
stressing that some of those converted 
in the past to (euro) felt remorse after it 
fell significantly, and when many disortt
ders occur it is better to have patience 
on the current situation.
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Saudi Markets 

Royal decrees depict a new path 
for an economic renaissance 

Jeddah Economic Forum

 The forum addressed significant 
debates on the economic and coalit
tion entities although it was clear that 
the resolutions approved recently by 
the Custodian of the Two Holy Shrines 
received a good a fair part of time as 
Dr. Mohammed Al Jasir Saudi Arabia 
Monetary Agency (SAMA) Governor 
ascertained that the historical resolut
tions issued by the king Abdullah Bin 
Abdul Aziz prior launching the forum 
will change the course of the compret
hensive development in the Kingdom of 
Saudi Arabia during the next few years 
stating that the kingdom is going ahead 
in utilizing the budget surpluses in the 
economic growth so that the economy 
becomes stronger.      

Speaking on the «Impact of the 
international powers », he said « I believe 
the 20th Group achieved credibility and 
hope, and we opine that it is prospering 
because it has developed tremendously, 

« One behalf of the King we are 
at your service «..with these words 
HRH Prince Khaled Al Faisal Bin 
Abdul Aziz, Mecca Region Governor 
concluded Jeddah Economic Forum 
where the participants applauded it 
by a storm of applause extended for 
minutes to reflect the strong relation 
between King Abdullah Bin Abdul 
Aziz with his people who reaffirmed 
the economic impact of the Royal 
Decrees and the economic boom 
which dominated the most distinctive 
forum in the region.

it is the largest incarnation of the desire 
to international desire to introduce the 
public interest than introducing the 
states’ selftinterests. It achieved many 
accomplishments».

He pointed out that when the 1900 
economic growth occurred, the US was 
the world’s largest economy at that time 
and international   economic institutions 
had been established to deal with the 
economic issues, where the third world 
regimes were closed and never allowed 
any economic liberalization with the 
existence of an economic achievement 

that is pushing the trade agenda which 
led into a huge disruption where the 
bubbles of the internet firms emerged 
and it was possible to think about the 
numerous causes of disruption occurred 
in the Group of Seven which was deemed 
as the rich club.»     

Improvement of investment 
environment

Speaking in the third session of Jeddah 
Economic Forum, the General Investment 
Authority Governor Abdullah AL Dabagh 
Considered raising the maximum limit 
of the funding loan for the construction 
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The CMA Board of Commissioners issued its resott
lution No. (2t10t2011) dated on 22/4/1432H, corrett
sponding to 27/3/2011G involving its approval for 
Al Rajhi Capital to offer «Al Rajhi Multi Asset Consertt
vative Fund». 

CMA announces the 
approval of offering of 

investment funds
The CMA Board of Commissioners issued its resott
lution No. (1t10t2011) dated on 22/4/1432H, cortt
responding to 27/3/2011G involving its approval 
for Falcom Financial Services to offer «Alrabia Real 
Estate Fund». 

CMA announces the 
approval of offering of 

investment funds

The extraordinary general assembly of The Saudi Investment Bank aptt
proved on Saturday 26/03/2011 (21/04/1432) the capital increase through 
Bonus Shares (one bonus share for every 4.5 shares held). The share 
price is adjusted to open at SR 20.15 for this day of Sunday 27/03/2011 
(22/04/1432) with a fluctuation limit of 10%. 

Tadawul announces the adjusted price 
for the Saudi Investment Bank

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
announces that the bonus shares 
of The Saudi Investment Bank have 
been deposited into applicable 
investor’s portfolios on Sunday 
27/3/2011 (22/4/1432) by granting 
one share to each 4.5 shares owned 
by the shareholders registered in 
the shareholders record by the 
end of Saturday26/3/2011 
(21/4/1432). 

Tadawul announces the additional
of the bonus shares of the 

Saudi Investment Bank
The Capital Market Authority antt
nounces imposition of a penalty 
of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi 
Riyals) on the Trade Union Cooperatt
tive Insurance Company due to its 
violation of clause (A) of Article (45) 
of the Capital Market Law and clause 
(D) of Article (26) of the Listing Rules. 
The company failed to inform CMA 
or announce to the shareholders its 
initial financial statements for the 
period closing on 31/12/2010. This 
was within a period not exceeding 
fifteen days from the end of the fitt
nancial period covered by those 
statements. 

Imposition of a 
penalty
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News

Saudi Stock Exchange (Tadawul) is pleased to announce the successful applicat
tion of electronic voting for the National Shipping Co. of Saudi Arabia annual 
general meeting (AGM). Etvoting service is provided by Tadawul as part of the 
new Tadawulaty suite of services. The service allowed 195 investors, who own 
11.2% of total issued shares, to vote electronically on all National Shipping AGM 
items. The AGM was ort
ganized on Tuesday 29th 
March, 2011 in Riyadh. 
The application of etvott
ing has helped achieving 
the required AGM quot
rum from the first time 
the AGM is called for. The 
total number of voters 
was 229 investors with a 
total ownership of 50.2% 
of issued shares. 
Tadawul would also like 
to emphasize on its ont
going efforts to empower 
all investors by providing 
them with easy and cont
venient means for exercising their voting rights. To this end, Tadawul encourt
ages all investors to take advantage of the registration and voting services that 
are freely available at Tadawulaty website: 
http://tadawulaty.tadawul.com.sa/tadawulaty/index.htm 

Tadawul announces the successful 
application of e-voting for the 

National Shipping Co. of Saudi Arabia

Assets Financial house 
Company, had requested 
Capital Market Authority 
to cancel the authorization 
which was issued by the 
CMA Board of Commist
sioners under Resolution 
no. 2–214t2006 dated on 
29/10/1427H, correspondt
ing 20/11/2006, to conduct 
the securities business of 
Arranging and Advising. 
The CMA Board of Comt
missioners issued today, 
Sunday 22/4/1432H, corret
sponding to 27/3/2011, the 
approval for cancellation of 
the authorization for Assets 
Financial house Company 
based on its request. 

Cancellation of 
Authorization to 
Assets Financial 
House Company

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces that the number of 
free floated shares for all companies has been revised as at the end of 
1st quarter 2011. The revised number of free floated shares per comt
pany is used in the calculation of Tadawul indexes, replacing the pret
vious number, and is effective Saturday 02/04/2011 (28/04/1432H).

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces the 
quarterly update (End of the 1st Q 2011) to the number of 

free floated shares for all companies
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

 Jeddah Economic Forum 2011 derived the motto of its 21st 
session from the variables of the twentytfirst century, where the 
activities of this year came to confirm that this event is being 
held annually which represents a significant economic event to 
the kingdom, which succeeded in dealing with the challenges 
of civilization to discuss the vital economic issues with the 
participation of leaders and prominent global economic figures, 
intellectuals and developers.

About 40 speakers discussed and put forward many remarkable 
ideas and perceptions, including a group of Saudi figures who 
introduced during the activities of Jeddah Economic Forum 
mechanisms serving the identification of the unique advantages 
of Jeddah, the economic and investment climate shaping the 
Saudi economy.

This forum demonstrated that the political intersections and 
the sharp ideological divisions made the world speak one language 
regarding the human development and economic advancement. 
This was pretty clear in many papers aimed at preparing the human 
element towards the achievement of sustainable development 
and addressed the kingdom’s plan for the settlement of jobs and 
the labor market needs.

The Forum continues to work as genuine, renewed and 
distinctive landmark in Jeddah province which succeeded in 
facing the civilization challenges and hosted an elite of economic 
and social international figures from the region and the world. It 
is lucky as the timing of this forum came after the arrival of the  
Custodian of the Two Holy Shrines King Abdullah Bin Abdul Aziz 
– May Allah bless himt where the participants witnessed a carnival 
of love and loyalty coincided by the economic inspirations and 
prospects expressed by the working papers , discussion sessions 
and rich dialogue. Such inspirations have been bolstered up by 
what could be called the second batch of the Royal decrees the 
Saudi people received in a short period of time.    

The forum emphasized optimism on the future of the Saudi 
economy where some issues were put to discussion accompanied 
by action plans which according to experts and observers was 
successful in addressing its topics and distinctive and discernible 
in its guests.  

Our coverage of the forum with local and international events 
stems from this importance, and from our ambition to be always 
present in the economic event probing its depths to reach and 
translate it into a professional press language hoping to gain your 
trust always.

Forum of Success

Editorial
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