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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 الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�ص.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

عالم المتخ�س�س في المملكة العربية  نحن اأول �سركة لالإ

ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

ك�سف رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 

وراق املالية عبداهلل  امل�ستثمر لالأ

بن حممد الفوزان عن عزم 

ال�سركة اإطالق 100 �سندوق 

عقاري خالل ال�سنوات اخلم�س 

املقبلة، مو�سًحا اأن كل املوؤ�سرات 

تزيد من اجلاذبية ال�ستثمارية 

لل�سوق املالية ال�سعودية، مبيًنا 

اأن النتائج تعطي ر�سالة تاأكيد 

زمة املالية وانعكا�ساتها  باأن الأ

ال�سالبة قد اأزفت على الرحيل.
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على إعادة تشكيل 
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كما  نتاجية  الإ العملية  يف  اأ�سا�سًيا  مكوًنا  ت�سكل  اجلديد  الرقمي  القت�ساد  يف  املعرفة 

تكنولوجيا  على  القائم  املكون   هذا  بزيادة  يزداد  القطاع  هذا  يف  والنمو  الت�سويق ،  يف 

�سا�سية التي منها ينطلق. املعلومات والت�سال، باعتبارها املن�سة الأ

دور  للمعرفة  كان  بالكامل،  فقد  جديًدا  اقت�ساًدا  لي�س  املعرفة  على  املبني  القت�ساد 

قدمي ومهم يف القت�ساد ،لكن اجلديد هو اأن حجم امل�ساحة التي حتتلها املعرفة يف هذا 

القت�ساد اأ�سبح اأكرب مما �سبق واأكرث عمًقا مما كان معروًفا .

دوًرا  ت�سكل  اأن  ميكنها  وبقوة،  اأبوابه  اأو�سع  من  القت�ساد  هذا  بدخولها  اخلليج  دول 

مام كقوة متنامية  مفتاحًيا يف ت�سريع حركة املعرفة الرقمية، وتنقل تلك ال�سناعة اإىل الأ

كرث تو�سًعا .. وانت�ساًرا. ترتبط باملتالزمات الن�سبية لعملية التغيري القت�سادي الأ

كلمة التحرير
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رغم اأن فكرة الطريان القت�سادي 

جديدة ن�سبًيا يف منطقة ال�سرق 

و�سط مقارنة بالوليات املتحدة  الأ

واأوروبا، اإل اأن اأهميتها برزت 

موؤخًرا ب�سكل وا�سح يف منطقة 

اخلليج، وبوجه خا�س يف ال�سعودية، 

حيث ا�ستطاع اأن يثبت قدرته على 

مناف�سة �سركات الطريان التقليدية. 

�سهد العامل خالل ال�سنوات املا�سية 

طفرة �سناعية واقت�سادية كربى، مت من 

خاللها العتماد على العديد من املواد 

اخلام ل�ستكمال ال�سناعات املختلفة 

من �سيارات وطائرات وهياكل ال�سفن 

مر الذي جعل  وعمليات البناء .. وهو الأ

اأ�سعار هذا املعدن الثمني تتاأثر كثرًيا 

بحجم الطلب خالل الفرتة 

القريبة املا�سية.

آخبار
مجلس الوزراء يوافق على إعادة 

تشكيل مجلس إدارة »تداول«

أسواق سعودية
تحليل نتائج الربع الرابع لعام 2010م

أسواق خليجية
دول الخليج واالقتصاد المعرفي

أسواق عالمية
منتدى دافوس االقتصادي

المجهر
الحديد:

يولد في رحم النجوم

تقرير
ملتقى اإلنشاءات والمشاريع

بات ا�ستمرار املعلومات واملعرفة بالنت�سار 

ن�سطة الرقمية التي ت�سود معظم  يف جل الأ

ن�سطة القت�سادية ي�سكل  قطاعات الأ

اأهمية ق�سوى تو�سي ب�سرورة معاودة 

التفكري بهذا املورد اجلديد



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

خ��ب��ار  الأ تقدمي  يف  يفيد  املتخ�ص�ص  القت�صادي  ع���الم  الإ اأن  الت�صال  خ��راء  يعتقد 

كانوا  ���ص��واء  ال��ق��راء  م��ن  معينة  فئة  تهم  حم��ددة  مو�صوعات  ح��ول  التف�صيلية  واملعلومات 

متخ�ص�صني اأو لهم اهتمامات حول هذه املو�صوعات مبا يحقق لهم الفائدة العلمية، كما اأنه 

ا هو مهم يف اإحاطة القراء بتطورات وظروف الع�صر  ي�صاعد علي التوعية والتثقيف املايل، واأي�صً

الذي يعي�صونه يف خمتلف اأنحاء العامل بن�صر اأحدث التطورات اأو الجتاهات القت�صادية.
 

ن�صعى دائًما يف »تداول« اإىل اإعطاء املجال والفر�صة للقراء لالقرتاب والتعرف على جمالت 

اقت�صادية عامة، وا�صتثمارية ب�صكل خا�ص، عر مو�صوعات تدعم ما لديهم من معلومات 

وخرة ومبا يحقق فائدة اأكر.

عالم القت�صادي  جاد، متعمق، وهادف بطبيعته ويت�صم بالهتمام بالكيف اأكرث من  الإ

اهتمامه بالكم، حيث يعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على اأ�صاليب الكتابة العلمية من ا�صتخدام البحث 

القائم،  الو�صع  واإح�صاءات موثقة تو�صح  اأرقام  نتائج مبنية على  اإىل  والتحليل والو�صول 

وت�صت�صرف اآفاق امل�صتقبل، من وجهة نظر خراء املجالت القت�صادية املختلفة.

ولعلنا �صهرا بعد اآخر، ومع كل عدد جديد، ننجح يف مالم�صة الحتياجات واملتطلبات 

الفعلية ملختلف الهتمامات للقراء على تعدد وتنوع �صرائحهم اأو فئاتهم ، وما يبقي جذوة 

املتخ�ص�صة، ثم  امل�صاركات  امل��ادة عر  التوهج هو م�صاركة اجلميع يف تقدمي  دائًمة  النجاح  

م�صاركة اجلميع بالراأي وامل�صورة ورد الفعل الهادف.

واحل��دي��ث ع��ن ال��ث��ق��اف��ة الق��ت�����ص��ادي��ة مي��ت��د دوم���ا للحديث ع��ن امل��ن��ت��دي��ات وال��ل��ق��اءات 

املتخ�ص�صة، ونحن نعر�ص لبع�صها حملًيا واإقليمًيا ودولًيا، ننقل باخت�صار اأهم ما دار فيها 

من نقا�ص، واأبرز ما قدمته من معلومات اأو تو�صيات اأو حتى اأرقام واجتاهات جديدة، جنًبا 

خرى املتخ�ص�صة. اإىل جنب مع موا�صيع املجلة الأ

عالمي،  الإ العمل  لفريق  التحديات  دوًم��ا  ا يرز  اأي�صً ولكنه  التخ�ص�ص مفيد وممتع، 

ي باحث اأو متخ�ص�ص يرغب  رقام لأ بنف�ص القدر الذي ترز احلاجة الدائمة للمعلومات والأ

ف�صل. حدث والأ يف تقدمي الأ

مفيد ممتع.. وصعب

�
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أخبار - السوق

مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة 
السوق المالية السعودية »تداول«

الريا�ص - وا�ص

خــادم  نائب  برئا�سة  الــــوزراء  جمل�س  اعتمد 

مــري  الأ امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سريفني  احلرمني 

اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلطان 

الثنني  الـــوزراء،  جمل�س  عقدها  التي  باجلل�سة   -

ق�سر  يف   2011 يناير   24 املوافق   1432 �سفر   20

اليمامة مبدينة الريا�س قراًرا باإعادة ت�سكيل جمل�س 

فيما  »تــداول«  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة 

يلي ن�سه: 

بعد الطالع على ما رفعه معايل رئي�س جمل�س 

اأع�ساء  معاليه  تر�سيح  �ساأن  يف  املالية  ال�سوق  هيئة 

جمل�س اإدارة �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«، 

قرر جمل�س الوزراء ما يلي: 

اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  اإعادة  على  املوافقة  اأوًل: 

ثالث  ملدة  »تــداول«  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة 

وذلك  القرار،  هذا  نفاذ  تاريخ  من  ابتداًء  �سنوات 

تي:  على النحو الآ

وزارة  عــن  ممثاًل  امليمان  �سالح  بــن  من�سور   -1

املالية. 

عن  ممثاًل  احلمودي  عبدالرحمن  بن  عبداهلل   -2

وزارة التجارة وال�سناعة. 

احلميدي  عــبــداهلل  بــن  عبدالرحمن  الــدكــتــور   -3

ممثاًل عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

4- ب�سر بن حممد بن برهان بخيت. 

5- اأحمد بن عقيل بن فهد اخلطيب. 

6- طه بن عبداهلل القويز.

7- عبدالرحمن بن يحيى اليحياء.

ممثلني عن �سركات الو�ساطة املرخ�س لها.

8- املهند�س �سعود بن ماجد الدوي�س. 

9- الدكتور �سامي بن حم�سن باروم.

يف  املــدرجــة  امل�ساهمة  ال�سركات  عن  ممثلني 

ال�سوق املالية ال�سعودية. 

ثانًيا: اإجازة ا�ستمرار مدة ع�سوية جمل�س اإدارة 

ال�سركة ال�سادر يف �ساأنه قرار جمل�س الوزراء رقم 

)337( وتاريخ 1428/11/9هـ، اإىل حني نفاذ هذا 

القرار.

ISO 20000 تداول( تحصل على شهادة الجودة(
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  ح�سلت 

 ISO( على �سهادة اجلودة العاملية )تداول(

20000( كاأول �سوق مالية يف منطقة ال�سرق 
و�سط و�سمال اإفريقيا، وكرابع �سوق مالية  الأ

على امل�ستوى العاملي. 

حيث  من  العاملي  املعيار   )ISO 20000( ال�سهادة  هــذه  تعترب 

تركيزه على اإدارة تقنية املعلومات وخدماتها عن طريق و�سف وتطبيق 

جمموعة متكاملة من اآليات و�سيا�سات اإدارة تقنية املعلومات ل�سمان 

مثل للموارد  م�ستوى اجلودة العالية للخدمات، اإ�سافة اإىل ال�ستغالل الأ

 والطاقات الب�سرية املتاحة للو�سول اإىل امل�ستويات العليا يف ر�سى العميل. 

الــ�ــســهــادة نطاًقا  نــطــاق هـــذه  يــعــد  ــا  اأيــ�ــسً

اخلدمات  جميع  ي�سمل  حيث  وفريًدا  وا�سًعا 

خدمات  وهــي:  املعلومات  لتقنية  الرئي�سية 

الــــتــــداول، وخـــدمـــات مــعــلــومــات الــ�ــســوق، 

وخدمات الت�سجيل، وخدمات امل�ساندة والتقارير. 

من  ال�سهادة  هذه  ــداول(  )ت ال�سعودية  املالية  ال�سوق  منح  ومت 

تاأكيًدا  للجودة  العاملية  يــزو  الأ ملنظمة  املعتمد  التدقيق  مكتب  قبل 

للجميع  وتقدميها  خدماتها  تطوير  على  الدائم  تــداول  حر�س  على 

امل�ساحبة  املخاطر  تقليل  اإىل  اجلاد  وال�سعي  تناف�سية،  مب�ستويات 

التقنية. للعمليات 
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زيادة رأس مال شركة الجوف للتنمية 
الزراعية عبر منح أسهم مجانية

وافقت هيئة ال�سوق املالية على طلب �سركة اجلوف للتنمية الزراعية جتديد موافقة الهيئة 

على  زيادة راأ�س مالها من 200.000.000 ريال اإىل 250.000.000 ريال عن طريق منح �سهم 

جماين مقابل كل اأربعة اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول 

عن  املال  راأ�س  يف  الزيادة  قيمة  ت�سديد  يتم  اأن  على  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم 

�سهم من  رباح امل�ستبقاة، وبالتايل زيادة عدد الأ طريق حتويل مبلغ 50.000.000 ريال من بند الأ

20.000.000 �سهم اإىل 25.000.000 �سهم، بزيادة قدرها 5.000.000 �سهم.

�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري  وتقت�سر املنحة على مالك الأ

العادية.

الترخيص لـ »كيو 
انفست العربية« 
لتقديم خدمات 

أعمال األوراق المالية

حد  اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية الأ

2011/1/30م  املــوافــق  1432/2/26هـــــ 

ل�سركة  الرتخي�س  على  باملوافقة  قــراره 

ملمار�سة  ال�سعودية«  العربية  انف�ست  »كيو 

وتــقــدمي  ــيــب،  والــرتت دارة،  الإ نــ�ــســاطــات 

امل�سورة، واحلفظ. 

تغيير اسم »شركة فرنسي تداول«
إلى »شركة السعودي الفرنسي كابيتال«

تقدمت �سركة فرن�سي تداول اإىل الهيئة بطلب املوافقة على اندماج 

�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي املحدودة و�سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي 

عمال املرخ�س لها يف  املحدودة يف �سركة فرن�سي تداول وتعديل قائمة الأ

ممار�ستها بقرار جمل�س الهيئة رقم )3-7-2007( وتاريخ 1428/1/12هـ 

املوافق 2007/1/31م وتغيري ا�سمها. 

1432/2/26هـــ  حــد  الأ يوم  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  ذلك،  على  وبناًء 

تي:  املوافق 2011/1/30م قراره املت�سمن املوافقة على الآ

و�سركة  املحدودة  الفرن�سي  ال�سعودي  كام  �سركة  اندماج  طلب   -1

كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة يف �سركة فرن�سي تداول. 

عمال املرخ�س ل�سركة فرن�سي تداول يف ممار�ستها  2- تعديل قائمة الأ

دارة والرتتيب وتقدمي امل�سورة لت�سبح  باإ�سافة التعامل متعهًدا للتغطية والإ

دارة،  والإ بالتغطية،  والتعهد  ووكيل  اأ�سيل  ب�سفة  التعامل  التعديل:  بعد 

والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ. 

3- تغيري ا�سم »�سركة فرن�سي تداول« اإىل »�سركة ال�سعودي الفرن�سي 

كابيتال«.

ال�سعودي  »كاليون  ترخي�س  اإلــغــاء  ال�سابق  الجـــراء  عــن  ونتج 

الفرن�سي املحدودة« وذلك باأن تقدمت تقدمت �سركة كاليون ال�سعودي 

الفرن�سي املحدودة اإىل الهيئة بطلب اإلغاء الرتخي�س املمنوح لها من 

8-8-1428هـــ  وتاريخ   )2007-43-7( رقم  بالقرار  الهيئة  جمل�س 

للتغطية  كمتعهد  التعامل  ن�ساطي  ملمار�سة  21-8-2007م  املوافق 

والرتتيب. 

-2-26 حــد  الأ املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  ،اأ�سدر  ذلك  على  وبناًء 

الرتخي�س  اإلغاء  على  باملوافقة  قــراره  30-1-2011م  املوافق  1432هـــ 

املمنوح ل�سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة بناًء على طلبها.

كما نتج عنه اإلغاء ترخي�س »كام ال�سعودي الفرن�سي املحدودة« حيث 

اإلغاء  بطلب  الهيئة  اإىل  املحدودة  الفرن�سي  ال�سعودي  كام  �سركة  تقدمت 

 )2007-23-4( رقم  بالقرار  الهيئة  جمل�س  من  لها  املمنوح  الرتخي�س 

دارة  الإ ن�ساطات  ملمار�سة  7-5-2007م  املوافق  20-4-1428هـــ  وتاريخ 

وتقدمي امل�سورة واحلفظ. 

حد 26-2-1432هـ املوافق  وبناًء على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة الأ

30-1-2011م قراره باملوافقة على اإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة كام 

ال�سعودي الفرن�سي املحدودة بناًء على طلبها.
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200 ألف ريال غـرامـات 
مـالـيـة على مخالفين 

ألنظمة التداول
فر�ست هيئة ال�سوق املالية غرامات مالية على عدة �سركات 

بلغ اإجمالها 200 األف ريال، حيث فر�ست:

التعاوين  للتاأمني  الــراجــحــي  �سركة  على   50.000  

ال�سوق  نظام  من   )46( املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها 

اإذ  دراج،  والإ الت�سجيل  قواعد  من   )25( واملـــادة  املالية، 

تاأخرت يف اإبالغ الهيئة والإعالن عن ح�سولها على املوافقة 

النهائية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على منتج تاأمني 

عنها  اأعلنت  والذي  الهند�سية  التاأمينات  ومنتجات  مــوال  الأ

لحًقا بتاريخ 2010/11/28م. 

واإعــادة  للتاأمني  التجاري  الحتــاد  �سركة  على  و50.000 

من   )46( املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  التعاوين  التاأمني 

دراج،  نظام ال�سوق املالية، واملادة )25( من قواعد الت�سجيل والإ

اإذ تاأخرت يف اإبالغ الهيئة والإعالن عن ح�سولها على املوافقة 

النهائية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على نقل املحفظة 

التاأمينية اإىل ال�سركة. 

و100،000 على �سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( 

ملخالفتها الفقرة )ج( من املادة )45( من نظام ال�سوق املالية، 

ويل مل�سروع الفو�سفات براأ�س  نتاج الأ لت�سرب خرب تاأجيل بدء الإ

املواقع  باأحد  ون�سره  2011م،  عام  من  الثاين  الربع  اإىل  الــزور 

تعلن  الذي مل  وهو اخلرب  2010/03/02م،  بتاريخ  لكرتونية  الإ

عنه ال�سركة اإل بتاريخ 2010/11/24م.

اعتماد الئحة إجراءات الفصل 
في منازعات األوراق المالية

زيادة رأس مال )سبكيم(
عن طريق منح أسهم مجانية

للبرتوكيماويات  العاملية  ال�سعودية  ال�سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق  هيئة  وافقت 

رياًل عن  اإىل 3،666،666،660  رياًل  راأ�س مالها من 3،333،333،330  )�سبكيم(  زيادة 

ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  قائمة  اأ�سهم   10 كل  مقابل  جماين  �سهم  منح  طريق 

امل�ساهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن يتم ت�سديد قيمة 

رباح امل�ستبقاة،  الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ 333،333،330 رياًل من بند الأ

�سهم من 333،333،333 �سهًما اإىل 366،666،666 �سهًما، بزيادة  وبالتايل زيادة عدد الأ

�سهم املقيدين يف نهاية تداول  قدرها ،33،333،333 �سهًما. وتقت�سر املنحة على مالك الأ

يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

وتــاريــخ   )2011-4-1( بــرقــم  ــــراًرا  ق املــالــيــة  الــ�ــســوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر 

1432/2/19هـ املوافق 2011/1/23م باعتماد لئحة اإجراءات الف�سل يف منازعات 

وراق املالية ا�ستناًدا اإىل نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30(  الأ

1424/6/2هـــ، وذلك انطالًقا من حر�س هيئة ال�سوق املالية على ا�ستكمال  وتاريخ 

املنظومة الت�سريعية لل�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية، وتعزيز مبادئ العدالة 

وراق املالية. وال�سفافية يف معامالت الأ

الف�سل  جلنة  اأمــام  والتقا�سي  الرتافع  اإجــراءات  تنظيم  اإىل  الالئحة  وتهدف 

وراق املالية وجلنة ال�ستئناف مبا يكفل حقوق املتعاملني يف ال�سوق  يف منازعات الأ

اجلهات  لدى  املخت�سني  مرئيات  ا�ستق�ساء  الالئحة  اإعداد  عند  وروعي  كافة، 

طراف ذات العالقة. والأ
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أخبار - الشركات

»السعودية لحامض األكريليك« تتجه إلنشاء مصنع 
للبيتانول العادي واألحادي

 - التابعة  �سركاتها  اإحــدى  اأن  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  اأعلنت 

اتفاقية  وّقعت  قد   - املحدودة  كريليك  الأ حلام�س  ال�سعودية  ال�سركة 

البيوتانول  نتاج  لإ م�سنع  وت�سغيل  وامتالك  اإن�ساء  بخ�سو�س  مبادئ 

ومتتلك  العادي  البيوتانول  من  طن  األــف   330 قدرها  �سنوية  بطاقة 

كريليك  الأ حلام�س  ال�سعودية  ال�سركة  يف   %52.3 ن�سبة  الت�سنيع 

املحدودة.

حلام�س  ال�سعودية  ال�سركة  م�ساركة  على  التفاقية  وتن�س 

كريليك املحدودة مع �سركة كيان ال�سعودية )اإحدى �سركات �سابك(  الأ

للكيماويات حيث  داو  و�سركة  ال�سعودية  اأرامكو  بني  املقرتح  وامل�سروع 

طراف الثالثة يف مفاو�سات ر�سمية لبناء وامتالك وت�سغيل  �سيدخل الأ

م�سنع البيوتانول امل�سرتك يف جممع �سركة الت�سنيع البرتوكيماوي يف 

مدينة اجلبيل ال�سناعية. 

بني  بالت�ساوي  البيوتانول  مــن  املــ�ــســروع  اإنــتــاج  تق�سيم  و�سيتم 

امل�سغلة  ال�سركة  بدور  الت�سنيع  �سركة  تقوم  و�سوف  الثالث  ال�سركات 

للم�سروع.

من  كريليك  الأ حلام�س  ال�سعودية  ال�سركة  ح�سة  اأن  اإىل  ي�سار 

نتاج اأكريالت البيوتيل  ول لإ البيوتانول �ست�ستخدم كلقيم مل�سروعها الأ

ول من عام 2013، و�سيتم ت�سدير وت�سويق  ع ت�سغيله يف الربع الأ واملتوّقّ

لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  طريق  عن  البيوتانول  من  الفائ�س 

�سا�سية )�سابك(. الأ

ومن املتوّقع اأن يبداأ اإنتاج البيوتانول يف الن�سف الثاين من عام 

امل�سروع  يوفر  ريال و�سوف  1800 مليون  بتكلفة مبدئية قدرها   2014

التدريجي  التو�سع  مع  للزيادة  قابلة  جديدة  عمل  فر�سة   200 حوايل 

يف امل�سروع.

»المعجل« توقع خطاب النوايا 
لمشروع بقيمة 256 مليون ريال
ديلم  �سركة  مع  النوايا  خطاب  املعجل  حممد  جمموعة  وقعت 

�سافة اإىل  ال�سعودية وذلك لتنفيذ اأعمال كهربائية وميكانيكية بالإ

بقيمة  وذلك  الغربية  املنطقة  يف  واملعدات  العاملة  يــدي  الأ توفري 

اإجمالية تبلغ )256( مليون ريال.

كما وقعت املجموعة اتفاقية �سراكة مع معهد التدريب الوطني 

املتقدم(  للتدريب  ال�سعودي  )املعهد  لتاأ�سي�س  عمان  �سلطنة  يف 

لتقدمي خدمات التدريب والتطوير يف خمتلف التخ�س�سات الفنية 

واملهنية لقطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات، وذلك بن�سبة %51 

الرئي�سي  الوطني و�سيكون املركز  التدريب  للمجموعة و49% ملعهد 

للمعهد يف مدينة الدمام. 

»كيان السعودية« تعتزم 
تشغيل مصنع البيوتانول 
الطبيعي في مدينة الجبيل

مت�ساوية  بن�سب  مبدئية  �سراكة  اتفاقية  ال�سعودية  كيان  �سركة  وقعت 

بواقع 33.3% مع كل من:

كريليك. 1-ال�سركة ال�سعودية حلام�س الأ

2-امل�سروع املقرتح بني اأرامكو ال�سعودّية و�سركة داو للكيماويات.

وامتالك  لبناء  ر�سمّية  مفاو�سات  يف  الثالثة  طراف  الأ �سيدخل  حيث 

األف   )330( �سنوية  اإنتاجية  بطاقة  الطبيعي  البيوتانول  م�سنع  وت�سغيل 

امل�سّغلة  ال�سركة  بدور  كريليك  الأ حلام�س  ال�سعودية  ال�سركة  و�ستقوم  طن 

ن�ساء امل�سروع حوايل 1.8  للم�سروع، وتقدر جمموع التكاليف الراأ�سمالية لإ

مليار ريال )480( مليون دولر مق�سمة بن�سب مت�ساوية بني ال�سركاء، ومن 

نتاج يف الن�سف الثاين من عام 2014م. املتوقع اأن يبداأ الإ
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»اإلحساء للتنمية«
تسدد القرض التجاري 

للشركة التابعة لها
اإمتام  عن  اأُبلغت  اأنها  للتنمية  ح�ساء  الإ �سركة  اأعلنت 

من  ريــال  مليون   )39.4  ( مبلغ  ب�سداد  قيامها  اإجـــراءات 

مواردها الذاتية �سداًدا مبكًرا وهذا املبلغ ميثل كامل الر�سيد 

ال�سعودية على  امل�سارف  حد  التجاري لأ القر�س  املتبقي من 

ال�سركة التابعة املدجمة �سمن القوائم املالية املوحدة ل�سركة 

ح�ساء للتنمية، وبهذا ت�سبح القوائم املالية املوحدة ل�سركة  الأ

ح�ساء للتنمية خالية من اأية قرو�س جتارية. الأ

شراكة استراتيجية بين 
»الزامل للحديد« و»مجموعة 
سيفرفيلد روين البريطانية«

ــركــة الـــزامـــل  ــس اأعــلــنــت �

للحديد، اإحدى قطاعات �سركة 

ال�سناعي  لال�ستثمار  الزامل 

)الزامل لل�سناعة(، عن توقيع 

اإ�سرتاتيجي مع  اتفاقية حتالف 

رويـــن«  »�سيفرفيلد  جمــمــوعــة 

Severfield- الــربيــطــانــيــة 

اإحـــــــدى  وهـــــــي   ،Rowen
يف  الرائدة  العاملية  املجموعات 

احلديدية  نــ�ــســاءات  الإ اأعــمــال 

املتخ�س�سة.

وتهدف التفاقية اجلديدة 

ت�سميم  وحلول  منتجات  تقدمي  يف  للحديد  الزامل  قــدرات  تعزيز  اإىل 

العربية  اململكة  يف  للعمالء  احلديدية  نــ�ــســاءات  الإ وتركيب  وت�سنيع 

و�سط و�سمال اإفريقيا. ال�سعودية ومنطقة ال�سرق الأ

املالعب  مثل  العمالقة  الهند�سية  امل�ساريع  على  التعاون  و�سريكز 

دوار، واملطارات، وحمطات توليد الطاقة  الريا�سية، واملباين املتعددة الأ

والبنية التحتية لقطاع املوا�سالت. و�ستعمل جمموعة »�سيفرفيلد روين« 

دارية  مع �سركة الزامل للحديد يف مدينة الدمام حيث �ستوجد املكاتب الإ

للمجموعة العاملية.

الفولذ  لت�سنيع  من�ساأة  اأكرب  رويــن«  »�سـيفرفيلد  جمموعة  ومتلك 

ن�سائي يف بريطانيا، وهي تتاألف من 6 �سركات عاملية رائدة يف جمال  الإ

املتخ�س�سة،  احلديدية  ن�ساءات  الإ وتركيب  وت�سنيع  وهند�سة  ت�سميم 

الريا�سية،  واملالعـب  القطارات،  وحمطات  املطـارات،  �سالت  كمباين 

واجلامعات،  املختلفة،  املعمارية  �سكال  الأ ذات  واجل�سـور  واملتاحف، 

وامل�ست�سفيات.

اإىل  للحديد،  الزامل  رئي�س  املن�سور،  عبدالرحمن  عدنان  واأ�سار 

تاأتي ثمرة للتعاون امل�ستمر بني �سركة الزامل للحديد  اأن هذه التفاقية 

ن�ساءات واملباين احلديدية  وال�سركات العاملية الرائدة لتنفيذ م�ساريع الإ

يف املنطقة، كما تعد اإ�سافة مميزة لل�سركة لتعزيز قدراتها يف ت�سميم 

وت�سنيع وتركيب امل�ساريع العمالقة والواعدة يف اململكة العربية ال�سعوديــة 

و�سط. ودول اخلليج وال�سرق الأ

وتعد كلتا ال�سركتني من ال�سركات الرائدة يف جمال ت�سنيع الهياكل 

من  العديد  تنفيذ  يف  ومميزة  طويلة  خربة  ولهما  الفولذية  ن�سائية  الإ

امل�ساريع البارزة بنجاح.

و�سيوفر هذا التحالف املزيد من املزايا واحللول املتطورة للعمالء، 

و�سط  �سواق املتنامية يف منطقة ال�سرق الأ كما �سيدعم منو ال�سركتني يف الأ

و�سمال اإفريقيا.

إبراهيم الطوق يعلن 
إطالق شركة السعودي 

الفرنسي كابيتال
اإبراهيم الطوق رئي�س  اأعلن 

ال�سعودي  البنك  اإدارة  جمل�س 

�سركة  اإطـــــالق  عـــن  الــفــرنــ�ــســي 

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال بعد اأن 

ح�سلت على موافقة هيئة ال�سوق 

باندماج  وذلك  ال�سعودية  املالية 

الفرن�سي  ال�سعودي  كام  �سركتي 

مع  الفرن�سي  ال�سعودي  وكاليون 

م�سمى  واإطـــالق  تــداول  فرن�سي 

على  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي 

وتعيني  اجلـــديـــد،  الــكــيــان  هـــذا 

تنفيذًيا  رئي�ًسا  الرميان  يا�سر 

دارة اأعمال ال�سركة.  لإ

يف  مكانتها  �ستعزز  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  اإن  الطوق  وقــال 

املحلية  �سهم  الأ �سوق  يف  املالية  اأعمال الو�ساطة  يف  ال�سعودي  ال�سوق 

ولية،  الأ الطرح  عمليات  واإدارة  ال�ستثمارية،  واخلدمات  والعاملية، 

وعمليات الندماج وال�ستحواذ والتقييم واإعادة الهيكلة وبيع منتجات 

�سول لكافة العمالء باململكة.  وخدمات اإدارة الأ

 كما �سيعود هذا الندماج بفائدة كبرية على عمالء تلك ال�سركات 

ال�سعودي  مظلة  حتــت  ال�سابقة  بــاخلــدمــات  التمتع  مــن  و�سيمكنهم 

�سعودي(  ريال  مليون   500( مالها  راأ�ــس  يبلغ  التي  كابيتال  الفرن�سي 

ولديها اإمكانيات تقنية وب�سرية توؤهلها لتكون من ال�سركات الرائدة يف 

تقدمي اخلدمات املالية يف ال�سوق ال�سعودي، لفًتا اإىل اأن الكيان اجلديد 

�سي�ستمر بتقدمي اخلدمات املقدمة من قبل كاليون ال�سعودي الفرن�سي 

حتويل  ا  اأي�سً �سيتم  كما   ، تــداول  وفرن�سي  الفرن�سي  ال�سعودي  وكــام 

عمال القائمة حالًيا يف تلك ال�سركات حتت مظلة الكيان اجلديد. الأ
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أخبار - عربية

اليمن: دراسة تحويل صندوق تمويل الصناعات الصغيرة إلى بنك تنموي

الرئيس عمر البشري:
مشروع »الراجحي الدولية« الزراعي في شمال السودان

يستحق الدعم والمساندة الكاملة

تداول - خا�ص

�سعادته  عــن  الب�سري  عمر  الــ�ــســوداين  الرئي�س  اأعـــرب 

الدولية  الراجحي  �سركة  تقوم  التي  املنتجة  بامل�ساريع 

لال�ستثمار الزراعي بتنفيذها يف ال�سودان، بعد ما افتتح 

موؤخًرا م�سروع �سركة الراجحي الدولية الزراعي واملقام 

بولية نهر النيل �سمال ال�سودان، حيث قام بجولة تفقدية 

اإجنازاته،  اأبرز  امل�سروع �ساهد  العمودية على  بالطائرة 

برفقة ال�سيخ �سليمان الراجحي. 

قامت  ما  عن  مو�سع  �سرح  على  ال�سوداين  الرئي�س  واطلع 

 5 بامتداد  النيل  نهر  من  للقنوات  حفر  من  ال�سركة  به 

ينتج  والذي  امل�سروع  كامل  لرتوي  امل�سروع  اإىل  كيلومرتات 

وقد  وال�سعري،  والذرة  كالقمح  اأنواًعا خمتلفة من احلبوب 

ول مرة يف ال�سودان وا�ستخدام  مت زراعة اأنواع من البذور لأ

على  اطلع  كذلك  جناحها،  اأثبتت  فيها  جــديــدة  تقنيات 

اجلديدة  والتقنيات  ــات  ــي ل والآ وامل�سخات  الــري  حمــاور 

حر�سه  ال�سوداين  الرئي�س  واأكــد  بامل�سروع.  امل�ستخدمة 

باأثرها  منوًها  كاماًل،  دعًما  امل�ساريع  هــذه  دعــم  على 

�سكره اجلزيل  وقدم  ال�سودان،  يجابي على جمهورية  الإ

خلادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

كما  اخلــارجــي،  الــزراعــي  ال�ستثمار  يف  مبادرته  على 

را�سي الزراعي املخ�س�سة  وعد مب�ساعفة م�ساحات الأ

مل�سروع الكفاءة الزراعي مكافاأة ملا راآه من جهود و�سعي 

جاد لإجناح امل�ساريع من قبل ال�سيخ �سليمان الراجحي 

تذليل  واأن  ينتهي،  لن  الدعم  اأن  مبيًنا  الــ�ــســودان،  يف 

يف  اأمــًرا  اأ�سبح  امل�ستثمرين  اأمام  وال�سعوبات  العقبات 

همية لدى احلكومة ال�سودانية بكافة قطاعاتها. غاية الأ

من جانبه بنّي الدكتور خالد بن �سليمان املالحي الرئي�س 

التنفيذي ل�سركة الراجحي الدولية لال�ستثمار الزراعي 

تنفذها  م�ساريع  عدة  �سمن  يعترب  ال�سودان  م�سروع  اأن 

ويف  ال�سودان  يف  لال�ستثمار  الدولية  الراجحي  �سركة 

واإنتاج  را�سي  الأ ل�ست�سالح  تهدف  واأوكرانيا،  م�سر 

من الغذائي  املحا�سيل الزراعية املتنوعة، وهو ما يوفر الأ

للمملكة وللدول التي تقوم فيها هذه ال�ستثمارات.

ال�سناعات  متويل  �سندوق  نظم 

ــغــرية يف �ــســنــعــاء  واملـــنـــ�ـــســـاآت الــ�ــس

ملانية للتعاون  بالتعاون مع املوؤ�س�سة الأ

ــة عمل  الـــــدويل/جـــــي.اى.زد/ ور�ــس

اخلا�سة  اجلـــدوى  ــة  ــس درا� ملناق�سة 

ال�سناعات  متويل  �سندوق  بتحويل 

تنموى  بنك  اإىل  ال�سغرية  واملن�ساآت 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتمويل 

املدرة  امل�ساريع  مظلة  تو�سيع  بهدف 

للدخل وتوليد املزيد من فر�س العمل.

واملن�ساآت  ال�سناعات  متويل  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو�ــســح 

اأن الدرا�سة اخلا�سة بتحويل ال�سندوق اإىل بنك  ال�سغرية خالد اخلالدي 

تنموي اأعدت بالتعاون مع موؤ�س�سة بنك 

ملاين للتعاون الدويل وتناق�س  الدخار الأ

مــ�ــســادر متــويــل جــديــدة  ــاأمــني  ت �سبل 

ــة بــني الــ�ــســنــدوق واجلــهــات  ــعــالق وال

ال�سندوق  حتــويــل  ومتطلبات  املمولة 

املركزي  البنك  لقانون  وفًقا  بنك  اإىل 

حتويل  اأهمية  اخلالدي  واأكــد  اليمني. 

ميكنه  مبا  تنموي  بنك  اإىل  ال�سندوق 

قرا�سي، لفًتا اإىل  من تو�سيع ن�ساطه الإ

اإجمايل عدد القرو�س التي قدمها ال�سندوق منذ اإن�سائه عام 1991م وحتى 

ا قيمتها 9.4 مليار ريال ميني وفرت  عام 2010م بلغت 12 األف و144 قر�سً

نحو 40 األف فر�سة عمل خمتلفة.

الرئي�ص الب�صري ي�صتعر�ص اأنواعا خمتلفة من احلبوب اأنتجها امل�صروعال�صيخ �صليمان الراجحي والرئي�ص ال�صوداين عمر الب�صري
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اأكدت امل�ست�سارة 

ملــــانــــيــــة اأجنـــيـــال  الأ

ــاع  ــف ارت اأن  ــل  ــريك م

الدين العام هو اأكرب 

تــهــديــد لـــالزدهـــار 

اأوروبـــــا مــ�ــســددة  يف 

ينبغي لدول  اأنه  على 

اأن  وروبــي  الأ الحتاد 

اأملانيا يف  حتذو حذو 

التق�سف.

وقـــالـــت مــريكــل 

عمال وال�سيا�سة يف املنتدى القت�سادي العاملي  اأمام قادة الأ

يف دافو�س اإنه ل تعار�س بني اإجراءات الدخار وبني النمو.

العامني  يف  جتربتنا  لكن  لالنتقاد  »تعر�ست  واأ�سافت 

نفاق وحققنا منًوا  املا�سيني مثرية لالهتمام حيث قل�سنا الإ

بن�سبة 3.6باملئة العام املا�سي«.

وعربت مريكل عن خماوف من بوادر عودة اإجراءات 

اإىل  ودعــت  القت�سادية  زمـــة  الأ بعد  التجارية  احلماية 

حترك �سيا�سي قوي للتو�سل اإىل اتفاقية للتجارة العاملية 

اإن ذلك �سيعود مبنافع اقت�سادية  يف العام احلايل قائلة 

على اجلميع.

أخبار - عالمية

صندوق النقد يدعم 
مواجهة األزمة 

االقتصادية في إسبانيا

ميركل تحث أوروبا على 
اقتفاء خطى ألمانيا 

في التقشف

ساركوزي: 
لن نسمح بفشل العملة 

األوروبية الموحدة
اأبدى الرئي�س الفرن�سي 

عن  دفاًعا  �ساركوزي  نيكول 

اليورو يف مواجهة املت�سككني 

ــادي  ــ�ــس ــت الق املــنــتــدى  يف 

العاملي قائاًل: اإنه وامل�ست�سارة 

لن  مريكل  اإجنيال  ملانية  الأ

تف�سل  بـــاأن  مطلًقا  ي�سمحا 

وروبية املوحدة.  العملة الأ

واأبدت �سخ�سيات مالية 

بارزة يف دافو�س تفاوؤًل حذًرا 

باأن اأزمة ديون منطقة اليورو 

ميكن حلها دون اأن تنتقل العدوى اإىل اإ�سبانيا اأو اأن ي�سطر امل�ستثمرون 

لتحمل خ�سائر باهظة. 

الع�سرين  جمموعة  رئا�سة  حالًيا  يتوىل  الــذي  �ساركوزي  وقــال 

منتدى  اأمــام  كلمته  يف  الكربى  ال�سناعية  الثماين  الــدول  وجمموعة 

خر. دافو�س اإن امل�ساربة والفقر يغذي كل منهما الآ

اأن  عليكم  لهم  اأقــول  اليورو  �سد  يراهنون  الذين  ولئك  »لأ وتابع  

اليورو..  حماية  على  متاًما  م�سممون  ننا  لأ اأموالكم  ب�ساأن  حترت�سوا 

مريكل واأنا لن ن�سمح مطلًقا باأن ي�سقط اليورو«.

واأ�سار اإىل التقلبات احلادة يف اأ�سعار النفط واحلبوب و�سلع اأخرى 

خرية قائاًل اإن اجلهات التنظيمية ل بد اأن تتدخل. ونة الأ يف الآ

اعتمدتها احلكومة  التي  جراءات  بالإ الدويل  النقد  اأ�ساد �سندوق 

�سباين..  زمة القت�سادية وخف�س العجز العام الإ �سبانية ملواجهة الأ الإ

�سبانية  م�سرًيا اإىل اأن تلك الو�سائل قادرة على حتقيق رغبة احلكومة الإ

يف التغلب على ال�سعوبات القت�سادية.

دارات  كما توقع �سندوق النقد الدويل انخفا�س العجز يف جميع الإ

للعام  باملئة  و6  اجلــاري،  للعام  باملئة   6.6 بن�سبة  �سبانية  الإ العامة 

ا 4 و3 نقاط بالتتابع. املقبل.. مما يعد انخفا�سً
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سواق سعودية أ

تحليل نتائج الربع الرابع لعام 2010م:

قطاع البتروكيماويات يحافظ على تقدمه .. 
والخدمات المالية تحقق أعلى معدل نمو قياسي

اأ�سفرْت نتائج الربع الرابع من عام 2010م لل�سوق 

ريال،  مليار   19.2 اإىل  تراجعها  ال�سعودية عن  املالية 

الثالث،  الــربــع  عــن  ــال  ري مليار   21.2 بنحو  مقارنة 

املئة.  يف   9.6- بلغت  تــراجــع  ن�سبة  بــذلــك  م�سجلًة 

فيما �سّجلت معدل منو �سنوي اأف�سل مقارنًة مع الربع 

املئة،  يف   36.2 ن�سبته  بلغت  2009م  عام  من  املماثل 

فقد  لل�سوق  ال�سنوية  رباح  الأ العام لجتاه  املنظور  ويف 

لل�سركات  املتحققة  للمكا�سب  داء  الأ اإيجابية  ا�ستمّرت 

املدرجة يف ال�سوق، حيث حافظت على منوها ال�سنوي 

للعام الثاين على التوايل، متكنت من خالله من حتقيق 

�سقف  لتتجاوز  املئة،  يف   34.2 بلغ  قيا�سي  منو  معدل 

78.1 مليار ريال عن عام 2010م، مقارنًة بنحو 58.2 

ال�سركات  عــدد  و�سل  2009م.  عــام  عن  ريــال  مليار 

نتائجها  اأعلنت عن  التي  ال�سوق  املدرجة يف  امل�ساهمة 

املالية للربع الرابع من العام اإىل 137 �سركة م�ساهمة، 

متكنت 93 �سركات منها من حتقيق اأرباح �سافية عن 

خ�سائر  �سركة   44 كابدت  فيما  الربع،  خالل  اأعمالها 

ربع �سنوية.

2-Feb-2011
سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

المصارف والخدمات المالية1

764,000610,761912,039%16.2-%2,825,0253,030,48525.1%6.8-1.882.314.119.51.4 26.60الرياض1

265,720-27,00021,600---28,52227,525%0.010.0191.415.11.23.6 18.20الجزيرة2

109,546-238,000148,899-%429,537521,62659.8%17.7-0.950.025.518.11.3 24.30استثمار3

439,395-224,60085,300-%790,38585,932163.3%2.390.013.319.31.6819.8 31.80السعودي الهولندي4

709,000621,498323,782%119.0%2,801,0432,470,61514.1%3.874.112.724.92.013.4 49.20السعودي الفرنسي5

397,000418,93625,878%1434.1%5.2-1,883,5112,032,277%7.3-2.510.016.120.22.0 40.40سـاب6

301,460346,509295,817%1.9%13.0-1,911,0922,370,012%19.4-2.942.414.023.51.7 41.10العربي الوطني7

901,0001,103,158834,867%7.9%18.3-4,435,1344,560,176%2.7-4.932.811.828.32.1 58.25سامبا8

1,668,0001,639,9941,469,586%13.5%6,770,6996,767,2261.7%4.513.717.920.24.00.1 81.00الراجحي9

299,490-4,5002,365-%248,38990.3-92,282-0.310.065.010.31.9 20.00البالد10

67,00020,2125,590%1098.6%15,416221,530231.5%93.0-0.010.01001.910.41.0 10.30اإلنماء11

5,247,5605,019,2322,753,408%90.6%21,982,64621,839,0154.5%2.973.915.419.22.10.7القطاع

الصناعات البتروكيماوية2

15,6315,711-4,000%30.0--6,03922,055%72.6-0.050.0288.511.71.2 14.45كيمانول1

0.090.0M9.82.3--42,014-60,297--42,000-3,453-20,860- 22.20بتروكيم2

5,810,0005,326,4074,583,452%26.8%21,584,4979,061,9689.1%7.203.314.640.32.6138.2 104.75سابك3

1,025,000603,821375,881%172.7%3,234,2761,844,91569.8%12.946.713.828.56.275.3 178.00سافكو4

374,000373,039222,141%68.4%1,465,209525,6370.3%2.892.111.218.21.8178.7 32.40التصنيع5

38,20016,4002,525%1412.8%27,278132.9-40,651-0.590.035.48.02.6 20.80اللجين6

5,896-9,00012,800-%29.7-34,299-34,461-0.270.039.012.70.8 10.45نماء للكيماويات7

191,00046,000125,047%52.7%405,512284,975315.2%0.904.723.712.61.742.3 21.35المجموعة السعودية8

9
الصحراء 

للبتروكيماويات
20.65 1.130.018.312.91.6327.7%329,16876,965-36.5%-17.4%43,65068,70052,870

7,321-554,760356,199-%29,21355.7-1,672,775-2.970.015.213.13.5 45.30ينساب10

125,10084,10056,533%121%378,054140,88048.8%1.130.020.318.11.3168.4 23.00سبكيم العالمية11

89,400121,10028,737%211.1%26.2-328,319127,123%2.326.611.512.82.1158.3 26.70المتقدمة12

0.000.0M10.31.8--14,744-16,840---4,109-5,070-366- 18.75كيان السعودية13

323,738-237,200-52,600--1,433,056-208,715-0.240.094.09.12.4 22.40بترو رابغ14

8,354,6016,747,2125,094,716%64.0%29,630,91810,483,53523.8%6.814.314.422.22.5182.6القطاع

ج��دول رق��م )1(
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املالية  لل�سوق  ال�سافية  ـــاح  رب الأ هــذه  �ساهمْت 

ال�سعودية بعد خ�سم توزيعاتها خالل الفرتة يف زيادة 

حقوق امل�ساهمني اإىل نحو 660.0 مليار ريال، ومن ثم 

فقد ارتفع املتو�سط املعدل للقيمة الدفرتية لل�سوق اإىل 

املوؤ�سرات  ببقية  يتعلق  لل�سهم. وفيما  21.0 ريال  نحو 

بارتفاع  حت�سنها  على  حافظت  فقد  لل�سوق  �سا�سية  الأ

العائد على ال�سهم اإىل نحو 3.1 ريال لل�سهم، وانخف�س 

مكرر ال�سعر اإىل العائد اإىل نحو 13.9 مرة عند تاريخ 

اإعداد هذا التقرير بتاريخ 2 فرباير 2011م، ما يعني 

املالية  لل�سوق  ال�ستثمارية  اجلاذبية  زيادة  جممله  يف 

اأن  وُيتوقع  يجابية،  الإ املعطيات  تلك  وفــق  ال�سعودية 

ا�ستناًدا  م�ستقباًل  الجتــاه  هــذا  على  ال�سوق  حتافظ 

ر�سية ال�سلبة التي تقف عليها ممثلة يف متانة  اإىل الأ

القت�ساد الوطني، على الرغم من ا�ستمرار تداعيات 

على  بظاللها  اأ�سقطت  التي  العاملية  املالية  زمـــة  الأ

�سواق الرئي�سة منها والنا�سئة،  اأغلب القت�سادات والأ

منطقة  بها  متــرُّ  التي  امل�ستقرة  غري  الظروف  ورغــم 

�سلًبا  اأّثرت  والتي  الراهن،  الوقت  يف  و�سط  الأ ال�سرق 

املدعوم  ال�سعودي  القت�ساد  با�ستثناء  ت�سنيفها  على 

با�ستقراره املتني على كاّفة امل�ستويات.

داء الربع �سنوي ح�سب القطاعات الأ

كاأكرب  البرتوكيماوية  ال�سناعات  قــطــاع  جــاء 

املالية  ال�سوق  اأربــاح  �سايف  يف  امل�ساهمة  القطاعات 

بنحو  2010م  عــام  مــن  الــرابــع  الــربــع  عــن  ال�سعودية 

8.4 مليار ريال، مّثلت نحو 43.5 يف املئة من جمموع 

رباح ال�سافية لل�سوق. وحل يف املرتبة الثانية قطاع  الأ

امل�سارف واخلدمات املالية بنحو 5.2 مليار ريال، اأي 

رباح ال�سافية  27.3 يف املئة من جمموع الأ ما ن�سبته 

الت�سالت  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف  حل  فيما  لل�سوق. 

وتقنية املعلومات بنحو 3.1 مليار ريال، مبا ميثل 16.1 

فيما  لل�سوق.  ال�سافية  ربـــاح  الأ جمموع  من  املئة  يف 

و�سركات  والن�سر،  عــالم  الإ قطاعات  من  كل  اأظهرت 

وال�سناعات  العقاري،  والتطوير  املتعدد،  ال�ستثمار 

اخلدمات  واملــ�ــســارف  �ــســمــنــت،  والأ البرتوكيماوية، 

مع  مقارنًة  اأرباحها  هوام�س  يف  ملمو�ًسا  متيًزا  املالية 

الربع ال�سابق، حيث حققت معدلت منو كانت قيا�سية 

ف�سل  بالن�سبة لبع�سها، و�سلت ح�سب الرتتيب اأعاله لأ

ثالث قطاعات اإىل نحو 94.1 يف املئة لقطاع الإعالم 

ال�ستثمار  �سركات  لقطاع  املئة  يف   65.1 ثم  والن�سر، 

2-Feb-2011
سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

ال�سمنت3

87,362-10,00081,700-%87.8-254,613171,885%3.180.09.630.51.048.1 30.50ال�سمنت العربية1

160,000140,000145,127%10.2%657,262561,74714.3%4.877.311.323.42.417.0 55.00ا�سمنت اليمامة2

152,000140,300145,548%4.4%659,501588,3478.3%4.310.011.322.02.212.1 48.60ا�سمنت ال�سعودية3

112,784107,091179,438%37.1-%500,864607,9555.3%17.6-5.573.810.720.62.9 59.75ا�سمنت الق�سيم4

165,000119,000180,712%8.7-%658,810733,59138.7%10.2-4.707.512.817.83.4 60.25ا�سمنت اجلنوبية5

99,52794,24079,849%24.6%430,364480,3225.6%10.4-4.010.011.024.11.9 45.20ا�سمنت ينبع6

83,00064,00050,054%65.8%343,478350,70229.7%2.1-3.990.011.124.61.8 44.40ا�سمنت ال�سرقية7

23,79123,79225,571%7.0-%0.0-123,315121,153%1.374.913.312.21.51.8 18.25ا�سمنت تبوك8

16,583-16,6785,002-%22,480233.5-14,756- 1.2  9.7  -  -  - 11.40اإ�سمنت اجلوف9

822,780775,125718,936%12.1%3,642,9633,593,2224.7%4.1310.111.423.12.21.4القطاع

التجزئة4

53,00045,90016,461%222.0%161,96277,52315.5%7.206.012.619.94.6108.9 91.00اأ�سواق ع العثيم1

28,30023,10024,577%15.1%118,542107,04422.5%4.744.414.222.92.910.7 67.50املوا�ساة 2

6,80014,50015,420%55.9-%53.1-34,73033,904%0.773.916.411.41.12.4 12.70خدمات ال�سيارات3

1.870.0M3.35.8--18,705-10,298---11,940-5,400-2,264- 19.10ثمار4

2,141-4,7502,480-%22,00610,61791.5%0.440.025.413.20.8107.3 11.20فتيحي5

103,700102,000103,468%0.2%399,955373,9741.7%10.024.014.419.97.36.9 144.75جرير6

18,50021,00017,420%6.2%11.9-86,05468,898%3.447.813.115.72.924.9 45.00الدري�س7

33,930174,04042,397%20.0-%80.5-287,854219,225%4.114.710.317.32.431.3 42.50احلكري8

19,7877,19125,209%21.5-%45,68042,216175.2%3.051.214.217.62.48.2 43.10اخلليج للتدريب9

256,827384,811240,547%6.8%33.3-1,138,078923,102%3.775.613.716.23.123.3القطاع

5
الطاقة واملرافق 

اخلدمية 

39,40026,90030,327%29.9%103,94991,80446.5%18.101.392.813.114.51.213.2الغاز والت�سنيع1

509,617-295,0002,317,000---2,308,2361,164,630%14.000.555.025.312.21.298.2كهرباء ال�سعودية2

479,290-255,6002,343,900---2,412,1851,256,434%0.574.924.812.21.292.0القطاع

ج��دول رق��م )2(
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سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

الزراعة والصناعات الغذائية6

2,000283,000268,619%99.3-%99.3-886,694951,566%6.8-1.774.316.514.12.1 29.20مجموعة صافوال1

459-902,243-%96.0-17,4735,715%0.870.017.19.71.5205.7 14.90الغذائية2

41,50034,00035,522%16.8%215,11188,07522.1%6.623.76.121.81.9144.2 40.70سدافكو3

283,800424,500248,818%14.1%33.1-1,285,4531,096,722%5.596.118.426.73.917.2 103.00المراعي4

6,309-3,9002,200-%7,54777.3-11,240-1.040.041.611.33.8 43.10أنعام القابضة5

17,40020,30010,022%73.6%14.3-80,36644,328%2.817.012.717.82.081.3 35.60حلواني إخوان6

33,09030,40029,643%11.6%124,251114,6418.8%4.601.818.214.15.98.4 83.75هرفي لألغذية7

0.080.0M16.21.5--4,820-38,418---14,000700-28,548- 24.90نادك8

0.350.0M7.61.2--20,005-6,948---5,860-2,500-2,202- 9.10القصيم الزراعيه9

1,259-7,4001,200-%11,5037,044516.7%0.582.73218.41.063.3 18.40تبوك الزراعيه10

1.340.0M5.49.2--26,886-28,676---7,150-7,750-12,281- 50.25األسماك11

0.530.0M10.83.6--4,568-4,706---966-305-1,837- 38.70الشرقية الزراعيه12

23,71323,58020,804%14.0%66,43962,8440.6%3.325.510.927.91.35.7 36.10الجوف الزراعيه13

000--0.000.011.36.200 69.75بيشة الزراعيه14

0.820.0M12.11.2--41,1454,487---7,316-3,7582,993- 14.80جازان للتنمية15

377,601807,810563,526%33.0-%53.3-2,601,1062,289,127%2.427.418.716.82.713.6القطاع

االتصاالت وتقنية المعلومات7

2,290,0003,316,7992,941,480%22.1-%31.0-9,440,81510,822,061%12.8-4.727.58.522.51.8 40.00االتصاالت1

1,459,0001,137,5511,051,927%38.7%4,211,6393,013,87228.3%6.026.28.822.32.439.7 52.75اتحاد اتصاالت2

1.680.0M4.41.7--2,359,040-3,098,810---521,000-544,000-657,047- 7.60زين السعودية3

67,900-146,348-143,627---67,900-601,115--6.010.00.01.77.8- 13.10عذيب لالتصاالت4

3,084,3733,764,0023,268,460%5.6-%18.1-10,692,29910,669,223%3.969.48.615.91.90.2القطاع

ج��دول رق��م )3(

املتعدد، ثم 29.6 يف املئة لقطاع التطوير العقاري. 

ا يف هوام�س  انخفا�سً كرث  الأ للقطاعات  وبالن�سبة 

اأربــاحــهــا الــربــع �ــســنــويــة، فــقــد جـــاء قــطــاع الــزراعــة 

تعّر�ست  التي  القطاعات  كاأكرث  الغذائية  وال�سناعات 

مكا�سـبه لالنخفا�س بنحو -53.3 يف املئة، تاله قطاع 

التجزئة بنحو -33.3 يف املئة، ويف املرتبة الثالثة من 

بنحو  التاأمني  قطاع  جاء  فقد  ا  انخفا�سً كــرث  الأ حيث 

املعلومات  وتقنية  الت�سالت  املئة، فقطاع  -29.9 يف 

يف   18.1- بنحو  خــري  الأ الربع  خالل  انخف�س  الــذي 

املئة. 

ــاح  اأرب ل�سايف  ال�سنوية  املقارنة  منظور  يف  اأمــا 

فقد  2009م،  عــام  من  املماثل  الربع  مع  القطاعات 

انــفــرد قــطــاع املــ�ــســارف واخلـــدمـــات املــالــيــة باأعلى 

90.6 يف املئة، ثم قطاع  معدل منو قيا�سي الذي فاق 

بنحو  اأربــاحــه  منــْت  الــذي  البرتوكيماوية  ال�سناعات 

64.0 يف املئة، ثم قطاع الفنادق وال�سياحة يف املرتبة 

املئة، وحل  85.1 يف  بنحو  �سنوًيا  اأرباحه  بنمو  الثالثة 

يف املرتبة الرابعة قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد بنمو 

بنحو  التاأمني  ثم قطاع  املئة،  54.3 يف  بنحو  مكا�سبه 

ا  انخفا�سً كرث  الأ للقطاعات  وبالن�سبة  املئة.  يف   32.1

فقد  اأعــاله،  القيا�س  فرتة  لنف�س  اأرباحها  هوام�س  يف 

القطاعات  كــاأكــرث  ال�سناعي  ال�ستثمار  قطاع  جــاء 

املئة، تاله قطاع  ا لالنخفا�س بنحو -53.5 يف  تعّر�سً

املئة،  الغذائية بنحو -33.0 يف  وال�سناعات  الزراعة 

بنحو  العقاري  التطوير  قطاع  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف 

-29.6 يف املئة.

داء ال�سنوي للقطاعات لعام 2010م الأ

باملرتبة  البرتوكيماوية  ال�سناعات  قطاع  انفرد 

ال�سنوي  داء  الأ منظور  يف  املقارنة  �سّلم  �سمن  وىل  الأ

لعام 2010م، حيث �سّجل معدل منو للفرتة بلغ 182.6 

 29.6 جتــاوزت  للعام  اأربـــاح  �سايف  حمقًقا  املئة،  يف 

ال�سوق  اأرباح  اإجمايل  املئة من  ريال )37.9 يف  مليار 

املئة من  10.5 مليار ريال )18.0 يف  للعام(، مقابل 
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سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

التأمين8

89,783163,827101,544%11.6-%45.2-484,912296,389%9.703.910.535.42.963.6 102.00التعاونية1

2,7416,1611,787%53.4%55.5-18,0747,228%0.600.026.38.81.8150.1 15.85مالذ للتأمين2

90,05550,84158,829%53.1%232,381146,51377.1%2.902.510.213.42.259 29.50ميدغلف للتأمين3

0.500.0M7.92.3--9,987-22,467---2,869-960-10,713- 18.35أليانز إس إف4

5,8753,4032,560%129.5%8,30012,32772.6%32.7-0.830.033.08.73.2 27.40سالمة5

0.250.0M7.62.0--4,976-14,884-81.2%-2221,179-3,169- 15.20والء للتأمين6

7,5142,9031,625%362.4%15,0548,095158.8%0.750.024.211.01.786.0 18.20الدرع العربي7

0.160.0M9.51.6--5,583-16,458--3,166-4,535-3,016- 15.25ساب تكافل8

1.060.0M6.72.3--21,134-16,715---7,573-6,179-3,120- 15.35سند9

0.940.0M7.24.1--9,385-8,388---18,7217,213-967- 29.70سايكو10

1.540.0M3.67.4--15,383-21,928---4,800-2,949-5,008- 26.40السعودية الهندية11

1,2952,2494,919---4,08510,374%60.6-0.190.081.29.71.6 15.10إتحاد الخليج12

0.790.0M6.810.6--7,863-4,993---219-1,727-2,445- 71.75األهلي للتكافل13

0.570.0M4.46.5--5,674-31,968--567-1,173-10,746- 28.80األهلية14

1.630.0M3.38.8--16,317-23,735---3,651-3,004-6,180- 29.00أسيج15

0.610.0M7.12.4--12,228-12,632---3,120-3,347-3,055- 17.20التأمين العربية16

0.040.0M9.51.9-00--0-684-350- 18.30االتحاد التجاري17

1,240-11,4096,956-%6,28664.0-19,244-1.040.016.511.21.5 17.10الصقر للتأمين18

337-0499--00-0.050.0485.38.62.9 24.75المتحدة للتأمين19

6,0595,702433%1300.2%564,8296.3%98.8-0.000.0142509.80.9 8.55إعادة20

26,36459,00324,487%7.7%55.3-70,79858,239%1.770.010.812.31.621.6 19.20بوبا العربية21

6,9680-7,087---23,5090--7.92.2--0.0--17.20وقاية للتكافل22

15,6624,0840---26,1250--7.34.1--0.0--29.90الراجحي للتأمين23

1370-1,699---2,5140--8.73.4--0.0--29.20ايس24

2,592-11,207-13,142--2,592-169-9.81.8--0.0--17.95اكسا- التعاونية25

10.04.600000--0.0--45.90الشركة الخليجية26

10.02.500000--0.0--24.80بروج للتأمين27

000--00-10.02.3--0.0--22.75العالمية 28

10.01.500000--0.0--15.30سوليدرتي تكافل29

10.04.200000--0.0--42.40الوطنية30

10.01.400000--0.0--14.10أمانة للتأمين31

190,201271,149143,246%32.1%29.9-692,395360,948%4.082.211.511.22.291.8القطاع

ج��دول رق��م )4(

1�
العدد 52 - فبراير 2011م



سواق سعودية أ
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سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

شركات األستثمار المتعدد9

1,1945191,770%32.5-%11,1482,778130.2%0.741.544.826.61.3301.2 33.30المصافي1

1,3391,7366,552---9,50335,166%73.0-0.220.058.419.30.7 12.85المتطورة2

1,854-40,6002,500-%46,5923,9361524.0%0.950.010.69.81.01083.7 10.10االحساء للتنميه3

3,7722291,382---769867%11.3-0.010.01126.010.61.2 12.75سيسكو4

24,00015,00030,218%20.6-%84,94779,40660.0%0.675.819.318.10.77.0 12.95عسير5

0.400.0M6.31.9--5,966-5,670--263-973-2,022- 11.90الباحة6

234,600160,012155,525%50.8%605,261402,59046.6%0.160.057.67.31.350.3 9.40المملكة7

295,546179,023191,572%54.3%752,254519,07365.1%2.380.528.87.91.244.9القطاع

األستثمار الصناعي10

14,35715,29014,723%2.5-%6.1-65,05958,591%2.377.511.214.21.911.0 26.50بي سي آي1

0.010.0M17.91.3--12,614403,833---64,50020342,826- 23.35معادن2

58,60080,60050,483%16.1%27.3-258,544204,666%3.493.310.722.81.626.3 37.50أسترا الصناعية3

27,9829,74822,191%26.1%75,98680,242187.1%5.3-2.530.09.414.81.6 23.80مجموعة السريع4

21,00046,60011,640%80.4%54.9-145,218132,465%0.005.30.013.84.19.6 57.00شــاكر5

70,00018,10058,474%19.7%176,503154,804286.7%2.253.917.237.51.014.0 38.80الدوائية6

14,50020,2004,615%214.2%28.2-71,08745,529%2.371.811.917.51.656.1 28.30زجاج7

6,4155,9804,509%42.3%21,62619,7977.3%1.883.814.112.82.19.2 26.50فيبكو8

3,0101,4005,328---16,71915,534%0.651.745.913.62.27.6 30.00معدنية9

88,00054,00064,820%35.8%303,200300,76063.0%4.796.89.121.42.10.81 43.80الكيميائيه السعوديه10

30,62030,17027,555%11.1%122,56793,9981.5%4.095.911.519.82.430.4 47.00صناعة الورق11

32,34040,14039,807%18.8-%19.4-152,427168,723%9.66-1.8818.714.313.91.9 26.80العبداللطيف12

2,225-3,7001,200-%5,542208.3-3,050-0.290.075.09.92.2 21.45الصادرات13

300,004323,448644,746%53.5-%7.2-1,399,3721,673,400%16.4-2.813.311.218.81.5القطاع

قطاع  وجــاء  2009م(.  لعام  ال�سوق  اأربـــاح  اإجــمــايل 

التاأمني يف املرتبة الثانية مبعدل منو بلغ 92.2 يف املئة، 

ريال  مليون   692.4 بلغت  للفرتة  اأرباح  �سايف  حمقًقا 

)0.9 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للعام(، مقابل 

اأرباح  اإجمايل  املئة من  360.3 مليون ريال )0.6 يف 

واملرافق  الطاقة  قطاع  وجــاء  2009م(.  لعام  ال�سوق 

العاّمة يف املرتبة الثالثة مبعدل منو بلغ 92.0 يف املئة، 

حمقًقا �سايف اأرباح للفرتة بلغت 2.4 مليار ريال )3.1 

يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للعام(، مقابل 1.3 

ال�سوق  اأربــاح  اإجمايل  من  املئة  يف   2.2( ريــال  مليار 

لعام 2009م(. 

تراجًعا  كـــرث  الأ القطاعات  م�ستوى  على  اأمــا 

وال�سياحة  الفنادق  قطاع  جاء  فقد  الفرتة،  لنف�س 

املئة،  يف   67.1- بنحو  تراجًعا  القطاعات  كاأكرث 

املئة  يف   0.2( ريــال  مليون   124.6 عند  لت�ستقر 

 378.4 مقابل  للعام(،  ال�سوق  اأربــاح  اإجمايل  من 

مليون ريال )0.6 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق 

الكبري  الرتاجع  تف�سري هذا  2009م(، وميكن  لعام 

2009م املدرجة  لت�سمن اأرباح �سركة الفنادق لعام 

بيعها  ب�سبب  متكررة  غري  اأربــاًحــا  القطاع  هــذا  يف 

جزًءا من اأ�سولها، وحل يف املرتبة الثانية من حيث 

الرتاجع قطاع الت�سييد والبناء بن�سبة تراجع للفرتة 

بلغت -36.1 يف املئة، لت�ستقر هوام�س اأرباح الفرتة 

اإجمايل  من  املئة  يف   1.1( ريــال  مليون   888 عند 

مليار   1.4 بنحو  مــقــارنــًة  لــلــعــام(،  ال�سوق  ـــاح  اأرب

ال�سوق لعام  اأرباح  اإجمايل  ريال )2.4 يف املئة من 

2009م(. وحل يف املرتبة الثالثة من حيث الرتاجع 

بلغت  للفرتة  تراجع  بن�سبة  العقاري  التطوير  قطاع 

-34.4 يف املئة، لت�ستقر هوام�س اأرباح الفرتة عند 

اأرباح  اإجمايل  من  املئة  يف   1.9( ريال  مليار   1.5

ال�سوق للعام(، مقارنًة بنحو 2.2 مليار ريال )3.8 

يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق لعام 2009م(.

اأف�سل ال�سركات امل�ساهمة اأداًء 

ال�سناعات  قطاع  يف  املــدرجــة  �سابك  انــفــردّت 

ال�سركات  مقيا�س  يف  وىل  الأ باملرتبة  البرتوكيمياوية 

عام  من  الرابع  الربع  خالل  الدخل  �سايف  يف  كــرب  الأ

2010م، ب�سايف اأرباح للربع ناهزت 5.81 مليار ريال، 

اأربــاح  اإجــمــايل  من  املئة  يف   69.5 ن�سبته  ما  �سّكلت 

اأرباح  القطاع، فيما و�سلت ن�سبة م�ساهمتها يف �سايف 

ال�سوق للربع اإىل نحو 30.8 يف املئة من الإجمايل.

يف  املدرجة  ال�سعودية  الت�سالت  �سركة  وجاءت 

الثانية  املرتبة  يف  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع 

بنحو 3.3 مليار ريال، �سّكلت ما ن�سبته 74.2 يف املئة 

من اإجمايل اأرباح القطاع، فيما و�سلت ن�سبة م�ساهمتها 

املئة  12.2 يف  نحو  اإىل  للربع  ال�سوق  اأربــاح  يف �سايف 

الراجحي  م�سرف  حلْت  يف  واأخـــرًيا  جــمــايل.  الإ من 

املدرج يف قطاع امل�سارف واخلدمات املالية يف املرتبة 

 43.6 1.7 مليار ريال، �سّكلت ما ن�سبته  الثالثة بنحو 

ن�سبة  اأرباح القطاع، فيما و�سلت  اإجمايل  املئة من  يف 

م�ساهمتها يف �سايف اأرباح ال�سوق للربع اإىل نحو 8.9 

يف املئة من الإجمايل. 

كرث منًوا خالل  ويف منظور ال�سركات امل�ساهمة الأ

للتنمية  حــ�ــســاء  الأ �سركة  جــاءت  فقد  2010م،  عــام 

املدرجة يف قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد من حتقيق 

املئة،  يف   1083.7 بنحو  على  الأ ال�سنوي  النمو  معدل 

 46.6 اإىل نحو  للعام  اأرباحها  و�سل من خالله �سايف 

املدرج  الهولندي  ال�سعودي  البنك  تالها  ريال،  مليون 

يف قطاع امل�سارف واخلدمات املالية مبعدل منو �سنوي 

بلغ 819.8 يف املئة، حمقًقا �سايف اأرباح للعام ناهزْت 

�سركة  حلت  الثالثة  املرتبة  ويف  ريــال.  مليون   790.4

والن�سر  عـــالم  الإ قطاع  يف  املــدرجــة  عــالن  لــالإ تهامة 

مل�ستوى  وحتقيقها  املــئــة،  يف   445.9 بلغ  منــو  مبعدل 

�سايف اأرباح للفرتة بلغ 29.6 مليون ريال.

ج��دول رق��م )5(
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2-Feb-2011
سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

التشييد والبناء11
1.440.0M12.51.4--179,83040,328---215,50013,5009,489- 17.25مجموعة المعجل1

21,2006,55013,204%60.6%72,928107,856223.7%32.4-1.436.217.016.31.5 24.35االنابيب السعودية2

1.962.728.213.84.1217,91069,60086,70041,80069,600 56.25الخضري3

56,80046,20051,155%11.0%219,237197,19322.9%8.772.516.240.13.511.2 142.00الخزف4

7,94210,85212,304%35.5-%26.8-52,52588,561%40.7-1.6615.217.814.62.0 29.60الجبس5

1.135.9M15.80.8--86,155104,477--10,810-71,530-9,098- 12.75الكابالت6

1,971-8,1003,100---3,618-96,232-2.410.04.27.81.3 10.00صدق7

27,10042,40041,600%34.9-%36.1-165,069202,475%18.5-1.4313.213.314.61.3 19.00اميانتيت8

0.110.0M23.31.3--3,52324,743---8,200-4,800315- 29.10أنابيب9

61,30031,70064,010%4.2-%211,057230,15093.4%8.3-3.526.69.721.61.6 34.20الزامل للصناعة10

8,90024,10025,322%64.9-%63.1-82,021110,124%25.5-2.0310.614.015.01.9 28.40البابطين11

16,40019,00018,892%13.2-%13.7-76,35742,608%5.095.410.816.93.379.2 55.25الفخارية12

2.376.4M9.21.7--94,88851,109---99,200-3,510-18,233- 15.60مسك13

2,30022,979-22,420%2.4--58,787123,971%52.6-1.965.428.223.22.4 55.25البحر األحمر14

11,428157,062299,568---887,7271,389,577%36.1-1.239.023.716.01.9القطاع

التطوير العقاري12
114,00033,00019,739%477.5%180,18291,776245.5%1.503.215.826.60.996.3 23.70العقارية1

42,04318,14022,429%87.5%91,05569,677131.8%0.611.925.918.70.830.7 15.70طيبة لالستثمار2

63,000119,00049,541%27.2%47.1-276,509199,195%1.680.018.322.91.338.8 30.60مكة لالنشاء3

25,90021,00023,699%9.3%96,19492,73923.3%0.963.315.614.71.03.7 15.00التعمير4

0.690.0M8.60.8--583,813-308,853---206,358-195,590-69,878- 6.75إعمار5

0.060.0M9.81.7--37,012-33,431---11,300-9,200-1,455- 16.25جبل عمر6

330,436289,600463,741%28.7-%1,455,6852,122,68014.1%31.4-1.350.06.813.20.7 9.20دار األركان7

12,80000-12,8000- -  -  106.3  0.2 7.65مدينة المعرفة 8

344,921275,950507,816%29.6-%1,466,0002,233,78329.6%34.4-0.923.810.312.31.0القطاع

2-Feb-2011
سعر

 اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

ربح 
موزع ٪

السعر
 للعائد

القيمة
 الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

صافي دخل السنوي )بالمليون(
تغير

 ربعي
تغير 
سنوي

Q4/2010Q3/2010Q4/2009

%20102009

النقل13

51,50097,00048,048%7.2%46.9-411,022362,780%1.306.312.116.11.013.3 15.75النقل البحري1

44,8009,20041,503%7.9%49,98531,447387.0%0.400.018.811.60.758.9 7.55النقل اجلماعي2

0.370.0M9.01.6--6,7045,490---7472,016452- 14.40مربد3

21,51628,10922,461%4.2-%23.5-94,80585,770%5.188.99.225.31.910.5 47.80بدجت ال�سعودية4

117,069136,325112,464%4.1%14.1-549,108485,487%1.1510.612.815.01.013.1القطاع

العالم والن�سر14

9,783-8,4004,400-%29,5625,41590.9%1.970.012.516.71.5445.9 24.65تهامه لالعالن1

بحاث والت�سويق2 26,30010,80016,717%57.3%87,18751,199143.5%1.092.915.716.31.170.3 17.05الأ

8,2006,90030,450%73.1-%39,07175,12718.8%48.0-0.650.018.013.40.9 11.75طباعة وتغليف3

42,90022,10037,384%14.8%155,820131,74194.1%1.012.415.715.21.018.3القطاع

الفنادق وال�سياحة15

32,90032,60019,887%65.4%122,694380,7610.9%67.8-1.785.514.424.11.1 25.60الفنادق1

2,015-1901,144-%83.4-2,386-1,887-0.190.0106.37.02.8 19.80�سم�س2

33,09033,74417,872%85.1%1.9-124,581378,375%67.1-1.577.015.821.91.1القطاع

18,841,35421,258,15714,182,871%33.3%10.9-77,512,64058,094,749%3.13.913.920.92.133.4ال�سوق
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أسواق خليجية



تاريخها،  ط��وال  وابتكارات  واإب��داع��ات  اخرتاعات 

واالت�صال  ع���ام  االإ لتقنيات  املتزايد  فالتوظيف 

متّيز  �صمة  اأ�صبح  ن�صطة  االأ جممل  يف  واملعلومات 

ع��امل��ن��ا ال��ي��وم، ك��م��ا ي��ق��وم ع��ل��ى ف��ه��م ج��دي��د اأك��ر 

تطور  الب�صري يف  املال  وراأ���س  املعرفة،  لدور  عمًقا 

مولًدا  كونه  عن  ف�صًا  املجتمع،  وتقدم  االقت�صاد 

اأ�صا�صًيا  م��ورًدا  املعلومات  باتت  فقد  للروة،  فعلًيا 

اإنها  بل  خ�صو�صيته،  له  االقت�صادية  امل��وارد  من 

املورد اال�صرتاتيجي اجلديد يف احلياة االقت�صادية، 

املكمل للموارد الطبيعية. 

الع�صر  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ت�صكل  كما 

االقت�صادي،  النمو  يف  ���ص��ا���س  االأ العن�صر  ال��راه��ن 

ال�صريع  والتغري  التكنولوجيا،  يف  احلا�صل  فالتقدم 

درجة  يف  لي�س  ي��وؤث��ران  االقت�صاد،  يف  حتدثه  ال��ذي 

حياة  نوعية  يف  ا  اأي�صً واإمن��ا  فح�صب،  و�صرعته  النمو 

املعلوماتية،  نظمة  الأ الهائل  التطور  وم��ع  ن�����ص��ان،  االإ

جوانب  اأه��م  اأح��د  اإىل  املعلومات  تكنولوجيا  حتولت 

تطور االقت�صاد العاملي.

ي�صيف  اأن  كذلك  الرقمي  االقت�صاد  وا�صتطاع 

حيث  املعروفة،  االقت�صادية  للموارد  جديدة  عنا�صر 

الا�صلكي  ل�صبكات  املخ�ص�صة  ال���رتددات  اأ���ص��اف 

غري  الطبيعية  امل���وارد  قائمة  اإىل  اجل���وى  باملجال 

النا�صبة مثلها مثل ال�صم�س والرياح-كم�صادر للطاقة 

يعر�صها  الرتددات ال  ا�صتخدام هذه  املتجددة- كون 

للن�صوب اأو النق�س.

املنتجات الرقمية

والربجميات  الرقمية  املنتجات  اإنتاج  اأن  كما 

عموما ال يوؤدي اإىل ن�صوب املوارد االقت�صادية، بل 

ك��رتددات  النا�صبة  غري  امل��وارد  تلك  ا�صتغال  اإن 

�صبكات املحمول باأجياله الثاثة قد مكن احلكومات 

عائدات  من  ال��دوالرات  بايني  على  من احل�صول 

بيعها وتخ�صي�صها.

مت  الرقمي  امل��ورد  ه��ذا  احتكار  لك�صر  و�صعًيا 

متاًحا   2.4GHZ الرتدد  اعتبار  االتفاق عامليا على 

اأي  من  ترخي�س  ب��دون  ف���راد  االأ جميع  ال�صتخدام 

ال�صبكات  يف  ال���رتدد  ه��ذا  ا�صتخدام  جهة.ويتم 

Wi-« ال�صاخنة  النقاط  وتطوير  التجارية  غ��ري 

الا�صلكي  باالت�صال  ت�صمح  التي   »Fi hotspots
 Wireless(( واي-ف���اي  تقنية  عرب  ن��رتن��ت  االإ مع 

Fidelity يف املقاهي واملطارات واملطاعم واملكتبات 
العامل  دول  يف  بكرة  منت�صرة  خدمة  وهي  العامة، 

املتقدم. ويعمد البع�س اإىل تقدميها جمانا كو�صيلة 

جلذب الزبائن.

نتاج التكاليف والإ

�صا�س  االأ حجر  هي  �صلعة  اأي  اإنتاج  تكلفة  ن  والأ

اأي  يف  ال��وح��دة  اإن��ت��اج  تكلفة  ف���اإن  �صعرها  لتحديد 

ن  الأ نظًرا  ن�صبًيا؛  منخف�صة  الرقمية  املنتجات  من 

حتتاج  ال  الرقمي  االقت�صاد  منتجات  ون�صخ  اإن��ت��اج 

اإنتاجها  ميكن  بل  كبرية  اإنتاج  وخطوط  م�صانع  اإىل 

وتذهب درا�صة حديثة ملجل�س التعاون اخلليجي 

اإىل اأنه بخاف فروع االقت�صاد التقليدية فاإن هذا 

الفرع اجلديد من االقت�صاد اأي االقت�صاد الرقمي له 

خ�صائ�صه الفريدة التي تب�صر بحل مع�صلة التنمية 

هذا  تطبيقات  انعك�صت  حيث  املختلفة،  باأبعادها 

االقت�صاد على طبيعة بيئة اأعمال ال�صركات؛ فلم تعد 

�صا�صي لتهديد  املناف�صة بني ال�صركات هي امل�صدر االأ

ن جهود القر�صنة على  وجودها واحتل هذا الدور االآ

ف��راد. كما  االأ بها  يقوم  التي  وال�صبكات  الربجميات 

�صارات  �صاهم يف خلق وظائف ودخول عرب توليد االإ

لكرتونية ون�صخ الربجميات ون�صر املعرفة عموًما. االإ

الثورة  على  اأ�صا�صًا  املعرفة  اقت�صاد  وي��ق��وم 

تتجاوز يف حجمها  والتي  امل�صبوقة،  االت�صالية غري 

الب�صرية من  اأجنزته  اأن  �صبق  ما  واآثارها  ونوعيتها 

االقتصاد الرقمي له خصائصه 
الفريدة التي تبشر بحل معضلة 

التنمية بأبعادها المختلفة

اإلنتاج الرقمي مكن الحكومات 
من الحصول على باليين 

الدوالرات

املعلومات  اس��ت��م��رار  ب���ات 
وامل��ع��رف��ة ب��االن��ت��ش��ار يف جل 
األنشطة الرقمية التي تسود 
م��ع��ظ��م ق��ط��اع��ات األن��ش��ط��ة 
أهمية  ي��ش��ك��ل  االق��ت��ص��ادي��ة 
ق�����ص�����وى ت�����وص�����ي ب�����ض�����رورة 
امل��ورد  بهذا  التفكير  م��ع��اودة 
اجل���دي���د ال�����ذي ب����دأ يحمل 
ت�����أث�����ي�����رات م���ل���م���وس���ة ع��ل��ى 
العاملية،  االق��ت��ص��ادي��ة  اآلل���ة 
ك�������ون ك���ث���ي���ر م�����ن امل����ج����االت 
االس���ت���ث���م���اري���ة، ال��ص��ن��اع��ي��ة 
واخل����دم����ي����ة ال����ت����ي أن���ش���أه���ا 
أو الرقمي  االقتصاد املعريف 
ت����ع����د ب������دائ������ل ل���ل���ن���ش���اط���ات 
الصناعات  أن  كما  القائمة، 
ت���ت���ط���ل���ب يف  اجل�������دي�������دة ال 
م��راح��ل��ه��ا ال��اح��ق��ة إن��ف��اًق��ا 
اس��ت��ث��م��ارًي��ا ك��ب��ي��ًرا، أو درج��ة 
ع���ال���ي���ة م�����ن ت���ش���غ���ي���ل ال���ي���د 
بصناعات  مقارنة  العاملة، 
تقليدية، كصناعة السيارات 
م�����ث�����ل�����ًا، مم�������ا ي����ج����ع����ل ه�����ذا 
النشاط من أنسب األنشطة 

لدول اخلليج العربي.
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والتطوير  البحث  فيها  يتم  �صغرية  واأم��اك��ن  مبعامل 

املحمول  فمكاملات  املثال  �صبيل  وعلى  نتاج.  االإ وكذلك 

وخدمات ر�صائله الق�صرية SMS التي حققت بايني 

الوحدة  تكلفة  اأن  برغم  لذلك  مثال  خري  ال��دوالرات 

املنتجة من اأيهما تكاد ت�صاوي ال�صفر.

ندرة  م�صكلة  من  الرقمي  االقت�صاد  يعاين  وال 

امل����وارد االق��ت�����ص��ادي��ة؛ ف��اإن��ت��اج وح���دة اإ���ص��اف��ي��ة من 

حتتاج  ال  عموًما-   الرقمي  املحتوى  الربجميات-اأو 

واحد  لعامل  كبرية. حيث ميكن  وب�صرية  مالية  ملوارد 

اأوفي�س  مايكرو�صوفت  من  الن�صخ  ع�صرات  ينتج  اأن 

اليوم  اأي من الربجميات يف  اأو   »Microsoft Office«

الواحد.

فهي  املنتجات  من  النوع  هذا  تخزين  تكلفة  اأما 

اأو  املنتج  لهذا  امل�صافة  بالقيمة  باملقارنة  ج��ًدا  قليلة 

اإنتاج  تكلفة  فاإن م�صاكل  وبذلك  املتولدة عنه.  املنفعة 

تكاد  الرقمية  املنتجات  من  اإ�صافية  وح��دة  وتخزين 

كال�صيارات  خ���رى  االأ بال�صلع  مقارنة  منعدمة  تكون 

حذية. واملاب�س واالأ

ميزات اأخرى 

م��ي��زة اأخ����رى ل��اق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي ه��ي ت��زاي��د 

ما  اأو  يجابية  االإ املبا�صرة  غري  العائدات  ودور  اأهمية 

 Economic”“ ب�  االقت�صادية  دب��ي��ات  االأ يف  يعرف 

�صرار غري املبا�صرة  externalities، وهي املنافع اأو االأ
خرين عندما ي�صتخدم فرد ما منتًجا  التي تعود على االآ

اأو �صلعة معينة.

الت�صابكية  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م���ن  امل���ي���زة  ه���ذه  وت��ن��ب��ع 

نرتنت واملحمول عموًما. فعندما  مل�صتخدمي �صبكات االإ

يقوم الفرد باإر�صال ر�صالة اإلكرتونية اأو ر�صالة حممول 

اإىل فرد اآخر، فاإن كًا من املر�صل وامل�صتقبل ي�صتفيد 

من هذه اخلدمة. 

وبذلك فاإن م�صتقبل الر�صالة قد ا�صتفاد من هذه 

اخلدمة بطريقة غري مبا�صرة دون اأي تكلفة اإ�صافية. 

اإع��ادة  على  امل�صتقبل  ق��درة  االعتبار  يف  اأخذنا  واإذا 

اأن  ف�صنجد  اأخرى  مرة  الر�صائل  هذه  وتدوير  اإر�صال 

املنافع غري املبا�صرة لهذه اخلدمة ميكن اأن تت�صاعف 

لدرجة كبرية جًدا.

العمالة وعدالة التوزيع

فاإن  مميزات  من  الرقمي  لاقت�صاد  ما  ورغ��م 

للعمالة  كبري  كتهديد  ب���رزت  املعلوماتية  �صناعة 

نظًرا  كثيفة؛  لعمالة  احتياجها  عدم  بف�صل  والت�صغيل 

خال  واجل��ه��د  ال��وق��ت  توفري  على  الفائقة  لقدرتها 

نتاج. االإ

رقمية  فجوة  اإىل  ف�صتتحول  الدخول  فجوة  اأم��ا 

ال��روة  توزيع  اإع���ادة  من  �صتنتج   »Digital divide«

املعرفة  ه��ذه  على  احل�صول  على  القادرين  ل�صالح 

هذه  ت�صاهم  ورمب��ا  عموما،  املعلومات  وتكنولوجيا 

»الفقر  ه��و  الفقر  م��ن  جديد  ن��وع  ظهور  يف  الفجوة 

لذلك  نتيجة  الروة  تركز  �صيتحول  املعلوماتي«. حيث 

ر�س  من الفئة التي متلك ال�صلع العينية كالعقارات واالأ

واأ�صحاب  االخ��رتاع  وب��راءات  الربجميات  مالكي  اإىل 

حقوق امللكية الفكرية وتراخي�س الرتددات... اإلخ.

بايني  من  ال�صهرية  جوجل  �صركة  حققته  وم��ا 

املعامات  ور�صوم  االإعانات  عوائد  عرب  ال��دوالرات 

حمركها  خ��ال  من  تتم  التي  لكرتونية  االإ التجارية 

بايني  وكذلك  التحول،  هذا  عن  ُمعرّب  مثال  ال�صهري 

موؤ�ص�س  جيت�س  بيل  عليها  ح�صل  ال��ت��ي  ال����دوالرات 

مايكرو�صوفت من بيع منتجاته.

حتديات واآمال

وميكن القول باأن تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات 

ال�صاملة  للتنمية  �صا�صي  االأ املحرك  تكون  ن  الأ مر�صحة 

لاقت�صاد  املميزة  اخل�صائ�س  االعتبار  يف  اأخ���ًذا 

الرقمي والتطبيقات العديدة لتكنولوجيا املعلومات يف 

لكرتونية  االإ التجارة  �صيما  وال  احلياة،  مناحي  جميع 

لكرتونية، واحلكومة  لكرتوين، وال�صناعة االإ والطب االإ

عاقة  له  ما  وك��ل  ل��ك��رتوين  االإ والتعليم  لكرتونية  االإ

اأهمية  يعني  ما  عموًما،  واملعرفة  االت�صاالت  بقطاع 

بناء جمتمع عربي قائم على املعرفة واالت�صاالت، بدل 

واملوارد  العينية  �صول  االأ على  االعتماد  يف  اال�صتمرار 

الطبيعية مثل البرتول واملعادن وغريهما.

م�شاكل وعوائق 

معوقات  م��ن  م����ر  االأ يخلو  ال  نف�صه  ال��وق��ت  يف 

تتعلق  اأ�صا�صية  م�صكلة  من  يعاين  الرقمي  فاالقت�صاد 

باخرتاع  ترتبط  والتي  الفكرية  امللكية  حقوق  باأهمية 

 KNOW-اأو املنتج  م��ن  �صلية  االأ الن�صخة  وتطوير 

يف  باهظة  مالية  م���وارد  يتطلب  ق��د  وه��ذا   -HOW
مرحلة البحث والتطوير.

فقد  العالية،  باملخاطر  املرحلة  تلك  تتميز  حيث 

اخرتاع  اإىل  التو�صل  دون  هائلة  مبالغ  ا�صتثمار  يتم 

ب��ح��اث  االأ فن�صبة  ���ص��ل��ي.  االأ املنتج  تطوير  اأو  ج��دي��د 

 National Science( مريكية الناجحة لهيئة العلوم االأ

والن�صبة   2005 لعام  فقط   %17 هي   )Foundation
اإىل  توؤد  مل  والتطوير  البحث  ا�صتثمارات  من  الباقية 

النتائج املرجوة.

وبرغم ما حلقوق امللكية الفكرية من اأهمية فاإنها 

للرتددات وحق  ال�صركات  بع�س  احتكار  �صاعدت على 

التجارية  والرتاخي�س  ر�صية  االأ ال�صبكات  ا�صتعمال 

ملنتجات تكنولوجيا املعلومات.

قانونية  جهود  امل�صكلة  ه��ذه  ح��دة  م��ن  ويخفف 

االقتصاد المعرفي استطاع أن 
يضيف عناصر جديدة للموارد 

االقتصادية المعروفة

عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية االقت�صاد ال�صعودية

تغيير السلوكيات 
االستهالكية للمجتمع

عانت وتعاين منذ عدة عقود �صلوكياتنا اال�صتهاكية من خطر انفاتها وعدم خ�صوعها 

اإىل برجمة ا�صتباقية من قبل اأغلب اأفراد املجتمع، وهذا ما دعا يف فرتٍة م�صت اإىل اأهمية 

وىل  االأ كون  اال�صتثمارية،  الثقافة  عن  احلديث  قبل  االدخارية  الثقافة  اإىل  اجلاد  االلتفات 

�صرة قيا�ًصا على جتربتنا املا�صية  �صرًطا اأ�صا�صًيا لتحقق الثانية، اإذ كيف �صيتمكن الفرد اأو االأ

يف خ�صو�س انخفا�س الوعي االدخاري املدفوع بانفراط ُعرى اإنفاقه اال�صتهاكي، يف ظروٍف 

ميزانية  بتخطيط  االهتمام  عدم  على  حينئذ  �صاعدت  �صعار،  االأ برخ�س  ات�صمت  معي�صية 

قيم  يف  املتواترة  االرتفاعات  مبواجهة  ونحن  اليوم  واملنزل.  �صرة  االأ متطلبات  على  نفاق  االإ

فراد بو�صع اخلطط  ال�صلع واخلدمات )الت�صخم(، جند اأنه من ال�صرورة مبكاٍن اأن يبادر االأ

امل�صتقبلية المت�صا�س بع�ٍس من �صدمات تلك االرتفاعات. بطبيعة احلال؛ يجب التاأكيد على 

وامل�صتمر  اجلاد  بالعمل  املخت�صة  اجلهات  ُتطالب خاله  الذي  الوقت  مر يف  االأ هذا  اأهمية 

باإيقاف  الكفيلة  جرائية  ال�صيا�صات والقرارات االإ الت�صخم، و�صرورة و�صع  جتاه كبح جماح 

تلك االرتفاعات املبالغ فيها.

اأغلب اقت�صادات دول  �صعار )الت�صخم( ظاهرة اجتاحت  اأن موجة ارتفاع االأ معلوٌم 

لنا
داو

ت

أسواق خليجية
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اأ�صباه  مثل  جمانية  وتطبيقات  برجميات  كتطوير 

اليونيك�س وامل�صادر املفتوحة املتاحة للربجميات على 

من  اأو   Open source software العنكبوتية  ال�صبكة 

خال جهود غري قانونية كالقر�صنة.

اخلليج.. واملحتوى

ويرى الباحث عبدالرحمن احلاج اأن دول اخلليج 

اإدارة  �صوق  قفزت طويًا يف هذا االجتاه، حيث منت 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  واملحتوى  الوثائق 

فيما تظهر معدالت الطلب املتزايدة لتبني حلول اإدارة 

احلكومية  و�صبه  احلكومية  الهيئات  قبل  من  املحتوى 

وال�صركات العاملة يف قطاع النفط والغاز واملوؤ�ص�صات 

زيادته  املتوقع  املعريف  االقت�صاد  حجم  امل�صرفية، 

خال ال�صنوات القادمة يف اململكة العربية ال�صعودية.

م�صتلزمات  م��ن  اأن  ي��رون  الباحثني  اإن  وي��ق��ول 

نفاق  االإ هيكلة  اإعادة  اجلديد  االقت�صاد  يف  االنطاق 

نفاق  االإ يف  حا�صمة  زي��ادة  واإج���راء  وتر�صيده،  العام 

امل��در���ص��ة  م��ن  اب��ت��داء  امل��ع��رف��ة،  لتعزيز  املخ�ص�س 

توجيه  مع  اجلامعي،  التعليم  اإىل  و�صواًل  االبتدائية 

االهتمام ملراكز البحث العلمي. 

املتحدة  الواليات  اإنفاق  اأن  اإىل  �صارة  االإ وجت��در 

يف ميدان البحث العلمي واالبتكارات يزيد على اإنفاق 

يف  ي�صاهم  مم��ا  جمتمعة،  خ���رى  االأ املتقدمة  ال���دول 

ودينامكية يف  كر تطوًرا  االأ مريكي  االأ االقت�صاد  جعل 

العامل، وثاين هذه امل�صتلزمات العمل على خلق وتطوير 

راأ�س املال الب�صري بنوعية عالية، واآخر ورمبا اأهم هذه 

امل�صتثمرين  اإدراك  هلية،  االأ الناحية  من  امل�صتلزمات 

مشكلة صناعة المعلوماتية تكمن 
في تهديدها للعمالة لعدم 
احتياجها لها بصورة مكثفة

العامل، ما يعني اأن مواجهته م�صكلٌة عاملية ال تقت�صر على االقت�صاد ال�صعودي 

جدر اأن تتكاتف اجلهود الر�صمية مع  فقط، ويف �صوء ذلك جند اأنه من االأ

هلية للوقوف �صًفا واحًدا يف وجه هذا اخلطر املحدق.  االأ

�صر  قد يقول قائل اإن احلديث عن �صرورة تنظيم وتخطيط ميزانية االأ

و�صاع الراهنة اأمٌر قد فات اأوانه، وهذا اأمٌر غري �صحيح،  فراد يف ظل االأ واالأ

التخطيط  اإن  اإذ  جل.  االأ الزمني طويل  املدى  اإليه يف  نظرنا  ما  اإذا  خا�صًة 

�صرة والفرد عمٌل منظم له وجاهته يف جميع  املايل واالقت�صادي بالن�صبة لاأ

و�صاع الراهنة امل�صوبة بارتفاع وترية  وقات؛ �صواًء كانت يف مثل االأ احلاالت واالأ

يام اخلوايل التي  �صعار كاالأ �صعار، اأو يف ظل معدالٍت اأدنى من م�صتويات االأ االأ

كر من عقٍد م�صى. كما  تراوحت معدالت الت�صخم خالها حول ال�صفر الأ

�صرة لو كان  ال يختلف اثنان على اأن هذا التنظيم والتخطيط يف ميزانية االأ

خرية اأخف  معمواًل به من قبل يف حياتنا االجتماعية، لكان وقع التغريات االأ

ن. حّدة بكثري مما هو قائٌم االآ

م�صوؤولية  عن  احلديث  من  الرغم  على  اإليه  �صارة  االإ يجب  الذي  مر  االأ

فراد وفق ال�صورة ال�صالفة اأعاه؛ اأن على اجلهات الر�صمية املعنية مبهام  االأ

و�صع  على  والعمل  امل��ربرة،  غري  ارتفاعاتها  من  واحلد  �صعار،  االأ ا�صتقرار 

اأنه تقع عليها يف  اأن تدرك  الرقابة عليها،  ج��راءات وفر�س  واالإ ال�صيا�صات 

�صعار،  و�صاع املقلقة ب�صورتها الراهنة على �صعيد ارتفاع موجات االأ ظل االأ

فراد  لاأ اأع��اه  املطالبة  وما  م�صى،  وق��ٍت  اأي  من  اأك��رب  وجهود  م�صوؤولياٌت 

مع  للتعامل  ال��ازم��ة  التدابري  باتخاذ  املحلي،  للمجتمع  املكونة  ���ص��ر  واالأ

الت�صخم الراهن اإال لدعم اجلهود املنتظرة من تلك اجلهات، كما ال مُيكن 

حوال، اإذ ال تزال تقع على عاتق  االعتماد اأو االرتهان اإليها باأي حاٍل من االأ

كرب يف هذا اخل�صو�س، وهذا ما يجب اأال  تلك اجلهات املعنية امل�صوؤولية االأ

نتنا�صاه اأبًدا، يف الوقت الذي ال نزال بانتظار وترقب ما �صت�صفر عنه جهود 

اقت�صاد  ي  الأ قلًقا  كر  االأ ال�صداع  مواجهة  اإطار  يف  الر�صمية  اجلهات  تلك 

ممثًا يف »الت�صخم«.
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اأن  فاملاحظ  املعرفة،  اقت�صاد  همية  الأ وال�صركات 

ت�صاهم  للقوميات،  العابرة  الكربى  العاملية  ال�صركات 

يف متويل جزء من تعليم العاملني لديها، ورفع م�صتوى 

من  مهًما  ج���زًءا  وتخ�ص�س  وك��ف��اءت��ه��م،  تدريبهم 

ا�صتثماراتها للبحث العلمي واالبتكار.

التكنولوجية  للثورة  �صيكون  اأن��ه  الوا�صح  وم��ن 

ث���ر كبري يف ت��وزي��ع ال��دخ��ل، ���ص��واء داخ��ل  اجل��دي��دة اأ

العملية  ه��ذه  جت��ري  بحيث  بينها،  ما  يف  اأو  البلدان 

كر احتكاًكا بالتكنولوجيا اجلديدة،  مل�صلحة الفئات االأ

حداثة،  ك��ر  واالأ الع�صرية  االخت�صا�صات  ومل�صلحة 

ح�صاب  على  وذلك  ال�صباب،  عن�صر  فيها  يغلب  التي 

�صتكون  اأنها  كما  التقليدية،  واالخت�صا�صات  املجاالت 

العابرة  الكربى  وال�صركات  املنتجني  كبار  مل�صلحة 

للت�صدير،  املوجه  نتاج  االإ ذات  واملوؤ�ص�صات  للقوميات 

كر  االأ الدول  م�صلحة  يف  ا  اأي�صً �صتكون  اأنها  وبديهي 

املطلقة  امليزات  من  اال�صتفادة  على  القادرة  تطورًاً، 

والن�صبية التي يوفرها لها امتاك التكنولوجيا.

امللحوظ  الن�صاط  ورغ��م  اأن��ه  يف  ذل��ك  ويت�صح 

اأن الدول  اإال  م��ارات،  يف دول اخلليج وخا�صة يف االإ

العربية يف جمملها مازالت يف موقع املتلقي ال�صلبي، 

ال املنتج لثمار واإجنازات الثورة العلمية التكنولوجية 

خ�س ثورة  يف كل مراحلها، فثورة التكنولوجيا، وباالأ

ن�صان  االإ تعليم  يف  ت��وؤث��ر  ن���رتن���ت،  واالإ االت�����ص��االت 

التاأقلم  يف  ال�صرعة  عامل  وجتعل  وتدريبه،  وتربيته 

نتاجية،  مع التغيري من اأهم العوامل االقت�صادية االإ

ن�صان الذي ال ي�صعى اإىل مواكبة  فاملجتمع وكذلك االإ

نف�صه  ما يجد  �صرعان  والتكنولوجي  العلمي  التطور 

عاجًزا عن ولوج االقت�صاد اجلديد وامل�صاهمة فيه، 

العامل  اليوم  املعرفة هي  اأن  تدرك  ال  التي  والدولة 

التطور،  اإىل  التخلف  من  لانتقال  اأهمية  ك��ر  االأ

ومن الفقر اإىل الغنى �صتجد نف�صها حتًما على هام�س 

م�صرية التقدم.

23
العدد 52 - فبراير 2011م



منتدى دافوس االقتصادي:

األسواق الناشئة تواصل 
النمو.. واليورو يترنح

أسواق عالمية
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اقرتب دافو�س -الذي اأنهى فعالياته موؤخًرا - 

كثرًيا من م�صاكل الفقراء، وجعل الت�صخم ق�صيته 

الرئي�صية، فيما وجه اأنظار العامل اإىل كيان جديد 

�صواق الديناميكية النا�صئة مثل ال�صني،  ينمو يف االأ

من  كل  على  واأن  تقلًبا  اأكر  بات  العامل  اأن  موؤكًدا 

�صيا�صاتها  يف  النظر  تعيد  اأن  وال���دول  ال�صركات 

لتحقيق عامل م�صتقر وقائم على معايري م�صرتكة.

اململكة.. اقت�شاد يزدهر 

ويف دافو�س كانت اململكة حا�صرة باقت�صادها 

املزدهر �صديد النمو اإثر اإعان ا�صمها �صمن اأكر 

يف  نا�صًئا  اقت�صاًدا   39 بني  من  تفوًقا  دول  خم�س 

العامل كي تتحول اإىل مركز للخدمات اللوجي�صتية 

يف  امل�صاركني  لغالبية  تر�صيحات  اإث���ر  امل��ت��ع��ددة 

 330 م��ن  اأك��ر  فيه  ���ص��ارك  اقت�صادي  ا�صتطاع 

مديًرا تنفيذًيا على م�صتوى العامل ومت االإعان عنه 

مع بداأ فعاليات املنتدى االقت�صادي العاملي. 

واأو�صح تقرير ن�صر بالتزامن مع اإعان النتائج 

اأن اململكة تتمتع بزيادة كبرية يف ر�صيدها الكلي مع 

وجود حت�صن كبري يف ر�صيدها ملواءمة �صوقها والتي 

وال�صني،  ال��ربازي��ل  مثل  دول  نتائج  على  تفوقت 

واملالية  ال�صناعية  طاقاتها  تعزيز  اإىل  اإ�صافة 

جذب  عامل  ال�صعودية  �صكلت  والعقارية،حيث 

FDI، وهو  جنبية املبا�صرة القوية  لا�صتثمارات االأ

اأن معظم البلدان  عجاب، خا�صة  ما يبعث على االإ

جنبية  االأ اال�صتثمارات  معدل  يف  ا  انخفا�صً �صهدت 

زمة االقت�صادية العاملية.  خال االأ

يف  للبرتول  م��ورد  ك��اأك��رب  اململكة  ب��رزت  كما 

�صت  بتطوير  حالًيا  قيامها  اإىل  �صافة  باالإ العامل، 

مدن �صناعية، تعد مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية 

ل�2700  مركًزا  �صتكون  حيث  بينها  ك��رب  االأ املدينة 

�صركة ت�صنيع عندما تكتمل، ومن ثم ت�صبح واحدة 

من اأكرب خم�صة منافذ �صناعية حول العامل. 

اأبرز مراكز  تعد من  اململكة  اإن  التقرير  وقال 

و�صط واأنها حظيت مبكانة  النقل املهمة يف ال�صرق االأ

�صواق اال�صتثمارية  رفيعة مما جعلها واحدة من االأ

الواعدة بالن�صبة لل�صركات اللوجي�صتية. 

�شعار.. والت�شخم  ارتفاع الأ

وا�صتحوذت ق�صية الت�صخم على حيز كبري من 

اأجمع  حيث  العاملي  االقت�صادي  املنتدى  مناق�صات 

املحللون االقت�صاديون امل�صاركون باملنتدى على اأن 

الت�صخم بات ي�صكل حتدًيا اآخر لوا�صعي ال�صيا�صات 

كافة  اأ�صعار  ارتفاع  يف  ت�صبب  بعدما  االقت�صادية، 

ولية تقريًبا وقلل من الدخل املتاح للفقراء  ال�صلع االأ

ا على اقت�صادات الدول الكربى. واأثر اأي�صً

البيانات  على  خماوفهم  يف  اخلرباء  وا�صتدل 

اأظهرت  التي  بريطانيا  من  اجلديدة  االقت�صادية 

لكن  ج��ي��د،  ب�صكل  ينمو  ال  ال��ب��اد  اق��ت�����ص��اد  اأن 

من  خ��ري  االأ الربع  يف  االزدي���اد  يف  اآخ��ذ  الت�صخم 

العام املا�صي، ويف العديد من دول اجلنوب بداأت 

اأ�صعار املواد الغذائية ترتفع واأ�صبحت مت�س �صرائح 

»وي��ربو«  موؤ�ص�صة  رئي�س  واأك��د  خمتلفة،  اجتماعية 

»الت�صخم  اأن  برميجي  عظيم  العماقة  الهندية 

اأولويات احلكومة«، معرًبا عن اأمله  يقف على قمة 

ملنع  للفقراء  برامج  الهندية  احلكومة  تنفذ  اأن  يف 

ظهور اال�صطرابات يف املناطق الريفية، فيما قال 

اإن  ت�صو مني  الدويل  النقد  �صندوق  لدى  امل�صت�صار 

يف  كبري  تاأثري  له  �صيكون  الغذاء  تكاليف  ارتفاع 

دول مثل ال�صني والهند، حيث متثل املواد الغذائية 

�صعار  47% من �صلة املنتجات التي ت�صكل موؤ�صر االأ

اال�صتهاكية يف الهند و34% من ال�صني.

�شواق النا�شئة حتول باجتاه الأ

مقاربة  اعتماد  اإىل  اجته  املنتدى  اأن  ولوحظ 

املحدقة  خطار  لاأ اال�صتباقية  املعاينة  على  تقوم 

يف  املمكنة  احل��ل��ول  وو���ص��ع  ال��ع��امل��ي،  باالقت�صاد 

 ب��ي��ئ��ة اأ���ص��ب��ح��ت ع��ر���ص��ة ل��ل��ت��غ��ريات امل��ت�����ص��ارع��ة،

ال�صركات  ومديرو  االقت�صاد  كبار خرباء  واعرتف 

يف  اآخ��ذ  العاملي  االقت�صاد  ثقل  مركز  اأن  العاملية 

مثل  النا�صئة  الديناميكية  ���ص��واق  االأ اإىل  التحول 

ال�صني. 

والرئي�س  للمنتدى  امل�����ص��ارك  الرئي�س  وق��ال 

بولكه:  باول  ال�صوي�صرية  »ن�صتله«  ل�صركة  التنفيذي 

امل�صي  اإىل  ودع��ا  حت��ول«.  بنقطة  مير  »العامل  اإن 

�صا�صيات واال�صتفادة من النمو العاملي،  قدما اإىل االأ

دائ��ًم��ا خلق  ك��ان  االق��ت�����ص��ادي��ات  دور  اأن  م��وؤك��ًدا 

امل�صارك  الثاين  الرئي�س  لكن  ككل،  للمجتمع  قيمة 

للمنتدى ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة »ميت�صوبيت�صي« 

اأ�صياء  »هناك  اأن  راأى  كوجيما  يوريهيكو  اليابانية 

كثرية تف�صل بيننا، ولكن علينا اأن نتحد كمواطنني 

عامليني ملعاجلة الق�صايا التي تعترب مهمة لي�س فقط 

جيال قادمة«. يف الوقت احلايل ولكن الأ

والرئي�س  املنتدب  الع�صو  اأ�صار  جانبه،  ومن 

الهندي  »اآي.���ص��ي.اأي.���ص��ي.اأي«  لبنك  التنفيذي 

»املعايري  هو  املنتدى  �صعار  اأن  اىل  كو�صار  ت�صاندا 

املالية  زم��ة  االأ اأعقاب  يف  اجلديد  للواقع  امل�صرتكة 

االقت�صاد  اأن  مو�صًحا  العاملية«،  واالقت�صادية 

المملكة بين أكثر 5 
دول تميًزا في الخدمات 

اللوجستية.. وجذب 
االستثمارات األجنبية

نتنازل  لن  وميركل  »أن��ا 
أب���ًدا ع��ن ال���ي���ورو«.. صرخة 
ب��دت رغ��م جديتها م��ت��رددة 
إل�����������ى ح��������د م��������ا أط����ل����ق����ه����ا 
ال��ف��رن��س��ي نيكوال  ال��رئ��ي��س 
م����ن����ت����دى  يف  س����������ارك����������وزي 
داف��وس االقتصادي كشفت 
ال��ي��ورو  يعانيه  عما  ب��ج��اء 
م��ن مشاكل ح���اول االحت��اد 
التغطية  ك��ث��ي��ًرا  األوروب�������ي 

عليها لكنه لم ينجح.
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�صواق  االأ تنمو  ب�صرعة مزدوجة حيث  »ي�صري  العاملي 

اأن  م��وؤك��ًدا  املتقدمة«،  البلدان  من  اأ�صرع  النا�صئة 

اإعادة التوازن يتيح جمموعة من الفر�س للجميع.

لربامج  الهندية  »ف��ي��ربو«  �صركة  رئي�س  وراأى 

حقيقة  يحدث  ما  »اإن  برميجي  عظيم  الكمبيوتر 

�صواق  االأ يف  ومنو  الغربي  العامل  يف  تباطوؤ  هو  ن  االآ

واأنه  القوى«،  ميزان  يف  تام  حتول  وه��ذا  النا�صئة، 

النا�صئة  ال��دول  اقت�صاد  ف��اإن  �صنوات  ع�صر  خ��ال 

االقت�صاد  من  قليًا  اأك��رب  ورمب��ا  م�صاوًيا  �صيكون 

�صندوق  يف  �صيني  م�صوؤول  اأع��ل��ى  اأم��ا  م��ريك��ي،  االأ

النقد الدويل ت�صو مني فقال اإن االنتعا�س العاملي ال 

�صيويني الهند وال�صني،  يزال مدفوًعا بالعماقني االآ

وقال النائب ال�صابق حلاكم البنك املركزي ال�صيني 

قوي  النمو  اأن  اأعتقد  النا�صئة،  �صواق  لاأ »بالن�صبة 

جدا،و�صتحقق ال�صني يف نهاية املطاف منًوا بن�صبة 

9%، اأما الهند فقد حتقق منًوا بن�صبة نحو 8%«، فيما 

ثاين  بي«،  بي  »دبليو  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  قال 

كربى �صركة اإعانات يف العامل، مارتني �صوريل: »اإن 

ا  هذا لي�س انتقااًل من الغرب اإىل ال�صرق، ولكنه اأي�صً

انتقال من الغرب اإىل اجلنوب«.

الاتينية،  اأم��ريك��ا  ع��ق��د  »ه���ذا  اأن  واأو����ص���ح 

وملبية. لعاب االأ الربازيل ت�صت�صيف كاأ�س العامل واالأ

مر على الهند وال�صني،  ويف اآ�صيا ال يقت�صر االأ

ولكنه ي�صمل دواًل مثل باك�صتان وبنغاد�س وتايلند«.

نقاذ اليورو.. وحماولت الإ

الرئي�س  كان  اليورو  نقاذ  الإ املتحم�صني  اأكر 

الفرن�صي نيكوال �صاركوزي حيث اأعلن يف املنتدى 

وبكل ثقة: »لن نتخلى اأبًدا عن اليورو، اأبًدا.. اإنه 

املوعد  يف  دائًما  جتعلنا  همية  االأ من  درج��ة  على 

نقاذه. النتائج التي قد تنجم عن اختفاء اليورو  الإ

�صتكون كارثية اإىل حد مينعنا من التاعب بهذه 

الفكرة«.

اإقرار  فكرة  تبني  اأهمية  على  �صاركوزي  و�صدد 

م�صاعدات  لتمويل  املالية  التعامات  على  �صريبة 

من  جمموعة  بتطبيقها  تبادر  اأن  مقرتًحا  التنمية 

خرين، فيما علقت  عطاء املثال لاآ الدول الكربى الإ

على  كومار  اإيزابيل  دافو�س  اإىل  يورونيوز  مبعوثة 

كامه قائلة: »الرئي�س �صاركوزي الفرن�صي يف العمق 

عن  التخلي  اإن  قائًا  اليورو  عن  بقوة  داف��ع  حيث 

تع�صف  التي  زم���ة  واالأ وارد،  غري  امل�صرتكة  العملة 

جدول  على  �صاخًنا  مو�صوًعا  تبقى  اليورو  مبنطقة 

الذي  البارد  الطق�س  رغ��م  دافو�س  منتدى  اأعمال 

10 درجات حتت  بلغ  والذي  الوفود  فيه  ا�صت�صيفت 

ال�صفر«.

بع�س  من  �صخر  اأن  �صاركوزي  حما�صة  وبلغت 

باختفاء  اأي��ام  قبل  تكهنت  التي  ال�صحف  عناوين 

وال��ي��ورو ما زال  م��رت  »امل��ق��االت  اإن  قائًا  ال��ي��ورو، 

رئا�صته  اأول��وي��ات  اجلمهور  اأم���ام  م��ك��رًرا  ب��اق��ًي��ا«، 

»ق�صية  اأن  اإىل  الفًتا  الع�صرين،  ملجموعة  الفرن�صية 

اليورو لي�صت جمرد م�صاألة عملة ولي�س فقط م�صاألة 

وا�صحة  اليورو  ر�صالة  هوية،  ق�صية  بل  اقت�صادية 

همية اأن نكون على موعد الدفاع  جًدا، ويف غاية االأ

عنها«.

يف  �صاركوا  الذين  التنفيذيني  امل�صوؤولني  لكن 

تفاوؤاًل  اأب��دوا  اإذ  حما�صته  بنف�س  يكونوا  مل  املنتدى 

التضخم يشكل تحدًيا لواضعي 
السياسات االقتصادية بعد 
ارتفاع أسعار السلع األولية

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

معدالت ساعة للوطن زادت  »كلما  داه�س  اأب��و  عبدالوهاب  الدكتور  يقول 

اأن  اإال  الت�صخم،  معدالت  يف  انخفا�س  يواكبها  اأن  وجب  البطالة 

الت�صخم  تتزايد ومعدالت  فالبطالة  العك�س،  ما يحدث عندنا هو 

معدالت  وحده خف�س  العمل  وزير  لي�س مبقدور  اأنه  وكما  تتزايد. 

البطالة، فاإن حمافظ البنك املركزي لي�س مبقدوره خف�س معدالت 

الت�صخم يف ظل تثبيت �صعر الريال بالدوالر« .

اأو  حكومية  وظائف  بتوفري  عليها  الق�صاء  ميكن  ال  والبطالة 

وظائف يف القطاع اخلا�س فقط، اإنها �صتتقل�س اإذا توفرت فر�س 

ا، وهي كما هو وا�صح متوفرة بدليل  العمل احلرة وال�صغرية اأي�صً

ا يف قطاع التجزئة  وجود ب�صعة مايني وافد مي�صكون بها خ�صو�صً

العري�س جًدا يف اململكة.

لدينا  التجارية  املحات  ت�صبح  اأن  جًدا  ال�صعب  من  يبدو 

ال�صابعة م�صاًء،  اأو  ال�صاد�صة  باكًرا يف  تغلق  الدول  مثل كثري من 

تفتح  هكذا  ت�صتمر  اأن  وامل�صتنزف  واملرهق  املنهك  من  ويبدو 

الليل، موؤثرة يف الواقع االجتماعي، االقت�صادي،  حتى منت�صف 

مني للنا�س، وملغية لفكرة اأن ينخرط العاطلون يف مهن البيع  واالأ

بالتجزئة حل�صابهم اأو حل�صاب الغري.

واح��دة  �صاعة  املحات  عمل  �صاعات  تقلي�س  اإىل  نحتاج 

فقط �صنوًيا، وملدة ثاث اأو اأربع �صنوات، فلنقل اأنه خال العام 

ول يجب اأن تقفل املحات يف ال�صاعة احلادية ع�صرة، وهكذا  االأ

دواليك.

ولدينا  اقت�صادية،  ا  فر�صً يتيح  التجارية  املحات  يف  العمل 

نظام  اأي  تطبيق  �صعًبا  ويبدو  ن��واع،  االأ كل  من  املحات  مايني 

خطته  اأو  ا�صتثماره  بنى  من  اأ�صحابها  من  فهناك  فجاأة،  عليها 

على الو�صع القائم جلهة �صاعات العمل.

طراف، امل�صتفيدة  �صاعة كل �صنة �صتكون مقبولة، من جميع االأ

واملت�صررة، لكنها �صاعة يجب تطبيقها بقوة النظام حتى تتحقق 

يف  ال�صباب  ترغيب  جهود  ف�صلت  لو  ح��وال  االأ اأ�صواأ  ويف  الفكرة، 

تر�صيخ  يتحقق  ق��ل  االأ فعلى  ال�صغرية،  امل�صاريع  يف  احلر  العمل 

ن�صطة التجارية والرتفيهية ليعتاد النا�س  ثقافة االإغاق املبكر لاأ

اأن اليوم يبداأ �صباحا ، ولي�س يف منت�صف النهار.
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اليورو،  منطقة  ديون  اأزمة  حل  اإمكانية  اإزاء  حذًرا 

دون اأن متتد اإىل اإ�صبانيا اأو ي�صطر امل�صتثمرون اإىل 

حتمل خ�صائر غري حمتملة، وقال ديرت فيمر املدير 

املايل يف زوريخ فاينان�صال للتاأمني »نحن واثقون من 

بقاء اليورو كعملة ومن اأن دول منطقة اليورو �صتحل 

م�صكاتها«، م�صرًيا اإىل اأن حملة ال�صندات اخلا�صة 

ال�صندات  قيمة  خف�س  حت��م��ل  منهم  يطلب  ق��د 

لكن  ال��ي��ورو  منطقة  جنوب  دول  لبع�س  ال�صيادية 

ذلك لن يوؤدي اإىل خ�صائر كبرية، وتابع »اأعتقد اأن 

هناك احتمااًل بحدوث عمليات خف�س قيمة يف بع�س 

ماكن، وال اأعتقد اأنها �صتكون كبرية«. االأ

مرا�ض املزمنة.. واأخطارها القت�شادية الأ

ا�صتح�صر  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأم����ام  كلمته  يف 

مم املتحدة بان كي مون عذابات  ال�صكرتري العام لاأ

مكافحة  يف  التعاون  اإىل  داعًيا  العامل  يف  املر�صى 

من  مليون   35 اإن��ق��اذ  اأج��ل  من  املزمنة  م��را���س  االأ

�صحاياها.

تعد  مل  امل��زم��ن��ة  م���را����س  االأ م�صكلة  اإن  وق���ال 

باملئة   80 اأكر من  تودي بحياة  اإذ  بالراء  مرتبطة 

من هذه الوفيات يف البلدان النامية مطالًبا باإ�صاح 

�صدارة  يف  املعدية  غري  مرا�س  االأ وو�صع  ولويات  االأ

جدول اأعمال التنمية.

هذا  يف  ق��وي  دور  لها  ال�صناعة  اأن  واأو���ص��ح 

ال�صيدالنية  لل�صناعة  الت�صدي  خال  من  ال�صدد 

ال��ت��ع��اون يف جم��ال تطوير  م��ن  امل��زي��د  اإىل  داع��ًي��ا 

املنخف�س. الدخل  ذات  للبلدان  بالن�صبة   العقاقري 

ال�صكر  من  للحد  الغذائية  امل��واد  �صناعة  دعا  كما 

عن  ف�صًا  املتحولة  الدهون  وحمتوى  وال�صوديوم 

طفال. تقييد الدعاية املوجهة لاأ

واإىل جانب بان كي مون اتفق م�صوؤولون تنفيذيون 

دوية خال  من قطاعات �صناعة املواد الغذائية واالأ

املنظمات  مع  اأوث��ق  بتعاون  االل��ت��زام  على  املنتدى 

احلكومية وغري احلكومية ال�صيما بعد التقارير التي 

نتيجة  الوفيات  من  عالية  ن�صبة  ح��دوث  اإىل  ت�صري 

مرا�س ارتفاع ال�صكر يف اجل�صم وال�صرطان والرئة  الأ

واأمرا�س القلب.

مريكية  من ناحيته حث عميد كلية هارفارد االأ

مبا  االع��رتاف  اإىل  العامل  زعماء  فرينك  خوليو 

مع  التعامل  يختلف  حيث  الفادح«  »الظلم  و�صفه 

وطالب  والغنية،  الفقرية  ال��ب��ل��دان  يف  املر�صى 

ب�صرورة اال�صتفادة من جتربة التكاتف يف مواجهة 

)اإيدز(  املكت�صب  الب�صرية  املناعة  نق�س  فريو�س 

على  التغلب  التجربة  تلك  خال  من  اأمكن  حيث 

مرا�س املعقدة  ما و�صفه »خرافات متاأ�صلة باأن االأ

جًدا مكلفة«.

والرئي�س  دارة  االإ جمل�س  رئي�س  اأع��رب  بينما 

مريكية لات�صاالت  التنفيذي ل�صركة )كوالكوم( االأ

جمال  يف  مثرية  »تطورات  وجود  عن  جاكوب�س  بول 

الطب والرعاية ال�صحية عن بعد من خال التعامل 

اأم��ام  مداخلته  يف  و���ص��رح  املحمولة،  الهواتف  م��ع 

اأن الهاتف املحمول بات ي�صتخدم يف بع�س  املنتدى 

الدول النامية لتعزيز �صبل الوقاية وتعزيز ال�صحة، 

ودلل على ذلك مبا يحدث للعاج من مر�س ارتفاع 

انتظام  والك�صف عن عدم  اجل�صم  ال�صكر يف  ن�صبة 

�صربات القلب.

التعاون في مكافحة 
األمراض المزمنة يمكنه إنقاذ 

35 مليونا من ضحاياها

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

معدالت ساعة للوطن زادت  »كلما  داه�س  اأب��و  عبدالوهاب  الدكتور  يقول 

اأن  اإال  الت�صخم،  معدالت  يف  انخفا�س  يواكبها  اأن  وجب  البطالة 

الت�صخم  تتزايد ومعدالت  فالبطالة  العك�س،  ما يحدث عندنا هو 

معدالت  وحده خف�س  العمل  وزير  لي�س مبقدور  اأنه  وكما  تتزايد. 

البطالة، فاإن حمافظ البنك املركزي لي�س مبقدوره خف�س معدالت 

الت�صخم يف ظل تثبيت �صعر الريال بالدوالر« .

اأو  حكومية  وظائف  بتوفري  عليها  الق�صاء  ميكن  ال  والبطالة 

وظائف يف القطاع اخلا�س فقط، اإنها �صتتقل�س اإذا توفرت فر�س 

ا، وهي كما هو وا�صح متوفرة بدليل  العمل احلرة وال�صغرية اأي�صً

ا يف قطاع التجزئة  وجود ب�صعة مايني وافد مي�صكون بها خ�صو�صً

العري�س جًدا يف اململكة.

لدينا  التجارية  املحات  ت�صبح  اأن  جًدا  ال�صعب  من  يبدو 

ال�صابعة م�صاًء،  اأو  ال�صاد�صة  باكًرا يف  تغلق  الدول  مثل كثري من 

تفتح  هكذا  ت�صتمر  اأن  وامل�صتنزف  واملرهق  املنهك  من  ويبدو 

الليل، موؤثرة يف الواقع االجتماعي، االقت�صادي،  حتى منت�صف 

مني للنا�س، وملغية لفكرة اأن ينخرط العاطلون يف مهن البيع  واالأ

بالتجزئة حل�صابهم اأو حل�صاب الغري.

واح��دة  �صاعة  املحات  عمل  �صاعات  تقلي�س  اإىل  نحتاج 

فقط �صنوًيا، وملدة ثاث اأو اأربع �صنوات، فلنقل اأنه خال العام 

ول يجب اأن تقفل املحات يف ال�صاعة احلادية ع�صرة، وهكذا  االأ

دواليك.

ولدينا  اقت�صادية،  ا  فر�صً يتيح  التجارية  املحات  يف  العمل 

نظام  اأي  تطبيق  �صعًبا  ويبدو  ن��واع،  االأ كل  من  املحات  مايني 

خطته  اأو  ا�صتثماره  بنى  من  اأ�صحابها  من  فهناك  فجاأة،  عليها 

على الو�صع القائم جلهة �صاعات العمل.

طراف، امل�صتفيدة  �صاعة كل �صنة �صتكون مقبولة، من جميع االأ

واملت�صررة، لكنها �صاعة يجب تطبيقها بقوة النظام حتى تتحقق 

يف  ال�صباب  ترغيب  جهود  ف�صلت  لو  ح��وال  االأ اأ�صواأ  ويف  الفكرة، 

تر�صيخ  يتحقق  ق��ل  االأ فعلى  ال�صغرية،  امل�صاريع  يف  احلر  العمل 

ن�صطة التجارية والرتفيهية ليعتاد النا�س  ثقافة االإغاق املبكر لاأ

اأن اليوم يبداأ �صباحا ، ولي�س يف منت�صف النهار.
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 الـطـيران االقتـصــــــــــادي في المملكة
النجاح مرهون بــــــــــعدالة األسعار

قضية العدد

28
العدد 52 - فبراير 2011م



 الـطـيران االقتـصــــــــــادي في المملكة
النجاح مرهون بــــــــــعدالة األسعار

األوس��ط  الشرق  نسبًيا يف منطقة  االقتصادي جديدة  الطيران  فكرة  أن  رغ��م 
ب��رزت مؤخًرا بشكل واض��ح يف  أن أهميتها  إال  وأوروب���ا،  املتحدة  بالواليات  مقارنة 
منطقة اخلليج، وبوجه خاص يف السعودية، حيث استطاع أن يثبت قدرته على 

منافسة شركات الطيران التقليدية. 

كتبت –  أماني فالح:
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الطريان  حركة  ن�صبة  اأن  يتبني  رق���ام  االأ بلغة 

و�صمال  و���ص��ط  االأ ال�صرق  منطقة  يف  االقت�صادي 

معدل  من  املائة  يف   4 على  حالًيا  تزيد  ال  اإفريقيا 

الواليات  يف  املائة  يف   30 مقابل  اجل��وي��ة،  احلركة 

املتحدة واأوروبا. 

هذه  ت�صاعد  اإىل  الت�صويقية  املوؤ�صرات  وت�صري 

اأمام  يزال  ال  اأنه  رغم  العربية،  املنطقة  يف  الن�صبة 

التحديات  من  الكثري  االقت�صادي  العربي  الطريان 

الن�صبة عن طريق ن�صر مزيد من طبيعة  لرفع هذه 

والذين  العربية،  املنطقة  يف  للم�صافرين  خدماتهم 

الطريان  ت�صغيل  طبيعة  يجهل  منهم  كثري  ي��زال  ال 

االقت�صادي. 

اإمكانية  طريقة  يجهل  ا  اأي�صً الكثري  اأن  كما 

�صعار تذاكر منخف�صة  احل�صول على فر�س جيدة الأ

ب�صكل كبري يف حال تعرفوا اأكر على كيفية اقتنا�س 

الفر�س التي تقدمها تلك ال�صركات التي تعول على 

قد  ما  وه��و  التذكرة،  �صعر  يف  الثابت  غري  منطها 

ي�صفي وعًيا اقت�صادًيا مفيًدا للم�صافر العربي ليعود 

بالنفع على االثنني مًعا. 

االقت�صادي  الطريان  اأن  يتبني  ذلك  خال  ومن 

منذ  العربي  املواطن  اأ�صماع  على  متوارًدا  بات  ا�صم 

اقرتن  ال�صركات  من  ع��دد  ظهور  بعد  قليلة  �صنوات 

مثل  التجاري  للطريان  اجلديد  املفهوم  بهذا  ا�صمها 

مارات مقًرا  �صركة العربية للطريان، والتي تتخذ من االإ

لها. وكانت اأول �صركة طريان اقت�صادية يف املنطقة، 

حيث تاأ�ص�صت عام 2003، فيما اأن�صئت �صركة طريان 

 2007 عام  تلتها  بعامني،  بعدها  الكويت  يف  اجلزيرة 

�صركة طريان نا�س، وطريان �صما يف ال�صعودية، بعدها 

�صركة طريان  وكانت   2008 ع��ام  دب��ي  ف��اي  ط��ريان 

ال�صوق  تدخل  اقت�صادي  �صركة طريان  اآخر  البحرين 

اخلليجية عام 2009، بعد ذلك كان هناك دخول لعدد 

من ال�صركات على امل�صتوى العربي يف عدد من الدول 

مثل م�صر واملغرب. 

 خ�شخ�شة ودعم حكومي

ال�صعودي  الطريان  قطاع  اأن  من  الرغم  وعلى 

مير بعملية خ�صخ�صة والتي من املفرت�س اأن تعني 

تراجع الدعم احلكومي للقطاع، اإال اأن خم�ص�صاته 

2011 �صت�صهد زيادة نظًرا للم�صروعات  يف ميزانية 

ال�صخمة التي يجري تنفيذها حالًيا على يد كل من 

العامة  والهيئة  ال�صعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط 

للطريان املدين. 

واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات امل��ي��زان��ي��ة اجل��دي��دة زي��ادة 

�صتح�صل عليها اخلطوط  التي  املالية  املخ�ص�صات 

عما   %6.6 بن�صبة  املقبل  املايل  العام  يف  ال�صعودية 

ريال  مليار   20.9 اإىل  لت�صل  العام  هذا  عليه  هي 

للطريان  العامة  الهيئة  خم�ص�صات  زادت  فيما 

املدين بن�صبة 5.1% اإىل 7.89 مليارات ريال. 

مليار   14 اإىل  ال�صعودية  اخل��ط��وط  وحت��ت��اج 

اإنفاق  تنوي  حيث  التطويرية  خطتها  اأجل  من  ريال 

 3 اإىل  اإ�صافة  اأ�صطولها  لتحديث  ريال  مليارات   10

مليارات ريال من اأجل اإن�صاء مركز حديث ل�صيانة 

ال��ع��زي��ز يف جدة  امل��ل��ك عبد  ال��ط��ائ��رات يف م��ط��ار 

�صركات  �صيانة طائرات جميع  �صتتمكن من خاله 

الطريان التي ت�صتخدم املطار ،كما اأنفقت اخلطوط 

املعلومات  تقنية  نظام  لتحديث  ريال  مليار  حوايل 

اأنظمة  تطوير  م�صروع  بينها  ومن  بال�صركة  اخلا�س 

احلجز املركزي.
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اإلنقاذ يمر بدعم الوجهات 
اإللزامية والوقود

وك��ان��ت ���ص��رك��ات ال��ط��ريان االق��ت�����ص��ادي يف 

اململكة قد طالبت يف وقت �صابق  باملعاملة باملثل 

الدولة  تقدمه  ال��ذي  احلكومي  الدعم  حيث  من 

اأو  للوقود  دع��م  ���ص��ورة  يف  ال�صعودية  للخطوط 

يف  ذل��ك  يت�صبب  ال  حتى  مليزانيتها  م��ادي  دع��م 

الطريان  �صركات  على  املالية  اخل�صائر  تراكم 

االقت�صادي.

يف املقابل ت�صعى الهيئة العامة للطريان املدين 

اإىل اإنفاق 20 مليار دوالر يف ال�صنوات الع�صر املقبلة 

حتى 2020 من اأجل تطوير املطارات القائمة واإن�صاء 

مطارات جديدة.

واإ�صافات  جديدة  م�صاريع  امليزانية  ت�صمنت  كما 

للم�صاريع املعتمدة �صابًقا للموانئ واخلطوط احلديدية 

التقديرية  القيمة  تبلغ  واملطارات واخلدمات الربيدية 

لتنفيذها ما يزيد على 29 مليار ريال، من بينها تطوير 

املوانئ،  بع�س  يف  اأر�صفة  واإن�صاء  الكهرباء  مرافق 

وتطوير مطار امللك عبد العزيز بجدة واأربعة مطارات 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  ك��ان  حيث  اإقليمية، 

رئي�س  العام،  املفت�س  والطريان  الدفاع  وزير  ال��وزراء 

�صاحب  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

مري �صلطان بن عبد العزيز قد وقع يف  ال�صمو امللكي االأ

الذي  بجدة  الدويل  العزيز  عبد  امللك  مطار  تطوير  م�صروع  من  وىل  االأ املرحلة  عقدْي  2010م  نوفمرب 

�صريفع طاقة املطار اال�صتيعابية اإىل 30 مليون م�صافر �صنويا، وبلغت قيمة العقدين �صبعة وع�صرين ملياًرا 

�صركات  عدة  دعوة  خال  من  ال�صعودية  الدن  ابن  جمموعة  بهما  وفازت  ريال  مليون  ع�صر  واأحد  ومئة 

متخ�ص�صة تناف�صت على م�صروع تطوير املطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 �صهرا.

اخلا�س  للقطاع  املنورة  املدينة  يف  العزيز  عبد  بن  حممد  م��ري  االأ مطار  طرح  الهيئة  وتنوي 

با�صتثمارات ت�صل اإىل 1.6 مليار دوالر لي�صبح اأول مطار مملوك بالكامل للقطاع اخلا�س بنظام 

البناء ونقل امللكية ثم الت�صغيل.

مر يقت�صر على �صركتني  وبنظرة دقيقة على واقع الطريان االقت�صادي ال�صعودي، جند اأن االأ

نتيجة تعرها،  تعليقها لرحاتها  ال�صوق بعد  خرية خرجت من  نا�س و�صما، واالأ فقط هما طريان 

وبذلك مل يعد هناك على ال�صاحة عملًيا �صوى طريان نا�س، والتي بدا اأنها ثبتت اأقدامها، ورفعت 

وجهاتها الداخلية والدولية اأخرًيا، وتعتزم رفعها م�صتقبًا.

خروج �شما

�صتاذ بكلية االقت�صاد بجامعة امللك �صعود على خروج �صركة »�صما«  ويعلق د.حممد الوزان االأ

من �صوق الطريان االقت�صادي ال�صعودي بقوله اإن البيان الر�صمي لل�صركة ذكر فيه اأنه: »لقد و�صعت 

�صركة �صما يف مو�صع ال جمال فيه للنجاح« ، ويرى اأن املقولة التي وردت على ل�صان م�صدر م�صوؤول 

يف ال�صركة منذ عدة اأ�صهر ترتجم اخلطوة التي اتخذتها �صركة الطريان ال�صعودية بوقف رحاتها 

�صعار الذي ال ميكن جتاوزه،  الداخلية، بعد تكبدها خ�صائر كبرية نتيجة �صعف الطلب، و�صقف االأ

للمراقبني  اأنه مل يكن مفاجئا  تو�صح  القرار  لهذا  املتاأنية  القراءة  اأن  اإىل  الدعم، م�صرًيا  وافتقاد 

اأن هناك م�صاكل حقيقية تعاين منها  الكثريين  له، ومل يكن خافيا على  و�صبقته موؤ�صرات مهدت 

الدفاتر املالية ل�صركة »�صما« اأعاقت العديد من امل�صاريع التو�صعية يف الفرتة املا�صية.

�صباب  واإ�صافة اإىل املربرات التي اأعلنتها ال�صركة يف بيانها، فاإن هناك جمموعة اأخرى من االأ

اأمام  تقف  كمعوقات  للطريان  »�صما«  اأعلنتها  واأن  �صبق  اأ�صباب  وهي  اخلطوة  لهذه  تف�صرًيا  تقدم 

رباح ت�صغيلية، اأول  جناح فكرة الطريان االقت�صادي يف ال�صعودية وحتد من حتقيق هذا القطاع الأ

�صباب ارتفاع اأ�صعار وقود الطائرات يف ال�صعودية مقارنة مبختلف دول العامل اإذ جتاوز �صعر  هذه االأ

للربميل،  دوالرا   178 مبلغ    2008 عام  من  يونيو  �صهر  خال  »�صما«  دفعته  الذي  الطائرات  وقود 
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ال�صعودية  اخل��ط��وط  �صركة  ح�صول  مقابل 

يقل  ال  مبا  حكومي  بدعم  الوقود  على  الوطني(  )الناقل 

عن �صبعة اأ�صعاف عن ال�صعر الذي تدفعه �صركتا »�صما« 

التكلفة  يجعل  2008.م��ا  اأ�صعار  وفق  للطريان  و»نا�س« 

الت�صغيلية للوقود ت�صل اإىل 45% لكل رحلة طريان ل�صركة 

اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  ويعود  »�صما«، 

ال�صركتني تعامان ك�صركتني اأجنبيتني 

تتزود طائراتهما بالوقود اأثناء وقوفها يف 

يكبدهما خ�صائر م�صتمرة  ما  ال�صعودية، وهو  ب������غ�������������س املطارات 

ركاب املتدنية اأ�صا، والتي مل تتجاوز  بني م���ع���دالت���ه���ا النظر عن ن�صبة االإ 18راكًبا 

حائل وبقية الوجهات، ومبتو�صط 35 راكًبا بني الدمام وحائل �صهرًيا، لت�صطر ال�صركة اإىل تخ�صي�س 

طائرة من طراز )جيت �صرتمي( �صعة 30 راكًبا خلدمة هذه الوجهات.

�صركات  على  ال�صعودية  املدين  الطريان  هيئة  من  املفرو�صة  املطارات  ر�صوم  �صباب  االأ هذه  ثاين 

الطريان االقت�صادي، وثالثها اإلزام الهيئة �صركات الطريان الداخلي )�صما ونا�س( مبحطات اخلدمة 

لزامية ومنح الناقل الوطني الفر�صة الختيار م�صارات النقل املربحة، مع ثبات �صقف اأ�صعار التذاكر  االإ

�صباب عدم فتح املجال حلركة الطريان الدويل املجدول  الداخلية منذ اأكر من 9 �صنوات. واآخر هذه االأ

من هيئة الطريان املدين ال�صعودي وهو ما يعني منع �صركات الطريان االقت�صادي من فر�صة تغطية 

بها  مرت  التي  امل�صاكل  على  الدالئل  اأكر  من  اخلطوة  هذه  وكانت  الداخلية،  الرحات  يف  خ�صائرها 

»�صما« قبل اأن تتوقف، حيث اأثارت خماوف البع�س من تاأثريها على ت�صريح بع�س موظفي �صركة �صما 

مر�صحة  كانت  ن�صبة  وهي   %45.95 �صعودة  بن�صبة  موظًفا   470 وقتها  عددهم  بلغ  والذين  للطريان 

تاأ�صي�صها  بعد  املقايي�س  والتي كانت ناجحة بكل  اإىل انطاقة �صركة »�صما« للطريان  بالنظر  لارتفاع 

يف عام 2005، وبداية ت�صيري رحاتها يف مار�س 2007 كناقل جوي مل�صافات ق�صرية، حتى و�صل عدد 

وجهاتها الداخلية والدولية اإىل 22 جهة مبعدل 176 رحلة اأ�صبوعًيا. 

ول يف حتقيق العديد من اخلطوات الناجحة واالإجنازات مثل نقل  وجنحت »�صما« يف عامها االأ

اأكر من مليون م�صافر خال فرتة قيا�صية، وفوزها بجائزة اأف�صل حملة ت�صويقية الإطاق عامة 

و�صط 2008، وجائزة اأف�صل �صركة يف قطاع الطريان 2008 يف ال�صعودية،  جتارية جديدة يف ال�صرق االأ

مر الذي دعا امل�صاهمني اإىل االإعان يف يوليو من عام 2008 عن زيادة راأ�صمالها مبقدار 200  االأ

مليون ريال )53.33 مليون دوالر( لي�صل اإىل 500 مليون ريال )133.33 مليون دوالر( من اأجل 

تعزيز موقفها املايل وموا�صلة خططها التو�صعية وم�صاندة جلهودها التاأ�صي�صية الناجحة. 

اأن  املتوقع  كان من  ال�صعودية  والتنموية يف  واالقت�صادية  ال�صكانية  املعطيات  كل  اإىل  وبالنظر 

ت�صبح  �صناعة النقل اجلوي يف امل�صتقبل القريب من اأقوى ال�صناعات من حيث التناف�صية والقدرة 

و�صط 1.4% تقريًبا بنهاية  على التطور، اإذ بلغت ح�صة الطريان االقت�صادي يف منطقة ال�صرق االأ

عام 2006م، يف حني و�صلت يف اأوروبا اإىل 11%، ويف الواليات املتحدة اإىل 25%، مما اأعطي ت�صوًرا 

و�صط. وا�صًحا لفر�س النمو املتاحة يف منطقة ال�صرق االأ

التحديات

من جانبه اأ�صار �صليمان احلمدان الرئي�س التنفيذي لل�صركة الوطنية للخدمات اجلوية )نا�س 

الطريان  تذاكر  اأ�صعار  ثبات  يف:  وتكمن  �صركته،  تواجه  حتديات  اأربعة  وجود  اإىل  القاب�صة( 

معاملة  مبثل  التعامل  وعدم  الوقود  اأ�صعار  ارتفاع  عاما،   15 نحو  منذ  تتغري  مل  والتي  املحلي 

)اخلطوط ال�صعودية(، زيادة تكلفة الت�صغيل يف املطارات املحلية، ارتفاع ر�صوم اخلدمات يف 

املطارات املحلية. 

واأو�صح احلمدان اأن �صركته اتبعت يف �صبيل مواجهتها لل�صعوبات والتي تعد تكاليف الت�صغيل، 

ورفع معدالت الربحية اأبرزها عدد من الطرق تتمثل يف: تخفي�س وتر�صيد تكاليف الت�صغيل مبعدالت 

تقارب املعدالت الت�صغيلية العاملية لل�صركات العاملة يف �صناعة النقل اجلوي، رفع معدل الطريان 

اليومي، رفع ن�صبة �َصغل املقاعد بف�صل تطوير اخلدمات الراأ�صية املقدمة للعماء، بهدف الو�صول 

اإىل ن�صبة �َصغل تعادل 80 يف املائة من مقاعد الرحات، تبني خطة ات�صال ت�صويقي متعددة املراحل 

جنحت يف زيادة الوعي بخدمات الطريان االقت�صادي، واكت�صاب ثقة �صرائح الدخل فوق املتو�صط 

ملا  الدولية،  اجلوية  املحطات  يف  التو�صع  والعايل، 

اإيجاد  يف  ا  اأي�صً التو�صع  ربحية،  فر�س  من  متثله 

النقل  خدمات  تقدمي  مثل  للدخل،  جديدة  م�صادر 

برنامج  تبني  وال�صحن اجلوي،  واملعتمرين  للحجاج 

تدريب مو�صع للطيارين ،واخلدمات الفنية امل�صاندة 

يدي الوطنية.  بهدف االعتماد على االأ

ل��ت��ج��اوز وتذليل  واق����رتح ع����دًدا م��ن احل��ل��ول 

االقت�صادي  الطريان  ي�صادفها  التي  ال�صعوبات 

ال�صعودي، والتي تندرج يف بع�س اخلطوات العملية 

املهم،  القطاع  هذا  دعم  تطبيقها  �صاأن  من  والتي 

وبالتايل تعزيز قطاع النقل اجلوي يف اململكة، ومنح 

لا�صتثمار  الطاحمني  اجل��دد  للم�صتثمرين  الثقة 

يف جمال الطريان التجاري يف ال�صعودية، وتتلخ�س 

با�صتخدام  التذاكر  اأ�صعار  زي��ادة  يف:  احللول  تلك 

�صعار( بداًل من ا�صتخدام  طريقة )متو�صط �صقف االأ

احلالية  �صعار  االأ �صقف  زيادة  حمدد،  اأ�صعار  �صقف 

دعم  الت�صخم،  معدالت  مع  تتما�صى  عادلة  بن�صبة 

الدولة  تويل  خال  من  لزامية  االإ للخطوط  مبا�صر 

تغطية الفجوة بني تكاليف ت�صغيل خطوط املحطات 

لزامية واإيراداتها، دعم الوقود اخلا�س بالت�صغيل  االإ

واملتكافئة،  العادلة  املناف�صة  مبداأ  لتحقيق  الداخلي 

واإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ر���ص��وم خ��دم��ات امل��ط��ار مثل، 

من وخافه(.  يواء واالأ م�صاريف الهبوط واالإ

يعي�صه  ال��ذي  ال��واق��ع  اأن  اإىل  احل��م��دان  ولفت 

يتطلب  ال�صعودي  االقت�صادي  الطريان  قطاع  اليوم 

اأهمية اأن حتظى تلك املقرتحات باهتمام امل�صوؤولني 

بهذا  النهو�س  واعتبار  اجل���وي،  النقل  قطاع  ع��ن 

القطاع يندرج �صمن م�صاريع تطوير وتعميق البنية 

امليزانية  يف  كبري  باهتمام  حظيت  التي  التحتية 

اجلديدة للدولة والتي و�صفت باأنها ميزانية م�صاريع 

الطريان  قطاع  يحظى  اأن  متمنًيا  العماقة،  البنية 

االقت�صادي بن�صيب منها.

ميزانية 2011 تدعم قطاع 
الطيران بـ 28.8 مليار ريال

المملكة من أسرع دول العالم 
نمًوا في طلب الطائرات الخاصة
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نتائج جيدة

اأن عام  ال�صلمان  االقت�صادية منال  الكاتبة  وترى 

وتلك  العاملية  ال��ط��ريان  ل�صركات  جيدا  ك��ان  2010م 

اإفريقيا،  و�صمال  و�صط  االأ ال�صرق  منطقة  يف  العاملة 

فاإن  )االي��ات��ا(  اجل��وي  النقل  احت��اد  بيانات  فبح�صب 

اإذ  املا�صي  العام  خال  متميزة  نتائج  حققت  املنطقة 

خال  العامل  م�صتوى  على  من��وا  املناطق  اأعلى  بقيت 

وىل حيث منت حركة الركاب بن�صبة  اأ�صهر االأ الع�صرة 

18.6% مقارنة بن�صبة النمو العاملي التي بلغت %8.5.

املنطقة خال  ال�صحن اجلوي يف  ومنت حركة 

النمو  ن�صبة  مقابل  تقارب%30  بن�صبة  الفرتة  نف�س 

العاملي لل�صحن والتي بلغت 24%. وهو ما دفع االياتا 

اإىل اأن تتوقع باأن تربح �صركات الطريان يف املنطقة 

باخل�صائر  مقارنة  دوالر  مليون   700 املا�صي  العام 

التي تكبدتها خال 2009 والتي جتاوزت 400 مليون 

اأن ربحية هذه ال�صركات حت�صنت  دوالر وهذا يعني 

بحوايل 1.1 مليار دوالر.

لكن يف اململكة كانت ال�صورة خمتلفة فلقد �صهد 

تراكمت  وال��ذي  »�صما«  لطريان  خروًجا  العام  هذا 

كر من �صنتني حتى اأعلن عدم قدرته على  معاناته الأ

يف  ريال  مليار  اإىل  خ�صائره  و�صول  بعد  اال�صتمرار 

الوقت الذي تواجه فيه �صركة الطريان االقت�صادي 

خرى »طريان نا�س« �صعوبات يف ت�صيري رحاتها  االأ

الرحات  على  الرتكيز  اإىل  دفعها  مما  الداخلية 

الدولية لتعوي�س خ�صائرها.

عر�صتا  اأن  �صبق  ال�صركتني  اإن  ال�صلمان  وتقول 

على فيما مل  م�صاكلهما اأمام املجل�س االقت�صادي االأ

 2009 اأقرتها احلكومة يف  نعا�س التي  جتد خطة االإ

بقيمة 200 مليون ريال يف اإعادة احلياة اإىل »�صما« 

تتغري  فيها مل  اأثرت  التي  العوامل  ن  الأ لفرتة طويلة 

خال اأكر من عام ون�صف العام.

وو�صع خروج �صما للطريان قطاع النقل اجلوي 

يف اململكة اأمام حتد كبري ال �صيما واأن القطاع مير 

العامة  الهيئة  تقودها  »مكثفة«  خ�صخ�صة  مبرحلة 

فيما  عنه،  ول  االأ امل�صوؤول  بو�صفها  املدين  للطريان 

اعرتفت الهيئة العامة باملعوقات التي واجهت »�صما« 

ومناف�صتها طريان »نا�س« وعلى راأ�صها ارتفاع التكلفة 

الت�صغيلية ب�صكل كبري مما اأدى اإىل انعدام اجلدوى 

االقت�صادية الازمة لت�صيري بع�س الرحات.

نور  عبداهلل  املهند�س  الهيئة  رئي�س  اع��رتف  كما 

مع  تتنا�صب  ال  احلالية  التذاكر  اأ�صعار  ب��اأن  رحيمي 

تعديل  اأي  يجر  مل  حيث  للناقات  الت�صغيلية  التكلفة 

من  بالرغم  تقريًبا  �صنة   15 منذ  التذاكر  اأ�صعار  على 

والذي  الفرتة  خال  االقت�صاد  �صهده  الذي  الت�صخم 

بلغ نحو 30%، كما ارتفعت التكلفة الت�صغيلية ل�صركات 

الطريان مبا يعادل 80% خالها، وقال اإنه مهما ازداد 

عدد الركاب وارتفعت معدالت احلمولة فاإن الناقات 

الوطنية �صتظل تعمل بخ�صارة نظًرا للظروف الت�صغيلية 

ال�صعبة، وزاد من هذه ال�صعوبات تعنت بع�س الدول 

املجاورة التي وقعت اتفاقية اأجواء مفتوحة مع اململكة 

مثل م�صر يف فتح النقاط الرئي�صية فيها اأمام الناقات 

االقت�صادية التي كانت تبحث عن اأ�صواق جديدة لتعوي�س 

خ�صائرها، وكان هذا التعنت هو ما اأدى اإىل ن�صوء اأزمة 

طريان بني م�صر واململكة مطلع العام املا�صي مل يتم 

حلها اإال منذ فرتة وجيزة.

اإيجاد احللول

املدين  للطريان  العامة  الهيئة  ت�صعى  جانبها  من 

يجاد احللول املنا�صبة للنهو�س بو�صع  منذ وقت م�صى الإ

ب��اإع��داد  قامت  حيث  االقت�صادي  ال��ط��ريان  �صركات 

درا�صة متكاملة باال�صتعانة با�صت�صاري عاملي متخ�ص�س 

وت�صمنت  الوطنية،  اجلوية  الناقات  مع  والت�صاور 

�صتكفل  التي  ج��راءات  واالإ الدرا�صة حزمة من احللول 

النقل  �صوق  وتطوير  ومنو  الداخلي  الت�صغيل  ا�صتمرار 

اأنها  الهيئة  عنها  قالت  حلول  وهي  اململكة  يف  اجل��وي 

وفق  تناف�صية  بيئة  على  احلفاظ  اإىل  تهدف  »جذرية« 

�صباب التي  معايري دقيقة وعادلة اأخذت يف االعتبار االأ

يقاف. دفعت تلك الناقات اإىل اتخاذ قرار االإ

عمال طريان رجال الأ

التي  ال�صريعة  اخل�صخ�صة  ه���ذه  خ�صم  ويف 

ي�صهدها قطاع الطريان واملعوقات التي تواجه �صركات 

االن�صحاب  اأو  بال�صوق  التم�صك  من  اخلا�س  القطاع 

عديد  واإط��اق  تاأ�صي�س  ومع  اقت�صادية  لدواعي  منه 

اخلدمات  هذه  لعماء  اخلا�س  الطريان  �صركات  من 

عمال اليوم اختيار الطائرة  اأ�صبح با�صتطاعة رجل االأ

غرفة  من  احتياجاته  وتوفر  متطلباته  تنا�صب  التي 

من  وغريها  طعام،  غرفة  اأو  اجتماعات  قاعة  اأو  نوم 

اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  الرفاهية املطلقة، هذا  م�صتلزمات 

من وال�صامة.  الرتفيه املتطورة واأنظمة االأ

فاإن  �صوليفان(،  اآن��د  )فرو�صت  ملوؤ�ص�صة  وفقا 

 160 �صيبلغ  عمال  االأ رج��ال  طائرات  اأعمال  حجم 

منو  ن�صبة  ميثل  ما   ،2018 عام  بحلول  حركة  األ��ف 

�صنوي مركب 6.21 يف املائة، حيث ت�صتحوذ اململكة 

37 يف املائة من هذه احلركة، ومن املتوقع اأن  على 

خال  املنطقة  يف  اخلا�صة  الطائرات  �صوق  تنمو 

و20   15 بني  تراوح  بن�صبة  القادمة  ربع  االأ ال�صنوات 

يف املائة، ويقدر حجم ال�صفقات يف �صوق الطائرات 

اخلا�صة �صنويا بنحو مليار دوالر.

ومن املتوقع - بح�صب درا�صة ملوؤ�ص�صة )فرو�صت 

اآند �صوليفان( - اأن يبلغ العدد املتوقع لطائرات رجال 

و�صط نحو  عمال التي �صيتم ت�صليمها يف ال�صرق االأ االأ

اأما عدد الطائرات   ،2018 458 طائرة بحلول عام 

 154 بنحو  فيقدر  وحدها  اململكة  اإىل  �صت�صلم  التي 

طائرة، ويف االجتاه ذاته �صجل الطلب على خدمات 

طريان القطاع اخلا�س منوا، حيث زاد عدد �صركات 

ليبلغ  و�صط  االأ ال�صرق  منطقة  يف  اخلا�س  الطريان 

حالًيا 26 �صركة طريان رجال اأعمال. 

واحدة من  اليوم  و�صط  االأ ال�صرق  وتعد منطقة 

اخلا�س  الطريان  لقطاع  املهمة  احليوية  ���ص��واق  االأ

ع��م��ال  وخ��دم��ات ال�����ص��رك��ات؛ ن��ظ��ًرا لنمو ق��ط��اع االأ

الطريان  خدمات  على  الطلب  وزي��ادة  وال�صركات 

ثرياء  عمال، حيث يزداد اأعداد االأ اخلا�س لرجال االأ

يف املنطقة. ووفًقا مل�صتثمرين يف �صناعة الطريان، 

فاإن ال�صنوات الع�صر املقبلة �صت�صهد انتعا�ًصا قوًيا على 

�صعيد خدمات �صيانة واإ�صاح وجتديد الطائرات. 
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يولد في رحم النجوم .. 
ويساهم في تعمير األرض

المجهر

الحديد

شهد العالم خال السنوات املاضية طفرة صناعية واقتصادية كبرى، مت من خالها 
امل��واد اخلام الستكمال الصناعات املختلفة من سيارات  االعتماد على العديد من 
وطائرات وهياكل السفن وعمليات البناء .. وهو األمر الذي جعل أسعار هذا املعدن 
املاضية. من خ��ال هذا  القريبة  الفترة  الطلب خ��ال  كثيًرا بحجم  تتأثر  الثمني 
التقرير نتعرف من قرب عن كيفية صناعة احلديد، وطرق احلد من التلوث البيئي 

الذي قد يحدثه واستخداماته وتركيباته املختلفة.

الرياض: تداول

المجهر
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ما هو ؟

 Fe بالرمز  له  يرمز  املكت�صفة،  املعادن  اأقدم  من  وفلًزا  كيميائًيا  عن�صًرا  احلديد  يعد 

الرابعة،  وال��دورة  الثامنة  املجموعة  الدوري يف  يقع احلديد يف اجلدول   .26 الذري  وعدده 

اأحد العنا�صر  ن�صان واحليوان، وكذلك حلياة النباتات كونه  وهو عن�صر �صروري حلياة االإ

ال�صرورية لتكوين الكلوروفيل، وهو يدخل يف كل �صيء تقريًبا.

ر�صية، وهو فلز قابل  يحتل احلديد املركز الرابع من حيث وجود العنا�صر يف الق�صرة االأ

و�صبائكه  ويعترب احلديد  اأكا�صيد،  الطبيعة يف �صورة  يوجد يف  ما  وغالًبا  وال�صحب،  للطرق 

الكيميائية  العنا�صر  اأكر  ُيعترب احلديد  كما  االإطاق،  على  ا�صتخداًما  املعدنية  املواد  اأكر 

داخل  القوية  النووية  والقوة  الكهرومغناطي�صية  القوة  توازن  ب�صبب  االإطاق  ا�صتقراًرا على 

ثقل وزًنا  خّف وزًنا ميكنها من خال االندماج النووي، والعنا�صر االأ نواة الذرة، فالعنا�صر االأ

من خال االن�صطار النووي، اأن ت�صبح اأقرب يف �صفاتها للحديد، وحتتوي النيازك ال�صاقطة 

ر�س على كميات من احلديد قد ت�صل اإىل 90% من كتلة النيازك. على االأ

اأقوى الفلزات  اأنه يتاأك�صد يف الهواء. ويعد احلديد  اإال  �صل ف�صي اللون،  احلديد يف االأ

التفاعل  غرا�س الهند�صية �صرط حمايته من ال�صداأ )اأي  اأهمية لاأ على االإطاق واأكرها 

ك�صجني(. وهناك عدة طرق حلماية احلديد من ال�صداأ، واأب�صطها على االإطاق مبنع  مع االأ

ا�صتخدام  بتغليف احلديد مبادة عازلة مثل  الرطوبة عن م�ّس احلديد وذلك  اأو  ك�صجني  االأ

نظام  ا�صتخدام  حلمايته  امل�صتخدمة  الطرق  اأف�صل  ومن  مثًا،   PVC ع��وازل  اأو  �صباغ  االأ

احلماية الكاثودية حلماية احلديد من ال�صداأ والتاآكل.

ملونيوم، لكن يتم زيادة �صادته باإ�صافة بع�س  احلديد يف حالته النقية اأكر ليونة من االأ

العنا�صر ال�صبائكية كالكربون بن�صب معينة، فيتكون �صبيكة ال�صلب، وهي اأقوى األف مرة من 

احلديد النقي. يرتاوح تكافوؤ احلديد بني )2-( و)6+(، اإال اأنه يف اأ�صهر حاالته يكون تكافوؤه 

)2+( اأو )3+(.

كيف يتكون؟

يتكّون احلديد داخل النجوم العماقة عند نهاية دورة حياتها، يف عملية ت�صمى بعملية 

ذرة  نواة  مع  م�صتقرة  كال�صيوم  ذرة  نواة  تندمج  عندما  العملية  تبداأ  ال�صيليكون،  اح��رتاق 

للم�صتقرة،  التيتانيوم غري  ذرة  تتحلل  اأن  وقبل  م�صتقرة،  تيتانيوم غري  ذرة  لتتكون  هليوم، 

تندمج مع ذرة هليوم اأخرى، لتتكون ذرة كروم غري م�صتقرة، ثم قبل اأن تتحلل ذرة الكروم 

غري امل�صتقرة، تتحد مع ذرة هليوم اأخرى، لتكوين ذرة حديد غري م�صتقرة. وقبل اأن تتحلل 

ذرة احلديد غري امل�صتقرة، تتحد مع ذرة هليوم اأخرى، لتكوين ذرة نيكل غري م�صتقرة.

ثم تتحلل ذرة النيكل غري امل�صتقرة اإىل ذرة كوبالت غري م�صتقرة، والتي تتحلل اأخرًيا 

اإىل ذرة حديد م�صتقرة 56Fe، وعندئذ ال تندمج ذرات احلديد امل�صتقرة مع اأي عن�صر اآخر، 

فت�صكل بذلك قلب النجم، ويبداأ النجم عندئذ بالتجمد ويتجه لا�صتقرار.

خوا�شه امليكانيكية

من  متنوعة  جمموعة  با�صتخدام  و�صبائكه  للحديد  امليكانيكية  اخلوا�س  تقييم  يتم 

واختبار  لقيا�س �صادة احلديد،  روكويل وكاهما  واختبار  برينل  اختبار  االختبارات، مثل 

قوة ال�صد وغريها، نتائج هذه االختبارات على احلديد دقيقة للغاية، مبا ي�صمح با�صتخدام 

احلديد ملعايرة اأو الربط بني نتائج االختبارات املختلفة، وتعتمد نتائج تلك االختبارات على 

ملونيوم، ومع اإ�صافة  درجة نقاء احلديد:  فبلورات احلديد يف �صورته النقية اأكر ليونة من االأ

بع�س اأجزاء من املليون من وزن �صبيكة احلديد من عن�صر الكربون، فاإنها ت�صاعف من قوة 

حتى  احلديد  �صبيكة  يف  الكربون  حمتوى  بزيادة  ب�صرعة  احلديد  �صادة  وت��زداد  احلديد، 

ت�صل ن�صبته اإىل 0.2% من وزن ال�صبيكة، وبعد ذلك يتزايد مبعدالت اأقل وي�صل اإىل الذروة 

عندما ي�صل حمتوى الكربون اإىل 0.6% تقريًبا من وزن ال�صبيكة.

التاآ�شل يف احلديد

ميثل احلديد اأف�صل مثال لظاهرة التاآ�صل يف املعادن، فاحلديد يوجد يف ثاثة اأطوار 

نتاج  تاآ�صلية وهي )α-Fe، γ-Fe، δ-Fe(، ويعد فهم ظاهرة التاآ�صل يف احلديد املفتاح الإ

يتجمد  عندما  تكّوًنا  واأولها  املختلفة،  غرا�س  لاأ حمددة  خ�صائ�س  ذات  �صلب  �صبائك 
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المجهر

احلديد من حالته ال�صائلة عند 1538 درجة مئوية 

هو   )α-Fe( الفرييت  يعد  فيما   ،)δ-Fe( ه��و 

كر ا�صتقرارا للحديد يف درجات احلرارة  الطور االأ

 1400 وحتى  مئوية  درجة   912 عند  اأما  العادية. 

طور  من  تدريجًيا  احلديد  فيتحول  مئوية،  درجة 

و�صتنيت )γ-Fe(، وي�صتخدم  الفرييت اإىل طور االأ

ال  الذي  ال�صلب  اإنتاج  الطور من احلديد يف  هذا 

املائدة  اأدوات  ي�صتخدم يف �صناعة  والذي  ي�صداأ، 

وامل�صت�صفيات ومعدات ال�صناعات الغذائية.

املنتجات الرئي�شية

اأ�صبح  وقوته،  اإنتاجه  تكلفة  النخفا�س  نظًرا 

الهند�صية  التطبيقات  يف  عنه  غنى  ال  ا�صتخدامه 

ال�صفن  وهياكل  وال�صيارات  املاكينات  اأج�صام  مثل 

ي�صتخدم  وال  العماقة،  بنية  لاأ املعدنية  والهياكل 

نه لني جًدا، لذا فهو غالًبا  احلديد اخلال�س نظًرا الأ

ما ت�صتخدم اأ�صهر �صبائكه وهي �صبائك �صلب.

نقائه  اأ�صا�س درجة  ي�صنف احلديد جتارًيا على 

ووفرة العنا�صر ال�صبائكية به، و يحتوي احلديد الغفل 

على 3.5-4.5 % كربون، ويحتوي على كميات خمتلفة 

من ال�صوائب، مثل الكربيت وال�صيليكون والفو�صفور.

 احلديد الغفل لي�س منتًجا نهائًيا قابًا للبيع، 

الزهر  احلديد  اإنتاج  يف  و�صيطة  خطوة  هو  واإمن��ا 

الزهر  احلديد  و  احلديد،  خامات  من  وال�صلب 

يحتوي على 2-4% كربون و 1-6% �صيليكون وكميات 

املوجودة يف  ال�صوائب  وتوؤثر  املنغنيز،  من  �صغرية 

على  �صلًبا  والف�صفور  الكربيت  مثل  الغفل  احلديد 

اإىل  يتم تخفي�صها  لذا  النهائي،  املنتج  خ�صائ�س 

العن�صرين درجات ان�صهار  م�صتوى مقبول، لكا 

اأي  من  اأقل  وهي  مئوية،  درجة   1200-1150 بني 

احلديد  �صبائك  يف  الرئي�صيني  العن�صرين  م��ن 

ين�صهران  فاإنهما  ل��ذا  وال��ك��رب��ون(،  )احل��دي��د 

اخل�صائ�س  تتاأثر  اأغلبهما.  اإزال��ة  وي�صهل  اأواًل، 

امليكانيكية لل�صبائك احلديدية كثرًيا، بالهيئة التي 

يتخذها الكربون يف ال�صبيكة.

الزهر  ال��ك��رب��ون يف »احل��دي��د  ي��اأخ��ذ 

كربيد  اأو  �صمنتيت  �صكل  ب��ي�����س«  االأ

هذا  يت�صبب   .)Fe3C( احل��دي��د 

احلديد  جعل  يف  الكربيدات  م��ن  اله�س  امل��رك��ب 

يف  اأم��ا  لل�صدمات.  مقاوم  غري  بي�س  االأ الزهر 

يف  حًرا  الكربون  فيوجد  الرمادي  الزهر  احلديد 

يجعله  مما  اجلرافيت،  من  دقيقة  رقائق  �صكل 

طراف املدببة  جهادات عند االأ اأي�صا ه�ًصا لرتكز االإ

احلديد  من  اآخ��ر  نوع  هناك  اجلرافيت.  لرقائق 

اأ�صكال  اأحد  الزهر املرن، وهو  الزهر هو احلديد 

كميات  باإ�صافة  املعاجلة  الرمادي  الزهر  احلديد 

اجلرافيت  �صكل  لتحويل  املاغني�صيوم،  من  �صئيلة 

من ال�صكل الرقائقي اإىل اأ�صباه كرات اأو عقيدات، 

والتي تزيد من متانة وقوة املادة.

 %0.25 اأقل من  يحتوي احلديد املطاوع على 

اأق���ل قابلية  ك���رب���ون، وه���و م��ت��ني وم����رن، ول��ك��ن��ه 

احلديد  ويتميز  الغفل،  احلديد  من  لان�صهار 

املعدن،  داخل  خبث  بقايا  على  باحتوائه  املطاوع 

قل  ال�صلب،  م��ن  لل�صداأ  مقاومة  اأك��ر  اأن��ه  كما 

ال�صلب  مكانه  ي�صتخدم  واأ�صبح  ن  االآ ا�صتخدامه 

منخف�س الكربون، بالرغم من اأن ال�صلب منخف�س 

للتاآكل من احلديد املطاوع،  اأكر عر�صة  الكربون 

اإال اأن رخ�س ثمنه جعله اأكر ا�صتخداًما.

يحتوي  ال��ذي  ال�صلب  ه��و  الكربوين  ال�صلب 

على 2% كربون اأو اأقل مع كميات قليلة من املنغنيز 

ال�صلب  بينما  وال�صيليكون،  والفو�صفور  والكربيت 

الكربون،  من  متفاوتة  ن�صب  على  يحتوي  ال�صبائكي 

خرى مثل الكروم والفاناديوم  ف�صًا عن املعادن االأ

ويرفع  وغريها،  والتنج�صنت  والنيكل  واملوليبدنوم 

حمتوى العنا�صر ال�صبائكية يف هذا النوع من ال�صلب 

خا�صة.  اأغرا�س  يف  اإال  ي�صتخدم  ال  لذا  ثمنه،  من 

النيازك الساقطة على األرض 
تحتوي على كميات من الحديد 

تصل إلى 90% من كتلتها

يتكّون الحديد داخل النجوم 
العمالقة عند نهاية دورة حياتها

النوع هي �صبائك ال�صلب الذي  اأ�صهر �صبائك هذا 

ن بع�س  ال ي�صداأ. اأدخل علماء املعادن احلديدية االآ

منه  فاأنتجوا  ال�صبائكي،  ال�صلب  على  التح�صينات 

نوًعا جديًدا ميتاز بالقوة رغم احتوائه على حمتوى 

يزيد من متانة  ال�صبائكية، مما  العنا�صر  قليل من 

ال�صلب الناجت وبتكلفة اأقل.

من  واقية  كمادة  اأحياًنا  احلديد  ي�صتخدم  كما 

بكثري ميكانيكيا  واأقوى  اأخف  نه  الأ املوؤينة،  �صعاعات  االإ

من اأ�صهر مادة يف هذا املجال وهي عن�صر الر�صا�س.

ب�صدة  تعر�صها  وال�صلب  احلديد  �صبائك  يعيب 

الطاء  باآخر.  اأو  ب�صكل  حممية  تكن  مل  اإذا  لل�صداأ 

طرق  هي  البا�صتيكي  والغطاء  والتخميل  واجللفنة 

ت�صتخدم جميعها حلماية احلديد من ال�صداأ من خال 

ك�صجني عن �صطح املعدن، كما اأن هناك  اإبعاد املاء واالأ

طريقة اأخرى ت�صتخدم غالًبا يف حماية اأج�صام ال�صفن 

اخلارجية وحماية اأنابيب نقل النفط و�صخانات املياه، 

وال��ذي  به  امل�صحى  القطب  طريقة  با�صتخدام  وه��ي 

�صا�صي. ي�صحى به ليتاآكل بداًل من اجل�صم االأ

اأبرز ال�شتخدامات 

دوات  االأ �صناعة  يف  ي�صتخدم  الزهر:  احلديد 

التي ال تتعر�س لل�صدمات مثل: اأنابيب املياه واأنابيب 

الغاز. 

احل����دي����د امل�����ط�����اوع: وي�����ص��ت��خ��دم يف ���ص��ن��ع 

يف  امل�صتخدمة  املوؤقتة  الكهربائية  املغناطي�صيات 

ق�صبان  يف  ي�صتخدم  كما  الكهربائية،  ج��ه��زة  االأ

الت�صليح امل�صتخدمة يف البناء. 

وق�صبان  ال�صفن  �صناعة  ي�صتخدم يف  ال�صلب: 

�صكك احلديد واجل�صور وال�صيارات.

المجهر
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ع��ادة  لإ  - تو�صياته  جملة  يف   - امل��وؤمت��ر  ودع��ا 

تكوين  خالل  من  احلكومي  التمويل  دور  يف  النظر 

والقطاع  احلكومة  بني  اخلا�صة  غرا�ض  الأ �صركات 

العقاري،  التمويل  م�صاألة  درا�صة  اخل��ا���ض،واإع��ادة 

فيما  ع��ام،  بوجه  التمويل  م�صكلة  حل  �صبل  وبحث 

اقرتح املوؤمتر عدة اآليات للم�صاهمة يف ما ذهب اإليه 

من تو�صيات،اأبرزها اإن�صاء �صركة ا�صتثمارية مهمتها 

دعم وتطوير ومتويل قطاع املقاولت يف اململكة.

امل��وؤمت��ر  ب��ح��ث  ال��ت��م��وي��ل  م�صاكل  ج��ان��ب  واإىل 

ا�صرتاتيجيات تطوير قطاع البناء والت�صييد واأهمية 

الت�صغيل وال�صيانة يف ا�صتدامة امل�صاريع،كما ا�صتعر�ض 

ال�صركات  وتنفذها  نفذتها  ال��ت��ي  امل�صاريع  اأب���رز 

اململكة،  داخ��ل  تواجهها  التي  والتحديات  الكربى 

التي  وامل�صتجدات  التطورات  ال�صوء على  �صلط  كما 

�صبع  خ��الل  من  واإقليمًيا  حملًيا  القطاع  ي�صهدها 

التمويل  وحت��دي��ات  القطاع  اآف��اق  تناولت  جل�صات 

وا�صرتاتيجيات التطوير،اإىل جانب م�صتقبل القطاع 

يف اخلليج  ومل يغفل امللتقى اأهمية ال�صيانة والت�صغيل 

اإح��دى  تخ�صي�ض  مت  امل�صاريع،فيما  ا�صتدامة  يف 

يف  التقنيات  اأ�صاليب  اأحدث  ل�صتعرا�ض  اجلل�صات 

البناء، وجمع حتت مظلته كبار امل�صتثمرين و�صناع 

القرار يف قطاع البناء والت�صييد.

اإن  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����ص��ارك��ون  وق���ال   

خ��رة  الأ ال�صنوات  يف  �صهد  ال�صعودي  القت�صاد 

وامل�صتدمية،  ال�صاملة  التنمية  من  جديدة  مرحلة 

خططت  مدرو�صة  اقت�صادية  ب�صيا�صة  مدعوًما 

ال�صنوات  خ��الل  �صخمة  مالية  فوائ�ض  لدخ���ار 

النفط،وعدوا  اأ�صعار  ارتفاع  نتيجة  م�صت  التي 

واأكرب  اأهم  اململكة  يف  وامل�صاريع  ن�صاءات  الإ قطاع 

�صوق يف املنطقة قيا�ًصا بحجم وعدد امل�صاريع وما 

ي�صرف عليها من اأموال �صخمة، ولذا فاإن املقاول 

مواطًنا  بكونه  التنمية  يف  �صريًكا  يعترب  ال�صعودي 

م�صاريع  بتنفيذ  تقوم  وطنية  وخربة  راأ�صمال  وذا 

التنمية بكل جدارة واإخال�ض، ويف خ�صم ذلك فال 

بد اأن يتعر�ض املقاول ال�صعودي وامل�صاريع اإىل بع�ض 

امل�صائل التي حتتاج من امل�صرع )اجلهات احلكومية 

ذات العالقة( واملنفذ )املقاول(، الوقوف عندها 

لها مبا يخدم  املنا�صبة  ومدار�صتها وو�صع احللول 

وعقد  تنظيم  فكرة  ج��اءت  هنا  وم��ن  الطرفني، 

ن�صاءات وامل�صاريع.  ول لالإ امللتقى الأ

النهضة العقارية بحاجة 
إلى تمويل ضخم

ملتقى اإلنشاءات واملشاريع:

مري  الأ امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية  عقد  ال��ذي  وامل�ساريع  ن�ساءات  الإ ملتقى  تو�سيات  ج��اءت 

متطلبات  م��ع  كبري  ح��د  اإىل  متوافقة  ال��ري��ا���ض  منطقة  اأم��ري  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 

للم�سروعات، نظًرا ل�سخامة  اأك��دت �سرورة توفري م�سادر متويل  املجال، حيث  العاملني يف هذا 

ن�ساءات خا�سة يف قطاع البنى التحتية،ما يتطلب �سرورة توفري �سبل متويل  حجم م�سروعات الإ

حكومية وبدائل خا�سة ل�سد متويلها باململكة.

متابعات
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التمويل.. ومتطلباته

اأول الرئي�ض التنفيذي  اأو�صح نائب  ويف امللتقى 

التجاري  هلي  الأ بالبنك  ال�صركات  قطاع  ورئي�ض 

الرئي�صي  املحفز  ه��ي  ال��دول��ة  اأن  غالب  اآل  خالد 

بطيًئا  من��ًوا  حقق  ال�صكني  القطاع  واأن  لالقت�صاد 

بتمويل  النمو حيث حظي  ن�صب  اإجمايل  مع  مقارنة 

 15 من  اأكرث  متثل  امل�صريف  القطاع  من  ملياًرا   60

%من اإجمايل متويل ال�صركات، يف حني بلغت قدرة 

مليار  بينها500  من  ريال  مليار   750 نحو  التمويل 

فراد. ريال لقطاع ال�صركات و250 ملياًرا لالأ

ول ومدير م�صرفية  فيما اأكد نائب الرئي�ض الأ

حجم  اأن  القويز  ماجد  الريا�ض  ببنك  ال�صركات 

الناجت املحلي  والت�صييد يف  البناء  م�صاهمة قطاع 

الإجمايل بلغ نحو 60 مليار ريال بن�صبة م�صاهمة 

6.9 %من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل  بلغت 

املقدم  النقدي  امل�صريف  الئتمان  جمموع  مقدًرا 

للقطاع بنهاية �صبتمرب 2010 بنحو 52 مليار ريال 

ت�صكل 7 %من اإجمايل الئتمان امل�صريف النقدي، 

البناء والت�صييد من  اإن ما يحظى به قطاع  وقال 

ح�صة  م��ع  يتنا�صب  النقدي  امل�صريف  التمويل 

م�صاهمته يف القت�صاد ككل،معلاًل حتفظ البنوك 

يف تقدمي القرو�ض اإىل املقاولني لعدة عوامل من 

بينها عوامل ترتبط باملقاول اأبرزها دخول املقاول 

والدخول  وت�صنيفه،  اإمكانياته  تفوق  م�صاريع  يف 

يف ع���دة م�����ص��اري��ع يف ن��ف�����ض ال��وق��ت،وال��ت��ب��اع��د 

وال��دخ��ول  التنفيذ،  حت��ت  للم�صاريع  اجل��غ��رايف 

�صابقه،  وخ����ربة  ت�صنيف  ب����دون  م�����ص��اري��ع  يف 

العمل  ببيئة  مرتبطة  اأخ��رى  عوامل  عن  ف�صاًل 

ك��ال��ط��ف��رة ال��ك��ب��رة يف ع���دد وح��ج��م امل�����ص��اري��ع 

العمالة  ونق�ض  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خالل 

واخلربات واملهارات الالزمة وارتفاع اأ�صعار املواد 

ولية،اإ�صافة اإىل عوامل تتعلق بالبيئة القانونية  الأ

اإج�����راءات  ت�صتغرقه  ال���ذي  ال��وق��ت  ط���ول  م��ث��ل 

حكام  الأ تنفيذ  تواجه  التي  والتحديات  التقا�صي 

ال�صادرة ل�صالح البنوك والتحديات التي تواجه 

البنوك. ب��ح��وزة  التي  ال�صمانات  على   التنفيذ 

�سركات ا�ستثمار

لين�ض  مريل  لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  ودع��ا 

اإعادة درا�صة م�صاألة  اإىل  ال�صعودية مط�ّصر املري�صد 

م��داد مبا  الإ نق�ض  العقاري خا�صة يف ظل  التمويل 

املي�صر  ���ص��ك��ان  الإ فئة  يف  وح��دة  مليوين  ع��ن  يزيد 

منهجيته  بتغير  العقاري  التنمية  �صندوق  مطالًبا 

التمويل  ه��ي��اك��ل  جم��م��وع��ة  اخ��ت��ي��ار  يف  ي��ب��داأ  واأن 

اأمام  املتوافر  البديل  اأن  مبيًنا  و�صكوك«،  »�صندوق 

�صركات  مع  التمويل  توفر  هو  احلكومية  الهيئات 

خا�صة معتمدة ب�صفتها �صركات ا�صتثمار مت�صامنة، 

لفًتا اإىل اأن فر�ض التمويل املتوقعة تفوق 600 مليار 

�صتوا�صل  البنكي  الئتمان  منو  غياب  ظل  ويف  ريال 

متويل  يف  ك��رب  الأ العبء  حتمل  احلكومية  اجلهات 

�صا�صية وهو ما يتطلب  م�صروعات البنية التحتية الأ

�صرورة الرتكيز على اإنعا�ض متويل البنوك، اإ�صافة 

اإىل تفعيل اأن�صطة ال�صوق الثانوية وب�صكل عام اأ�صواق 

راأ�ض املال.

اأ�صبحت  احلكومية  اجلهات  اإن  املري�صد  وقال 

امل�صدر الوحيد للتمويل ل�صيما يف بع�ض م�صروعات 

مر الذي يجعل متويل البنوك اأقل  البنية التحتية الأ

منخف�صة،  باأ�صعار  هو  احلكومة  متويل  كون  جذًبا 

احلكومي  التمويل  دور  يف  النظر  اإع���ادة  واق���رتح 

بني  اخلا�صة  غ��را���ض  الأ �صركات  تكوين  خالل  من 

ملكية  اأن  ا  خ�صو�صً اخل��ا���ض،  والقطاع  احلكومة 

احلكومة يف هذه ال�صركات �صتوفر الثقة والطمئنان 

اخلا�صة،ومن  غرا�ض  الأ �صركات  قرا�ض  لإ للبنوك 

خالل اإيجاد فر�ض ومنافذ ا�صتثمارية جديدة ت�صجع 

الرثوات اخلا�صة على البقاء داخل اململكة.

�سركات املقاوالت واالندماج

احت��اد  �صركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وت��ن��اول 

تركي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�صعودية  املقاولت 

�صعب ل�صركات  العطي�صان يف ورقة عمل التحدي الأ

ا الدوافع  املقاولت املتمثل يف الندماج، م�صتعر�صً

ال��ت��ي ي��ج��ب اأن حت���رك ���ص��رك��ات امل���ق���اولت نحو 

الندماج فيما بينها وهي حتقيق التكامل واملناف�صة 

ومواكبة العوملة. 
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كما عدد اأبرز نقاط الندماج وهي توفر روؤو�ض 

تعزيز  دارات،   الإ توحيد  النفقات،  موال، خف�ض  الأ

الثقة لدى البنوك،  القدرة على فتح اأ�صواق جديدة، 

املقاولت ميكن  �صركات  الندماج بني  اأن  اإىل  لفتًا 

اأن يتم عن طريق ال�صم اأو املزج. 

للمقاولني مبجل�ض  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  واأكد 

اأهمية  ر�صوان  بكر  بن  عبداهلل  ال�صعودية  الغرف 

كمحور  والت�صييد  ال��ب��ن��اء  لقطاع  مرجعية  وج���ود 

رئي�صي يف �صبيل تطور القطاع ومنوه،وراأى اأن اإن�صاء 

قطاع  قدرات  من  تعزز  التي  القوية  التحتية  البنية 

ال�صعودية  الهيئة  اإن�صاء  يف  تتمثل  الوطني  املقاولت 

واإي��ج��اد  التعاقدية،  البيئة  وحت�صني  للمقاولني، 

وتنظيم  املقاولت،  قطاع  لتمويل  وو�صائل  م�صادر 

تقنية  اأبحاث  واإن�صاء مركز  املقاولت،  عمالة قطاع 

البناء والت�صييد. 

ال�صعودية  الهيئة  اإن�صاء  اأهمية  ع��ن  وحت��دث 

للمقاولني التي �صتعمل على تطوير القطاع وقدراته 

الن��دم��اج��ات  لتحقيق  وت�صعى  داري�����ة  والإ الفنية 

ت�صجيع  يف  تتمثل  التي  مهامها  معدًدا  والتحالفات 

ودعم عمليات الندماج بني من�صاآت املقاولت خا�صًة 

ال�صغرة واملتو�صطة، وو�صع قواعد ل�صمان اجلودة 

النوعية واإدخال معاير اجلودة يف �صناعة املقاولت، 

والعمل من اأجل ت�صدير �صناعة املقاولت للخارج، 

وابتكار وحتديث نظام معلومات ل�صناعة املقاولت، 

وتعديل  املقاولت،  �صركات  يف  التخ�ص�ض  وت�صجيع 

متغرات  اأي  ملواجهة  املقاولت  قطاع  ا�صرتاتيجية 

اقت�صادية مفاجئة.

ال�سكك احلديدية.. اآفاق م�ستقبلية

كان  باململكة«  وامل�صاريع  ن�صاءات  الإ »اجتاهات 

عنوان الورقة التي �صلط من خاللها رئي�ض املوؤ�ص�صة 

عبدالعزيز  املهند�ض  احلديدية  للخطوط  العامة 

ال�صكك  خطط  م�صاريع  اآف��اق  على  ال�صوء  احلقيل 

لتو�صعة  طموًحا  برناجًما  اململكة  وتبني  احلديدية 

مناطق  معظم  لتغطي  احلديدية  اخلطوط  �صبكة 

ال�صكانية  والتجمعات  اأقاليمها  وت��رب��ط  اململكة 

ال�صرق  يف  املهمة  الرئي�صية  باملوانئ  وال�صناعية 

والغرب.

امل��رح��ل��ة  ال��ربن��ام��ج يف  اأن  احل��ق��ي��ل  واأو����ص���ح 

احلالية يت�صمن ثالثة م�صارات وهي اجل�صر الربي 

ال�صعودي، وم�صروع قطار احلرمني ال�صريع وم�صروع 

العامة  املوؤ�ص�صة  اأن  موؤكًدا  اجلنوب،  ال�صمال  قطار 

اخلطوات  من  ملجموعة  تتطلع  احلديدية  للخطوط 

ال��ن��ق��ل بال�صكك  ت��ط��وي��ر ق��ط��اع  ن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن ���ص��اأ

احلديدية و�صوًل اإىل حتقيق �صراكة حقيقية وتكامل 

النمو  يخدم  مب��ا  خ���رى  الأ النقل  اأمن���اط  م��ع  فاعل 

القت�صادي للمملكة.

وقال احلقيل اإن يف مقدمة هذه اخلطوات تطوير 

احلديدي  النقل  لقطاع  والفوقية  التحتية  البنية 

واجل��ه��ات  خ���رى  الأ النقل  منظمات  م��ع  وال��ت��ع��اون 

تخدم  م�صارات  ا�صتحداث  يف  والتدريبية  التعليمية 

هذا القطاع، لفًتا النظر اإىل اأنه لتحقيق ذلك قامت 

بيوت  اأك��رب  اأح��د  مع  ب��اإب��رام عقد  م��وؤخ��ًرا  املوؤ�ص�صة 

خدمات  لتقدمي  والقانونية  داري���ة  الإ ال�صت�صارات 

للخطوط  ال�صرتاتيجية  اخلطة  لتطوير  ا�صت�صارية 

اإعداد  بهدف  2010-2040م  من  للفرتة  احلديدية 

اخلطة ال�صرتاتيجية للخطوط احلديدية يف اململكة 

على مدى ثالثني عاًما.

م�ساريع الطاقة

ل�صوؤون  والكهرباء  املياه  وزارة  وكيل  كما تطرق 

م�صاريع  اإىل  ال��ع��واج��ي  �صالح  ال��دك��ت��ور  الكهرباء 

الطاقة، مبيًنا اأن منو الطلب على الكهرباء �صي�صتمر 

مبعدل 7 اإىل 8 % �صنوًيا وهو ما يتطلب ا�صتثمارات 

تتجاوز 300 مليار ريال مل�صاريع الكهرباء �صتعمل على 

الذي  اخلا�ض  القطاع  مل�صاركة  كبرة  فر�ض  توفر 

 40 اإىل   30 اأن ترتاوح م�صاهمته ما بني  من املتوقع 

اإجمايل ال�صتثمارات املطلوبة لهذه امل�صاريع،  %من 

متابعات
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اأمام القطاع اخلا�ض ل  اأن الفر�ض متاحة  مو�صًحا 

�صيما يف قطاعات ال�صناعات من حمولت وخطوط 

اإىل  اإ�صافة  وغرها  التوليد  حمطات  وعنا�صر  نقل 

قطاع الغيار واخلدمات الهند�صية وخدمات �صركات 

الطاقة ف�صاًل عن قطاع املقاولت.

حلول منهجية

من جانبه قال رئي�ض جلنة املقاولني يف الغرفة 

التجارية ال�صناعية باملنطقة ال�صرقية �صالح ال�صيد 

لتمويل املقاولني تكمن يف  اإن�صاء �صندوق  اأهمية  اإن 

جل لقطاع املقاولت  تقدمي التمويل املي�صر طويل الأ

ال�صعودي وحت�صني فر�ض احل�صول على الت�صهيالت 

ق��درة  ع��دم  ب�صبب  امل��وؤه��ل��ة  لل�صركات  الئتمانية 

امل�صتقبلية  امل�صاريع  متويل  على  املحلية  امل�صارف 

322 مليار ريال  يف اململكة واملقدرة قيمتها بحوايل 

خالل العام 2011.

فكار املطروحة حلل م�صكلة  وقال اإن من اأهم الأ

مهمتها  ا�صتثمارية  �صركة  اإن�صاء  واأبرزها  التمويل 

 10 براأ�صمال  املقاولت  قطاع  ومتويل  وتطوير  دعم 

و�صركات  امل�صارف  فيها  ت�صارك  ري��ال  مليارات 

التمويل املحلية وموؤ�ص�صات دولية ذات خربة واإن�صاء 

بنك لتمويل القطاع يرتاوح راأ�ض ماله ما بني 5 اإىل 

10 مليارات ريال ي�صهم فيها �صندوق ال�صتثمارات 

العامة وهيئات حكومية و�صركات املقاولت وجهات 

متويل عاملية.

تطور البناء والت�سييد

ويف م��داخ��ل��ت��ه اأك����د م��دي��ر ع���ام ال��درا���ص��ات 

عبداهلل  والتخطيط  القت�صاد  ب��وزارة  والتخطيط 

وكفء  متطور  والت�صييد  البناء  قطاع  اأن  امل��رواين 

تقف على راأ�صه �صركات مقاولت ذات قدرات تقنية 

تنظيمية  وبيئة  بناء حديثة  وت�صنده �صناعة مواد  اململكة  امل�صتوى منت�صرة يف جميع مناطق  رفيعة 

وتعاقدية متكاملة تت�صف باملرونة وتلبي متطلبات قطاعات القت�صاد الوطني وت�صهم بفعالية يف 

التنمية القت�صادية،وقال املرواين اإن الفرتة القادمة حتتاج اإىل تفعيل القطاع ب�صكل اأكرب وي�صمل 

ذلك التو�صع يف قدرات القطاع على جميع امل�صتويات يف خمتلف مناطق اململكة، والرتقاء مب�صتوى 

والت�صييد،  البناء  اأن�صطة  يف  الوطنية  العمالة  اإ�صهامات  وزيادة  القطاع،  كفاءة  وتطوير  نتاجية  الإ

التا�صعة،  التنمية  7,2% خالل خطة  البناء والت�صييد بن�صبة  وحتقيق من�و �صنوي متو�ص�ط يف قطاع 

نتاج املحلي من مواد البناء مبعدل �صنوي متو�صط يرتاوح بني 8 و9% اإ�صافة اإىل ا�صتخدام  وزيادة الإ

على  والطاقة، وحتافظ  املياه  ا�صتهالك  تر�صيد  اإىل  توؤدي  التي  عاملًيا   امل�صتخدمة  نتاج  الإ تقنيات 

البيئة، ورفع ن�صبة م�صاركة ال�صعوديني يف خمتلف اأن�صطة البناء والت�صييد، م��ن نحو 10% حالًيا اإىل 

نحو 15% من اإجمايل العمالة بالقطاع.

جهود وزارة املالية

اإدارة الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض  اأدارها نائب رئي�ض جمل�ض  ويف اجلل�صة التي 

املهند�ض �صعد املعجل تطرق امل�صت�صار القانوين بوزارة املالية عبداهلل بن �صعد ال�صعد اإىل ما 

ن�صاءات العامة ومنحها الفر�صة للقطاعني  عداد عقد موحد لالإ تقوم به وزارة املالية من جهد لإ

م�صًرا  مالحظاتهم،  بداء  لإ واخلا�ض  العام 

اإىل اأن الوزارة قامت يف بداية عملها مبراجعة 

عقد  من��وذج  ب�صاأن  واملقرتحات  املالحظات 

قامت  جل��ن��ة  وت�صكيل  ال��ع��ام  ن�������ص���اءات  الإ

ال�صابقة،  للمراجعة  وفًقا  النموذج  ب�صياغة 

النموذج  باإر�صال  قامت  املالية  وزارة  واأن 

اإىل كافة اجلهات احلكومية وكذلك القطاع 

التجارية  ال��غ��رف  مبجل�ض  ممثاًل  اخل��ا���ض 

خذ مرئياتهم ومرئيات املقاولني  ال�صناعية لأ

اأنه يتم حالًيا  جتاه النموذج املقرتح، موؤكًدا 

مراجعة النموذج يف �صوء املالحظات الواردة 

والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ل��ل��وزارة 

اخلا�ض،كما حتدث عن ما يت�صمنه م�صروع 

والوثيقة  ال��ع��ام��ة  ن�����ص��اءات  الإ عقد  من���وذج 

�صا�صية ودفرت ال�صروط العامة التي  الأ

منوذج  �صمات  واأب��رز  يت�صمنها 

العقد.

المياه.. والقطاع الخاص
خالل امللتقى لفت حمافظ املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة املهند�ض اأحمد بن 

حمطات  و�صيانة  ت�صغيل  يف  اخلا�ض  القطاع  م�صاركة  اأهمية  اإىل  املديهيم  حممد 

لتخ�صي�ض  متكاملة  ا�صرتاتيجية  و�صع  عرب  اتخاذها  مت  التي  واخلطوات  املياه 

القطاعني  على  اإيجابية  بفوائد  ينعك�ض  قاب�صة مبا  �صركة  اإىل  املوؤ�ص�صة وحتويلها 

ا يف الوقت ذاته التحديات التي يواجهها قطاع التحلية   العام واخلا�ض، م�صتعر�صً

التي تكمن يف تزايد عدد ال�صكان وقدم عدد من حمطات التحلية، م�صًرا اإىل اأن 

لدى املوؤ�ص�صة حاليا 36 حمطة موزعة على 16 موقًعا تقوم باإنتاج ما يزيد عن 3.3 

53% من مياه ال�صرب يف  اإنتاج املوؤ�ص�صة  مليون مرت مكعب من املياه يومًيا لي�صكل 

اململكة، واأن اململكة تنتج 41%من املياه املحالة خليجًيا.
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تداول وحدات الصناديق 
العقارية سيجلب

سوًقا ضخًما

رئيس مجلس إدارة شركة املستثمر لألوراق املالية:
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-   كيف تنظرون اإىل م�ستوى اجلاذبية ال�ستثمارية لل�سوق املالية 

ال�سعودية؟ وهل يتوقع لها اأن حتافظ عليها م�ستقبًل؟

اأبرز  باملجمل  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  املالية اجليدة  النتائج  تعترب 

وتبني  عليه  تطلع  اأن  ا�صتثمارية  جهة  ي  لأ ميكن  معلن  موؤ�صر  واأو�صح 

خططها ال�صتثمارية امل�صتقبلية يف ال�صوق املالية وفًقا له، فهذه النتائج 

�صواأ  زمة املالية قد اأزفت على الرحيل واأن الأ اأعطت ر�صالة تاأكيد باأن الأ

خبار اجليدة اأكرث من اإن�صاته  قد م�صى واأن على اجلميع اأن ُين�صت لالأ

خبار ال�صيئة. وتوج�صه من الأ

 كما اأن هناك معاير اأخرى ميكن احلكم بها على مدى قوة القت�صاد 

ال�صعودية  امل�صارف  قطاع  قوة  اأخذنا  ولو  خمتلفة  نواح  من  ال�صعودي 

كمثال جند  ن�صبة القرو�ض على الودائع، ون�صبة ال�صتثمار على الودائع، 

ون�صبة العائد على املوجودات، وكذلك على حقوق امل�صاهمني وغرها من 

ف�صل  يف العامل. كما اأن اتفاقية بازل  املوؤ�صرات املالية تعترب من بني الأ

3 لن توؤثر على قطاع امل�صارف، اإذ اإن معظم امل�صارف ال�صعودية لديها 

كفاية يف راأ�ض املال وتتمتع مبالءة تفوق ا�صرتاطات بازل 3 بن�صبة %10. 

املالية  لل�صوق  ال�صتثمارية  اجلاذبية  تزيد  التي  هي  املوؤ�صرات  هذا  كل 

ال�صعودية وقبل ذلك كله حتقيق بع�ض القطاعات هوام�ض ربحية لفتة 

ودولًيا،   اإقليمًيا  لل�صوق  التناف�صية  ال�صتثمارية  ال�صورة  اإىل حت�صني  قاد 

زمة املالية العاملية على القت�صاد ال�صعودي كان  كما اأن تاأثر تبعات الأ

حمدوًدا ب�صورٍة عاّمة، وال�صوق املالية على وجه التحديد.

-    كيف تنظرون لواقع �سوق ال�ست�سارات املالية يف اململكة؟ وما 

اأهم التحديات التي تواجهه؟ وما اأهمية ال�ست�سارة يف �سوق املال؟ 

يقول املثل العربي ما خاب من ا�صت�صار.. وكذلك من ا�صت�صار النا�ض 

�صاركهم عقولهم، وال�صت�صارة توؤخذ من اأهل العلم والخت�صا�ض و ل�صك 

املستثمر  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  كشف 
ل������أوراق امل��ال��ي��ة ع���ب���داهلل ب���ن م��ح��م��د ال���ف���وزان 
ع��ن ع��زم الشركة إط���اق 100 ص��ن��دوق عقاري 
خال السنوات اخلمس املقبلة، موضًحا أن كل 
املؤشرات تزيد من اجلاذبية االستثمارية للسوق 
املالية السعودية، مبيًنا أن النتائج تعطي رسالة 
تأكيد بأن األزمة املالية وانعكاساتها السالبة قد 

أزفت على الرحيل.
وق��ال يف ح��وار خ��اص مع )ت���داول( إن ت��داول 
وحدات الصناديق العقارية أمر ممكن من خال 
ش���رك���ات ال��وس��اط��ة امل��ال��ي��ة امل��رخ��ص��ة يف ال��س��وق 
من  إلكترونًيا  ذل��ك  يكون  داع��ًي��ا ألن  السعودي، 
ت��داول يف املستقبل القريب، مؤكًدا  خال نظام 
ذل��ك سيجلب سوًقا ضخًما س��واء من حيث  أن 
ال��ص��ف��ق��ات، مستعرًضا  ال���ت���داول أو ع���دد  ح��ج��م 
الشركة..  تقدمها  التي  واالستشارات  اخلدمات 

فإلى تفاصيل اللقاء.

ال�صعودية  املالية  ال�صوق  الوعي ال�صتثماري لدى املتداولني يف  اأن زيادة 

�صيقودهم حتًما اإىل طلب خدمات ال�صت�صارات املالية قبل اتخاذهم اأي 

قرارات ا�صتثمارية يف �صوق املال اأو غرها ولذلك اأهمية كبرة للم�صتثمر 

الفرد على وجه التحديد فاجلهات التي تقدم امل�صورة املالية على معرفة 

ودراية مبختلف املخاطر املحيطة باأي فر�صة ا�صتثمارية ومتتلك خمت�صني 

ف�صل وتوقيت الدخول  قادرين على توزيع هذه املخاطر وانتقاء الفر�ض الأ

واخلروج منها واحت�صاب العوائد املثلى ودرا�صة م�صتوى النقدية وتوقيت 

تدفقها للم�صتثمر. واحلقيقة اأن ن�صاط ال�صت�صارات املالية يف اأي مكان 

يف العامل يتاأثر �صلًبا بفرتات الركود وهي التي بداأت من 2008م وحتى 

وب�صكل  توهجه  �صيعاود  الن�صاط  هذا  باأن  واأعتقد  2010م  العام  نهاية 

2011م وذلك مت�صًيا مع التح�صن املتوقع للظروف  جلي مع بداية  عام 

القت�صادية، وازدياد ن�صاطات التو�صع والندماج املتوقعة وتنامي الوعي 

ال�صتثماري لدى اجلميع.

التي  والت�سريعات  نظمة  الأ منظومة  اأن  املراقبني  بع�ض  -  يرى 

نظمة  امل��زي��د م��ن الأ زال���ت حت��ت��اج  امل��ال��ي��ة م��ا  ال�����س��وق  حتكم وت�سبط 

واللوائح، ما تعليقكم؟ وما مرئياتكم يف هذا اجلانب؟

املالية  ال�صوق  وت�صبط  حتكم  التي  والت�صريعات  نظمة  الأ منظومة 

مثايل  ب�صكل  املالية  وراق  الأ �صوق  وتنظيم  �صبط  يف  كبًرا  دوًرا  ت��وؤدي 

املتنامية  يتنافى مع احلاجات  النا�صئة وهذا ل  �صواق  الأ مقارنة بجميع 

التح�صني  عملية  حتت  يندرج  وهذا  فيها  النق�ض  جوانب  بع�ض  لتغطية 

والتطوير الطبيعية التي تقوم بها اجلهة امل�صرعة لهذا ال�صوق وهي هيئة 

ال�صوق املالية التي ت�صعى دائًما لال�صتئنا�ض براأي اجلميع قبل اإ�صدار اأو 

تطوير اأي لوائح جديدة وهذه مهنية غر م�صبوقة يف اأ�صواق املنطقة. 

حم��اور  م��ن  رئي�سًيا  حم���وًرا  اململكة  يف  العقاري  القطاع  -  يظل 

ال�ستثمار والتنمية، ما متطلبات واآفاق ال�ستثمار العقاري يف اململكة؟ 

وما اأهم التحديات التي تواجهه؟ 

املنطقة  اأ���ص��واق  اأك��رب  من  ال�صعودي  العقاري  ال�صوق  اأن  احلقيقة 

للوحدات  متزايد  طلب  وهناك  ال�صعودية  يف  ال�صتثمارية  والقطاعات 

ال�صكنية ونق�ض حاد يف املعرو�ض، كما اأن القطاع العقاري ي�صهد جملة 

�صا�صية ويف مقدمتها انطالق ال�صناديق العقارية التي  من املتغرات الأ

التقليدية  العقارية  امل�صاهمات  من  ب��دًل  م��ن  الآ ال�صتثمار  اإىل  �صتقود 

املجال  ال�صتثمار يف هذا  من  العقارية جتعل  ال�صناديق  واآلية  ال�صابقة 

يعد  ال�صكني  العقاري  القطاع  يف  وال�صتثمار  م��وال،  الأ لروؤو�ض  جاذًبا 

النمو  يدعمه  الطلب  يف  وارت��ف��اع  طفرة  على  ومقباًل  جيًدا  ا�صتثماًرا 

اإىل  �صافة  بالإ هذا  املنخف�صة  التملك  ون�صب  للمملكة  العايل  ال�صكاين 

الت�صريعات اجلديدة التي من املتوقع اأن ت�صهل عملية التمويل والتمليك 

فراد وت�صهم يف ال�صتقرار والنمو الجتماعي.  لالأ

-  من واق���ع خ��رت��ك��م وجت��رب��ت��ك��م يف ه���ذا امل��ج��ال، م��ا اأه���م �سيغ 

التداول املمكنة للوحدات العقارية يف ال�سوق املالية ال�سعودية؟

�صركات  خالل  من  ممكن  اأمر  العقارية  ال�صناديق  وحدات  تداول 

ذلك  يكون  اأن  ونطمح  ال�صعودي  ال�صوق  يف  املرخ�صة  املالية  الو�صاطة 

بال�صك  وه��ذا  القريب  امل�صتقبل  يف  ت��داول  نظام  خالل  من  اإلكرتونًيا 

�صيجلب �صوًقا �صخًما من حيث حجم التداول اأو عدد ال�صفقات، حيث 

الريا�ض  يف  العقارية  ال�صفقات  عدد  اأن  اإىل  اإح�صائية  اأح��دث  ت�صر 

وحدها خالل عام 2009م جتاوز 62 األف �صفقة مب�صاحة 561.2 مليون 

مرت مربع وبقيمة جتاوزت 60 مليار ريال.
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- كيف وجدمت تعاون املطورين 

العقاريني معكم يف جمال ال�سناديق 

العقارية؟

يف البداية لي�ض من ال�صهل اإقناع 

العقاريني  اأو  العقاريني  امل��ط��وري��ن 

اأن��ف�����ص��ه��م مب��ث��ل ه���ذه امل��م��ار���ص��ات 

احل��دي��ث��ة ال��ت��ي م��ن��ه��ا ال�����ص��ن��ادي��ق 

منها:  خمتلفة،  ���ص��ب��اب  لأ العقارية 

اأن  اإىل  ي��ن��ظ��ر  م��ن��ه��م  ال��ب��ع�����ض  اأن 

ولي�ض  تعقيًدا  متثل  املتطلبات  كرثة 

�صحيحة  غر  نظرة  وه��ي  تنظيًما، 

ت��ق��ود  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال��ف��و���ص��ى  ن  لأ

ففي  امل�صاهمني،  حقوق  �صياع  اإىل 

مل  مطلقة  �صفافية  ال�صناديق  هذه 

العام  التوجه  ه��و  وه��ذا  يتعودوها، 

احلديث،  ال�صتثمار  اأوجه  جميع  يف 

بع�ض  من  �صتحرمهم  فال�صناديق 

ولكن  العقارية،  ال�صناديق  منه لئحة  ل متانع   الذي  املبطن  الدخل 

اأو مالكو الوحدات من باب ال�صفافية  اأن يطلع عليه امل�صاهمون  يجب 

ف�صاح. والإ

ر�ض لن يكون حتت ت�صرفهم  موال والأ ا حق الت�صرف يف الأ اأي�صً

ال�صوق  هيئة  من  مرخ�صة  مالية  جهة  اإدارة  حتت  �صيكون  بل  املطلق 

داء عملهم بل هو اإجراء حلفظ حقوق  املالية، وهذا لي�ض عائًقا لهم لأ

اجلدوى  درا�صات  اأن  واملعروف  اإليها،  بالتاأكيد  ي�صعون  التي  اجلميع، 

وبالتايل قد  ال�صندوق،  تعدها جهات م�صتقلة عن املطور وعن مدير 

من  وهذا  املطور،  قدمها  التي  رق��ام  الأ من  اأكرث حتفًظا  باأرقام  تاأتي 

ال�صناديق  لتلك  م��وال  الأ ا�صتقطاب  يف  م�صاعد  عامل  نظرنا  وجهة 

العقارية ولي�ض العك�ض. 

ومع مرور الوقت وجدنا من البع�ض تفهًما وتعاوًنا يف تاأ�صي�ض عدد 

متويل  يف  منهم  رغبًة  وذل��ك  العقارية،  ال�صتثمارية  ال�صناديق  من 

م�صاريعهم من خالل اآلية �صناديق ال�صتثمار العقاري، وظهر لنا مدى 

مما  كمطورين،  بهم  املنوطة  والواجبات  للم�صوؤوليات  اجليد  فهمهم 

انعك�ض اإيجاًبا على اأداء ال�صناديق.

ال�سناديق  وح���دات  على  املكتتبني  إق��ب��ال  ا ت��رى  كيف  وال��ي��وم   -

العقارية؟

التفريق بني  لديهم فهم مغلوط جتاه   زال  ما  امل�صتثمرين  بع�ض 

�صهم املحلية واختالفها عن �صناديق ال�صتثمار  �صناديق ال�صتثمار يف الأ

قل يف املرحلة  العقاري، حيث اإن كلمة »�صندوق« جتعل البع�ض على الأ

يف  ال�صتثمارية  ال�صناديق  اأغلبية  اأداء  وبني  بينها  يربط  ال�صابقة 

ال�صوق املحلية، ولكن مع الوقت لحظنا زيادة الوعي ال�صتثماري لدى 

قبال على هذه ال�صناديق العقارية،  كرثية، مما اأدى اإىل ت�صارع الإ الأ

لل�صفافية  املرتفع  بامل�صتوى  املكتتبني  من  اإعجاًبا  ر�صدنا  وكذلك 

ي �صندوق  ف�صاح املقدم يف مذكرة الطرح اأو املخل�ض التنفيذي لأ والإ

وما متنحه لهم من �صهولة يف التخارج.

اأن  اأهمية  اأن توؤ�صل ال�صركات املالية لدى م�صتثمريها  كما اأمتنى 

احلدود  خارج  ا�صتثمارية  فر�ض  اأو  �صركات  على  ا�صتحواذهم  يكون 

اأكرب  قوة  �صيمنحهم  ذلك  اإن  حيث  اململكة،  داخل  �صناديق  خالل  من 

يف التفاو�ض والتخارج وال�صيطرة من خالل ا�صرتاط الوجود يف جمال�ض 

للمملكة  القت�صادية  القوة  من  �صي�صاعف  وه��ذا  غرها  اأو  دارات  الإ

ن مثل  العربية ال�صعودية وقدرتها يف التاأثر على اأ�صواق املال العاملية لأ

هذه ال�صناديق ُت�صنف ك�صناديق مقيمة حتاك قراراتها وتوجهاتها من 

خالل عقول وقدرات ب�صرية داخل اململكة.

- اإذن كيف ترون ال�سوق العقارية يف املرحلة املقبلة؟

بطبيعة احلال هناك طلب متنام على الوحدات ال�صكنية يف خمتلف 

اأحدث  اأعلى من املعرو�ض منها، مما  يت�صارع بوترة  مدن اململكة وهو 

يف  العقار  �صوق  جعل  كما  �صعار،  الأ ارتفاع  يف  وبالتايل  الكم  يف  فجوة 

زمة املالية العاملية، ورغم احللول التي تقدمها بع�ض  اململكة اأقل تاأثًرا بالأ

خر فاإنها تظل حلوًل  اجلهات احلكومية و�صبه احلكومية بني احلني والآ

موؤقتة ول ميكن باأي حال اأن توؤثر يف خف�ض اأ�صعار العقارات يف اململكة 

نظمة والت�صريعات املزمع اإ�صدارها مثل  على املدى املتو�صط، كما اأن الأ

نظام ال�صجل العقاري والرهن العقاري ونظام الوحدات ال�صكنية �صتعزز 

جاذبية ال�صتثمارات العقارية ال�صكنية، كذلك فاإن اإ�صراف هيئة ال�صوق 

ليات التي تقدم احللول املالية لتمويل امل�صاريع العقارية  املالية على اأهم الآ

و�صن اللوائح والت�صريعات التي تنظمها، ومنها على �صبيل املثال �صناديق 

ال�صتثمار العقاري يعد اأمًرا حمفًزا للغاية للم�صتثمرين لالكتتاب فيها 

وذلك من جهة �صمان احلقوق واملهنية التي تركز على مبداأ البتعاد عن 

ت�صارب امل�صالح وال�صتقاللية بني ال�صندوق واملطور.

وراق املالية لإطالق ما  طار، تخطط �صركة امل�صتثمر لالأ ويف هذا الإ

يربو على 100 �صندوق عقاري خالل ال�صنوات اخلم�ض املقبلة اإن �صاء 

اهلل، وهو رقم نعتربه متوا�صًعا مقارنة بحجم امل�صاهمات العقارية كًما 

ونوًعا والتي كانت �صائدة يف وقت م�صى،  وعندما نركز على هذا القطاع 

فاإننا نوؤكد اأمرين اثنني، اأولهما اأنه قطاع غر خمدوم رغم اأن الربحية 

الدول  بع�ض  يف  العقارية  ال�صناديق  قطاع  اأن  وثانيهما  جمزية،  فيه 

الغربية قد يتجاوز حجمه تريليون دولر، لذا ما زال هذا الن�صاط بكًرا 

يف اململكة و يحتاج اإىل جهد اأكرب من قبل امل�صتثمرين اأفراًدا اأو �صركات 
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على حد �صواء يف ا�صتقراء الفر�ض ال�صتثمارية واختيار اأن�صبها من حيث 

اإ�صافة اإىل عن�صري الثقة وال�صمعة اللذين  موازنة املخاطر والعوائد، 

وراق املالية، يف احل�صبان. ويف  دائًما ناأخذهما، يف �صركة امل�صتثمر لالأ

ال�صياق نف�صه، بداأنا وبالتعاون مع عدد من املطورين تنظيم عدد من 

جمال  يف  وخا�صة  ال�صتثماري  الوعي  ن�صر  بغر�ض  العقارية  امللتقيات 

ال�صناديق العقارية لدى اأكرب �صريحة ممكنة من امل�صتثمرين. وبف�صل 

اهلل وجدنا �صدى طيًبا ملثل هذه اخلدمة الجتماعية ونعترب هذا من اأقل 

الواجبات املفرت�ض تقدميها كخدمة جمانية للمجتمع .

وراق املالية  �سهم والأ -   كيف تنظرون لواقع وم�ستقبل قطاع الأ

اململكة  العاملية يف  امل��ال��ي��ة  زم����ة  الأ وان��ع��ك��ا���س��ات  ت��داع��ي��ات  ���س��وء  على 

واملنطقة؟

وراق املالية يدعو للتفاوؤل حيث اأظهر خالل  �صهم والأ واقع قطاع الأ

حيث  املتعاملني  قبل  من  التداول  يف  وواقعية  ن�صًجا  املا�صية  الفرتة 

موؤ�صر جيد  الق�صوى وهذا  بالن�صب  التذبذبات  وب�صكل كبر  اختفت 

اأهم   اأحد  اململكة  والقت�صادي يف  املايل  فال�صتقرار  اأف�صل  مل�صتقبل 

املعاير املالحظة بقوة من قبل موؤ�ص�صات التقييم الدولية، وهناك كم 

هائل من املوؤ�صرات املالية اجليدة تقدمها قطاعات ال�صوق ال�صعودي 

التقاطها  املحليني  بامل�صتثمرين  يجدر  همية  الأ بالغة  اإ�صارات  وهي 

ن بيوت ال�صتثمار العاملية تر�صد هذه املوؤ�صرات وهي  قبل غرهم لأ

الت�صريعات  اأن  ظل  يف  ف��ق  ب��الأ تلوح  فر�صة  اأي  تفوت  لن  بالتاأكيد 

ال�صتثمار  وت�صجيع  املفتوح  احل��ر  لل�صوق  دائ��ًم��ا  توؤ�صل  ال�صعودية 

زمة املالية العاملية.  جنبي الذي بداأ يتعافى من اآثار وانعكا�صات الأ الأ

وبالنهاية اأهم موؤ�صرات توافر حمفزات مثالية لل�صوق ال�صعودي يكمن 

نفاق احلكومي ال�صخم الذي مت تقديره بنحو 580 مليار  يف ارتفاع الإ

اململكة  تاريخ  يف  م�صبوق  غر  اإنفاق  وهو  اجل��اري  العام  خالل  ريال 

العربية ال�صعودية مدعوًما يف هذا الجتاه بالفوائ�ض املالية القيا�صية 

التي متتلكها الدولة والتي �صتمكن احلكومة من املحافظة على م�صتوى 

نفاق ل�صنوات قادمة حتى لو انخف�ض �صعر النفط اخلام مل�صتويات  الإ

دون تقديرات املوازنة احلكومية. 

املالية  ال�ستثمارية  واخلدمات  املنتجات  واقع  ترون  -  كيف 

�سلمية يف ال�سوق ال�سعودية اليوم؟ وما  املتوافقة مع ال�سريعة الإ

اأهم م�ساهماتكم على هذا ال�سعيد؟ 

عدة  ال�صتثمارية  البنوك  من  ع��دد  يقدم  ي���ام  الأ ه��ذه  يف 

ال�صريعة  م��ع  متوافقة  مالية  ا�صتثمارية  وخ��دم��ات  منتجات 

م��ازال  اخل��ط��وة  ه��ذه  ولكن  ال�صعودية  ال�صوق  يف  �صالمية  الإ

املالية  واخلدمات  املنتجات  اإن  حيث  الكثر  ال�صيء  ينتظرها 

�صالمية ُتقدم ب�صكل اأكرب يف دولة لي�صت  املتوافقة مع ال�صريعة الإ

اإ�صالمية مثل بريطانيا، وبطبيعة املجتمع ال�صعودي هناك طلب 

شركة المستثمر 
لألوراق المالية

كبنك   2007 عام  املالية  وراق  ل��الأ امل�صتثمر  �صركة  تاأ�ص�صت 

ب�صفة  )التعامل  اأعمال  ملزاولة  ال�صعودية  يف  يعمل  ا�صتثماري 

دارة، الرتتيب، تقدمي امل�صورة،  اأ�صيل ووكيل والتعهد بالتغطية، الإ

احلفظ( مبوجب ترخي�ض �صادر من هيئة ال�صوق املالية، وتتكون 

براأ�صمال  وكويتية  �صعودية  و�صركات  اأفراد  حتالف  من  ال�صركة 

م�صرح به قدره 400 مليون ريال. 

العمل  �صوق  يف  املالية  وراق  ل����الأ امل�صتثمر  �صركة  عرفت 

الكفاءات  اأف�صل  ا�صتقطاب  ال�صعودي واخلليجي بحر�صها على 

معاير  اأرفع  وفق  ومنتجاتها  لتقدمي خدماتها  والفنية  الب�صرية 

اجلودة واملهنية املطلوبة، وجنحت ال�صركة يف تقدمي عدد كبر 

من اخلدمات واملنتجات ال�صتثمارية والعقارية برزت يف ال�صوق 

ال�صعودية كمنتجات متميزة يف اأهدافها وعوائدها ال�صتثمارية 

�صوق  يف  مالية  ومنتجات  خدمات  لتقدمي  اأ�صا�ض  حجر  لتكون 

تفتقر اإىل مثل هذه املنتجات اأو املمار�صات، كما �صعت ال�صركة 

اإىل ال�صتفادة من خربات بع�ض �صركائها يف جمال ال�صناديق 

اإىل  اإ�صافة   ،1992 عام  منذ  متتد  التي  العامل،  حول  العقارية 

تو�صيع حتالفاتها مع اأبرز املطورين العقاريني يف املنطقة.

واخلدمات  املنتجات  هذه  مثل  على  ال�صعودي  ال�صوق  يف  متنام 

نها متنح  املنتجات لأ جنبية تطلب هذه  الأ اإن بع�ض اجلهات  بل 

اأو  التعرث  للم�صتثمر وخا�صة يف حالة  اأقل  اأكرب وخماطر  مرونة 

اإعادة اجلدولة .

خدماتنا  جميع  املالية  وراق  ل��الأ امل�صتثمر  �صركة  يف  ونحن 

ال�صركة  يف  ال�صرعية  اللجنة  من  اإجازتها  بعد  ُتقدم  ومنتجاتنا 

م�صت�صاًرا  له  ُنخ�ص�ض  اأو عقاري  ا�صتثماري  �صندوق  كل  اإن  بل 

جازته ومراجعة �صروطه واأحكامه و اأعماله ون�صاطاته  �صرعًيا  لإ

خرى. من فرتة لأ
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مؤشرات - أسواق األسهم

األسواق الخليجية:

وراق  بداأت اأ�صواق املال اخلليجية مبعدلت منو متقاربة مع ارتفاع وا�صح يف بور�صة قطر قارب 7% تبعها �صوق م�صقط لالأ

�صواق املالية والبور�صات فكانت  املالية مبعدل 4% وال�صوق املالية ال�صعودية 2.5% اإىل منت�صف ال�صهر تقريًبا، اأما باقي الأ

�صواق  تنخف�ض مبعدلت قليلة و�صل اأكرثها انخفا�صًا 2% يف �صوق دبي املايل، بعدها تت�صح عمليات الت�صحيح يف جميع الأ

اإيل ما ي�صبق انتهاء ال�صهر بخم�صة اأيام نالحظ انخفا�صات كان اأعالها بدبي بن�صبة انخفا�ض و�صلت اإيل %6. 
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األسواق العاملية:

�صواق املالية على معدلت اأداء متوازنة فيما عدا DAX و CAC 40 حيث اأنهما انخف�صا ب�صكل وا�صح يف  حافظت الأ

5% و  CAC 40 مرتفعًا بن�صبة اأعلى من  وىل بعدها انعك�ض الجتاه العام ملعدلت منوها حيث اأغلق  يام الع�صر الأ الأ

 FTSE اأغلق مبعدل منو اأقل من 3% اأما عن باقي البور�صات فكانت معدلت التغر فيها ب�صيطة ما عدا موؤ�صر DAX
ا بن�صبة اأقل من %1. 100 الذي هبط هبوًطا حاًدا يف منت�صف ال�صهر ثم عاود التذبذب ليغلق منخف�صً

Comparison TASI Performance with Global Markets - January 2011
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يناير 2011م 

Member Activity for January 2011

Member Nameالرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%1623,38018.09%11,108,917,17915.73%26,876,759,792.4516.03�صركة الراجحي للخدمات املالية 

4AlJazira Capital%2361,05410.48%21,063,503,56015.08%23,543,378,644.2014.05 اجلزيرة كابيتال 

وراق املالية  6Sabb Securities Limited%4277,8878.06%3783,484,26111.11%19,202,298,700.3511.46 �صاب لالأ

هلي كابيتال NCB Capital 2%3535,01815.53%4833,589,84311.82%18,339,227,752.3510.94 الأ

3Samba Capital%5404,60011.74%5685,085,7449.72%16,315,103,528.659.73 �صامبا كابيتال 

5Fransi Tadawul%6332,4049.65%6622,831,5218.83%13,685,425,939.758.16 فرن�صي تداول

8ANB Invest%7233,7086.78%7572,458,7658.12%13,036,144,837.157.78العربي لاإ�صتثمار

Riyad Capital 7%8260,0197.55%8423,606,8886.01%9,544,319,146.505.69الريا�ض املالية

�صتثمار كابيتال  9AlIstithmar Capital%993,6602.72%9219,812,5253.12%6,591,566,527.153.93 الإ

Saudi Hollandi Capital 11%1064,2261.86%10162,546,8342.31%4,146,771,377.302.47  ال�صعودي الهولندي املالية  

.10AlBilad Investment Co%1170,6632.05%11129,516,0891.84%3,307,301,795.251.97  �صركة البالد لال�صتثمار 

. 12Falcom Financial Group%1252,5491.52%12121,312,2401.72%2,609,578,410.151.56 فالكم للخدمات املالية 

15Credit Suisse%1415,5000.45%1339,469,6460.56%1,525,243,869.250.91  كريديت �صوي�ض العربية ال�صعودية  

14EFG_Hermes ksa%1615,6610.45%1437,682,5640.53%1,462,252,769.750.87 هرمي�ض ال�صعودية 

13Alinma Investment Company%1520,1290.58%1538,164,6450.54%1,162,308,573.300.69 �صركة الإمناء لال�صتثمار 

17AlNefaie Investment Group%1313,7920.40%1646,643,9110.66%1,085,796,258.750.65 جمموعة النفيعي لال�صتثمار

وىل جوجيت للو�صاطة املالية   16Aloula Geojit Capital co%1715,4830.45%1733,390,3420.47%865,654,804.550.52الأ

وراق املالية 21Deutsche Securities%206,5570.19%1816,741,5240.24%740,999,089.950.44دويت�صه لالأ

20Jadwa Investment%217,5960.22%1916,153,2750.23%713,183,815.850.43جدوى لال�صتثمار 

19Morgan Stanley Saudi Arabia%229,0340.26%2015,548,0190.22%611,697,952.700.36 مورغان �صتانلي ال�صعودية 

و�صط لال�صتثمار املايل 22%186,2350.18%2124,132,5860.34%484,897,075.600.29�صركة ال�صرق الأ
 Middle East Financial Investment
Company

18Osool Capital%199,0410.26%2218,735,2410.27%457,912,737.150.27 اأ�صول املالية 

23Arbah Capital%245,2710.15%235,923,2990.08%357,207,641.400.21 اأرباح املالية  

24SHUAA Capital Saudi Arabia%233,7160.11%249,501,9800.13%308,972,349.800.18  �صعاع كابيتال   

27Watan Investment and Securities%261,3740.04%253,265,8330.05%126,361,074.350.08  وطن لال�صتثمار   

25Derayah Financial Corporation%271,5640.05%263,258,7390.05%114,921,429.350.07 دراية املالية

26Audi Saudi Arabia%251,4530.04%273,436,3020.05%113,305,445.300.07 عودة العربية ال�صعودية 

29Aldukheil Financial Group%288290.02%282,924,4630.04%73,366,419.300.04 جمموعة الدخيل املالية 

مارات خلدمات ال�صتثمار  29566032Emirates Investment Services%292,584,9090.04%56,194,156.850.03الإ

28Watheeqa Capital Company%311,1550.03%301,854,0130.03%47,662,315.900.03 �صركة وثيقة املالية 

30Al Mal Securities Saudi%326350.02%311,579,1920.02%44,608,005.200.03 املال �صكيوريتيز   

31%306150.02%321,894,0030.03%43,784,063.900.03 بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(
 Global Investment House Saudi
Arabia

وراق املالية   33The Investor For Securities%332640.01%33511,4050.01%21,873,911.900.01�صركة امل�صتثمر لالأ

35Rasmala Investments Saudi%35900.00%34149,4750.00%5,690,413.100.00 �صركة ر�صملة لال�صتثمار ال�صعودية

وراق املالية  Muscat Capital 34%341660.01%35293,3450.00%5,660,169.450.00 بيت م�صقط لالأ

36Unicorn Capital Saudi Arabia%36120.00%361,2300.00%14,942.500.00يونيكورن كابيتال ال�صعودية 

167,627,445,736.407,050,505,390.003,445,906Totalاملجموع 

مؤشرات - أداء شركات الوساطة
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نرتنت(  يناير 2011م اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق الإ

Internet Activity for  January 2011

 الرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

الن�صبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيب الن�صبةكمية التداولت

الن�صبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة 

عن طريق 

النرتنت

Member Name

Internet Value Internet
Value Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value Bank

Ratio
Internet Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades Bank

Ratio

AlJazira Capital%475.95%274,21612.04%168.17%724,944,81917.79%169.02%16,248,758,351.2518.20اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  NCB Capital %175.86%405,85217.82%267.17%559,931,72813.74%263.86%11,711,717,407.9513.12 الأ

 �صركة الراجحي للخدمات 

املالية

10,348,791,615.4011.59%338.50%500,642,21012.28%345.15%347,88215.27%255.81% Al Rajhi Capital

Fransi Tadawul%581.67%271,47811.92%575.41%469,660,89511.52%474.81%10,238,621,437.8511.47فرن�صي تداول

Samba Capital%382.05%331,98614.58%469.34%475,050,62611.65%561.49%10,032,214,458.7011.24  �صامبا كابيتال 

Sabb Securities Limited%755.01%152,8646.71%652.95%414,835,27010.18%645.96%8,825,364,939.359.88  �صاب لالوراق املالية

ANB Invest%848.40%113,1044.97%746.03%263,524,3516.47%744.32%5,778,028,055.106.47 العربي لال�صتثمار

Riyad Capital %662.89%163,5207.18%853.58%226,981,2985.57%853.37%5,093,771,834.855.70الريا�ض املالية

�صتثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1142.21%39,5331.74%1134.18%75,141,7291.84%938.30%2,524,884,086.402.83الإ

. Falcom Financial Group%991.31%47,9822.11%993.59%113,533,5872.79%1092.29%2,408,274,893.252.70  فالكم للخدمات املالية 

Saudi Hollandi Capital %1247.86%30,7361.35%1047.04%76,464,6111.88%1146.37%1,922,787,144.302.15 ال�صعودي الهولندي املالية 

.AlBilad Investment Co%1064.93%45,8822.01%1248.99%63,448,6741.56%1242.22%1,396,277,668.051.56  �صركة البالد لال�صتثمار 

 الوىل جوجيت للو�صاطة 

املالية

854,095,208.100.96%1398.66%32,834,2200.81%1398.33%15,1750.67%1398.01%
 ALOULA GEOJIT
BROKERAGE COMP

%1463.99%12,8810.57%1460.15%22,956,0750.56%1438.67%449,473,640.750.50  �صركة الإمناء لال�صتثمار
 Alinma Investment
Company

Osool Capital%1595.76%8,6580.38%1693.90%17,592,9260.43%1594.70%433,631,269.650.49  اأ�صول املالية

%1645.66%6,2980.28%1539.94%18,628,6670.46%1634.67%376,416,153.250.42جمموعة النفيعي لال�صتثمار 
 AlNefaie Investment
Group

و�صط  �صركة ال�صرق الأ

لال�صتثمار املايل 

149,764,216.300.17%1730.89%4,433,7220.11%1718.37%1,7270.08%1827.70%
 Middle East Financial
Investment Company

Jadwa Investment%1727.04%2,0540.09%1919.94%3,220,7660.08%1818.35%130,868,053.750.15جدوى لال�صتثمار   

%1936.09%1,3410.06%1841.68%3,960,0450.10%1936.43%112,566,185.450.13 �صعاع كابيتال   
 SHUAA Capital Saudi
Arabia

Arbah Capital%2120.66%1,0890.05%2516.22%960,9440.02%2017.01%60,743,251.000.07اأرباح املالية  

%2098.35%1,1360.05%2099.01%1,835,5760.05%2199.13%47,248,322.150.05 �صركة وثيقة املالية
 Watheeqa Capital
Company

%2339.30%5400.02%2331.61%1,032,2530.03%2227.32%34,515,889.800.04 وطن لال�صتثمار  
 Watan Investment and
Securities

Al Mal Securities Saudi%2474.65%4740.02%2277.71%1,227,2310.03%2376.24%34,010,528.900.04 املال �صكيوريتيز 

EFG_Hermes ksa%224.28%6700.03%242.74%1,031,8990.03%242.03%29,678,888.950.03هرمي�ض ال�صعودية

بيت ال�صتثمار العاملي 

)ال�صعودية( 

25,808,523.650.03%2558.95%1,407,2790.03%2174.30%3060.01%2549.76%
 Global Investment House
Saudi Arabia

%2617.61%1460.01%2614.52%424,6300.01%2621.72%15,937,274.500.02 جمموعة الدخيل املالية 
 Aldukheil Financial
Group

وراق املالية   Muscat Capital %2787.35%1450.01%2775.90%222,6530.01%2785.05%4,813,869.050.01بيت م�صقط لالأ

وراق  �صركة امل�صتثمر لالأ

املالية 

1,122,984.050.00%285.13%29,0710.00%285.68%370.00%2814.02%
 The Investor For
Securities

89,290,186,151.754,075,957,7552,277,712Totalاملجموع 
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�صهم املتداولة  جمالية لالأ بلغت القيمة  الإ

ال�����ص��ع��ودي��ة خ���الل �صهر  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  يف 

يناير 2011م 83.81مليار ريال، بارتفاع  قدره 

من  دي�صمرب  �صهر  ت��داولت  عن   )%28.18(

65.39مليار ريال،  كانت  2010،والتي  العام 

نفذت من خالل1.72مليون �صفقة. وقد بلغت 

بن�صبة  اأي  72.60مليارريال  ف��راد  الأ مبيعات 

اأما  ال�صوق  عمليات  جميع  من   )%86.62(

عمليات ال�صراء فقد بلغت 67.67مليار ريال اأي 

بن�صبة )80.74%( من جميع عمليات ال�صوق. 

بينما بلغت مبيعات ال�صركاتال�صعودية  2.10م

اأما  ن�صبته )%2.50(  ت�صكل  ما  اأي  ريال  ليار 

عمليات ال�صراء فقد بلغت 7.36مليار ريال اأي 

اأما بالن�صبة لل�صناديق  ما ن�صبته )%8.78(. 

ال�صتثمارية فقد بلغ اإجمايل مبيعاتها  3 مليار 

عمليات  اأم��ا   )%3.58( ن�صبته  ما  اأي  ري��ال 

ما  اأي  ريال  مليار    3.89 بلغت    فقد  ال�صراء 

ت�صكل ن�صبته )4.64%(يف حني بلغت مبيعات 

اأي  ريال  مليار   2.23 اخلليجيني  امل�صتثمرين 

بلغت  فقد  للم�صرتيات  اأما   )%2.66( بن�صبة 

ن�صبته)2.30%(وقد  ما  اأي  ريال  1.93مليار 

املقيمني  ال��ع��رب  امل�صتثمرين  مبيعات  بلغت 

ي ما  )ال��غ��ر خ��ل��ي��ج��ي��ني(1.17م��ل��ي��ار ري����الأ

بلغت  ح���ني  يف   )%1.39( ن�����ص��ب��ت��ه  ت�����ص��ك��ل 

بن�صبة  اأي  ري���ال  م�����ص��رتي��ات��ه��م1.18م��ل��ي��ار 

جانب املقيمني فقد  )1.41%(اأم��ا مبيعات الأ

 )%0.24( ن�صبته  ما  اأي  بلغت198.79مليون 

ما  اأي  بلغتم�صرتياتهم166.14مليون  وق��د 

عرب  ج��ان��ب  الأ مبيعات  )0.20%(اأم����ا  ن�صبته 

مليار   2.52 بلغت  فقد  امل��ب��ادل��ة  اتفاقيات 

امل�صرتيات  ن�صبته)3.01%(اأما  ما  اأي  ري��ال 

ت�صكل  ما  وه��و  ري��ال  مليار   1.62 بلغت  فقد 

ن�صبته)%1.93(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –يناير2011

 اإح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر يناير 2011م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة الأ

86.62% 72,598,537,828.20 91.44% 1,575,424 90.30% 3,183,363,645  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديون 

80.74% 67,674,873,129.35 87.40% 1,505,833 85.49% 3,013,836,439  �صراء 

2.50% 2,098,399,948.85 1.17% 20,089 1.93% 67,861,754  بيع 

 �صركة 

8.78% 7,359,230,668.55 4.83% 83,230 6.58% 231,982,368  �صراء 

3.58% 3,000,589,422.65 1.76% 30,269 2.48% 87,252,571  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

4.64% 3,889,966,076.70 2.19% 37,746 3.44% 121,357,645  �صراء 

2.66% 2,227,773,003.70 1.39% 23,944 1.95% 68,740,592  بيع 

 اخلليجيون 

2.30% 1,928,846,237.10 1.24% 21,296 1.63% 57,304,377  �صراء 

1.39% 1,168,766,482.40 2.61% 44,947 1.57% 55,323,127  بيع 

 )غر اخلليجيني( العرب املقيمون  

1.41% 1,179,286,066.40 2.89% 49,741 1.56% 54,917,530  �صراء 

0.24% 198,788,683.10 0.35% 5,992 0.22% 7,837,732  بيع 

جانب املقيمون    )غر العرب واخلليجيني( الأ

0.20% 166,135,162.15 0.35% 5,954 0.17% 6,115,527  �صراء 

3.01% 2,520,867,499.30 1.29% 22,288 1.56% 54,873,274  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ

1.93% 1,615,385,527.95 1.11% 19,153 1.13% 39,738,809  �صراء 

100% 83,813,722,868.20 100% 1,722,953 100% 3,525,252,695 اإجماليات البيع

100% 83,813,722,868.20 100% 1,722,953 100% 3,525,252,695 اإجماليات ال�صراء

مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية
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 اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
دي�سمر - 2010 م ن�سبة التغري يناير - 2011 م

موؤ�صرات القطاعات

 % Change December - 2010 January - 2011

Banks & Financial Services -0.40% 16,706.81 16,640.54 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -6.80% 6,518.34 6,075.28 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement -1.90% 3,924.44 3,849.98 �صمنت الأ

Retail -3.62% 4,924.45 4,746.21 التجزئة

Energy & Utilities -2.16% 5,017.16 4,908.92 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -8.50% 5,620.73 5,142.94 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -6.53% 1,920.60 1,795.22 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance -9.41% 911.48 825.73 التاأمني

Multi-Investment -4.71% 2,284.35 2,176.70 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment -0.28% 5,069.26 5,055.00 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -6.32% 3,321.61 3,111.83 الت�صييد والبناء

Real Estate Development -2.59% 2,758.13 2,686.77 التطوير العقاري

Transport -9.37% 3,198.03 2,898.47 النقل

Media & Publishing -12.05% 1,459.13 1,283.33 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism -8.42% 4,881.20 4,470.24 الفنادق وال�صياحة

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  83.81 مليار ريال 

 1.72 مليون صفقة تم تنفيذها - خالل شهر يناير 2011 م
الموؤ�صر  اأغلق  م   2011 يناير  �صهر  نهاية  في 

عند  )ت����داول(  ال�صعودية  المالية  لل�صوق  ال��ع��ام 

م�صتوى 6,358.03 نقطة منخف�صا 262.72 نقطة 

(3.97%) مقارنة بال�صهر ال�صابق. 

خالل  للموؤ�صر  اإغ��الق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد 

م�صتوى  عند  م   2011/01/16 ي��وم  ف��ي  ال�صهر 

6,788.42 نقطة.

�صهم الم�صدرة في نهاية  بلغت القيمة ال�صوقية لالأ

ما  اأي  ري��ال  مليار   1,276.27 م،   2011 يناير  �صهر 

يعادل 340.34 مليار دولر اأمريكي، م�صجلة انخفا�صًا 

بلغت ن�ص����بته 3.71% عن ال�صهر ال�صابق.

المتداولة  �صهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

ما  اأي  ري��ال  مليار   83.81 م،   2011 يناير  ل�صهر 

بارتفاع  وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   22.35 يعادل 

بلغت ن�ص����بته 28.18% عن ال�صهر ال�صابق.

ل�صهر  المتداولة  �صهم  الأ ع��دد  اإجمالي  وبلغ 

 2.77 مقابل  �ص����هم  مليار   3.53 م،   2011 يناير 

مليار �صهم تم تداولها خالل ال�صهر ال�صابق، وذلك 

بارتفاع بلغت ن�ص����بته %27.42.

خالل  المنفذة  ال�صفقات  ع��دد  اإجمالي  اأم��ا 

�صفقة  مليون   1.72 بلغ  فقد  م،   2011 يناير  �صهر 

مقاب���ل 1.47 مليون �صفقة تم تنفيذها خالل �صهر 

ن�ص����بته  بلغت  بارتفاع  وذل��ك   م،   2010 دي�صمبر 

.%16.84

بلغ عدد اأيام التداول خالل �صهر يناير 2011, 

23 يومًا 

مقابل 21 يومًا خالل �صهر دي�صمبر 2010 م.
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                                                  مقارنة معلومات التداول عن �صهر يناير 2011 م مع �صهر دي�صمرب 2010 م            

Comparing Trading Information for January 2011 with December 2010

Trading Information
ن�صبة التغر December   دي�صمرب January   يناير

معلومات التداول

% Change 2010 2011

Transactions 16.84% 1,474,564 1,722,953 عدد ال�صفقات املنفذة

 Shares Traded 27.42% 2,766,594,099 3,525,252,695 �صهم املتداولة  عدد الأ

Value Traded (SR) 28.18% 65,385,324,452.00 83,813,722,868.20 �صهم املتداولة )ريال )قيمة الأ

Number of Trading Days - 21 23     عدد اأيام التداول  

Daily Average of Transactions 6.68% 70,217 74,911 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 16.34% 131,742,576 153,271,856 �صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 17.04% 3,113,586,879 3,644,074,907 �صهم املتداولة )ريال )املتو�صط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -3.71% 1,325.39 1,276.27 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -3.97% 6,620.75 6,358.03  املوؤ�صر العام  )نقطة( 

                                                  مقارنة معلومات التداول عن �صهر يناير 2011 م مع �صهر يناير 2010 م 

Comparing Trading Information for January 2011 with January 2010

Trading Information
ن�صبة التغر January   يناير January   يناير

معلومات التداول

% Change 2010 2011

Transactions 6.79% 1,613,411 1,722,953 عدد ال�صفقات املنفذة

 Shares Traded 18.22% 2,981,930,052 3,525,252,695 �صهم املتداولة  عدد الأ

Value Traded (SR) 27.66% 65,653,430,170.20 83,813,722,868.20 �صهم املتداولة )ريال )قيمة الأ

Number of Trading Days - 22 23     عدد اأيام التداول  

Daily Average of Transactions 2.15% 73,337 74,911 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 13.08% 135,542,275 153,271,856 �صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 22.11% 2,984,246,826 3,644,074,907 �صهم املتداولة )ريال )املتو�صط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) 2.75% 1,242.09 1,276.27 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 1.69% 6,252.55 6,358.03  املوؤ�صر العام  )نقطة( 

�صهم ح�صب القطاعات - يناير 2011 م تداول الأ

Sectoral Activities - January 2011 

Sector
النسبة الى اإلجمالى قيمه األسهم المتداولة النسبه الى اإلجمالى النسبه الى اإلجمالى األسهم المتداولة الصفقات المنفذة

القطاعات
%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.94% 10,009,851,136.05 15.24% 537,396,940 7.08% 122,058 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 40.08% 33,592,245,307.85 27.46% 968,167,224 24.03% 414,027 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.91% 1,599,326,483.45 1.86% 65,598,809 2.58% 44,497 �صمنت الأ

Retail 2.24% 1,879,519,633.25 1.54% 54,210,359 3.63% 62,541 التجزئة

Energy & Utilities 1.90% 1,590,524,802.55 3.16% 111,482,432 1.43% 24,692 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.27% 5,252,398,086.20 4.91% 172,951,390 9.94% 171,209 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.95% 4,984,945,660.35 7.79% 274,482,666 4.63% 79,856 ت�صالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 7.03% 5,891,618,172.40 7.48% 263,831,562 15.22% 262,219 التاأمني

Multi-Investment 2.62% 2,192,397,503.55 4.79% 168,887,490 4.29% 73,984 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 8.66% 7,255,794,537.70 7.36% 259,418,300 9.32% 160,562 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 5.04% 4,224,822,768.95 5.53% 194,854,258 8.22% 141,543 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 3.81% 3,196,877,921.75 9.11% 321,311,071 5.64% 97,233 التطوير العقاري

Transport 1.70% 1,426,919,451.30 2.88% 101,438,223 2.10% 36,226 النقل

Media & Publishing 0.55% 457,591,140.20 0.56% 19,636,275 1.18% 20,278 العالم والن�صر

Hotel & Tourism 0.31% 258,890,262.65 0.33% 11,585,696 0.70% 12,028 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 83,813,722,868.20 100.00% 3,525,252,695 100.00% 1,722,953 الإجمايل

ملخص السوق - الشهري
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كرث اإرتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق يناير 2011 م مع دي�صمرب 2010 م( ال�صركات الأ

)Top Gainers )Comparing Close Price of January 2011 with December 2010

Company
ن�سبة التغري

2010/12/29 2011/01/31 ال�سركة

Change %

Saudi Hollandi 9.86% 29.40 32.30 ال�صعودي الهولندي

Jazan Development 9.70% 13.40 14.70 جازان للتمنية

Saudi Fransi 9.40% 44.70 48.90 ال�صعودي الفرن�صي

Saudi Investment 8.41% 22.00 23.85 ا�صتثمار

Kingdom 7.93% 8.20 8.85 اململكة

كرث اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغلق يناير 2011 م مع دي�سمر 2010 م( ال�سركات الأ

)Top Losers )Comparing Close Price of January 2011 with December 2010

Company
ن�صبة التغر

2010/12/29 2011/01/31 ال�صركة

Change %

Al-Ahlia -23.58% 36.90 28.20 الهلية

Weqaya Takaful -21.85% 21.05 16.45 وقاية للتكافل

Atheeb Telecom -21.31% 15.25 12.00 عذيب لالت�صالت

Sipchem -20.14% 27.80 22.20 �صبكيم العاملية

Al-Alamiya -18.35% 26.70 21.80 العاملية

القيمه بالع�سرة اآلف )0،000( الكميه باملئات ال�سفقات

�سهم ح�سب القطاعات - يناير 2011م تداول الأ

Sectoral Activities -  January 2011
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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�صركة

�سعر

غلق  الإ

القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر /القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم

ال�سعر

للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 26.10 19.49 1.34 1.88 13.86 1,500.000 39,150.00 29,233.22 2,825.03 الريا�ض

AlJazira 17.75 15.05 1.18 0.01 186.70 300.000 5,325.00 4,515.52 28.52 اجلزيرة

Saudi Investment 23.85 18.09 1.32 0.95 24.99 450.000 10,732.50 8,141.37 429.54 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 32.30 19.31 1.67 2.39 13.52 330.750 10,683.22 6,386.96 790.39 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 48.90 24.92 1.96 3.87 12.63 723.214 35,365.18 18,023.05 2,801.04 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 41.00 20.23 2.03 2.51 16.33 750.000 30,750.00 15,171.95 1,883.51 �ص�اب

Arab National 40.50 23.52 1.72 2.94 13.77 650.000 26,325.00 15,290.77 1,911.09 العربي الوطني

SAMBA 58.25 28.26 2.06 4.93 11.82 900.000 52,425.00 25,429.68 4,435.13 �صامبا

Al Rajhi 80.00 20.21 3.96 4.51 17.72 1,500.000 120,000.00 30,317.79 6,770.70 الراجحي

AL Bilad 19.65 10.34 1.90 0.31 63.88 300.000 5,895.00 3,102.96 92.28 البالد

Alinma 10.20 10.41 0.98 0.01 992.48 1,500.000 15,300.00 15,620.55 15.42 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 19.23 2.06 2.47 16.01 8,903.964 351,950.90 171,233.82 21,982.65
اإجمايل قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.20 11.73 1.21 0.05 283.48 120.600 1,712.52 1,414.58 6.04 كيمانول

Petrochem 21.25 9.82 2.16 -0.09 (M(  )س( 480.000 10,200.00 4,715.18 -42.03 برتوكيم

SABIC 99.25 40.28 2.46 7.20 13.79 3,000.000 297,750.00 120,838.77 21,585.37 �صابك

SAFCO 170.00 28.54 5.96 12.94 13.14 250.000 42,500.00 7,134.15 3,234.62 �صافكو

Industrialization 30.40 18.24 1.67 2.89 10.51 506.753 15,405.29 9,242.06 1,465.17 الت�صنيع

Alujain 19.15 7.99 2.40 0.59 32.56 69.200 1,325.18 552.67 40.69 اللجني

Nama Chemicals 10.10 12.68 0.80 0.268 37.65 128.520 1,298.05 1,629.95 34.48 مناء للكيماويات

SIIG 20.90 12.62 1.66 0.90 23.22 450.000 9,405.00 5,679.71 405.07 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 19.85 12.88 1.54 1.13 17.64 292.530 5,806.72 3,766.92 329.20 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 42.80 13.05 3.28 2.97 14.39 562.500 24,075.00 7,340.49 1,672.78 ين�صاب

Sipchem 22.20 18.06 1.23 1.13 19.57 333.333 7,400.00 6,018.41 378.08 �صبكيم العاملية

Advanced 25.70 12.81 2.01 2.322 11.07 141.375 3,633.34 1,811.31 328.32 املتقدمة

Saudi Kayan 18.00 10.31 1.75 -0.00 (M(  )س( 1,500.000 27,000.00 15,462.42 -14.74 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 21.80 9.14 2.38 0.24 91.51 876.000 19,096.80 8,009.80 208.69 برتو رابغ

Total Petrochemical
Industries Sector

- 22.23 2.41 3.40 14.46 8,710.811 466,607.90 193,616.41 29,631.74
اإجمايل قطاع ال�صناعات

البرتوكيماوية

Arab Cement 30.60 30.53 1.00 3.18 9.62 80.000 2,448.00 2,442.09 254.55 ال�صمنت العربية

Yamamah Cement 53.50 23.40 2.29 4.87 10.99 135.000 7,222.50 3,158.69 656.93 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 48.00 22.03 2.18 4.31 11.14 153.000 7,344.00 3,371.24 659.51 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 59.00 20.62 2.86 5.57 10.60 90.000 5,310.00 1,856.16 500.87 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 60.00 17.77 3.38 4.70 12.76 140.000 8,400.00 2,487.86 658.51 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 45.00 24.09 1.87 4.01 10.98 105.000 4,725.00 2,529.08 430.36 ا�صمنت ينبع

FINANCIAL INDICATORS - 31/01/2011 املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 31/01/2011 م  
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Company

 Close
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 )SR)

 P/B
Value

 EPS
)SR)

 P/E
Ratio

Issued Shares
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Market Cap.
 )mn)

  Shareholders >
Equity  )mn)
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 )mn)

ال�صركة
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غلق  الإ

القيمه 
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)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Eastern Cement 43.60 24.57 1.77 3.99 10.93 86.000 3,749.60 2,113.18 342.98 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 18.10 12.16 1.49 1.37 13.21 90.000 1,629.00 1,093.99 123.31 ا�صمنت تبوك

Jouf Cement 11.25 9.74 1.16 0.07 153.30 130.000 1,462.50 1,265.74 9.54 ا�صمنت اجلوف

A. Othaim Market 84.00 19.93 4.21 7.20 11.67 22.500 1,890.00 448.52 161.93 اأ�صواق العثيم

Mouwasat 67.75 22.93 2.95 4.74 14.29 25.000 1,693.75 573.28 118.56 املوا�صاة

SASCO 12.50 11.37 1.10 0.77 16.17 45.000 562.50 511.52 34.78 خدمات ال�صيارات

Thim>ar 18.80 3.27 5.74 -1.87 (M(  )س( 10.000 188.00 32.75 -18.71 ثمار

Fitaihi Group 10.90 13.18 0.83 0.44 24.76 50.000 545.00 659.08 22.01 جمموعة فتيحي

Jarir 145.00 19.94 7.27 10.02 14.47 40.000 5,800.00 797.58 400.81 جرير

Aldrees 44.80 15.74 2.85 3.44 13.02 25.000 1,120.00 393.43 86.02 الدري�ض

AlHokair 42.50 17.35 2.45 4.11 10.34 70.000 2,975.00 1,214.46 287.85  احلكر 

Alkhaleej Trng 41.70 17.64 2.36 3.05 13.69 15.000 625.50 264.61 45.68 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.18 3.15 3.77 13.14 302.500 15,399.75 4,895.22 1,138.93 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 17.70 14.49 1.22 1.39 12.76 75.000 1,327.50 1,086.62 104.01 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 13.80 12.16 1.13 0.55 24.92 4,166.594 57,498.99 50,685.96 2,307.41 كهرباء ال�صعودية

Total Energy
& Utilities Sector

- 12.21 1.14 0.57 24.39 4,241.594 58,826.49 51,772.58 2,411.42
اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 28.80 14.06 2.05 1.77 16.24 500.000 14,400.00 7,030.66 886.70 جمموعة �صافول

Food 14.80 9.72 1.52 0.87 16.94 20.000 296.00 194.35 17.47 الغذائية

SADAFCO 39.20 21.79 1.80 6.62 5.92 32.500 1,274.00 708.20 215.13  �صدافكو

Almarai 100.50 26.67 3.77 5.59 17.98 230.000 23,115.00 6,133.61 1,285.42 املراعي

Anaam Holding 39.00 11.28 3.46 1.04 37.61 10.900 425.10 122.90 11.30 اأنعام القاب�صة

 H B 35.20 17.76 1.98 2.81 12.52 28.571 1,005.71 507.46 80.34 حلواين اإخوان

Herfy Foods 83.00 14.08 5.89 4.60 18.03 27.000 2,241.00 380.24 124.27 غذية هريف لالأ

NADEC 25.00 16.19 1.54 -0.08 (M(  )س( 60.000 1,500.00 971.70 -4.73 نادك

Qassim Agriculture 8.95 7.62 1.17 -0.35 (M(  )س( 50.000 447.50 381.18 -17.36 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 17.70 18.35 0.96 0.58 30.48 20.000 354.00 367.04 11.61 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 48.90 5.44 8.99 -1.34 (M(  )س( 20.000 978.00 108.78 -26.89 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 37.90 10.76 3.52 -0.53 (M(  )س( 7.500 284.25 80.69 -3.96 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 35.70 27.94 1.28 3.32 10.75 20.000 714.00 558.75 66.44 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه 

Jazan Development 14.70 12.15 1.21 -0.82 (M(  )س( 50.000 735.00 607.38 -41.15 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries

- 16.84 2.64 2.41 16.24 1,081.471 48,118.31 18,209.45 2,604.61
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�صناعات الغذائية

STC 38.90 22.50 1.73 4.72 8.24 2,000.000 77,800.00 44,998.40 9,440.37 الت�صالت
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Company
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Etihad Etisalat 52.25 22.26 2.35 6.02 8.68 700.000 36,575.00 15,579.66 4,211.48 احتاد ات�صالت

Zain KSA 7.45 4.38 1.70 -1.68 (M(  )س( 1,400.000 10,430.00 6,129.41 -2,358.44 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom 12.00 1.68 7.15 -6.01 (M(  )س( 100.000 1,200.00 167.93 -601.04 عذيب لالت�صالت

 Total Telecomm.
& Information Tech. Sector

- 15.92 1.88 2.55 8.38 4,200.000 126,005.00 66,875.40 10,692.38
اإجمايل قطاع الت�صالت

 وتقنية املعلومات

Tawuniya 99.00 35.38 2.80 9.70 10.21 50.000 4,950.00 1,769.00 484.91 التعاونية

Malath Insurance 15.40 8.75 1.76 0.60 25.56 30.000 462.00 262.61 18.07 مالذ للتاأمني

MEDGULF 28.10 13.36 2.10 2.90 9.67 80.000 2,248.00 1,068.61 232.38 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 18.00 7.92 2.27 -0.50 (M(  )س( 20.000 360.00 158.37 -9.99 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 26.40 8.65 3.05 0.83 31.81 10.000 264.00 86.53 8.30 �صالمة

Walaa Insurance 15.00 7.58 1.98 -0.25 (M(  )س( 20.000 300.00 151.56 -4.98 ولء للتاأمني

Arabian Shield 16.90 10.97 1.54 0.75 22.45 20.000 338.00 219.42 15.06 الدرع العربي

SABB Takaful 14.85 9.48 1.57 -0.16 (M(  )س( 34.000 504.90 322.36 -5.58 �صاب تكافل

SANAD 15.05 6.74 2.23 -1.06 (M(  )س( 20.000 301.00 134.84 -21.13 �صند

SAICO 29.60 7.22 4.10 -0.94 (M(  )س( 10.000 296.00 72.16 -9.39 �صايكو

Saudi Indian 26.20 3.59 7.30 -1.54 (M(  )س( 10.000 262.00 35.88 -15.38 ال�صعودية الهندية

 Gulf Union 14.80 9.69 1.53 0.19 79.71 22.000 325.60 213.20 4.09 اإحتاد اخلليج

ATC 67.00 6.80 9.85 -0.79 (M(  )س( 10.000 670.00 67.99 -7.86 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 28.20 4.43 6.37 -0.57 (M(  )س( 10.000 282.00 44.28 -5.67 هلية الأ

ACIG 28.60 3.29 8.70 -1.63 (M(  )س( 10.000 286.00 32.87 -16.32 اأ�صيج

AICC 17.10 7.12 2.40 -0.61 (M(  )س( 20.000 342.00 142.36 -12.23 التاأمني العربية

Trade Union 17.85 9.54 1.87 -0.04 (M(  )س( 25.000 446.25 238.43 -1.00 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 16.80 11.18 1.50 1.04 16.17 20.000 336.00 223.69 20.77 ال�صقر للتاأمني

U C A 24.80 8.63 2.87 0.05 485.64 20.000 496.00 172.56 1.02 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 8.40 9.84 0.85 0.001 15,000.00 100.000 840.00 984.41 0.06 عادة ال�صعودية الإ

Bupa Arabia 18.90 12.32 1.53 1.77 10.68 40.000 756.00 492.99 70.80 بوبا العربية

Weqaya Takaful 16.45 7.90 2.08 -1.19 (M(  )س( 20.000 329.00 158.09 -23.73 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 29.10 7.31 3.98 -1.31 (M(  )س( 20.000 582.00 146.28 -26.12 تكافل الراجحي 

ACE 28.70 8.66 3.32 -0.25 (M(  )س( 10.000 287.00 86.56 -2.51 اي�ض

AXA - Cooperative 16.40 9.77 1.68 0.01 1,940.83 20.000 328.00 195.34 0.17 اك�صا - التعاونية

Gulf General 46.00 10.00 4.60 - - 20.000 920.00 200.00 - اخلليجية العامة

Buruj 23.45 10.00 2.35 - - 13.000 304.85 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 21.80 10.00 2.18 - - 20.000 436.00 200.00 - العاملية
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Solidarity 14.95 10.00 1.50 - - 55.500 829.72 555.00 - �صوليدرتي تكافل

Wataniya 41.00 10.00 4.10 - - 10.000 410.00 100.00 - الوطنية

Amana Insurance 13.85 10.00 1.39 - - 32.000 443.20 320.00 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 11.21 2.22 0.87 13.26 801.500 19,935.52 8,985.38 693.73 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 32.50 26.56 1.22 0.74 43.73 15.000 487.50 398.34 11.15  امل�صايف 

Saudi Advanced 12.60 19.25 0.65 0.22 57.28 43.200 544.32 831.70 9.50 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 9.95 9.79 1.02 0.95 10.46 49.000 487.55 479.55 46.62 الح�صاء للتنميه

SISCO 12.60 10.64 1.18 0.01 1112.73 68.000 856.80 723.66 0.77 �صي�صكو

Assir 12.60 18.07 0.70 0.67 18.74 126.389 1,592.50 2,284.22 84.98 ع�صر

Al Baha 11.60 6.31 1.84 -0.40 (M(  )س( 15.000 174.00 94.69 -5.97 الباحة

Kingdom 8.85 7.31 1.21 0.16 54.19 3,705.882 32,797.06 27,081.41 605.25 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.93 1.16 0.19 48.49 4,022.471 36,939.73 31,893.57 752.30 اإجمايل قطاع �صركات ال�صتثمار املتعدد

BCI 26.50 14.25 1.86 2.37 11.20 27.500 728.75 391.85 65.06 بى �صى اآى

MA>ADEN 22.15 17.91 1.24 -0.01 (M(  )س( 925.000 20,488.75 16,569.49 -12.82 معادن

Astra Indust 37.00 22.80 1.62 3.49 10.60 74.118 2,742.35 1,689.69 258.63 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 23.65 14.79 1.60 2.53 9.34 30.000 709.50 443.57 75.99 جمموعة ال�صريع

Shaker 55.00 13.84 3.97 4.15 13.25 35.000 1,925.00 484.57 145.23 �صاكر

Pharmaceutical 37.80 37.45 1.01 2.25 16.80 78.438 2,964.94 2,937.66 176.53 الدوائية

Glass 27.20 17.50 1.55 2.37 11.49 30.000 816.00 525.14 71.05 زجاج

FIPCO 26.00 12.76 2.04 1.88 13.82 11.500 299.00 146.74 21.63 فيبكو

Maadaniyah 29.70 13.64 2.18 0.65 45.42 25.556 759.03 348.51 16.71 معدنية

Saudi Chemical 42.20 21.39 1.97 4.79 8.80 63.240 2,668.73 1,352.80 303.17 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 46.80 19.83 2.36 4.09 11.46 30.000 1,404.00 594.92 122.56 �صناعة الورق

AlAbdullatif 26.60 13.90 1.91 1.88 14.18 81.250 2,161.25 1,129.55 152.42 العبداللطيف

Saudi Export 21.10 9.93 2.13 0.29 73.87 10.800 227.88 107.19 3.09 ال�صادرات

Total Industrial Investment Sector - 18.79 1.42 0.98 12.33 1,422.402 37,895.17 26,721.68 1,399.25 اإجمايل قطاع ال�صتثمار ال�صناعي

MMG 16.95 12.53 1.35 -1.44 (M(  )س( 125.000 2,118.75 1,566.35 -179.48 جمموعة املعجل

SSP 23.20 16.31 1.42 1.43 16.22 51.000 1,183.20 832.02 72.94 نابيب ال�صعودية الأ

ALKHODARI 54.00 13.84 3.90 5.11 10.57 42.500 2,295.00 588.16 217.05 اخل�صري

Ceramic 137.25 40.11 3.42 8.77 15.65 25.000 3,431.25 1,002.70 219.24 اخلزف

Gypsum 29.30 14.60 2.01 1.66 17.66 31.667 927.83 462.44 52.52 اجلب�ض

Cables 12.50 15.81 0.79 -1.13 (M(  )س( 76.000 950.00 1,201.77 -86.16 الكابالت
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ملخص السوق - الشهري

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�صركة

�سعر

غلق  الإ

القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر /القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم

ال�سعر

للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Saudi Industrial 9.85 7.79 1.26 2.41 4.09 40.000 394.00 311.77 96.22 �صدق

Amiantit 18.75 14.58 1.29 1.43 13.12 115.500 2,165.62 1,683.84 165.10 اميانتيت

Pipes 28.80 23.28 1.24 -0.11 (M(  )س( 31.500 907.20 733.32 -3.51 اأنابيب

Zamil Industrial 33.70 21.58 1.56 3.52 9.58 60.000 2,022.00 1,295.08 211.13 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 28.80 14.99 1.92 2.03 14.21 40.500 1,166.40 607.00 82.09 البابطني

SVCP 54.75 16.95 3.23 5.09 10.75 15.000 821.25 254.23 76.42 الفخارية

MESC 15.25 9.19 1.66 -2.37 (M(  )س( 40.000 610.00 367.46 -94.88 م�صك

Red Sea 53.75 23.18 2.32 1.96 27.43 30.000 1,612.50 695.45 58.78 حمر البحر الأ

Total Building
& Constructuion Sector

- 16.03 1.78 1.23 12.80 723.667 20,605.01 11,601.58 887.48 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 23.35 26.60 0.88 1.50 15.54 120.000 2,802.00 3,191.83 180.36 العقارية

Taiba 15.55 18.74 0.83 0.61 25.62 150.000 2,332.50 2,811.72 91.06 طيبة لال�صتثمار

Makkah 30.50 22.91 1.33 1.68 18.20 164.816 5,026.90 3,775.26 276.24  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 14.75 14.68 1.01 0.96 15.34 100.000 1,475.00 1,467.85 96.16 التعمر

Emaar E .C 6.60 8.59 0.77 -0.69 (M(  )س( 850.000 5,610.00 7,297.86 -583.81 اإعمار

Jabal Omar 16.10 9.83 1.64 -0.06 (M(  )س( 671.400 10,809.54 6,601.43 -37.03 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.10 13.18 0.69 1.35 6.75 1,080.000 9,828.00 14,234.89 1,455.71 ركان دار الأ

KEC 7.55 9.48 0.80 - - 339.300 2,561.72 3,218.26 - مدينة املعرفة

Total Real Estate
Development Sector

- 12.26 0.95 0.43 10.22 3,475.516 40,445.65 42,599.10 1,478.69 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 15.45 16.15 0.96 1.30 11.84 315.000 4,866.75 5,085.84 411.03 النقل البحري

SAPTCO 7.50 11.56 0.65 0.40 18.73 125.000 937.50 1,445.60 50.07 النقل اجلماعي

Mubarrad 14.05 8.99 1.56 -0.37 (M(  )س( 18.000 252.90 161.80 -6.70 مربد

Budget Saudi 47.50 25.35 1.87 5.18 9.17 18.300 869.25 463.88 94.80 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 15.03 0.97 1.15 12.00 476.300 6,926.40 7,157.12 549.19 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 24.25 16.66 1.46 1.97 12.31 15.000 363.75 249.85 29.55 عالن تهامة لالإ

SRMG 16.60 16.30 1.02 1.09 15.24 80.000 1,328.00 1,303.93 87.14 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 11.65 13.40 0.87 0.65 17.88 60.000 699.00 804.21 39.09 طباعة وتغليف

Total Media
& Publishing Sector

- 15.21 1.01 1.01 15.35 155.000 2,390.75 2,357.99 155.79 اإجمايل قطاع العالم والن�صر

Hotels 25.10 24.01 1.04 1.78 14.12 69.006 1,732.05 1,662.88 122.70 الفنادق

Shams 19.30 6.99 2.76 0.19 103.87 10.150 195.90 70.98 1.89 �صم�ض

Total Hotel & Tourism Sector - 21.90 1.11 1.57 15.47 79.156 1,927.95 1,733.87 124.59 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 16.66 1.93 1.97 14.19 39,605.352 1,276,265.15 659,971.20 78,139.31 اجمايل ال�سوق

 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.

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غر م�صمولة يف ح�صاب ن�صبة 

ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data
)4th 

 Q 2010 as recent(.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الرابع  ن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية لآ �ض :املوؤ�صر �صالب لأ

2010 م(.
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كرث ن�صاًطا - يناير 2011 م ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - January 2011

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 6.22% 25.90% 107,240 �صابك

Alinma 3.38% 47.68% 58,194 الإمناء

Saudi Kayan 2.97% 12.35% 51,142 كيان ال�صعودية

MA>ADEN 2.48% 26.57% 42,660 معادن

ZAIN KSA 2.37% 51.04% 40,758 زين ال�صعودية

By number of shares traded �صهم املتداولة من حيث عدد الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  ال�سهم املتداولة

ال�صركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 12.03% 78.95% 424,249,088 الإمناء

Saudi Kayan 7.83% 28.50% 275,927,217 كيان ال�صعودية

ZAIN KSA 5.65% 72.50% 199,011,037 زين ال�صعودية

Emaar E.C 3.63% 39.88% 128,138,980 اإعمار

SABIC 3.59% 13.06% 126,448,652 �صابك

By value of shares traded �صهم املتداولة من حيث قيمة الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

ال�صركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 16.06% 40.07% 13,461,591,369 �صابك

Saudi Kayan 6.42% 16.01% 5,378,546,267 كيان ال�صعودية

Alinma 5.36% 44.84% 4,488,341,800 الإمناء

Al Rajhi 3.99% 33.43% 3,346,681,112 الراجحي

MA>ADEN 3.48% 40.20% 2,916,504,560 معادن
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maintain all companies’ planes which 
use the airport. In addition, the compp
pany spent about SR 1 billion to update 
the company’s IT System including the 
Central Reservation System.

The economic aviation companies 
in the kingdom have declared lately 
that they have been badly affected by 
the huge governmental support prepp
sented by the government to the Saudi 
Airlines in the form of fuel or financial 
support to its budget, the thing that 
has caused accumulated financial losspp
es in the companies of economic aviapp
tion like SAMA Airways which declared 
a cease of its flights.

On the other extreme, the General 
Authority of Civil Aviation endeavors 
to spend $20 billion within the coming 
ten years – to 2020 – for developing 
the current airports, and constructing 
new ones.

The budget also involved new projpp
ects and additions to the previously 
accredited ones for seaports, railways, 
airports, and post services. The estimatpp
ed value to carry out these projects is 
more than SR 29 billion including develpp
oping the Electricity Utilities, building 
platforms in some seaports, developpp
ing King Abdulaziz International Airport 

in Jeddah and four regional airports. 
HRH Crown Prince Sultan bin Abdulaziz 
Second Deputy Premier, Minister of 
Defense and Aviation and Inspector 
General CEO of the General Authority 
of Civil Aviation signed in 2010 two 
contracts of the first stage of developpp
ing King Abdulaziz International Airport 
in Jeddah which will raise the airport’s 
capacity into 30 million passengers 
annually. The value of the two contracts 
were SR 27.111 billion won by Saudi Ibn 
Laden Group through inviting several 
specialized companies which competpp
ed to take the project. The period of 
carrying out is 36 months.

The Authority intends to lay Prince 
Mohammad bin Abdulaziz Airport in 
Medina to the private sector with the 
investments that reach $1.6 billion to 
become the first airport that is compp
pletely owned by the private sector of 
the building, the ownership transition 
and then the operation.

Focusing the condition of the Saudi 
economic aviation, we find out that this 
matter is only restricted in two compp
panies which are NAS and SAMA – the 
latter has departed the market after 
ceasing its flights that resulted from 
being stumbled – and, so, there is still 

one company, NAS, which seems to 
have fixed feet in the ground, raised its 
directions locally and internationally, and 
planned to extend that in the future.

Good Results
The economic writer Manal Alp

Salman believes that 2010 AD was good 
to International Aviation Companies 
and also those working in the MENA. 
According to data of the International 
Air Transport Association (IATA) the 
region has achieved remarkable results 
during the last year since it stayed the 
highest growing region in the world 
during the first ten months when the 
passengers’ movement increased by 
18.6% compared to the global growth 
percentage which is 8.5%. 

Air Cargo movement in the region 
and during the same period, also 
increased by about 30% while the 
growth of the international percentage 
of air cargo was 24%. This pushed IATA 
to expect that the aviation companies 
in the region would gain profits of $ 700 
million during the previous year, compp
paring to the losses they had suffered 
from in 2009 which exceeded $400 milpp
lion. This means that these companies’ 
profitability has actually increased by 
about $1.1 billion.
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Cover Story

Writer: Amani Falah, Riyadh

Success is Mortgaged
to Prices’ Justice

Economic Aviation in the Kingdom

Regarding the numbers, it becomes 
obvious that the percentage of the 
economic aviation in MENA is no more 
than 4% of the current aviation movepp
ment rate, while it is 30% in the USA 
and Europe.

Marketing indicators point to a rise 
of this percentage in the Arab Region 
although there are still many challenges 
in front of the Arabic economic aviation 
to raise this percentage throughout 
widening the nature of their services to 
the passengers in the Arab Region, who 
most of them still ignore the nature of 
operating the economic aviation.

Taking that for granted, it is clear 

that economic aviation has become 
something that is repeatedly heard 
by Arab citizens for a few years, after 
the appearance of certain companies 
whose names were related to this new 
concept of commercial aviation such 
as AIRARABIA which has its residency 
in the UAE p the first economic aviapp
tion company in the region p and was 
established in 2003. Two years later, 
there was Jazeera Airwaus in Kuwait, 
to be followed by NAS AIR and SAMA 
AIRWAYS in Saudi Arabia in 2007. Then 
there was Fly Dubai Airways in 2008. 
The last one was Bahrain Airways in 
2009. After that, there were other compp

Although the idea of economic aviation is relatively new in the Middle 
East comparing to the USA and Europe, its importance have previously 
appeared clearly in the Gulf Region, precisely in Saudi Arabia where 
this kind of economy could prove its ability to compete the other 
traditional aviation companies.

panies on the Arab level in 
some countries like Egypt 

and Morocco.
Privatization and 

Governmental Support
Even though the Saudi Aviation 

Sector is now under a privatization 
process which is supposed to mean 
a lower governmental support to this 
sector, its allowances in the 2011 budpp
get will witness a rise due to the huge 
projects which are being carried out 
by the Saudi Airlines and the General 
Authority of Civil Aviation.

The data of the current budget 
has shown an increase in the financial 
allowances which the Saudi Airlines will 
have during the coming financial year 
by 6.6% comparing to the current year, 
and to reach SR 20.9 billion, while the 
allowances of the General Authority of 
Civil Aviation has increased by 5.1% to 
reach SR 7.89 billion.

The Saudi Airlines needs SR 14 billion 
for its developmental plan as it intends 
to spend SR 10 billion to update its fleet 
in addition to SR 3 billion to construct 
a modern center for aircraftpmaintepp
nance in King Abdulaziz International 
Airport in Jeddah. Through this cenpp
ter, the Saudi Airlines will be able to 
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The CMA Reapproved Al-Jouf 
Agricultural Development 

Company’s Request to 
Increase Its Capital Through 

Issuance of Bonus Shares

The Capital Market Authority (CMA) has reapproved Alpjouf 
Agricultural Development Company request to increase its 
capital from SR 200,000,000 to SR 250,000,000 through issupp
ing one bonus share for every existing four shares owned 
by the shareholders who are registered in the shareholders 
register at the closing of trading on the extraordinary genpp
eral assembly day. Such increase will be paid by transferring 
an amount of SR 50,000,000 from retained earnings to the 
company>s capital. Consequently, increasing company>s 
outstanding shares from 20,000,000 shares to 25,000,000 
shares, by an increase of 5,000,000 shares. The bonus shares 
eligibility is limited to the shareholders who are registered in 
the shareholders register at the close of trading on the expp
traordinary general assembly day, which will be determined 
later by the company>s board.

The CMA Board 
of Commissioners 
issued a resolupp
tion today Sunday 
26/2/1432H, corresponding to 30/1/2011G, authopp
rizing QInvest Saudi Arabia Company to conduct 
Managing, Arranging, Advising and Custody.

The Capital Market Authority 
(CMA) Licenses QInvest Saudi 

Arabia Company

The CMA Approved Saudi 
International Petrochemical 

Company Request to 
Increase Its Capital through 

Issuance of Bonus Shares
The CMA has 
approved Saupp
di Internationpp
al Petrochemipp
cal Company 
request to inpp
crease its cappp
ital from SR 
3,333,333,330 
to SR 3,666,666,660 through issuing one bonus share for every 
existing ten shares owned by the shareholders who are regispp
tered in the shareholders register at the closing of trading on 
the extraordinary general assembly day. Such increase will be 
paid by transferring an amount of SR 333,333,330 from retained 
earnings to the company’s capital. Consequently, increaspp
ing company’s outstanding shares from 333,333,333 shares to 
366,666,666 shares, by an increase of 33,333,333 shares. The bopp
nus shares eligibility is limited to the shareholders who are regpp
istered in the shareholders register at the close of trading on the 
extraordinary general assembly day, which will be determined 
later by the company’s board.

The Capital Market Authority 
announces imposition of a penalty 
of SR 50.000 (Fifty Thousand Saudi 
Riyals) on AlpRajhi Company for 
Cooperative Insurance due to its 
violation of clause (A) of Article 
(46) of the Capital Market Law and 
Article (25) of the Listing Rules.  
The company failed to announce 
and inform CMA that it got the final approval from the 
Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) on the product 
of Funds Insurance and Engineering Insurance products 
which was later announced on 28/11/2010.

Imposition of a Penalty
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News

Tadawul becomes ISO20000 
Certified as Fourth Stock 

Exchange in the World
Saudi Stock Expp
change (Tadawul) has 
achieved ISO20000 
Certification, as the 
first stock exchange in the MENA region and fourth in the 
world that has been certified. ISO20000 standard specifically 
aimed at IT Service Management describing an integrated set 
of management processes for the effective delivery of services 
to the business and customers.  The scope of this certification 
for Tadawul is distinctive and unique that it included trading, 
depository, market information, reporting, and IT support serpp
vices.  Tadawul has achieved this certification after conducting 
an official audit carried out by an ISO Registered Certification 
Body. This accomplishment shows Tadawul commitment to 
deliver valued and competitive services to the public.

New Tadawul Board Approved by Cabinet
The Cabinet session chaired by Deputy 
Custodian of the Two Holy Mosques 
Prince Sultan bin Abdulaziz Al Saud on 
Monday 24 January 2011, approved a 
new board for the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul), as follows: 

1pMansour AlpMaiman representing Minispp
try of Finance  
2pAbdullah A. AlpHamoudi representing 
Ministry of Commerce and Industry  
3pDr. Abdulrahman AlpHamidy representing 
Saudi Arabian Monetary Agency  
4pBisher M. Bakheet 

5pAhmed AlpKhateeb  
6pTaha A. AlpKuwaiz  
7pAbdulrahman Yahya AlpYahya  
Representing licencend brokerage firms.  
8pEng. Saud M. AlpDaweesh  
9pDr. Sami Mohsen Baroum 
Representing companies listed on Tadawul

CMA Approves the Merger 
of CAAM Saudi Fransi and 

Calyon Saudi Fransi into Fransi 
Tadawul, Amends Its Business 

Profile and Change of Name for 
Fransi Tadawul Company

Calyon Saudi Fransi Limited Company, had requested 
Capital Market Authority to cancel the authorization 
which was issued by the CMA Board of Commissioners 
under Resolution no. 7–43p2007 dated on 8/8/1428H, 
corresponding 21/8/2007, to conduct the securities 
business of Dealing as underwriter and Arranging.  
The CMA Board of Commissioners issued today, Sunpp
day 26/2/1432H, corresponding to 30/1/2011, the appp
proval for cancellation of the authorization for Calyon 
Saudi Fransi Limited Company based on its request.
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

Communication experts believe that specialized economic 
media is very useful in presenting detailed news and 
information about certain issues that interest a certain class 
of readers whether they were specialized or just have some 
concerns about these issues that are scientifically useful. In 
addition, it helps increase financial culture and awareness, and 
it is also important in informing the readers with the latest 
developments and circumstances of the time in which they 
live across the globe by publishing the latest developments 
and economic trends.

In ‘Tadawul’, we always endeavor to give our readers the 
opportunity to come closer and realize different economic 
levels in general, and investment ones in particular through 
subjects that really support what they have of information 
and experience and achieve a larger benefit. Economic media, 
thus, is serious, deep, and targeting in its nature. It is also 
significant in being interested in quality rather than quantity, 
as it is essentially based on scientific writing methods in using 
research and analysis to reach results that are resulted from 
numbers and documented statistics which clearly show the 
current situation, and predict horizons of the future from the 
point of view of experts in different economic fields.

Month after month, and with every new issue we become 
more successful in touching the demands and actual 
requirements of our readers’ interests despite their different 
and various classes and environments. However, what keeps 
the brand of success is, in fact, everybody’s participation in 
presenting the article through specialized participations, then, 
everybody’s participation in giving opinions, consults, and 
targeting reactions.

In fact, talking about economic culture will definitely lead to 
talking about forums, and specialized meetings. We are actually 
showing some of them locally, regionally and internationally, 
briefly conveying the most distinctive discussions in them, 
the most important information, recommendations, and even 
numbers and tendencies, in addition to the magazine’s other 
specialized subjects.

Specialty is useful and interesting, yet it always brings 
forth the challenges in the way of the mediapwork staff, with 
the same amount of the continuous need for information and 
numbers for any researcher and specialized who is eager to 
present the latest and the best.

Useful, Interesting.. & Difficult

Editorial

64
Issue 52 - February 2011



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



Tadawul Landscape  Samba.indd   1 4/4/10   8:50:22 AM


