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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

ال�سعودية  القيادة  اهتمام  حمط  ال�سريف  املكي  احل��رم  ظل  التاريخ،  مر  على 

منذ عهد امللك املوؤ�س�س طيب اهلل ثراه، وتوالت م�ساريع تو�سعته، وتطوير مرافقه، 

وتخطيط املناطق املحيطة به، حتى جاءت اللحظة التي يقف التاريخ عندها فرًحا 

ياأمر بها، وي�سرف �سخ�سًيا  التاريخ  باأكرب تو�سعة ي�سهدها احلرم على مر  م�سروًرا 

لها  وي�سخر  عبدالعزيز،  بن  امللك عبداهلل  ال�سريفني  تنفيذها خادم احلرمني  على 

املال، ويختار لها الرجال، وي�سع ن�سب عينيه اأن يكون التنفيذ كما كان التخطيط 

يليق باملكان، ومكانته يف قلوب امل�سلمني يف كل اأنحاء العامل.

�سا�س لتو�سعة حجمها يزيد على  لقد و�سع خادم احلرمني ال�سريفني حجر الأ

رق��ام هي  جميع التو�سعات التي مرت بامل�سجد احلرام مبرة ون�سف املرة، اأو بلغة الأ

تزيد بن�سبة 150 يف املئة على جميع التو�سعات التي نفذت.

لي�س احلجم وحده ما ميز هذا امل�سروع املبارك، لكن نوعية وجودة التخطيط 

ال�سيخ  ف�سيلة  اأف��اد  كما  عليها  احل�سول  مت  التي  العاملية  وال�ست�سارات  والت�سميم، 

اأنه قربة هلل عز وجل،  اإىل  اإ�سافة  �سالح احل�سني، كل هذا يجعل من هذا امل�سروع 

�سالمية منجًزا جديًدا يف تاريخها  يجعله نربا�سا يف فن املعمار، ي�سجل للعمارة الإ

احلافل.

ا اأن تعلن بعد يومني من هذا احلدث التاريخي تفا�سيل م�سروع  كان مبهًجا اأي�سً

مري خالد الفي�سل،  اإعمار مكة املكرمة على ل�سان �سمو اأمري منطقة مكة املكرمة الأ

وىل، وعلى اعتبارات ثقافية واقت�سادية وتنموية  �سالمية الأ على اعتبارها املدينة الإ

�ستكون حمل اهتمام يف كل تفا�سيل امل�سروع الذي �سي�سيف للعا�سمة املقد�سة اأبعاًدا 

وجهات  اأه��م  من  كواحدة  ت�ستحقه  ال��ذي  القت�سادي  البعد  اأهمها  من  لعل  كثرية 

ن�سان على هذا الكوكب. الإ

�سعد اجلميع بوالد اجلميع وهو يف �سهر ال�سوم واخلري والربكات ي�سيف بهجة 

وروحانية واألًقا لكل معتمر وزائر و�سائم وقائم ي�سلي يف رحاب بيت اهلل العتيق.

و�سيجني اجلميع باأمر اهلل ثمار ذلك كله.

إنتاجية الخير

�
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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 

ف�اك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

ف�اك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

ف�اك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

ف�اك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

ف�اك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

Uس.Ü 26450 � الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�سر

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:

على عك�س ما يراه الكثريون، اأ�سحت 

التحويالت املالية التي ير�سلها املغرتبون 

اإىل بالدهم م�سكلة عاملية حتذر 

املنظمات الدولية من ا�ستمراريتها، 

كونها توؤدي اإىل نزيف العقول، وم�ساكل 

متعلقة باملبالغة يف تقييم �سعر ال�سرف 

احلقيقي، وفقدان القدرة على املناف�سة 

�سواق اخلارجية. يف الأ
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والوعاء  اآلمن  املاذ  أنها  كما  لاستثمارات،  جاذبة  مدينة  املكرمة  مكة  تعد 
االستثماري الذي ال ينضب، خاصة أن القدوم إليها ال ينقطع لتوجه أفئدة أكثر 
من مليار مسلم إلى الكعبة املشرفة يف خمس صلوات يومًيا، كما أن املسلمني 
يتهافتون إليها من كل حدب وصوب لتأدية مناسكهم الدينية يف كل عام، وال 
شك أن التوسعة اجلديدة التي أمر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز بتنفيذها على مساحة تقدر ب�400 ألف متر مربع ستزيد من قدرة 
املدينة على احتواء وجذب استثمارات تقدر مبئات املليارات من الرياالت، فضا 
عن أن ذلك يشكل نقلة كبرى للعاصمة املقدسة نحو مرحلة جديدة من احلركة 

االقتصادية، والطفرة العمرانية املتميزة.

كلمة التحرير

595959



مع مو�سم العودة اإىل املدار�س يتجدد 

هلية،  النقا�س حول ق�سية املدار�س الأ

وما اإذا كانت اجلودة القت�سادية 

منها توازي احلا�سل على اأر�س 

الواقع من حيث اأهميتها وفوائدها، 

وجودة املخرجات التعليمية منها، 

باعتبار ال�سلة التي تربط التعليم 

باقت�ساد الوطن، ومدى ما تعززه تلك 

التداخالت من اأهمية للناجت القومي.

»هذا من ف�سل الرب عز وجل، وهذا ما 

لنا فيه كرم، الكرم للرب عزوجل ثم 

بي وامل�سلمني  لل�سعب ال�سعودي ال�سادق الأ

قاطبة، هذا للم�سلمني قاطبة«.. كلمة 

موجزة خل�س بها خادم احلرمني 

ال�سريفني منهج اململكة يف التي�سري على 

زوار بيت اهلل احلرام، وكر�س بها لثوابت 

اململكة جتاه ما اعتادته نحو بيت اهلل 

احلرام من عناية واهتمام.

أخبار
»تداول« تعايد منسوبيها

أسواق خليجية
دول الخليج وبلدان المغرب العربي..
فرص استثمارية واعدة بحاجة إلى 

تسهيالت

أسواق سعودية
توسعة الحرمين الشريفين

على قدر المسؤولية .. تكون المنجزات

قضية العدد
المدارس األهلية..

الجودة تستلزم الثقة

المجهر
رحلة النقد السعودي

من الجنيه المسكوفي.. إلى الريال الفضي

تقرير
صندوق النقد الدولي..

 المملكة تحقق إنجازات هائلة
على صعيد التنمية االجتماعية

�سهد اقت�ساد اململكة حتوًل كبرًيا يف الن�سف 

الثاين من اخلم�سينيات الهجرية )اأواخر 

الثالثينيات امليالدية ( باكت�ساف النفط عام 

1938م وت�سديره بكميات جتارية منذ عام 

1945م ملواجهة التو�سع القت�سادي العاملي 

الكبري بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.



أخبار - السوق

»األهلي للتكافل« تزيد رأس مالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية
هيئة  اإىل  للتكافل  ه��ل��ي  الأ �سركة  تقدمت 

راأ���س  زي���ادة  على  املوافقة  بطلب  املالية  ال�سوق 

بقيمة  اأولوية  حقوق  اأ�سهم  طرح  خالل  من  مالها 

على  الزيادة  وتقت�سر  ري��ال.   )80.000.000(

�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد  مالك الأ

يحدد  �سوف  الذي  العادية،  غري  العامة  اجلمعية 

لح��ق.  وق��ت  يف  ت��اري��خ��ه  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 

املطروحة  �سهم  الأ وع��دد  الطرح  �سعر  و�سُيحدد 

يوم  ت��داول  نهاية  بعد  ال�سركة  قبل  من  لالكتتاب 

العادية. وبعد درا�سة  العامة غري  انعقاد اجلمعية 

النظامية  املتطلبات  �سوء  يف  الهيئة  من  الطلب 

جميع  على  املطبقة  والنوعية  الكمية  وامل��ع��اي��ري 

مالها،  راأ���س  زي��ادة  بطلب  تتقدم  التي  ال�سركات 

الهيئة قراره رقم )3-25-2011(  اأ�س�در جمل�س 

2011/8/14م  امل��واف��ق  1432/9/14ه�����  وت��اري��خ 

هلي للتكافل  املت�سمن املوافقة على طلب �سركة الأ

اأ�سهم  اإ���س��دار  ن�سرة  تعلن  و�سوف  اأع��اله.  املبني 

ولوية وتتاح للجمهور يف وقت لحق. حقوق الأ

طرح صكوك »أرامكو توتال العربيـة للخدمـات« 
في السوق المحلية

رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

2011/8/14م  املوافق  1432/9/14ه�  وتاريخ   )2011-25-2(

املت�سمن املوافقة على طرح �سكوك ل�سركة اأرامكو توتال العربي�ة 

للخدم�ات، حتدد ال�سركة جممل قيمتها فيما بعد.

�سدار وتتاح للجمهور يف وقت لحق. و�سوف تعلن ن�سرة الإ

�
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»تداول« تعايد منسوبيها
اأقامت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( حفل معايدة ملن�سوبيها 

وبح�سور  املبارك   الفطر  عيد  مبنا�سبة  وذلك  بالريا�س  ال�سركة  مبقر 

دارات. مدراء العموم ومدراء الإ

عيًدا  لهم  ومتنى  باحل�سور،  التنفيذي   املدير  رحب  احلفل  وخالل 

�سعيًدا ، �سائاًل اهلل اأن يتقبل �سيامهم وقيامهم، فيما جرى تبادل التهاين 

والتربيكات بني موظفي ال�سركة.



إدانة مخالف لنظام السوق 
المالية ولوائحه التنفيذية

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية عن �سدور قرار من جلنة ال�ستئناف يف 

2011/8/6م،  1432/9/6ه� املوافق  وراق املالية بتاريخ  منازعات الأ

وذلك يف الدعوى املقامة من هيئة ال�سوق املالية على نبيل بن معي�س بن 

يحيى القحطاين، وقد انتهى منطوق القرار اإىل تاأييد القرار ال�سادر 

وراق املالية القا�سي باإدانة املذكور  من جلنة الف�سل يف منازعات الأ

مبخالفة املادة )49( من نظام ال�سوق املالية واملادتني )2( و)3( من 

للتنمية  ال�سرقية  �سركة  اأ�سهم  تداوله  اأثناء  ال�سوق  �سلوكيات  لئحة 

وت�سمن  2006/12/23م،  حتى  2006/11/21م  من  الفرتة  خالل 

تي: القرار اإيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التف�سيل الآ

1- فر�س غرامة مالية عليه قدرها )100.000( مئة األف ريال عن 

هذه املخالفة.

م�ست�ساَر  والعمل  املحافظ،  واإدارة  الو�ساطة،  مزاولة  من  منعه   -2

ا�ستثمار مدَة خم�س �سنوات.

3- منعه من تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية مدَة خم�س 

�سنوات.

4- منعه من العمل يف ال�سركات التي ُتتداول اأ�سهمها يف ال�سوق مدَة 

خم�س �سنوات. 

كما اأعلنت الهيئة �سدور قرار من جلنة ال�ستئناف يف منازعات 

2011/8/6م، وذلك يف  املوافق  1432/9/6ه�  بتاريخ  املالية  وراق  الأ

بن  نبيل  نف�سه  املواطن  على  املالية  ال�سوق  هيئة  من  املقامة  الدعوى 

تاأييد  اإىل  القرار  منطوق  انتهى  وقد  القحطاين،  يحيى  بن  معي�س 

وراق املالية القا�سي  القرار ال�سادر من جلنة الف�سل يف منازعات الأ

باإدانة املذكور مبخالفة املادة )49( من نظام ال�سوق املالية واملادتني 

)2( و)3( من لئحة �سلوكيات ال�سوق اأثناء تداوله اأ�سهم �سركة تهامة 

حتى  2006/10/2م  من  الفرتة  خالل  العامة  والعالقات  عالن  لالإ

اإيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك  2006/12/27م، وت�سمن القرار 

تي:  على التف�سيل الآ

األف ريال عن  1- فر�س غرامة مالية عليه قدرها )100،000( مئة 

هذه املخالفة.

م�ست�ساَر  والعمل  املحافظ،  واإدارة  الو�ساطة،  مزاولة  من  منعه   -2

ا�ستثمار مدَة خم�س �سنوات.

3- منعه من تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية مدَة 

خم�س �سنوات.

يف  اأ�سهمها  ُت��ت��داول  التي  ال�سركات  يف  العمل  من  منعه   -4

ال�سوق مدَة خم�س �سنوات.

الموافقة على طرح وحدات صندوق 
استثماري طرًحا عاًما

وت��اري��خ   )2011-25-6( رق���م  ق����راره  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  هيئة  جمل�س  اأ���س��در 

�سول واإدارة  1432/9/14ه� املوافق 2011/8/14م املت�سمن املوافقة ل��سركة �سامبا لالأ

�سهم ال�سلع طرًحا عاًما. ال�ستثمار على طرح وحدات �سندوق النفي�س العاملي لأ

تغريم شركة »سدافكو« ٥0 ألف ريال
وتاريخ   )2011-26-4( برقم  ق��راًرا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 

1432/9/21ه� املوافق 2011/8/21م القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها 

غذية  لبان والأ )50.000( خم�سون األف ريال على ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الأ

)�سدافكو(، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة )46( من نظام ال�سوق املالية واملادة 

دراج، اإذ تاأخرت ال�سركة باإبالÆ الهيئة واجلمهور  )25( من قواعد الت�سجيل والإ

يف حينه عن قيامها باإيداع مبالغ مالية باإجمايل 300 مليون ريال �سعودي كوديعة 

مرابحة لدى بنك اخلليج املتحد يف البحرين )طرف ذو عالقة(.

100 ألف ريال غرامة على شركة »مسك«
اأعلنت هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة رقم )2011-26-3( 

مالية  غرامة  بفر�س  القا�سي  2011/8/21م  املوافق  1432/9/21ه���  وتاريخ 

للكابالت  و�سط  الأ ال�سرق  �سركة  على  ريال  األف  مئة   )100.000( مقدارها 

املتخ�س�سة )م�سك(، ملخالفتها الفقرة )اأ( من قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 

2008/06/16م،  املوافق  1429/06/12ه���  بتاريخ  ال�سادر   )2008-22-8(

�سهم  اإذ مل تقم ال�سركة يف حينه بتنفيذ م�سمون القرار ب�ساأن جتميع ك�سور الأ

وبيعها  �سهم  الأ راأ�س مالها يف حمفظة واحدة جلميع حملة  الناجتة عن زيادة 

خالل مدة ل تتجاوز )30( يوًما من تاريخ رفع راأ�س املال.

٥0 ألف ريال غرامة على
شركة الباحة لالستثمار

تعلن هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة رقم )2011-26-5( 

وتاريخ 1432/9/21ه� املوافق 2011/8/21م 

القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها 

على  ريال  األف  خم�سون   )50.000(

والتنمية،  لال�ستثمار  الباحة  �سركة 

امل��ادة  م��ن  )اأ(  ال��ف��ق��رة  ملخالفتها 

)46( من نظام ال�سوق املالية، واملادة 

دراج،  والإ الت�س�جيل  قواعد  من   )25(

الهيئة   Æب��اإب��ال ال�سركة  تقم  مل  اإذ 

احلا�سل  التغيري  عن  واجلمهور 

كان  وال��ذي  اإدارتها  جمل�س  يف 

بتاريخ 2011/06/15م، اإل 

بعد اإغ�الق ال�سوق بتاريخ 

2011/06/18م.

تعلن هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة رقم )2011-26-5( 

1432ه� املوافق 2011/8/21م 

القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها 

على  ريال  األف  خم�سون   )

القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها 

على  ريال  األف  خم�سون   )

القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها 

والتنمية،  لال�ستثمار  الباحة  �سركة 

امل��ادة  م��ن  )اأ(  ال��ف��ق��رة  ملخالفتها 

( من نظام ال�سوق املالية، واملادة 

دراج،  والإ الت�س�جيل  قواعد  من   )

الهيئة   Æب��اإب��ال ال�سركة  تقم  مل  اإذ 

احلا�سل  التغيري  عن  واجلمهور 

كان  وال��ذي  اإدارتها  جمل�س  يف 

2011م، اإل 

بعد اإغ�الق ال�سوق بتاريخ 

م.
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أخبار - الشركات

صناعة البوليمر تشهد اندماج 3 شركات 
بالستيكية في السوق المحلية

�سهدت �سناعة منتجات البوليمر وعبوات 

ت�سدرها  التي  البال�ستيكية  والتعبئة  التغليف 

العام  خالل  من��ًوا  عاملية  اأ�سواق  اإىل  اململكة 

املن�سرم، يف الوقت الذي بلغت ح�سة اململكة 

13% من ال�سوق العاملية للبرتوكيماويات  نحو 

موؤخًرا،  �سدرت  اقت�سادية  تقارير  بح�سب 

حتت  جديد  كيان  ان�سمام  مع  ذل��ك  وتوافق 

�سوق  اإىل  املتطورة«  لل�سناعات  »تكوين  ا�سم 

بعد  اململكة  يف  البال�ستيكية  ال�����س��ن��اع��ات 

اندماج ثالث �سركات عاملة يف القطاع.

»تكوين«  ع��ن  ���س��ادر  �سحفي  بيان  وق��ال 

البرتوكيماويات  اإن��ت��اج  حجم  ارت��ف��ع  :»بينما 

طن،  مليون   70 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل   2010 خ��الل 

خالل  اململكة  يف  البال�ستيك  �سناعة  �سهدت 

اأكرث من مليون و700  العام املن�سرم منًوا بلغ 

بعد  زي���ادة  ي�سهد  اأن  املتوقع  وم��ن  ط��ن،  األ��ف 

بال�ستيكو،  وه��ي  ال��ث��الث  ال�سركات  ان��دم��اج 

واألرتاباك، و�ساف براأ�سمال 300 مليون ريال«.

مدينة  م��ن  تتخذ  التي  »تكوين«  وك��ان��ت 

اخلرب يف املنطقة ال�سرقية مقًرا رئي�سًيا اأعلنت 

�سركتني  على  بال�ستيكو  �سركة  ا�ستحواذ  عن 

البال�ستيكية  ال�سناعات  يف  متخ�س�ستني 

تغيري  قبل  ال�ستهالكية،  وال�سلع  ال�سريعة 

م�سماها بعد الندماج اإىل »تكوين«. 

»األحساء« تنافس على رخصة محجر مواد خام الستغالل الحجر الجيري
ح�ساء للتنمية عن تاأهيلها من  اأعلنت �سركة الأ

قبل وكالة وزارة البرتول للرثوة املعدنية للدخول يف 

ل�ستغالل  خام  مواد  حمجر  رخ�سة  على  املناف�سة 

قامت  وقد  �سمنت،  الأ �سناعة  يف  اجلريي  احلجر 

وكالة  قبل  م��ن  امل��ق��ررة  ال��ر���س��وم  ب��دف��ع  ال�سركة 

دعوة  وثيقة  على  للح�سول  املعدنية  للرثوة  الوزارة 

بتاريخ  ال�سركة  مقر  اإىل  وو�سلت  العرو�س،  تقدمي 

2011/08/21م. 

ال���وزارة  لوكالة  تقدمت  ق��د  ال�سركة  وك��ان��ت 

احل�سول  ملناف�سة  التاأهيل  بطلب  املعدنية  للرثوة 

خام  ل�ستغالل  خ��ام  م���واد  حمجر  رخ�سة  على 

وقامت  ���س��م��ن��ت،  الأ �سناعة  يف  اجل���ريي  احل��ج��ر 

لها  امل�ساحبة  واملرفقات  التاأهيل  كرا�سة  بتعبئة 

وذلك  املعدنية  للرثوة  الوزارة  وكالة  متطلبات  وفق 

بتاريخ 2008/08/13م.

زيادة ح�ستها يف  اإىل  الندماج  »تكوين« عرب  وت�سعى 

غذية  الأ لتغليف  املخ�س�سة  �ستايرين  البويل  بوات  �سوق 

والع�سائر،  وم�ستقاتها  ل��ب��ان  الأ تعليب  يف  وامل�ستخدمة 

وقوارير PET البال�ستيكية التي قدر حجم الطلب عليها يف 

2009م باأكرث من 144 األف طًنا.

»موبايلي« تطلق أول متجر لتطبيقات الهاتف المتحرك في المملكة
موؤخًرا  »موبايلي«  ات�سالت  احتاد  �سركة  اأعلنت 

نرتنت  عن اإطالق اأول متجر خا�س بالتطبيقات على الإ

باململكة، يحتوي على كافة تطبيقات الهاتف املتحرك 

وغريها،  ال�سفر  خ��ب��ار،  الأ الت�سلية،  ل��ع��اب،  الأ مثل 

جهزة التي  وتتوافق هذه التطبيقات مع العديد من الأ

بالك  �سيمبيان،  اأن��دروي��د،  ت�سغيل  نظام  على  تعمل 

بريي، ويندوز موبايل، وجافا.

تطبيقات  على  احل�����س��ول  اإن  موبايلي  وق��ال��ت 

ملا  وذلك  �سهولة،  اأكرث  بات  اليوم  املتحركة  الهواتف 

من  الكثري  على  للتطبيقات«  موبايلي  »متجر  يحتويه 

تطبيقات  تتبعها  اأوىل  كخطوة  املجانية  التطبيقات 

مدفوعة ومميزة تنا�سب العديد من الهواتف املتحركة 

لكافة عمالء موبايلي. 

واأو���س��ح��ت م��وب��اي��ل��ي اأن��ه��ا وف���رت ط��رق��ا �سهلة 

من  للتطبيقات  موبايلي  متجر  اإىل  للدخول  ومب�سطة 

الرابط  عرب  نرتنت  الإ �سبكة  على  املتجر  موقع  خالل 

واختيار   )http://www.mobily.com.sa/apps(

التطبيق املف�سل ثم و�سع رقم املوبايل لت�سل امل�سرتك 

بعد ذلك ر�سالة ن�سية برابط يحتوي على التطبيق. 

توفري  �سبيل  يف  موبايلي  من  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

من  بالعديد  م�سرتكيها  حياة  واإث���راء  مبتكرة  حلول 

ملحة،  �سرورة  ن  الآ اأ�سبحت  التي  الهامة  املحتويات 

اأي تطبيق من خالل  ن احل�سول على  اأ�سبح الآ حيث 

واقًعا  اأم���ًرا  مكان  اأي  ويف  وق��ت  اأي  يف  واح��د  متجر 

وملمو�ًسا.

جوائز  �سابق  وقت  يف  �سلمت  قد  موبايلي  وكانت 

األف   90 البالغة  املوبايل(  برامج  )مطوري  م�سابقة 

حتفيز  بهدف  ج��اءت  وال��ت��ي  ف��ائ��زي��ن،  لثالثة  دولر 

حمرتيف وهواة تطوير برامج الهاتف املتحرك لإطالق 

اإنتاج  على  حتفزهم  التي  املبدعة  فكارهم  لأ العنان 

تطبيقات جديدة تتوافق مع قيم املجتمع، �سعًيا منها 

وتطبيقاتهم  باأفكارهم  العربي  املحتوى  اإث��راء  نحو 

املتطورة، حيث مت منح اجلوائز بناء على التطبيقات 

امل�سابقة على  اأكرث ت�سويت على موقع  احلا�سلة على 

ال�سروط  ا�ستوفت  تطبيق   100 ب��ني  م��ن  ن��رتن��ت  الإ

حكام، علًما باأن موبايلي قد عقدت يف �سهر مايو  والأ

املا�سي »موؤمتر موبايلي ملطوري التطبيقات« بالريا�س 

املطورين من  ت�ساند  لو�سع خارطة طريق  يف حماولة 

الهاتف املتحرك  الهواة واملطورين لتطبيقات  خاللها 

اإىل اإيجاد حلول ت�سمن مردوًدا مادًيا لهم من خالل 

ا�ستقطاب مطورين عامليني وعقد برامج تدريبية عاملًيا 

والت�سويق ملطوري اململكة عامليا، حيث حتمل موبايلي 

على عاتقها اإثراء �سوق التطبيقات العربية من خالل 

بالتطبيقات  خا�س  �سوق  واإن�ساء  املطورين  حتفيز 

باململكة ي�سهل من خالله ت�سويق التطبيقات، وكذلك 

اإتاحة الفر�سة لتبادل املعرفة فيما بينهم خللق مناخ 

بداع والبتكار. جيد من الإ
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بنك الرياض يجدد تعاونه مع 
مؤسسة التمويل الدولية لدعم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مع  القائمة  ال�سراكة  اتفاقية  الريا�س  بنك  جدد 

البنك  جمموعة  »ع�سو   IFC الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  لدعم  والهادفة  الدويل« 

والنا�سئة يف اململكة، عرب م�ساندة اأ�سحابها يف اكت�ساب 

دارية واملالية وتطويرها. املهارات الإ

وياأتي جتديد اتفاقية التعاون بني الطرفني والتي 

لبنك  التنفيذي  الرئي�س  من  كل  عليها  بالتوقيع  قام 

التمويل  موؤ�س�سة  ورئي�س  الق�سيبي،  ط��الل  الريا�س 

ال�سرق  مبنطقة  ول  الأ وامل�����س��وؤول  اململكة  يف  الدولية 

و�سط و�سمال  اإفريقيا وليد بن عبدالرحمن املر�سد  الأ

املتوا�سلة  ال��ري��ا���س  بنك  ج��ه��ود  �سمن  ب��ال��ري��ا���س، 

لتقدمي �سبل الدعم احليوي وامل�ساندة لقطاع املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة.

الثانية  الن�سخة  تد�سني  التفاقية  مبوجب  و�سيتم 

واملخ�س�س  املتكامل  ل��ك��رتوين  الإ املوقع  من  امل��ط��ّورة 

والذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  اأ�سحاب  خلدمة 

بعد  وذل��ك  2007م،  عام  وىل يف  الأ ن�سخته  اإط��الق  مت 

من  بالعديد  وتدعيمه  التعديالت  من  �سل�سلة  اإج��راء 

»السريع« تدشن مجمع
»ذا هوم ستايلز« المتكامل بجدة

د�سنت جمموعة ال�سريع التجارية ال�سناعية 

ولوازمها  للمفرو�سات  �ستايلز«  هوم  »ذا  جممع 

تقارب  م�ساحة  على  م��ول«  »اأي��ة  يف جدة مبجمع 

مليون   25 بقيمة  با�ستثمار  مربع  مرت  اآلف   7

ال�ستثمارية  ال�سركة  خطط  �سمن  وذلك  ريال، 

التو�سعية املتنوعة. 

�سالح  للمجموعة  امل��ن��ت��دب  الع�سو  وق���ال 

ال�����س��ري��ع: »ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم ب��اف��ت��ت��اح ب��اك��ورة 

ا�ستثمارات املجموعة يف جتارة التجزئة انطالًقا 

اململكة  يف  املتزايد  الطلب  حلجم  اإدراك��ن��ا  من 

على املفرو�سات املنزلية ولوازمها. ونتطلع بثقة 

وثبات نحو اقت�ساد وطننا احلبيب ونراهن عليه 

هوم  »ذا  مب�سروع  انطلقنا  وق��د  منلك.  ما  بكل 

باخلري يف خطوة  مب�سًرا  �سيكون  الذي  �ستايلز« 

اأوىل لفتتاح فروع اأخرى يف اململكة«.

اأروقته منتجات  �ستايلز« يف  وي�سم »ذا هوم 

اإىل  اإ�سافة  وامل��وك��ي��ت،  ال�سجاد  م��ن  املجموعة 

اإىل  النوم  غرف  من  اأنواعها  بجميع  املفرو�سات 

اأق�سام  على  املعر�س  ويحتوي  واجللو�س.  الطعام 

املنزل  واك�س�سوارات  وكماليات  قم�سة  بالأ خا�سة 

بالبطانيات،  خا�س  ق�سم  جانب  اإىل  املختلفة، 

�سبانية. التي حتمل عالمة مورا الإ

خالل  م��ن  »�سنحر�س  ال�����س��ري��ع:  واأ���س��اف 

اإن�ساء املجمع على تقدمي جتربة فريدة يف  فكرة 

همية اأن يتعرف زبائننا  الت�سوق، واأعتقد اأنه من الأ

املجموعة  منتجات  تقدمه  م��ا  على  اململكة  يف 

اأعلى  ي�سمن  ا  خا�سً طابًعا  حتمل  ت�ساميم  من 

م�ستويات الراحة والقيمة التي ل ت�ساهى«.

املحتوى  �سملت  والتي  النوعية  �سافية  الإ املزايا 

يف  مبا  ل��ك��رتوين  الإ املوقع  يف  الفنية  واجلوانب 

والتي  للموقع،  اإجنليزية  ن�سخة  اإط��الق  ذل��ك 

ال�سغرية  املن�ساآت  اأ�سحاب  من  زواره  �ستمنح 

وتطوير  لتح�سني  م�سافة  قيمة  وامل��ت��و���س��ط��ة 

مهاراتهم  وت��دع��م  الح��رتاف��ي��ة،  ممار�ساتهم 

وحتفيزهم  وتنميتها  اأعمالهم  ملزاولة  املهنية 

�سواق جديدة. للو�سول لأ

وقال الرئي�س التنفيذي لبنك الريا�س طالل 

الق�سيبي: »اإن النهو�س بقطاع املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة الواعد ي�ستدعي م�ساندتها بباقة من 

احتياجاتها  مع  تتوافق  التي  التدريبية  الربامج 

ميّكنها  ال��ذي  النحو  على  تطّورها  ومتطلبات 

واأرباحها،  مبيعاتها  وحجم  باأدائها  النمو  من 

جتمع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  اإقامة  عرب  وذل��ك 

املن�ساآت  بتطوير  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني 

ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سوق ال�سعودية«.

التمويل  موؤ�س�سة  رئي�س  ذك��ر  جانبه  م��ن 

ال�سراكة  اأن  املر�سد  وليد  اململكة  يف  الدولية 

التمويل  وموؤ�س�سة  الريا�س  بنك  بني  والتعاون 

لتطوير  اأهدافها،  حتقيق  يف  م�ستمرة  الدولية 

وتنمية اأعمال املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

عبدالعزيز بن نا�سر ال�سريع، رئي�س جمل�س اإدارة  جمموعة ال�سريع التجارية

مؤسسة التمويل الدولية لدعم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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أخبار - عربية

الخطوط السعودية تتسلم الطائرة الخامسة من طراز إيرباص 321أ
ال�سعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط  ت�سلمت 

الطائرة اخلام�سة من طراز اإيربا�س 321اأ، من 

ه�ذا  من  �سرائها  على  تعاقدت  طائرة   15 اأ�سل 

هي:  مقعًدا   165 املقعدية  �سعتها  وتبلغ  الطراز، 

20 اأفق و145 �سيافة.

ال�سعودية  اخل��ط��وط  ع��ام  م��دي��ر  واأو���س��ح 

املهند�س خالد بن عبداهلل امللحم اأن »ال�سعودية« 

اأهلت 457 قائد طائرة خالل العامني املا�سني 

�سطول اجلديد من طراز  للعمل على طائرات الأ

عددها  يبلغ  التي  اأ  و330   321/320 اإيربا�س 

ن 45 طائرة،  62 طائرة دخلت اخلدمة حتى الآ

التدريب  يف  الواحد  الطيار  تاأهيل  اأن  مفيًدا 

من  ي�ستغرق  اأخ��رى  اإىل  طائرة  من  النتقايل 

يخ�س  »فيما  وق��ال  اأ�سهر،  ثالثة  اإىل  �سهرين 

النتهاء من  اأ فقد مت   320 يربا�س  الإ طائرات 

قائد  م�ساعد  و165  طائرة  قائد   202 تدريب 

م�ساعد  و46  طائرة  قائد   52 وهناك  الطائرة 

قائد طائرة حتت التدريب«.

يربا�س  الإ طائرات  يخ�س  »فيما  واأ�ساف 

م�ساعد  و41  قائد طائرة   49 درب  فقد  اأ   330

قائدي طائرة حتت  ثالثة  وهناك  قائد طائرة 

التدريب، ومن املتوقع اأن يوؤهل 26 قائد طائرة 

اأي��دي  على  2011م  احل��ايل  العامل  نهاية  قبل 

جهزة  الأ على  التدريب  بني  موزعني  مدرًبا   29

اخل��ط  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي  وال��ت��دري��ب  الت�سبيهية 

يربا�س 320 اأ و11 مدرًبا لطائرات  لطائرات الإ

يربا�س 330 اأ«. الإ

و�سول  اكتمال  اإىل  امللحم  املهند�س  واأ�سار 

للطائرات اجلديدة  الت�سبيهية  جهزة  الأ وتركيب 

مري �سلطان لعلوم الطريان، ومنها  يف اأكادميية الأ

اأ،   320 يربا�س  الإ لطائرات  متحركان  جهازان 

»فيما  وقال  اأ،   330 يربا�س  الإ لطائرات  وجهاز 

التي مت ا�ستالمها من طراز  بلغ عدد الطائرات 

طائرات  و8  طائرة   37 اأ   321 اأ/   320 اإيربا�س 

عدد  ي�سبح  وبذلك  اأ،   330 اإيربا�س  طراز  من 

�سطول من طراز اإيربا�س 45 طائرة جديدة«. الأ

دواجن الوطنية تستأجر مشروع إنتاج الدواجن من القصيم الزراعية
يرفع طاقتها اإلنتاجية إىل 800 ألف طائر يومًيا

الق�سيم  �سركة  م�سروع  ل�ستئجار  ع��ق��ًدا  الوطنية  دواج���ن  وقعت 

نتاجية  الإ الطاقة  من  �سريفع  والذي  الدواجن،  باإنتاج  اخلا�س  الزراعية 

قدرها  بزيادة  يومًيا  طائر  األف   800 من  كرث  لأ لت�سل  الوطنية  لدواجن 

 150 يجار  الإ عقد  قيمة  وتبلغ  حاليًّا،  ال�سركة  تنتجه  عما  طائر  األف   240

مليون ريال مق�سمة على 15 عاًما قابلة للتجديد �ستقوم من خالله دواجن 

الق�سيم  ل�سركة  التابع  ال��دواج��ن  م�سروع  من�ساآت  با�ستخدام  الوطنية 

ع�سرة  وث��الث  اإنتاج  م��زارع  واأرب��ع  تربية  مزرعتي  واملت�سمن  الزراعية، 

و�ستقوم  املن�ساآت،  لهذه  التابعة  اخلدمات  ملباين  �سافة  بالإ لحم  مزرعة 

دواجن الوطنية بتوظيف خرباتها الكبرية يف اإنتاج الدواجن وبي�س املائدة؛ 

يف  املقامة  وامل��زارع  نتاج  الإ خطوط  لت�سغيل  عاًما  وثالثني  لثالثة  املمتدة 

امل�سروع اجلديد.

وقال الدكتور حممد بن �سليمان الراجحي الرئي�س التنفيذي لدواجن 

الوطنية اإن هذا امل�سروع ياأتي �سمن خطة ال�سركة مل�ساعفة حجم اإنتاجها 

من منتجات الدجاج لتلبية الطلب املتزايد يف ال�سوق املحلية على منتجات 

جديدة  وظيفية  ا  فر�سً �ستخلق  التو�سعة  اأن  اإىل  م�سريا  الوطنية،  الدواجن 

منها،  ك��رب  الأ الن�سيب  وال�سابات  ال�سباب  من  ال�سعودية  للكوادر  �سيكون 

التي  واملهن  الوظائف  ل�سعودة  الرامية  ال�سركة  اأهداف  مع  ذلك  ليتما�سى 

كان يندر وجود الكوادر ال�سعودية فيها. 

الق�سيم  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املهو�س  عبداهلل  قال  جانبه  من 

تقدمت  عرو�س  ع��دة  بني  من  الوطنية  دواج��ن  اختيار  مت  اإن��ه  الزراعية 

عاًما  وثالثني  ثالثة  من  كرث  لأ املمتدة  خلربتها  وذلك  امل�سروع،  ل�ستئجار 

وللمهنية  و�سط،  الأ ال�سرق  منتج يف  كاأكرب  املحلي  الدواجن  �سوق  ريادة  يف 

ال�سركة  لدى  املتميزة  داري��ة  والإ الفنية  والكوادر  عليها  للقائمني  العالية 

باإمكانات كبرية  ال�سوق  الذي جعلها ت�سري بروؤية وا�سحة نحو قيادة  مر  الأ

حملًيا واإقليمًيا. 

يومياًّ،  بي�سة  ومليون  األف طائر   575 من  اأكرث  الوطنية  دواجن  وتنتج 

قليمية مبنتجات عالية اجلودة من خالل اأكرث  �سواق املحلية والإ تزود بها الأ

من ع�سرين فرًعا داخل اململكة ووكالء وموزعني يف دول اخلليج.

اجلدير بالذكر اأن الدواجن املنتجة حملًيا ل تغطي �سوى 45 يف املائة 

الدجاج  من  الباقية  الن�سبة  تغطية  يتم  املحلية،بينما  ال�سوق  حاجة  من 

امل�ستورد، بينما هناك اكتفاء بالن�سبة للبي�س حيث تغطي ال�سركات املحلية 

حاجة ال�سوق كاملة.
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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين األردن ودول مجلس التعاون الخليجي
ردن��ي��ة  الأ العامة  ح�����س��اءات  الإ دائ���رة  اأعلنت 

ردن ودول جمل�س  ارتفاع حجم التبادل التجاري بني الأ

املا�سي  مايو  �سهر  نهاية  حتى  اخلليجي  التعاون 

بالجتاهني مقارنة بالفرتة ذاتها من 2010م.

وبح�سب بيانات الدائرة ال�سهرية حول التجارة 

ال�سادرات  قيمة  يف  الرتفاع  ن�سبة  فاإن  اخلارجية 

بلغت 309.5 ماليني دينار بن�سبة تقدر بنحو %6.4 

مقابل 290.7مليون دينار لفرتة املقارنة ذاتها.

وجاءت اململكة يف مقدمة الدول اخلليجية من 

دينار  مليون   172 مبقدار  ال�سادرات  قيمة  حيث 

مارات 59.7 مليون دينار فالكويت 44.7 مليون  والإ

 9.1 وع��م��ان  دي��ن��ار  مليون   17.6 قطر  ث��م  دي��ن��ار 

ماليني دينار واأخريا البحرين 6.4 ماليني دينار.

ردن���ي���ة اإىل دول  اأب���رز ال�����س��ادرات الأ وت��ع��د 

لبان  والأ احلية  غنام  الأ اخلليجي  التعاون  جمل�س 

والدقيق  والتوابل  والبهارات  والع�سل  ج��ب��ان  والأ

والزيوت النباتية وامل�سنوعات الغذائية والع�سري 

واجلرانيت  وال��رخ��ام  احلجر  ومنتجات  والتبغ 

�سمدة  والأ الع�سوية  واملركبات  الكيماوية  وامل��واد 

الب�سرية  دوي��ة  والأ البيطرية  واللقاحات  دوي��ة  والأ

وم�ستح�سرات  ح��ب��ار  والأ وامل��وا���س��ري  ن��اب��ي��ب  والأ

ال�سحي  وال���ورق  احل�سرية  وامل��ب��ي��دات  التجميل 

وال�سجاد  املن�سوجة  وغ��ري  املن�سوجة  قم�سة  والأ

اأما  ثاث اخل�سبي،  حذية وق�سبان احلديد والأ والأ

بن�سبة  ارتفعت  فقد  اخلليج  دول  من  امل�ستوردات 

47% اىل 1.4 مليار دينار.

حيث  من  اخلليجية  الدول  اململكة  وت�سدرت 

دينار  مليار   1.2 بلغت  التي  امل�ستوردات  قيمة 

ماليني   109 املتحدة  العربية  م���ارات  الإ تبعتها 

 28 والكويت  دينار  مليون   87 فالبحرين  دينار 

مليون دينار وقطر 6.6 ماليني دينار وعمان 5.1 

ماليني دينار.

والزيوت  النفطية  وامل�ستقات  النفط  ويت�سدر 

جانب  اإىل  امل�����س��ت��وردات  اأب���رز  الت�سحيم  وزي���وت 

واأ�سطوانات  احلديدية  واملنتجات  التكييف  اأجهزة 

وامل�سنوعات  النخيل  وزيوت  الغذائية  واملواد  الغاز 

املعدنية  وامل��ي��اه  وال��ع�����س��ري  وامل��ع��ل��ب��ات  ال�سكرية 

احلام�سية  واملواد  البورتالندي  �سمنت  والأ والكل�س 

ملنيوم. والف�سفوريك وال�سفائح املعدنية والأ

 إنتاج النفط العماني
يرتفع والصادرات تتراجع 

في النصف األول
�سلطنة  اإنتاج  ارتفاع  العمانية  املالية  لوزارة  بيانات  اأظهرت 

وىل من 2011 لكن  �سهر ال�ستة الأ عمان من النفط اخلام 3% يف الأ

ول من 2010. ال�سادرات تراجعت 1.8% مقارنة بالن�سف الأ

الفرتة  140.11 مليون برميل من اخلام يف  واأنتجت عمان 

اإىل  نتاج اليومي  30 يونيو، لريتفع متو�سط الإ اإىل  اأول يناير  من 

878 األفا و800 برميل يوميا من 856 األفا و700 برميل يوميا يف 

الفرتة ذاتها من 2010.

اأوبك  منظمة  يف  الع�سو  غري  ال�سلطنة  �سادرات  وتراجعت 

اإىل 131.17 مليون برميل من 133.56 مليون مما ينبئ بزيادة 

الطلب املحلي اأو التخزين.

اليابان  اإىل  املبيعات  اأحجام  يف  ح��ادة  تراجعات  واأبطلت 

والهند وكوريا  ال�سني  اإىل  املبيعات  اأثر حت�سن  وتايوان  وتايالند 

اجلنوبية.

ورفعت عمان متو�سط اإنتاج اخلام من 865 األفا و600 برميل 

يوميا يف مايو اإىل 876 األف برميل يوميا يف يونيو.

يونيو  يف  للربميل  دولر   116.51 البيع  �سعر  متو�سط  وبلغ 

مقارنة مع 108.95 دولرات يف مايو و100.39 دولر يف اأبريل.

وقالت احلكومة اإن متو�سط �سعر بيع اخلام العماين للن�سف 

ارتفاًعا من  للربميل  دولًرا   94.88 بلغ  العام احلايل  ول من  الأ

77.57 دولًرا يف الفرتة ذاتها من 2010.

واأظهرت البيانات ارتفاع اإنتاج �سلطنة عمان من الغاز 6 % 

على اأ�سا�س �سنوي اإىل 16.875 مليار مرت مكعب.

 مصر تتفق على توريد
الغاز لألردن

ردين على التفاق اخلا�س ببيع الغاز امل�سري  وافق جمل�س الوزراء الأ

�سعار اجلديدة. ردن مبوجب الأ لالأ

ردين وزير الطاقة والرثوة املعدنية الدكتور  الوزراء الأ وفو�س جمل�س 

خالد طوقان لتوقيع التفاقية مع اجلانب امل�سري، حيث من املتوقع اأن يتم 

ردن فور توقيع التفاقية اجلديدة. اإعادة �سخ الغاز امل�سري لالأ

الطبيعي  بالغاز  للتزود  اأي�سا خيارات عدة  ردنية  الأ وتدر�س احلكومة 

من بع�س الدول اأبرزها رو�سيا وقطر اإىل جانب الغاز امل�سري وذلك لتجنب 

ردن. انقطاع اإمدادات الغاز لالأ
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أخبار - عالمية

بايدن يطمئن الصين بأن الواليات المتحدة لن 
تتخلف أبًدا عن تسديد ديونها

جوزف  م��ريك��ي  الأ الرئي�س  نائب  �سعى 

اأوىل  بكني،  طماأنة  اإىل  جديدة  مرة  بايدن 

بتاأكيده  لوا�سنطن،  الدائنة  جنبية  الأ الدول 

اأب��دا عن  تتخلف  »ل��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 

ت�سديد ديونها«.

»مل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  بايدن  واأك��د 

ولن تتخلف اأبًدا عن ت�سديد ديونها«، وذلك 

�سمح  الكونغر�س  اتفاق يف  اإىل  التو�سل  بعد 

بتفادي كارثة تخلف اأكرب اقت�ساد عاملي عن 

ت�سديد الديون.

اأن  على  ال�سياق  ه��ذا  يف  ب��اي��دن  و���س��دد 

مثل لال�ستثمار«  »الوليات املتحدة تبقى اخليار الأ

على الرغم من ال�سعوبات التي تواجهها حالًيا.

وقد اأبدت ال�سني من جهتها قلًقا كبريا بعد 

اأن خف�ست وكالة الت�سنيف الئتماين �ستاندارد 

اأند بورز عالمة الوليات املتحدة، وبعد اأن دعت 

عن  للكف  املتحدة  الوليات  الر�سمية  ال�سحافة 

العي�س فوق م�ستوى اإمكانياتها.

لدى  جياوباو  وي��ن  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 

جًدا  وا�سحة  ر�سالة  »نقلتم  بايدن:  ا�ستقباله 

ال��ولي��ات  اأن  مفادها  ال�سيني  ال�سعب  اإىل 

املتعلقة  والتزاماتها  بوعودها  �ستفي  املتحدة 

�سي�سون  ذلك  اأن  موؤكدا  ال�سيادي«،  بدينها 

مريكية. من وال�سيولة وقيمة ال�سندات الأ الأ

ميركل تستبعد أن تكون 
السندات األوروبية المشتركة 

حاًل ألزمة الديون
ملانية  الأ امل�ست�سارة  ا�ستبعدت 

ال�سندات  ت�سهم  اأن  مريكل  اأجنيال 

يف  »يوروبوندز«  امل�سرتكة  وروبية  الأ

دول  يف  الراهنة  ال��دي��ون  اأزم���ة  ح��ل 

اليورو.

الثانية  القناة  م��ع  مقابلة  ويف 

ملاين »زد دي اإف« قالت  بالتلفزيون الأ

لن  الراهنة  زم���ة  الأ حل  اإن  مريكل 

يكون ممكًنا من خالل اليوروبوندز.

غري اأن مريكل قالت  »ل اأعرف 

ما اإذا كان علينا تطوير اأنف�سنا يف امل�ستقبل البعيد«.

واأ�سافت امل�ست�سارة: »اأن �سندات اليوروبوندز تعد على اأي حال يف الوقت الراهن 

، اإذ اإنها �ستوؤدي اإىل وحدة ديون ل اإىل وحدة ا�ستقرار«.
بال�سبط الطريق اخلطاأ

ملاين خالل الربع الثاين من العام احلايل،  وفيما يتعلق برتاجع منو القت�ساد الأ

اأعربت مريكل عن اعتقادها باأن اقت�ساد بالدها ل يواجه خطر الركود رغم نتائج 

هذه الفرتة من العام.

ملانية قولها: »ل اأرى �سيًئا ي�سري اإىل حدوث ركود يف اأملانيا،  واأكدت امل�ست�سارة الأ

لكن هناك واجبات على املدى البعيد يتعلق اأكرثها بالق�ساء على الديون«.

بكاملها  اأوروبا  اليورو من جذورها وجعل  اأزمة  باإ�سالح  وطالبت مريكل 

قادرة على املناف�سة، وحثت منطقة اليورو بالتعاون يف هذا ال�ساأن ب�سكل اأكرب 

ن. مما هو عليه الآ

ملياردير سنغافوري يشتري 
حصة في شركة مكالرين

يف  �سخمة«  »ا�ستثمارات  ليم  بيرت  ال�سنغافوري  امللياردير  �سخ 

ح�سبما  الريا�سية،  ال�سيارات  ل�سناعة  الربيطانية  ماكالرين  �سركة 

�سيويني لدخول عامل  عمال الآ قالت ال�سركة، مع حترك كبار رجال الأ

الريا�سة الدولية.

نرتنت، قالت ماكالرين  جاء ذلك يف بيان �سدر على موقعها على الإ

اإدارة ال�سركة »ب�سكل فوري«. ومل تك�سف  اإن ليم �سين�سم اإىل جمل�س 

 ال�سركة، التي متلك فريًقا ي�سارك يف م�سابقات فورمول 1، عن حجم 

ا�ستثمار ليم فيها.

وقال الرئي�س التنفيذي ملكالرين رون ديني�س: »اإن �سجل بيرت ليم 

يف اآ�سيا كرجل اأعمال يحظى باحرتام كبري ي�سيف مزيًدا من اجلودة 

الوقت  هذا  يف  التناف�سية  عالية  عمال  الأ بيئة  يف  اإدارتنا  جمل�س  اإىل 

املثري لل�سركة«.
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رئيس كومرتس بنك يدعو لتعيين وزير مالية لالتحاد األوروبي
اإن  بنك  لكومرت�س  التنفيذي  الرئي�س  قال 

لالحتاد  مالية  وزي��ر  تعيني  اإىل  تدعو  احل��اج��ة 

وروب������ي م��ع م��ن��ح��ه ���س��ل��ط��ات ع��ل��ى ���س��رائ��ب  الأ

ع�����س��اء، وذل���ك للخروج  ال���دول الأ وم��ي��زان��ي��ات 

مبنطقة اليورو من اأزمة ديونها.

وقال مارتن بل�سينج »نحتاج اإىل وزير مالية 

اأوروبي حقيقي ميلك ال�سلطات املنا�سبة«.

ملانية  الأ احلكومة  متلك  الذي  بل�سينج  وقال 

مالية  وحدة  ا�ستحداث  »مع  بنكه:  من  باملئة   25

�سلطات  �سحب  ح��ق  بروك�سل  متلك  اأن  ينبغي 

امليزانية من الدول التي ل تلتزم بالقواعد، ينبغي 

واإقامة  اخلا�سة  �سرائبها  فر�س  حق  متلك  اأن 

�سدار �سندات«. وكالة ديون م�سرتكة لإ

جراءات  وقال الرئي�س التنفيذي اإن حزمة الإ

التي اقرتحها الرئي�س الفرن�سي نيكول �ساركوزي 

ملانية اأجنيال مريكل ل تكفي. وامل�ست�سارة الأ

وقال بل�سينج اإن العودة اإىل العمالت الوطنية 

قامة وحدة مالية، لكن  البديل الوحيد لإ �سيكون 

اقت�سادي  انهيار  اإىل  �سيقود  اليورو  عن  التخلي 

و�سيا�سي يف اأوروبا.

وقال »اإذا خل�سنا اإىل ا�ستنتاج مفاده اأننا ل 

ن�ستطيع رغم كل اجلهود اإيجاد اإطار عمل قانوين 

من  نخجل  األ  فينبغي  املوحدة  لعملتنا  و�سيا�سي 

التخلي عن اليورو«.

أوباما يتهم الكونجرس بتعطيل 
تعافي االقتصاد األمريكي

اأوباما  مريكي باراك  اتهم الرئي�س الأ

القت�سادي  التعايف  بتعطيل  الكوجنر�س 

مريكي عن طريق منع اإجراءات »ميليها  الأ

عمل  ف��ر���س  �ستوفر  اإن��ه��ا  ق��ال  امل��ن��ط��ق«، 

وت�ساعد على النمو.

�سجلت  ت�سريحات  يف  اأوب��ام��ا  وق��ال 

اأثناء جولة يف اإيلينوي واأذيعت خالل عطلته 

يف مارثز فاين يارد بولية ما�سات�سو�ست�س: 

اإن م�ساريع قوانني معطلة للبناء والتجارة 

دفعة  تعطي  اأن  ميكن  ج����ور  الأ و�سريبة 

لالقت�ساد.

خطابه  يف  م��ري��ك��ي  الأ الرئي�س  وق��ال 

���س��ب��وع��ي وال����ذي ي��ب��ث على  ذاع�����ي الأ الإ

البع�س يف  رف�س  القوانني هو  تلك  اإقرار  الذي مينعنا من  الوحيد  ال�سيء  ا  »اأي�سً نرتنت:  الإ

الكوجنر�س اأن ي�سعوا البلد يف مرتبة اأعلى من احلزب، تلك هي امل�سكلة يف الوقت الراهن، 

هذا هو ما يعطل البلد«.

عادة انتخابه قد تتوقف على قدرته  ويف ظل ن�سبة بطالة فوق ال�9 %، فاإن اآمال اأوباما لإ

مريكي يف الجتاه ال�سحيح، لكنه يتعر�س لنتقادات  على اإقناع الناخبني باأنه يقود القت�ساد الأ

ثرياء قرب بو�سطن يف وقت يعاين فيه  لق�سائه عطلة يف مارثز فاين يارد، وهي جزيرة يوؤمها الأ

مريكيني،  نحو 14 مليون اأمريكي من البطالة رغم اأن مثل تلك العطالت اأمر معتاد للروؤ�ساء الأ

و�سبق اأن اأم�سى اأوباما عطالت يف مارثز فاين يارد يف اأغ�سط�س اآب من 2010 و2009.

باأن الوليات املتحدة مل ت�سرتد عافيتها بالكامل بعد، وقال »منر  اأوباما  اأقر  ويف كلمته 

النا�س  النا�س يف وا�سنطن  اأن يقوم  بوقت ع�سيب حالًيا خرجنا من ركود فظيع لذا نحتاج 

الذين وظيفتهم التعامل مع م�ساكل البالد، النا�س الذي انتخبتموهم خلدمتكم نحتاجهم اأن 

مور«. ينحوا خالفاتهم جانًبا لإجناز الأ

مريكي يف حني ي�سيطر الدميقراطيون على  وي�سيطر اجلمهوريون على جمل�س النواب الأ

جمل�س ال�سيوخ، وكان �سجال مرير بني احلزبني على خف�س العجز قد دفع البلد اإىل حافة 

التخلف عن �سداد ديون، واأوقد �سرارة خف�س للت�سنيف الئتماين.

ارتفاع ملحوظ في 
مبيعات فولكس فاجن

نتاج ال�سيارات يف اأوروبا  اأعلنت �سركة فولك�س فاجن لإ

م�ستوى  على  مبيعاتها  يف  ملحوًظا  ارتفاًعا  حققت  اأنها 

�سهر  العامل خالل الأ

ال�سبعة املا�سية.

وذك�������������������رت 

ف��ول��ك�����س ف���اج���ن، 

�سركة  اأك���رب  ث��ال��ث 

نتاج ال�سيارات يف  لإ

العامل، اإن مبيعاتها 

م����ن ال�������س���ي���ارات 

����س���ه���ر  خ������الل الأ

ال�����س��ب��ع��ة امل��ا���س��ي��ة 

 ارتفعت مقارنة بنف�س 

�سيارة  األ��ف   600 نحو  مبقدار  املا�سي  العام  من  الفرتة 

لت�سل اإىل 4.75ماليني �سيارة على م�ستوى العامل.

وحده  املا�سي  يوليو  مبيعات  اأن  اإىل  ال�سركة  واأ�سارت 

العام  من  ال�سهر  بنف�س  مقارنة   %16.3 بن�سبة  ارتفعت 

املا�سي لت�سل اإىل 666 األف �سيارة.

لها  اململوكة  الت�سيكية  �سكودا  �ساحنات  اأن  واأ�سافت 

وكذلك  لها  اململوكة  اأودي  العالمة  التي حتمل  وال�سيارات 

ال�سيارات التي حتمل العالمة املركزية فولك�س فاجن كانت 

�سهر ال�سبعة املا�سية. اأكرث موديالتها طلًبا خالل فرتة الأ

الت�سويق  كلينجلر مدير  كري�ستيان  اأعرب  من جانبه، 

مبيعات  يف  الرت��ف��اع  با�ستمرار  اع��ت��ق��اده  ع��ن  بال�سركة 

احلايل العام  من  املتبقية  الفرتة  خ��الل  فاجن   فولك�س 

وذلك رغم وجود توقعات بحدوث تراجع اقت�سادي.
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»ه����ذا م��ن ف��ض��ل ال����رب ع��ز وج����ل، وه����ذا م��ا ل��ن��ا فيه 
كرم، الكرم للرب عزوجل ثم للشعب السعودي الصادق 
األبي واملسلمني قاطبة، هذا للمسلمني قاطبة«.. كلمة 
م���وج���زة خل���ص ب��ه��ا خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني منهج 
اململكة يف التيسير على زوار بيت اهلل احلرام، وكرس بها 
احل��رام  اهلل  بيت  نحو  اعتادته  ما  اململكة جت��اه  لثوابت 

من عناية واهتمام.
ورمب����ا ل���م ي��ك��ن م��س��ت��غ��رًب��ا أن ي��ت��ض��اف��ر إج���م���اع من 
م��ع��ظ��م ال���ق���راءات وال��ت��ح��ل��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة امل��ت��داول��ة 
ب��ات��س��اع امل��م��ل��ك��ة أن ت��وس��ع��ة امل��س��ج��د احل����رام ال��ت��ي أم��ر 
بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  الشريفني  خادم احلرمني 
بتنفيذها على مساحة تقدر ب�400 ألف متر مربع سوف 
تنقل العاصمة املقدسة إلى مرحلة جديدة من احلركة 

االقتصادية، والطفرة العمرانية املتميزة.

على قدر المسؤولية .. تكون المنجزات
توسعة الحرمني الشريفني

التو�سعة  ف��اإن  املكي  احل��رم  زائ��ري  �سعيد  وعلى  التنفيذية  الناحية  من 

م�سل  األف  ومائتي  مليون  من  اأكرث  اكتمالها  بعد  ت�ستوعب  �سوف  اجلديدة 

بالتو�سعة  وترتبط  ال�سمالية،  ال�ساحات  تظليل  فيها على  العمل  ويتم  تقريًبا، 

يجاد التوا�سل احلركي  وىل وامل�سعى من خالل ج�سور متعددة لإ ال�سعودية الأ

املاأمون للح�سود.

كما �ستوؤمن التو�سعة منظومة متكاملة من عنا�سر احلركة الراأ�سية، حيث 

ت�سمل �سالمل متحركة وثابتة وم�ساعد روعي فيها اأدق معايري ال�ستدامة من 

خالل توفري ا�ستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية وكذلك اعتماد اأف�سل اأنظمة 

�ساءة التي تراعي ذلك. التكييف والإ

ويعني ذلك اأن م�سروع التو�سعة يف الناحية ال�سمالية من امل�سجد احلرام 

التو�سعة  ملباين  وامليكانيكية  الكهربائية  النظم  واأرق���ى  اأح��دث  وف��ق  �سيتم 

مب�ساطب  ترتبط  احل�سود  لتفريغ  املعدة  واجل�سور  بها  املحيطة  وال�ساحات 

متدرجة.

واخلدمات  والتجهيزات  الحتياجات  جميع  �ست�سمل  التو�سعة  اأن  كما 

املراقبة  واأنظمة  النفايات  من  للتخل�س  احلديثة  نظمة  الأ مثل  �سا�سية  الأ

منية ونوافري �سرب املاء.  الأ

تلبية الحتياجات

�سخم يف تاريخ اململكة لتلبي كل الحتياجات  وتاأتي التو�سعة الأ

�سبل  ع��ن  البحث  اأج���ل  وم��ن  اخ��ت��ن��اق��ات،  اأي���ة  حت��دث  اأن  ودون 

اإعداد: أحمد السيد علي

أسواق سعودية
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والتو�سعة  التطوير  واملتكاملة من م�سروع  ال�ساملة  املنظومة  وطرق حتقق 

الطاقة  توفري  خ��الل  من  ال�ستدامة  معايري  اأدق  فيها  روع��ي  اجل��دي��دة 

�سا�سية واأنظمة املراقبة  واملواد الطبيعية واأحدث التجهيزات واخلدمات الأ

و�سع يف تاريخ تو�سعة امل�سجد احلرام، وقد اأ�س�س  كرب والأ منية متثل الأ الأ

�سخم  الأ يعد  الذي  التاريخي،  امل�سروع  بهذا  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

احلرام،  امل�سجد  عمارة  تاريخ  يف  بارزة  وعالمة  العتيق  البيت  تاريخ  يف 

نقلة معمارية فريدة، وهو حدث ياأتي يف مكانه ويف توقيته مرتبًطا باأهمية 

املنجزات الكبرية التي حتققت للمدينتني املقد�ستني مكة املكرمة واملدينة 

املنورة ومدى حر�س القيادة الر�سيدة على تقدمي كل الت�سهيالت للحجاج 

ماكن املقد�سة. واملعتمرين لالأ

فقد  ال�سريفني،  وىل يف عهد خادم احلرمني  الأ لي�ست  التو�سعة  وهذه 

�سبقتها م�ساريع عديدة وخدمات جليلة لزوار امل�ساعر املقد�سة، من اأبرزها 

44 األف �ساع، لت�سل اإىل اأكرث  تو�سعة امل�سعى ورفع طاقته ال�ستيعابية من 

األف �ساع يف ال�ساعة، وكذلك تطوير �سقيا ماء زمزم لت�سل اإىل   118 من 

احلجاج واملعتمرين والزائرين يف عبوات �سحية، وبطريقة مي�سرة، اإ�سافة 

اإىل وقف امللك عبدالعزيز للحرمني ال�سريفني الذي يعد من اأ�سخم امل�ساريع 

ال�ستثمارية التي يعود ريعها ل�سالح امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي، وهو 

ما ي�سكل م�سدًرا دائًما لتمويل امل�سروفات الت�سغيلية واخلدمية للحرمني 

 1.2 للحرم  ال�سمالية  التو�سعة  و�ست�سيف  وم�ستقباًل،  حا�سًرا  ال�سريفني 

مليون م�سل يف نهاية م�سروعها العمالق.

انفتاح اقت�سادي

وبح�سب قراءة اقت�سادية مل�سروع التو�سعة وما ي�سمله من حماور اأخرى 

فاإن اإنفاق ما يتجاوز 40 مليار ريال كتعوي�سات ل�سالح نزع امللكيات ل�سالح 

م�سروع التو�سعة اجلديدة للحرم املكي ال�سريف، �سي�سب يف عروق اقت�ساد 

اقت�سادية  ثورة  ت�سهد  املكرمة  مكة  �سيجعل  ما  وهو  املكرمة،  مكة  مدينة 

مرات،  ثالث  �سيت�ساعف  نفاق  الإ اأن  كما  القطاعات،  خمتلف  يف  تنموية 

و�سيتولد عنه نحو 133 ملياًرا يف خمتلف قطاعات القت�ساد املكي.
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ا ي�ساهم م�سروع التو�سعة يف ازدياد �سرعة النمو للم�ساريع ال�ستثمارية  اأي�سً

بناء املنطقة، زيادة حجم  يف خمتلف القطاعات، توفري فر�س عمل مالئمة لأ

اجلذب للر�ساميل ال�ستثمارية، الرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة ل�سيوف 

ثار  الرحمن واملعتمرين لتاأدية منا�سكهم بي�سر و�سهولة، وكذلك عديد من الآ

خرى املبا�سرة وغري املبا�سرة. الأ

ويذهب اقت�ساديون اإىل اأن �سخ ال�سيولة الكبرية من قبل احلكومة على 

وعلى  املكرمة  مكة  يف  امل�ستثمرين  على  اإيجاًبا  �سينعك�س  التنموية  امل�ساريع 

ال�سكان، وذلك من حيث زيادة حجم ومتانة القت�ساديات املختلفة، وجذب 

ال�ستثمارات اإىل املنطقة بوجه عام، ويتوقع ملكة املكرمة اأن جتذب نحو 100 

اإنفاق نحو  اأن كل مليار تنفقه الدولة �سيتم  مليار ريال لال�ستثمار فيها، كما 

خم�سة مليارات ريال مقابله من القطاع اخلا�س، وذلك كدخول يف جمالت 

ا�ستثمارية متعددة وخا�سة فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي بات ي�سهد منًوا 

خرية. ملحوًظا خالل ال�سنوات الأ

أسواق سعودية
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من التاريخ..
المؤسس وخدمة بيت اهلل

بعد اأن اأكرم اهلل - �سبحانه وتعاىل- امللك عبدالعزيز اآل �سعود ب�سرف حكم مكة املكرمة وجد نف�سه اأمام م�سوؤوليته 

املكي ملالحظة  للحرم  �سرطة خا�سة  باإقامة  ببيت اهلل احلرام، فوجه - رحمه اهلل-  العناية  الكربى، وهى  �سالمية  الإ

قد�سيته، وا�ستتباب الهدوء والطماأنينة فيه، وذلك يف عام 1344ه�.

وقاف ال�سيخ حممد �سعيد اأبو  ويف العام نف�سه 1344ه�/1926م اأمر برتميم اأرجاء احلرم املكي كافة، وكلف مدير الأ

اخلري برتخيم عموم امل�سجد، واإ�سالح كامل ما يقت�سي اإ�سالحه من اخلراب الواقع يف جدر امل�سجد اأر�سه واأعمدته، 

�سالحات يف وقت قيا�سي وقبل حلول مو�سم احلج، كما مت تبليط  بواب، ومتت تلك الإ واإ�سالح املمرات وحا�سية املطاف والأ

امل�سعى باحلجر ال�سوان املربع.

وىل اأ�سدر امللك عبدالعزيز اآل �سعود اأمره بعمارة امل�سجد احلرام من الداخل  ويف عام 1346ه� ويف �سهر جمادى الأ

واخلارج، واأ�سند هذه املهمة اإىل ال�سيخ عبداهلل الدهلوي خلربته يف هذا املجال. 

نعت ك�سوة الكعبة امل�سرفة يف مكة املكرمة، وُك�سيت بها  ول مرة يف التاري���خ وباأمر من امللك عبدالعزي���ز اآل �سعود �سُ ولأ

نعت يف مكة املكرم����ة باأمر امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل، وذلك يف عام 1346ه�/1927م. الكعبة، وَحملت عب����ارة �سُ

1346ه���/1927م �سدر اأمر امللك عبدالعزيز اآل �سعود اإىل مدير مالية مكة باإن�ساء دار  ويف �سهر املحرم من عام 

خا�سة ل�سنع ك�سوة الكعبة، وكانت تلك اأول دار اأ�س�ست حلياكة ك�سوة الكعبة يف مكة املكرمة، حيث اأح�سر لها عماًل من 

�ستاذ عبدالرحمن مظهر. الهند بو�ساطة ال�سيخ اإ�سماعيل الغزنوي، واأ�سندت اإدارتها اإىل الأ

على  مظالت  بعمل  احلمدان  ال�سليمان  عبداهلل  ال�سيخ  ماليته  وزير  عبدالعزيز  امللك  اأمر  ا  اأي�سً 1346ه�  عام  ويف 

دائرة احل�سوة يف بيت اهلل احلرام لي�ستظل بها امل�سلون من حجاج بيت اهلل احلرام،كما مت يف �سهر ذي القعدة من عام 

�ساءة امل�سجد احلرام.  1346ه� تركيب ماكينة كهربائية لإ

وبعد اأن تزايدت اأعداد احلجاج واملعتمرين �سواء من خارج اململكة اأو من داخلها، اأ�سبح اأمل امللك عبدالعزيز اأن تتم 

تو�سعة احلرم املكي، فاأمر بعمل الدرا�سات الالزمة للتو�سعة، وقد ا�ستغرقت تلك الدرا�سة عدًدا من ال�سنني، وانتهت عام 

بنائه من بعده اإرًثا اإيجابًيا �سخًما،  1375ه� كان خاللها امللك عبدالعزيز قد توفاه اهلل، اإل اأن امللك الراحل قد ترك لأ

مانة وال�سري بها قدًما، فكانوا خري خلف خلري �سلف. فقد اأخذ  رباهم على احلفاظ عليه والعناية به، ودربهم على حتمل الأ

مانة العظيمة، فقام كل منهم بدوره كما علمه والده العمالق واحلكيم. اأبناوؤه من بعده على عاتقهم حمل هذه الأ

بت�سرف من: ح�سني عبداهلل با�سالمة: تاريخ عمارة امل�سج��د احلرام.
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محمد اليامي - كاتب اقت�سادي

�سجل التاريخ يف �سهر رم�سان املبارك املا�سي اأن خادم احلرمني ال�سريفني امللك مشروع األمة

عبداهلل بن عبدالعزيز القائد ال�سالح اأ�ساء �سفحاته كما اأ�ساءت �ساعة مكة وكاأنها 

قد�س بقعة تنطلق يف �سهر مبارك ومن يد تن�سد  عر�س اإ�سالمي، فهي اأ�سخم تو�سعة لأ

الربكة، يحركها قلب يروم الرفعة لوطنه ومواطنيه واأمته.

اختار ال�سيخ �سالح احل�سني كلمة التوفيق لريتكز عليها يف كلمته بهذه املنا�سبة، 

�سالمية،  كرث قرًبا من احلالة ال�سعودية، من احلالة التنموية الإ وبالفعل كانت الكلمة الأ

احلرمني  خادم  �سخ�سًيا  عليه  وي�سرف  ال�سعودية،  عليه  وتنفق  تتبناه  الذي  فامل�سروع 

�سالح  ملك  مكان عن  كل  مم يف  الأ و�ستحكي  للم�سجد احلرام،  تاريخية  نقلة  �سيكون 

مته وجعل هذا احلب م�سروًعا ينفذ. اأحب اخلري لأ

خلادم  واملقيمني  املواطنني  من  يكون  لن  والمتنان  عجاب  والإ والتقدير  الح��رتام 

نار
م

�سخم التو�سعة الأ

البيت احلرام مبا ت�سكله  تاريخ  �سخم يف  التو�سعة اجلديدة الأ وتعد 

من اإ�سافات كربى، حيث �سيتم اإ�سافة �سعفي امل�ساحة ال�سابقة للم�سجد 

و�ساحاته يف هذا امل�سروع العظيم، اإذ �سرتتفع الطاقة ال�ستيعابية اإىل ما 

يزيد على 1.2 مليون م�سل، كما �سيكون هناك م�سروع متكامل للخدمات 

ي�سمل اإن�ساء اأكرث من 22 األف دورة مياه جديدة.

املا�سية  ال�سنوات  خالل  نفذت  التي  امل�ساريع  �سمن  امل�سروع  وياأتي 

قطار  وم�����س��روع  اجل��م��رات  ج�سر  منطقة  تطوير  م�����س��روع  اإك��م��ال  مثل 

م�ساريع  كلها  وهي  امل�سعى،  تو�سعة  م�سروع  ذلك  وقبل  املقد�سة،  امل�ساعر 

احلرام،  اهلل  بيت  وحجاج  قا�سدي  عن  العبء  تخفيف  يف  كربىاأ�سهمت 

الطاقة  اأ�سعاف  خلم�سة  امل�سعى  مل�سعر  ال�ستيعابية  الطاقة  ارتفعت  كما 

القدمية من 28 األف �ساع يف ال�ساعة اإىل نحو 120 األًفا، وحتول امل�سعى من 

ثالثة م�سطحات اإىل خم�سة م�سطحات مع تكييف امل�سعى اجلديد«.

كما اأن �ساعة مكة املكرمة تعد م�سروًعا مميًزا و�سخًما، ف�ساًل عن 

اأن الربج الذي ترتبع على قمته �سيتمكن من اإ�سكان اأكرث من 50 األف حاج 

الذي  م��ر  الأ اأو زائ��ر يف وقت واح��د، وهو  اأو معتمر 

املالئمة  الظروف  لتهيئة  كبري  رافد  مبثابة  �سيكون 

املكان  واإيجاد  واملعتمرين  بيت اهلل احلرام  حلجاج 

املنا�سب لهم لل�سكن بجوار الكعبة امل�سرفة.

زخم اقت�سادي

ا بالقت�ساد فاإن مكة املكرمة  وفيما يتعلق اأي�سً

كما  لال�ستثمارات،  جاذبة  مدينة  تعد  �سا�س  الأ يف 

ال��ذي ل  ال�ستثماري  وال��وع��اء  م���ن  الآ امل��الذ  اأن��ه��ا 

لتوجه  ينقطع  لن  اإليها  القدوم  اأن  خا�سة  ين�سب، 

الكعبة امل�سرفة يف  اإىل  اأكرث من مليار م�سلم  اأفئدة 

اإليها  يتهافتون  امل�سلمني  واأن  يومًيا،  �سلوات  خم�س 

من كل حدب و�سوب لتاأدية منا�سكهم الدينية يف كل 

عام، ما يجعل منها مدينة قادرة على احتواء وجذب 

ا�ستثمارات تقدر مبئات املليارات من الريالت.

أسواق سعودية
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�سالمية يف كل اأنحاء العامل، بل هو  مة الإ احلرمني، ولن يكون فقط من اأبناء الأ

التو�سعة  ال�سعودية لهذه  اإمكانات  الذي �سخر  ن�سان  الإ لهذا  �سيكون من اجلميع 

العظيمة اجلميلة التي راعت اجلوانب احل�سارية والبيئية، كما راعت اخل�سو�سية 

الدينية للموقع، ومكانته يف قلوب امل�سلمني، وهيبته يف قلوب ونفو�س غريهم.

نهج �سعودي دائم مع امل�سجد احلرام، ومع امل�سجد النبوي، ومع امل�ساعر 

واحلمد  اهلل  بذكر  ل�سانه  يلهج  م�سلم  كل  واأحا�سي�س  م�ساعر  ومع  املقد�سة، 

م�ساريع  ويجعلها  روؤيته  ينجز  الذي  ملكنا  على  العاطر  وبالثناء  له،  وال�سكر 

يكلف بها من يراه اأهاًل ويتابعه حلظة بلحظة فيتعب حلظة، لكن قلبه يرق�س 

مام وبكل رفعة حتققها اأمته. فرًحا بكل خطوة يخطوها �سعبه لالأ

اململكة عليها م�سوؤولية تاريخية، وقبل ذلك عليها م�سوؤولية دينية اأمام اهلل 

مقد�ساتهم،  يف  امل�سلمني  طموحات  حتقيق  ا�ستطاعت  وهي  امل�سلمني،  واأمام 

وهي �سخرت املال والرجال والوقت واجلهد على مدار ال�ساعة، بل على مدار 

التاريخ اإن �سحت العبارة خلدمة وتطوير هذه البقاع الطاهرة، وخدمة زوارها 

وتي�سري اأمورهم.

على  يزد  ومل  العاملني،  و�سكر  و�سكره  ربه  حمد  بغري  امللك  يتحدث  مل 

دعوات هام�سة ومناجاة �سادقة لربه اأن يدمي هذا التوفيق ويزيده، واأن تكون 

للمواطنني  العام  ال�سالح  ليتحقق  دوًم��ا  متحققة  واآماله  امللك  ا�ست�سرافات 

مة جمعاء. والأ

م��ة يف م�سجدها احل��رام ويف  الأ باأنه م�سروع  اإل  و�سفه  م�سروع ل ميكن 

مدينتها مكة املكرمة.

احل��ايل  ال��وق��ت  يف  املكرمة  مكة  ت�سهدها  التي  التنموية  امل�ساريع  اأن  كما 

النقل  بدًءا من  �سعدة، وذلك  الأ يجابية على كل  الإ القت�سادية  اآثارها  �ستنعك�س 

يواء  اجلوي مروًرا مبنظومة النقل ب�سكل عام وقطاع اخلدمات وو�سوًل اإىل دور الإ

م�سرًيا  والزوار،  واملعتمرين  للحجاج  تقدمي اخلدمات  املتخ�س�سة يف  وال�سركات 

حيث  من  يجابية  الإ ثار  الآ عليها  �ستنعك�س  ال�ستثمارية  القطاعات  جميع  اأن  اإىل 

اجلدوى القت�سادية.

3 مراحل تنفيذية
وىل  يحتوي م�سروع التو�سعة على ثالث مراحل، املرحلة الأ

عدد عقاراتها املزالة البالغة 1003 عقارات، ومرحلة ال�100 مرت 

531 عقاًرا، حمطة  املزالة  لل�ساحات وعدد عقاراتها  املال�سقة 

عقاًرا،   235 عقاراتها  وع��دد  البيبان  يف  املركزية  اخل��دم��ات 

مداخل اأنفاق امل�ساة وعددها 531 عقاًرا.

فيما نطاق امل�سروع ي�ستمل على تو�سعة ال�ساحات ال�سمالية 

للحرم املكي ال�سريف من �سارع امل�سجد احلرام الغزة �سرًقا اإىل 

امل�سرفة،  الكعبة  من  مرًتا   660 وبعمق  غرًبا  الكعبة  �سارع جبل 

وىل وال�100 مرت املال�سقة لها(. وهي عبارة عن مرحلتني )الأ

ال�سمالية  ال�ساحات  ال�سرقي، من  النفق  امل�ساة هي  واأنفاق 

للحرم املكي ال�سريف باجتاه احلجات )جبل دفان( بطول 1200 

مرت تقريًبا.

املكي  للحرم  ال�سمالية  ال�ساحات  من  يبداأ  الغربي،  والنفق 

مرت  األ��ف  بطول  ح��رب  بدحلة  م���روًرا  ج��رول  ب��اجت��اه  ال�سريف 

تقريًبا.

)القبة(  الكعبة  جبل  �سارع  من  يبداأ  وهو  الطوارئ،  ونفق 

غرًبا باجتاه ال�سرق بطول 700 مرت تقريًبا ويتقاطع مع النفقني 

ال�سرقي والغربي.
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دول الخليج وبلدان املغرب العربي..

 فرص استثمارية 
واعدة بحاجة إلى تسهيالت

 فرص استثمارية 
واعدة بحاجة إلى تسهيالت

حتظى عالقات التعاون االقت�صادي اخلليجي املغاربي 

بالعديد من الفر�ص التي ميكن اأن تعزز فر�ص اإقامة تكامل 

التباعد  برغم  وذل��ك  املنطقتني،  هاتني  بني  اقت�صادي 

للتعاون  �صا�صية  االأ البنية  و�صعف  بينهما،  اجل��غ��رايف 

قليمي، فثمة اإجماع على اأن دول املغرب العربي مبوقعها  االإ

والب�صرية  الطبيعية  اإمكاناتها  وت��ن��وع  اال�صرتاتيجي 

خرية ت�صكل  املتميزة وتطور ت�صريعاتها خالل ال�صنوات االأ

وجهة ا�صتثمارية جاذبة للم�صتثمرين العرب واخلليجيني 

على وجه اخل�صو�ص.
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قام  امليدانية،  الإجن���ازات  م�ستوى  على 

الكربى  امل�ساريع  م��ن  ع��دد  بتنفيذ  امل��غ��رب 

وهي  ج��ن��ب��ي��ة،  الأ ال���س��ت��ث��م��ارات  ل�ستقطاب 

امل�����س��اري��ع ال��ت��ي لق���ت جت��اوًب��ا واإق���ب���اًل من 

امل�ستمرين اخلليجيني، ومن هذه امل�ساريع:

• املناط��ق احل���رة: عرف املغرب اإن�ساء عدد 
املنطقة  راأ�سها  وعلى  احلرة،  املناطق  من 

ال���دويل،  البي�ساء  ال���دار  مب��ط��ار  احل���رة 

»طنجة  اجلديد  بامليناء  احل��رة  واملنطقة 

املتو�سط«، الذي يقام حالًيا �سمال املغرب، 

ليكون واحدا من اأكرب املوانئ املتو�سطية. 

املغرب  جعل  اإىل  احل��رة  املناطق  وتهدف 

لال�ستثمار  وا�ستقطاب  تناف�س  اأر���س��ي��ة 

وال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة. وه����ذه اخل��دم��ات 

»اإميرجان�س«،  برنامج  اأ�س�س  اأح��د  تعترب 

بال�سنوات  اخلا�سة  التنمية  وا�سرتاتيجية 

الع�سر املقبلة، باملغرب. 

يف  املغرب  ب��داأ  اجلديدة:  امل��دن  برنامج   •
تنموية  ب��رام��ج  بتنفيذ  خ����رية  الأ ون����ة  الآ

تهم  امل��م��ل��ك��ة،  رب�����وع  ك����ربى يف ج��م��ي��ع 

وال�سناعة  وال�سياحة  العمران  قطاعات 

على  وذلك  التحتية،  والبنيات  واخلدمات 

باملوازاة  وهذا  القادمة؛  �سنة  ال���25  مدى 

الوا�سعة  والتاأهيل  ���س��الح  الإ عملية  م��ع 

التي ت�سهدها اململكة منذ مدة، يف جمال 

الرامية  داري����ة  الإ ل��ي��ات  والآ الت�سريعات 

عمليات  وت�سجيع  وت�سهيل  تي�سري  اإىل 

حتت  وذلك  والعربي،  جنبي  الأ ال�ستثمار 

يف  للطرفني«.  املربحة  »ال�سراكة  �سعار 

طار �سرع املغرب يف تنفيذ برنامج  هذا الإ

ال�سكن  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  جم���ال  يف  �سخم 

جديدة  اأحياء  باإن�ساء  وذلك  الالئق،  غري 

مدن  تاأ�سي�س  اإىل  اإ�سافة  احلالية،  باملدن 

على  املربجمة  املدن  عدد  ويقدر  جديدة. 

العمل فعليا يف  بداأ  7 مدن،  ال�سعيد  هذا 

ب�سواحي  »تام�سنا«  منها،  اثنتني  اإجن��از 

يف  و»ت��ام��ن�����س��ورت«  ال���رب���اط،  العا�سمة 

�سواحي مراك�س. 

• البنيات التحتية : وتتمثل يف اإطالق م�ساريع 
املتعلقة  التحتية  البنيات  جمال  يف  كبرية 

الطرق  والدويل، وخا�سة  الداخلي  بالنقل 

واملوانئ.  وامل��ط��ارات  احلديدية  وال�سكك 

ا�ستثمارية  موؤهالت  على  املغرب  ويتوفر 

ال�سياحة،  ميادين:   ت�سمل  ج��دا،  وا�سعة 

ال�سناعة، الفالحة، العق���ار، ال�سيد 

ال��ب��ح��ري، ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة 

واخل���ارج���ي���ة )ال����س���ت���رياد 

اخلدمات  والت�سدير(. 

ع��الم  والإ )الت�سالت 

البنوك-  وال��دع��اي��ة- 

ال����ت����اأم����ني- ال��ن��ق��ل 

والوطني  احل�����س��ري 

ال�ست�سارة  والدويل- 

وال����درا�����س����ات...(، 

ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س. 

للمناطق  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

امل���وؤه���ل���ة ل��ال���س��ت��ق��ب��ال 

موزعة  فهي  ال�ستثمارات، 

اململكة،  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة  ع��ل��ى 

الطبيعية  بيئتها  بتنوع  تتميز  التي 

كبرية  اختيارات  توفر  التي  واملناخية، 

اأمام امل�ستثمرين. 

التوجيه  و�سمن  اجلزائر،  يخ�س  وفيما 

املحلي  ال���س��ت��ث��م��ار  ت�سجيع  اإىل  ال���رام���ي 

جنبي، ما  وا�ستقطاب املزيد من راأ�س املال الأ

جراءات والتدابري  فتئت اجلزائر يف تطبيق الإ

بعاد الت�سحيحية، م�ستهدفة احلد من  ذات الأ

املوؤ�س�سات  تاأهيل  واإعادة  الهيكلية  الت�سوهات 

�سافة اإىل تقدمي املزيد من  القت�سادية، بالإ

)الوطنيني  امل�ستثمرين  لفائدة  ال�سمانات 

ج��راءات.  الإ وتب�سيط  ت�سهيل  مع  جانب(  والأ

ويف هذا ال�سدد مت اإ�سدار املر�سوم الت�سريعي 

 1993 اأك��ت��وب��ر   05 يف  امل���وؤرخ   05-93 رق���م: 

ال�ستثمارات  ترقية  وكالة  اإن�ساء  واملت�سمن 

متثلت  حيث   ،)APSI( ومتابعتها  ودعمها 

مهامها اأ�سا�سا يف:

املزايا  ومنح  امل�ستثمرين،  وم�ساعدة  دعم  اأ- 

اخلا�سة بال�ستثمارات.

ذات  ب��امل��ع��ل��وم��ات  امل�����س��ت��ث��م��ر  ت���زوي���د  ب- 

والت�سريعي  والتقني  القت�سادي  الطابع 

والتنظيمي.

ج- اإجراء التقومي املطلوب مل�ساريع ال�ستثمار 

ق�سد �سياغة قرار منح املزايا للم�ستثمر.

املبادلت التجارية اخلليجية املغاربية

ال��دول  م��ن  املجموعتان  ه��ات��ان  ت�سمل 

)11( دولة عربية، )6( منها خليجية، و)5( 

بينهما  اجلغرايف  التباعد  اأدى  وقد  مغربية، 

للتعاون  املتاحة  بالفر�س  املعرفة  نق�س  اإىل 

التجاري �ساعف من ذلك بطء تطور القطاع 

الزراعي، و�سيق القاعدة ال�سناعية التمويلية 

مارات اإىل  وارتفاع تكلفة النقل، ف�سادرات الإ

تون�س مثاًل ل متثل اأكرث من )6%( من اإجمايل 

ليبيا  واإىل   ،)%1( اجلزائر  واإىل  �سادراتها، 

وارداتها  اأما  املغرب )%3،1(،  واإىل   ،)%،5(

جملة  من   )%،3( غري  متثل  فال  تون�س  من 

تقريًبا،  )�سفر(  اجل��زائ��ر  وم��ن  واردات��ه��ا، 

تربط  ول   ،%6،0 واملغرب   ،%7،2 ليبيا  ومن 

مارات وموريتانيا اأية عالقات اقت�سادية. الإ

فاإن  وقطر،  وعمان  لل�سعودية  وبالن�سبة 

�سادراتها اإىل تون�س تبلغ على التوايل )3،%، 

3،%، 6،%( من اإجمايل �سادراتها، واإىل ليبيا 

)3،%، 3%، 2،2%( من اإجمايل �سادراتها تلك 

�سادرات  مثلت  فقد  املغرب  عن  اأم��ا  ال��دول، 

 ،%4،5( اإليها  الثالث  اخلليجية  ال��دول  تلك 

ال�سعودية  واردات  متثل  بينما   ،)%7،1  ،%،1

واردات��ه��ا، ومن  اإج��م��ايل  م��ن   %8 تون�س  م��ن 

عمان 2%، ومن قطر %1.

واأخ������رًيا ف����اإن ����س���ادرات ال��ك��وي��ت اإىل 

اإىل  تبلغ 2،1% من �سادراتها، وكذلك  تون�س 

اإىل  كويتية  �سادرات  هناك  ولي�ست  اجلزائر 

ليبيا وموريتانيا، واأن واردات الكويت من تون�س 

1،%، ومن اجلزائر 1،1%، ومن املغرب 3،%، 

واإجماًل ميكن القول باأن اأكرث الدول اخلليجية 

هي  العربي  املغرب  دول  مع  جت��ارًي��ا  تعاماًل 

يوجد  ل  ويكاد  م���ارات،  الإ تليها  ال�سعودية، 

باقي  تعامل  اأما  موريتانيا،  مع  جتاري  تعامل 
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الدول اخلليجية جتارًيا مع دول املغرب العربي فيعد 

هام�سًيا.

دول  بني  التجارة  حترير  يعد  ذل��ك  كل  واإزاء 

جمل�س التعاون اخلليجي ودول املغرب العربي فر�سة 

�سوء  يف  املجموعتني  من  كل  �سادرات  لزيادة  قوية 

العربي،  اخلليج  دول  يف  العالية  الدخول  م�ستويات 

وتعدد  ناحية،  ال�ستهالك من  نفاق على  الإ وارتفاع 

ال�سلع ال�ستهالكية التي تنتجها دول املغرب العربي 

�سواق اخلليجية من ناحية اأخرى. وحتتاجها الأ

اأن  ميكن  ال��ت��ي  اخلليجية  ال�سناعات  وم��ن 

�سواق  الأ اإىل  ونفاذها  احلرة  التجارة  من  ت�ستفيد 

للطاقة،  ال�ستخدام  كثيفة  ال�سناعات  املغربية 

�سيوية  وراأ�س املال، والتي ت�سعى الدول ال�سناعية الآ

الكربى كاليابان وال�سني، اإما لتعزيزها يف املنطقة، 

هذه  وم��ن  اإليها،  اخلليجية  ال�ستثمارات  جلب  اأو 

دب��ي  يف  خ��ا���س��ة  مل��ون��ي��وم  الأ �سناعة  ال�����س��ن��اع��ات 

اخلليج  دول  كل  يف  والبرتوكيماويات  والبحرين، 

التي  ال�سناعات  وهي  وال�سلب  واحلديد  العربي، 

فريقي ليبيا واجلزائر. ا يف ال�سمال الإ ترتكز اأي�سً

ال�ستثمارات اخلليجية يف دول املغرب العربي

املنطقتني  دول  بني  التجارة  كانت عالقات  اإذا 

باملجموعات  منهما  ك��ل  بعالقة  مقارنة  حم���دودة 

وروب��ي  الأ اآ�سيا والحت��اد  خ��رى، خا�سة  الأ قليمية  الإ

فقد  وروب����ي،  الأ والحت���اد  العربية،  اخلليج  ل��دول 

دول  اإىل  بقوة  تتجه  اخلارجية  ال�ستثمارات  اأخذت 

العقارية  امل�سروعات  يف  خا�سة  العربي،  امل��غ��رب 

وال�سياحية ال�سخمة.

ا�ستثماًرا  كرث  الأ مارات  الإ تعد  طار  الإ ويف هذا 

بينما غابت  ال�سعودية  تليها  العربي  املغرب  يف دول 

املنطقة،  تلك  يف  ال�ستثمار  ع��ن  ع��م��ان  �سلطنة 

املقابل  يف  هناك،  البحرين  ا�ستثمارات  وت�ساءلت 

ا�ستثماًرا يف دول اخلليج  كرث  الأ تون�س هي  اأن  جند 

العربي تليها املغرب، يف حني توا�سعت اأرقام ا�ستثمار 

موال  موريتانيا، وقد اأخذت حركة اجتاه ا�ستثمار الأ

ال�سنوات  يف  تن�سط  العربي  املغرب  يف  اخلليجية 

والعائد  ال�ستثمار  بفر�س  خرية مدفوعة  الأ الثالث 

على ومناخ ال�ستثمار اجليد يف هذه الدول، واإذا  الأ

تدفق  مبعظم  ا�ستاأثرتا  قد  وتون�س  املغرب  كانت 

اإماراتية  �سركات  فاإن ع�سر  ال�ستثمارات اخلليجية 

اأعربت عن رغبتها يف ال�ستثمار باجلزائر.

 وتعد منطقتا املغرب العربي واخلليج العرب من 

املناطق الواعدة للتو�سع يف ا�ستثمار الرثوة ال�سمكية، 

اإذا اأخذنا يف العتبار املنطقة القت�سادية اخلال�سة 

ميل  تبلغ )200(  والتي  البلدان،  كل من هذه  اأمام 

بحري من �سواطئ كل منهما.

ال�ستثمارات  �سكلت  ال�سعودية،  يخ�س  وفيما 

جنبية  ال�سعودية يف املغرب منوذًجا لال�ستثمارات الأ

يف املغرب. ففي ميدان الطاقة، ا�ستثمرت جمموعة 

مليون   400 »ك����ورال«،  ملجموعة  التابعة  ل�سامري 

دولر يف تكرير البرتول يف املغرب، ووقعت م�سروًعا 

لتحديث  دولر  مليون   700 اإىل  ي�سل  ا�ستثمارًيا 

يف  الكبرية  امل�ساريع  من  وهو  وع�سرنتها،  امل�سفاة 

املغرب.

يف جمال ال�سناعة، تهتم ال�ستثمارات ال�سعودية 

بقطاع التغذية يف املغرب، ومن ال�سركات اجلديدة 

اأن�ساأت  اإذ  ال�سعودية،  »�سافول«  �سركة  املغرب  يف 

جممًعا �سخًما للزيوت يف بر�سيد، قرب مدينة الدار 

البي�ساء.، وهي من اأكرب �سركات التغذية يف العامل 

العربي، منذ �سنة ون�سف.

ويحظى القطاع ال�سياحي باأولوية خا�سة من قبل 

امل�ستثمرين، ويف هذا ال�سياق حيث متتلك »ل�سامري« 

ال�سخريات،  يف  بال�س«  »اأمفرتيت  اأ�سهم  غالبية 

�سافة اإىل  وفندق »املرييديان«، يف الدار البي�ساء، بالإ

م�ساريع �سعودية اأخرى ك�»فندق موفمبيك« يف طنجة 

ال�سخريات  يف  ال�ساد�س  حممد  املوؤمترات  وق�سر 

�سافة  بالإ باأكادير ومراك�س،  وفندقي »كامبان�سكي« 

اإىل ا�ستثمارات »دلة الربكة« يف مدينة اأكادير.

أسواق خليجية
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توصيات لتطوير العالقات بين 
دول التعاون والمغرب العربي

تطوير  عاتقه  على  لياأخذ  املغاربي  اخلليجي  عمال  الأ جمل�س  لتاأ�سي�س  املبادرة   •
العالقات التجارية وال�ستثمارية يف كافة املجالت.

• ا�ستمرار العمل على قيام اجلانبني بتقدمي �ستى الت�سهيالت املمكنة التي ت�ساهم يف 
رفع معدلت حجم التبادل التجاري وتنمية ال�سادرات بينهما، خا�سة اإقامة �سبكة 

موا�سالت جوية وبحرية مبا�سرة.

عادة الت�سدير املغاربي لدول  • العمل على جعل دول جمل�س التعاون اخلليجي مركزا لإ
اآ�سيا. 

القت�سادية  املجالت  للعمل يف  املغاربية  ال�سركات  اأعداد  وتو�سيع  زيادة  • العمل على 
املختلفة خ�سو�س�ًا يف القطاع ال�سناعي والتقني املتخ�س�س.

• ت�سجيع امل�ساركات املتبادلة للموؤ�س�سات وال�سركات ال�سناعية والتجارية يف املعار�س 
النوعية واملتخ�س�سة التي تقام يف كال اجلانبني مما ي�ساهم يف الرتويج والتعريف 

ال�سلع  من  احتياجاتهما  اختيار  فر�سة  واإتاحة  خ��رى  الأ لدى  منهما  كل  مبنتجات 

على  مل�ساعدتها  ال�سركات  لهذه  الفنية  امل�ساعدات  وتقدمي  املختلفة،  واملنتجات 

امل�ساركة وفتح املزيد من اآفاق التعاون امل�سرتك.

موال اخلليجية مبا يف ذلك روؤو�س اأموال  • دعوة اجلانب املغاربي ل�ستغالل روؤو�س الأ
�سالمية لعقد املزيد من ال�سفقات القت�سادية وتو�سيع دائرة ال�ستثمار  البنوك الإ

واملوا�سالت  والنقل  الطاقة  قطاعات  خ�سو�س�ًا  القت�سادية  املجالت  خمتلف  يف 

والت�سالت والعقارات وغريها، و�سوًل  نحو خلق توازن يف م�ستوى عالقات التعاون 

القت�سادي وال�سرتاتيجي بني اجلانبني.

• دعوة ال�سركات املغاربية املتخ�س�سة يف جمال البيئة للتعاون وال�ستفادة من الطاقة 
نتاج الطاقة النظيفة وال�سديقة للبيئة. ال�سم�سية املتوافرة يف اخلليج لإ

• زيادة الهتمام باملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وم�ساعدتها على جناح ا�ستثماراتها 
يف اجلانبني واإتاحة برامج الرتويج الكايف للفر�س املتاحة واملالئمة لها.

وتن�سط ال�ستثمارات ال�سعودية كذلك يف قطاع 

ال��دواج��ن وال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري م��ن خ��الل جمموعة 

ال�سعودي،  اإبراهيم  بن  ل�»ال�سيخ  التابعة  »ب��الدي« 

ال�سيارات  قطاع  يف  اأخ��رى  م�ساريع  اإىل  �سافة  بالإ

»بامعروف«  ملجموعة  التابعة  املغرب«  ك�»�سوزوكي 

و�سركة »هيونداي« التي متلكها »بق�سان«، وجمموعة 

للماركات  حم��الت  متلك  التي  لال�ستثمار«  »ن�سك 

العاملية يف املالب�س.

�سعودية  �سركة  متلك  ال�سياحي،  النقل  ويف 

ميلك  ع��الم  الإ قطاع  ويف  ليموزين«.  »ماجي�ستيك 

اإعالمية يف  موؤ�س�سة  اأكرب  العمري  عثمان  ال�سحايف 

ت�سدر  التي  �سوار«  »ماروك  وهي جمموعة  املغرب، 

اأربع �سحف ومتلك مطابع يف الدار البي�ساء.

على  تاأتي  فاإنها  ماراتية  الإ ال�ستثمارات  اأما 

املغرب،  يف  جنبية  الأ ال�ستثمارات  قائمة  راأ���س 

20 مليار دولر، حيث �سجلت قفزة نوعية  بقيمة 

م��ارات  الإ دول��ة  واأ�سبحت  خ���رية،  الأ ال�سنني  يف 

تتبواأ ال�سدارة كاأول بلد عربي م�ستثمر باملغرب. 

ال�سياحية  امل���ج���الت  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  وت�����س��م��ل 

والعقارية والفالحية وال�سناعية والطاقية.

وت�ساعد ب�سورة ملحوظة حجم ال�ستثمارات 

اإن�ساء  البلدين منذ  امل�سرتكة بني  امل�سروعات  يف 

العام  يف  للتنمية«  م����ارات  الإ »امل��غ��رب-  �سركة 

لها  مقًرا  البي�ساء  الدار  من  تتخذ  والتي   1982

ارتفع  مغ������ربي  درهم  ملي�������ون   130 براأ�سمال 

مغربي  دره���م  مليون   300 اإىل   1987 ع��ام  يف 

العديد  ودرا�سة  بتنفيذ  ال�سركة  هذه  تقوم  حيث 

من امل�سروعات ال�ستثمارية التي تغطي جمالت 

املناجم وال�سياحة وال�سترياد و�سناعة الن�سيج. 

مبا  باملغرب  الكويتي  ال�ستثمار  تعزز  كما 

يف  الهارون  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلنه 

لال�ستثمارات  )التعمري  �سركة  اأن  فا�س  مدينة 

اأخرى  م�ساريع  وتنفيذ  درا�سة  ب�سدد  العقارية( 

اأف����ق جعل  اأك����رب يف  امل��غ��رب ع��ل��ى م�����س��ت��وى  يف 

حقل  يف  »الرائدة  قليمية  الإ ال�سركة  )التعمري( 

جمموعته  اأن  م�سيًفا  والرتفيه«،  ال�سيافة  اإدارة 

�ستحدث مقار ل�سل�سلتها الدولية »رامادا« بكل من 

واأكادير  والرباط  ومراك�س  البي�ساء  الدار  مدن 

قر�س  اتفاق  على  ا  اأي�سً التوقيع  مت  كما  وفا�س. 

م�سروع خا�س بالطريق ال�سريع فا�س وجدة يوافق 

القت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  مبوجبها 

للطرق  الوطنية  لل�سركة  يقدم  اأن  على  العربية 

ا يوازي 15 مليون دينار كويتي. ومت  ال�سيارة قر�سً
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التوقيع اأي�سا على مذكرة تفاهم لتاأ�سي�س �سركة 

جيال املغربية � الكويتية« والتي �سيعهد اإليها  »الأ

بتطوير املجمعات ال�سكنية وعمل البنية التحتية 

للم�ساريع العقارية يف خمتلف املدن املغربية. 

العالقات ال�سياحية بني دول التعاون 

واملغرب العربي

رئي�سية  ب�سورة  اخلليجيون  ال�سياح  يتوجه 

اإىل كل من املغرب وتون�س، كما ي�ستثمر القطاع 

ال�سياحي  القطاع  يف  بقوة  اخلليجي  اخلا�س 

املغاربي.

ال�سخم  اخلليجي  ال�ستثمار  على  وع��الوة 

يف امل�ساريع ال�سياحية من قبل القطاع اخلا�س 

�سيادية  �سناديق  اأربعة  جمعت  فقد  اخلليجي، 

دره��م  م��ل��ي��ار   15 ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  دول  م��ن 

�سمن  املغرب  لو�سع  يهدف  �سياحي  ل�سندوق 

اأكرب 20 مق�سًدا �سياحًيا يف العامل. وال�سناديق 

وممتلكات  ماراتية  الإ املعرب  �سركة  هي  ربعة  الأ

الكويتية  لال�ستثمار  العامة  والهيئة  البحرينية 

وجهاز قطر لال�ستثمار. 

ويهدف ال�سندوق اإىل اجتذاب ا�ستثمارات 

ال�سندوق  و�سيقوم  دره��م.  مليار   100 بقيمة 

بتمويل تطوير منتجعات يف املغرب الذي يهدف 

اإىل م�ساعفة عائدات ال�سياحة اإىل 150 مليار 

درهم بحلول 2020. 

العمالة

مي��ث��ل ان��ت��ق��ال ال��ع��م��ال��ة م��ن دول امل��غ��رب 

اإىل  واملغرب وموريتانيا  تون�س  العربي، خا�سة 

امللحة  امل��ج��الت  اأح��د  العربي  اخلليج  ب��ل��دان 

هذا  وي��خ��دم  املجموعتني،  دول  ب��ني  للتعاون 

العربي يف ت�سحيح هيكل  التوجه دول اخلليج 

�سيوية  الآ العمالة  ت�سكل  التي  الوافدة  عمالتها 

مع  اأع��داده��ا  ت��زاي��د  م��ع  فيها،  الثقل  م��رك��ز 

الفورة النفطية اجلديدة.

امل��غ��رب  دول  يف  ال��ع��م��ال��ة  ك��ان��ت  واإذا 

ف��اإن  اأوروب�����ا،  اإىل  ال��ه��ج��رة  تف�سل  ال��ع��رب��ي 

وروب���ي  الأ الحت��اد  دول  اأخ��ذت  التي  القيود 

اأحد  �سدت  قد  الهجرة  ه��ذه  على  تفر�سها 

املغرب  دول  يف  البطالة  م�سكلة  ب��واب  اأ اأه��م 

العربي، وعلى اجلانب اخلليجي جند اأن دول 

ثار ال�سلبية للعمالة  جمل�س التعاون اأدركت الآ

مع  الوافدة  عمالتها  هيكل  على  العربية  غري 

العمالة  ه��ذه  اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  حاجتها 

فيها. التنموية  امل�سروعات  لتنفيذ 

املهن  من  كثرًيا  جتد  الو�سع  ه��ذا  واأم��ام 

التمويلية  وال�سناعات  اخلدمات  قطاعي  يف 

جماًل مت�سًعا للعمالة من بلدان املغرب العربي 

مب�ستويات مهارية خمتلفة كنوع من الإحالل مع 

�سيوية، خا�سة يف املجالت املرتبطة  العمالة الآ

التعليمية  ك��اخل��دم��ات  وال�����س��ح��ة  ب��ال��رتب��ي��ة 

التي  وال�سحية، وت�ستطيع ال�سركات اخلليجية 

اأ�سبح لها موطئ قدم را�سخ يف بلدان املغرب 

العمالة  انتقال  اآليات  اإحدى  تكون  اأن  العربي 

اخلليج،  بلدان  اإىل  العربي  املغرب  دول  من 

والتجارة  ال�سناعة  هذا ف�ساًل عن دور غرف 

يف  للعمل  وت��اأه��ي��ل��ه��م  اخل��ري��ج��ني  ت��دري��ب  يف 

القطاعات التي تعاين عجًزا يف العمالة، ف�ساًل 

عن طرح فر�س العمل املتاحة يف كل دولة.

امل�سدر:

القت�سادية  »ال��ع��الق��ات  ح��ول  ورق���ة  م��ن  بت�سرف 

اخلليجية املغاربية« �سادرة عن احتاد الغرف اخلليجية.

أسواق خليجية
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قضية العدد

اإعداد: أماني فالح

الجودة تستلزم الثقة
املدارس األهلية..

يعد توفري التعليم للمجتمع باأقل تكلفة ا�سرتاتيجية 

مهمة للدولة، ولذا يرى اقت�ساديون �سرورة اإعادة النظر 

تو�سيع  مع  التنفيذية،  ولئحته  هلي  الأ التعليم  نظام  يف 

م�ساركة القطاع اخلا�س يف فتح املدار�س.

ياأتي ذلك بالطبع نظًرا للقرار الذي تبنته املدار�س 

هلية يف اململكة برفع ر�سوم الت�سجيل والدرا�سة، وذلك  الأ

املعلمني  القا�سي برفع رواتب  خري  امللكي الأ القرار  بعد 

م�ساًفا  ري��ال،   )5000( اإىل  فيها  املواطنني  واملعلمات 

اإليها )600( ريال بدل النقل. 

امل��دار���س  لغالبية  اجل��دي��دة  ���س��ع��ار  الأ �سجلت  وق��د 

ارتفاعات متفاوتة تراوحت بني 2000 و3000 ريال لكل 

�سعار  الأ لتحديد  نظامية  مرجعية  غياب  و�سط  طالب، 

وما يقابلها من خدمات. 

هذا وقد برر بع�س اأ�سحاب هذه املدار�س �سراحًة 

املعلمني،  رواتب  زيادة  اإىل  يعود  الرتفاع  هذا  �سبب  اأن 

عام،  ب�سكل  الت�سغيلية  التكاليف  ارتفاع  اإىل  �سافة  بالإ

الرتبية  وزارة  قيام  ظل  يف  والطلب  العر�س  وع��وام��ل 

لتقدمي  املنطقة  يف  احلكومية  امل��دار���س  مئات  باإن�ساء 

خدمة التعليم املجاين. 

ويف املقابل رد بع�س املخت�سني والقت�ساديني على 

مل  ثابتة  الت�سغيلية  التكاليف  اإن  بالقول:  امل��ربرات  هذه 

�سافة  بالإ تقدم منتجات جتارية،  املدار�س ل  ن  لأ تتغري 

اأن  كما  �سنوية،  مالية  اإعانات  تتلقى  املدار�س  اأن  اإىل 

من   )%50( ن�سبته  ما  يتحّمل  الب�سرية  امل��وارد  �سندوق 

لهذا  مقنع  م��ربر  يوجد  ول  واملعلمات  املعلمني  روات��ب 

الرتفاع. 

ومما �سبق يالحظ وجود غمو�س �سديد حول ارتفاع 

اجلهات  وعجز  �سمت  ظ��ل  يف  ه��ل��ي  الأ التعليم  ر���س��وم 

�سكالية. املخت�سة ذات العالقة حلل هذه الإ

قد  الق�سية  لهذه  الإعالمي  التناول  فاإن  كل  وعلى 

بواب اأهمها ت�سليط ال�سوء على م�سكلة  فتح الكثري من الأ

هلية ب�سكل عام، واإن كان الرتكيز على رفع  املدار�س الأ

من  للعديد  هاج�ًسا  ت�سكل  اإنها  حيث  بالذات،  �سعار  الأ

املواطنني ل ي�ستهان به، اإل اأنه يف الوقت نف�سه �ساحبها 

التعليم  الت�ساوؤلت تن�سب يف مدى م�ساهمة  الكثري من 

هلي يف العملية التعليمية يف اململكة، وواقع هذه املدار�س  الأ

وامل�ساكل التي تواجهها. 

لرواتب  اأدن���ى  ح��د  بو�سع  القا�سي  امللكي  ال��ق��رار 

هلية، يحمل يف طياته �سمًنا حاًل  املعلمني يف املدار�س الأ

هلية مل يلتفت  مل�سكالت رئي�سية تعاين منها املدار�س الأ

�سف  لالأ هلية  الأ امل��دار���س  اأ�سحاب  من  البع�س  اإليها 

ال�سديد. 

فمن  وا���س��ح،  ب�سكل  امل�سكالت  ه��ذه  نفهم  وحتى 

هلي يف  ال�سروري يف البداية التطرق اإىل واقع التعليم الأ

�سباب للو�سول اإىل مقرتحات  اململكة، ومن ثم حتليل الأ

هلي.  قد ت�ساهم يف رفع كفاءة التعليم الأ

م��ع م��وس��م ال��ع��ودة إل��ى امل����دارس ي��ت��ج��دد ال��ن��ق��اش ح��ول قضية امل���دارس 
األهلية، وما إذا كانت سمعتها أو أرباحها توازي احلاصل على أرض الواقع 
التي  الصلة  باعتبار   ، مخرجاتها  وج���ودة  التعليمية،  فائدتها  حيث  م��ن 
تربط التعليم باقتصاد الوطن، ومدى ما تعززه تلك التداخات من أهمية 

للناجت القومي.
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اجلودة 

بع�س  خالل  من  هلية  الأ املدار�س  لو�سع  وخمت�سرة  �سريعة  مبراجعة 

بحاث التي تناولت هذا املو�سوع جند اأن:  الدرا�سات والأ

تقدمها  التي  التعليمية  اجلودة  على  الواقع  يف  تركز  ل  املدار�س  بع�س   •
للطالب، والبع�س منها يركز فقط على ال�سكليات. 

التعليم  م�ساركة  �سعف  اإىل  �سافة  بالإ املدار�س،  هذه  بني  املناف�سة  • �سعف 
اأن ن�سبة  اإىل  التعليمية حيث ت�سري بع�س الإح�سائيات  العملية  هلي يف  الأ

الطلبة فيها ت�سكل )10%( من اإجمايل طلبة التعليم العام. 

مدارس ومؤسسات أهلية 
تساهم في زيادة البطالة 
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قضية العددقضية العدد

وانعدام  كفاءة  ذات  مالية  اإدارة  وجود  عدم   •
هلية.  حما�سبة التكاليف يف املدار�س الأ

املوا�سفات  تطابق  ل  مدر�سية  مبان  وج��ود   •
وامل���ع���اي���ري وال�������س���روط اخل���ا����س���ة ب��امل��ب��اين 

ا�سم  البع�س  عليها  اأط��ل��ق  حتى  التعليمية 

مدار�س ال�سينكو. 

اإدارات هذه  والعاملني يف  املعلمني  اأجور  • تدين 
رئي�سي  دور  لها  ال�سابقة  والعوامل  املدار�س، 

يف اأ�سباب هذا التدين. 

ا جند وجود عوامل اجتماعية  ويف املقابل اأي�سً

�سباب اآنفة الذكر، حيث  لها دور بارز يف وجود الأ

النجاح  م�ساألة  اأن  ي��رى  م��ور  الأ اأول��ي��اء  بع�س  اإن 

والر�سوب اأو اإعطاء معدلت عالية للدرجات متثل 

بنائه بغ�س  هلية لأ عاماًل مهًما لختيار املدر�سة الأ

املدر�سة،  تقدمها  التي  التعليم  جودة  عن  النظر 

ومنهم من يلجاأ لهذه املدار�س لتوافر و�سائل النقل 

للطالب  خا�سة  معاملة  ووجود  هلية  الأ للمدار�س 

بخالف احلكومية. 

القائم  بالو�سع  يتعلق  فيما  باخت�سار  ه��ذا 

هلية على اأر�س الواقع، وبالطبع  لبع�س املدار�س الأ

�سراف  فاإن هناك عوامل اأخرى تتعلق بالرقابة والإ

ن�سطة ل ي�سع املجال لذكرها.  على هذه الأ

التعليم  توفري  اأهمية  اإن  القول  ميكن  ولكن 

مهمة  ا�سرتاتيجية  تعترب  تكلفة،  باأقل  للمجتمع 

للدولة، لذا يرى اقت�ساديون اأهمية اإعادة النظر 

مع  التنفيذية،  ولئحته  هلي  الأ التعليم  نظام  يف 

تو�سيع م�ساركة القطاع اخلا�س يف فتح املدار�س، 

ال��رتب��وي��ة  العملية  ي��خ��دم  مب��ا  من��وه��ا  وت�سجيع 

هلية،  التعليمية، مع تعزيز املناف�سة بني املدار�س الأ

واحل��واف��ز  التعليم،  ج��ودة  الع��ت��ب��ار  يف  خ���ذ  والأ

ت�سنيف  و���س��ع  م��ع  ك��ف��اء  الأ للمعلمني  امل��ق��دم��ة 

منا�سب للمدار�س من�سور ومعروف للجميع. 

الدور  بتعزيز  القت�ساد  خ��رباء  يطالب  كما 

املدار�س  على  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  ���س��رايف  الإ

عمل  املرحلة،  هذه  يف  منها  يتطلب  والتي  هلية  الأ

ارتفاع  اأ�سباب  عن  والتق�سي  والبحوث  الدرا�سات 

اأ�سعار الر�سوم الدرا�سية، وامل�ساكل التي تعانيها هذه 

اإعطاء  مع  لها،  املواطن  اختيار  واأ�سباب  املدار�س، 

ن�سطة  هلي يف ممار�سته لالأ حرية منا�سبة للقطاع الأ

لتحقيق  ومنا�سبة  وا�سحة  اآليات  و�سع  مع  التعليمية 

واخلا�سة  للدولة  التا�سعة  التنمية  خطة  متطلبات 

بالتعليم. 

عندئذ �ستكون هناك خيارات متعددة ول نهائية 

للمواطنني يف اختيار املدار�س التي يرغبونها، ولي�س 

مر على املدار�س  هذا فح�سب، بل �سينعك�س هذا الأ

احلكومية نف�سها، اإذ �ست�سطر للدخول يف املناف�سة 

على  ينعك�س  ب��دوره  وهذا  �سئيلة،  بن�سبة  ولو  ا  اأي�سً

اأجورهم  كفاء وزيادة  الأ املعلمني  الطلب على  زيادة 

دون الزيادة يف تكاليف الر�سوم الدرا�سية. 

البطالة املتزايدة 

العلي  معيقل  بن  فهد  الدكتور  قال  جانبه  من 

كادميي يف التعليم: » اجلميع يدرك ويرى اأن  اخلبري الأ

هلي ت�ساهم  مدار�س وموؤ�س�سات و�سركات التعليم الأ

خريجي  �سفوف  بني  البطالة  زيادة  يف  كبري  ب�سكل 

وقد م�سى  وال�سعوديات،  ال�سعوديني  اجلامعات من 

الدعم الحكومي ال ينعكس 
على المعلمين والطالب
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العاملة  القوى  جمل�س  قرار  على  �سنة   15 من  اأكرث 

1415/7/26ه�����،  وت��اري��خ  )2/م1415/36(  رق��م 

والبنات  للبنني  هلية  الأ امل��دار���س  ب��اإل��زام  القا�سي 

وال�سعوديات مبا  ال�سعوديني  املدر�سني  ن�سبة  بزيادة 

وظائفها  �سغل  وق�سر  �سنوًيا،   )%10( عن  يقل  ل 

دارية على ال�سعوديني وال�سعوديات.  الإ

واأو�سح الدكتور فهد اأنه بزيارة �سريعة وخاطفة 

اإىل اأي مدر�سة خا�سة يف اأي مدينة من مدن اململكة، 

احلار�س  من  داري��ة  الإ الوظائف  اأن  يالحظ  �سوف 

ي�سغلها  وال�سكرتري  باملحا�سب  م��روًرا  الوكيل  حتى 

حرج.  ول  فحدث  التدري�سي  الكادر  اأم��ا  واف���دون، 

وافدون  ا  اأي�سً ي�سغلها  تقريبا  املواد  فجميع مدر�سي 

ووافدات. 

عليها  اأكد  التي  الن�سبة  اأخذنا  ولو   « واأ�ساف: 

القرار )10%( �سنوًيا ومت تطبيقها منذ ذلك احلني 

)منذ اأكرث من 15 �سنة( لوجدنا اأن م�سكلة توظيف 

هلية ل  الأ املدار�س  تلك  وال�سعوديات يف  ال�سعوديني 

وجود لها، ولكن لو طبقت ن�سبة )3%( �سنويا، لكانت 

ن ن�سبة ال�سعودة يف تلك املدار�س )75%(، ويبقى  الآ

ن�سبة  وه��ذه  ال�سعوديني،  غ��ري  م��ن   )%25( ن�سبة 

معقولة لوجود بع�س التخ�س�سات التي قد ل يتوفر 

عدد كاف من ال�سعوديني ل�سغلها«. 

املدار�س  اأ�سحاب  بع�س  يناق�س  »ق��د  واأف���اد: 

املعلمة  اأو  املعلم  توفر  ال�سعب  م��ن  ب��اأن��ه  هلية  الأ

اأو  املعلم  يف  تتوفر  التي  اجل��ودة  بنف�س  ال�سعودية 

املعلمة غري ال�سعودية، وهنا نقول ل ميكن اأجبار تلك 

داء ال�سيئ وغري املن�سبط،  املدار�س على �ساحب الأ

بل يحق لتك املدار�س اأن حتا�سب اأي مق�سر بغ�س 

النظر عن جن�سيته، فجودة التعليم ق�سية ل نقا�س 

دارة احلازمة واملتابعة واملحا�سبة واملحفزة  فيها، فالإ

قادرة على املناف�سة وحتقيق التميز«. 

املدار�س  يف  الوظائف  �سعودة  ق��رار  ف��اإن  اإًذا 

ورق  واأ�سبح حرًبا على  ينجح ومل يطبق  هلية مل  الأ

ال��ك��ث��رية اخل��ا���س��ة ب�سعودة  ال���ق���رارات  ك��غ��ريه م��ن 

امل�سكلة  ه��ذه  ح��ل  ويكمن  خمتلفة.  عمل  جم��الت 

متابعته  تتم  اآخ��ر  اإ���س��دار  اأو  ال��ق��رار  ه��ذا  بتفعيل 

وتنفيذه ب�سكل م�ستمر من وزارة العمل، وبالتن�سيق 

على  امل�سرفة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ال��ت��ام 

هلية ومع املوؤ�س�سة العامة للتدريب املهني  املدار�س الأ

التدريب  و�سركات  موؤ�س�سات  على  امل�سرفة  والتقني 

جور فيما يتعلق باملعلمني  هلي، وو�سع حد اأدنى لالأ الأ

واملعلمات ال�سعوديني. 

وحالًيا ظهرت م�سكلة اأخرى ت�سهم ب�سكل كبري 

يف زيادة ن�سبة البطالة بني اجلامعيني واجلامعيات، 

الدول  وخريجات  خلريجي  وظيفية  ا  فر�سً وفتحت 

التو�سع  �ساحبت  م�سكلة  وه��ي  وغ��ريه��ا،  امل��ج��اورة 

ه��ل��ي��ة وعمل  ب��اإن�����س��اء اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة والأ

والتقنية  والنظافة  لل�سيانة  و�سركات  موؤ�س�سات 

وبرامج ال�سنة التح�سريية، حيث يتم ت�سغيل برامج 

ال�سنة التح�سريية يف جميع جامعات اململكة تقريبا 

اأهلية  عن طريق �سركات وموؤ�س�سات تعليم وتدريب 

يف  للتدري�س  امل��ج��اورة  ال��دول  من  بالتوظيف  تقوم 

يل والريا�سيات  مواد اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآ

وكذلك  والكيمياء،  والفيزياء  الت�سال  وم��ه��ارات 

دارية واملالية.  عمال الإ لالأ

مبوؤهل  التوظيف  يتم  اأن  اجلامعات  وت�سرتط 

ال�سركات  تلك  تقوم  ولكن  املاج�ستري،  عن  يقل  ل 

دبلوم  اأو  بكالوريو�س  مبوؤهل  بالتوظيف  واملوؤ�س�سات 

ال�سنة  برامج  يف  داري  الإ والعمل  للتدري�س 

حاملي  توفر  ع��دم  بحجة  التح�سريية 

املواطن  ُيحرم  وُهنا  املاج�ستري، 

الوظائف  تلك  م��ن  وامل��واط��ن��ة 

ال�سعوديني.  غري  توظيف  ويتم 

اأن  يجب  القريب،  امل��دى  على  امل�سكلة  ه��ذه  وحل��ل 

تعمل وزارة التعليم العايل واجلامعات على توظيف 

ال�سنة  برامج  يف  املوؤهلني  وال�سعوديات  ال�سعوديني 

التح�سريية واإجبار تلك ال�سركات واملوؤ�س�سات على 

اجلامعة  ب��ني  العقد  ���س��روط  م��ن  تكون  واأن  ذل��ك، 

ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  تقوم  اأن  املوؤ�س�سة  اأو  وال�سركة 

بالإعالن عن وظائفها قبل ح�سولها على التاأ�سريات 

املطلوبة، ويف حالة عدم التقدم املواطنني واملواطنات 

فيمكن  العمل  وزارة  طريق  عن  الوظائف  تلك  اإىل 

العمل يف  وزارة  دور  ياأتي  وُهنا  التاأ�سريات،  اإ�سدار 

امل�ساهمة يف حل هذه امل�سكلة. 

وحللها على املدى املتو�سط على �سندوق املوارد 

الب�سرية وبالتن�سيق مع اجلامعات وموؤ�س�سات و�سركات 

برامج  ب��اإع��داد  للقيام  ه��ل��ي��ة  الأ وال��ت��دري��ب  التعليم 

تاأهيلية )دبلوم ل�سنة واحدة يف كل تخ�س�س( لتاأهيل 

خريجي اجلامعات يف التخ�س�سات التي يتم التدري�س 

فيها برامج ال�سنة التح�سريية، بحيث يحتوي برنامج 

الطالب  مع  والتعامل  التدري�س  ط��رق  على  الدبلوم 

ومواد تخ�س�سية ح�سب التخ�س�س لكل دبلوم. 

جتارب الدول املتقدمة 

اأن هناك توجهات �سادقة يف  اأحد يف  ي�سك  ل 

النظامي يف  التعليم  لتطوير  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اململكة، وهي حقيقة بداأنا نلم�سها موؤخًرا واإن كانت 

المدارس العسكرية الخاصة 
نموذج يستحق الدراسة
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قضية العددقضية العدد

هناك وجهات نظر متعددة من بع�س املتخ�س�سني وبع�س امل�سوؤولني وبع�س 

امل�ستثمرين، اإل اأن ما مييز وزارة الرتبية والتعليم هو دميوقراطية احلوار 

راء اجليدة  خر وال�ستفادة من الآ وم�سداقية التوجه نحو ال�ستماع للراأي الآ

يف تطوير خطط التعليم وو�سائله، وهي حقيقة ملمو�سة بجدية جتاه بع�س 

القرارات اأو التعاميم ال�سادرة من الوزارة.

ويف طريق التطوير جاء قرار الوزارة بال�سماح لبع�س املدار�س اخلا�سة 

بتقدمي جتارب تعليمية حديثة من خالل مدار�س متخ�س�سة تقدم برامج 

�سالمية وبع�س  تعليمية دولية باللغة الإجنليزية مع اللتزام بتدري�س الثقافة الإ

�سا�سية باللغة العربية، وهو توجه جديد جدير بالتجربة،لكن يرى  املواد الأ

جنبية  همية اأن تكون البداية من املدار�س الأ فهد بن معيقل العلي اأنه من الأ

ال�سعوديني  اأن ي�سمح بالت�سجيل فيها للطلبة  القائمة كنموذج للتجربة على 

مانع  ول  الف�سل،  قرار  بعد  �سيما  ول  الدولية  املدار�س  دخول  الراغبني يف 

من اأن يفتح باب الرتخي�س ملزيد من املدار�س الدولية للراغبني من رجال 

عمال لال�ستثمار يف هذا املجال. ومت�سًيا مع هذه املحاولت لتطوير التعليم  الأ

النظامي يف اململكة، فاإنه يتم النظر اإىل نوع من تلك التجارب وهو التعليم 

النظامي وذلك من خالل )مدار�س ع�سكرية خا�سة( وهو نوع من التعليم 

يهتم بال�سلوكيات والتعليم العملي بقدر اهتمامه بالتعليم العلمي النظري، 

ول يق�سد بهذا التعليم تخريج طلبة ع�سكريني اأو �سباط اأو تعليم ع�سكري 

مبعنى التعاليم الع�سكرية التي تهدف اإىل تخريج اأفراد للعمل يف اجلي�س اأو 

ال�سلوكيات والن�سباط  تعليم  اإىل  واإمنا يهدف  خرى  الأ الع�سكرية  جهزة  الأ

بعيًدا عن  العمل اجلماعي  روح  بناء  الأ وتعليم  والعمل،  التعليم  واأخالقيات 

ال�سكليات واملظاهر وامل�ساواة يف التعليم والبتعاد عن ال�سلوك الال اأخالقي 

وعدم اإ�ساعة الوقت يف اأمور ل فائدة فيها. 

اإن جتربة املدار�س الع�سكرية يف الدول املتقدمة جتربة ناجحة �سنعت 

عمال  الأ ورج��ال  واملهند�سني  ط��ب��اء  والأ داري���ني  الإ القياديني  من  العديد 

الر�سالة  ون�سر  دع��م  يف  ت�سهم  اأن  ا�ستطاعت  جتربة  وه��ي  الناجحني 

�ساتذة  الأ من  جمموعة  فيها  َدَر���َس  العامل.  دول  من  العديد  يف  التعليمية 

املدنيني والع�سكريني، وهي جتربة تابعها اخلبري التعليمي ب�سفة �سخ�سية 

الثانوية  در�سوا  الذين  اأبنائنا  من  بع�س  نتائجها من خالل عمل  ولحظ 

العامة يف بع�س املدار�س الع�سكرية يف الوليات املتحدة ثم 

خا�سة  جامعات  يف  منهم  البع�س  والتحق  فيها  تخرجوا 

ع�سكرية  جامعات  يف  خر  الآ البع�س  والتحق  حكومية،  اأو 

اأنظمة جامعية متخ�س�سة  ل تخرج �سباًطا واإمنا تدر�س 

من  يجابية  الإ النتائج  تابع  كما  املجالت،  من  العديد  يف 

خم��رج��ات ه��ذه امل��دار���س واجل��ام��ع��ات حيث مل�س يف 

ال�سوي،  وال�سلوك  والن�سباط  اللتزام  اخلريجني 

والروح  اأعمالهم،  يف  اجلدية  واملتابعة  واحلر�س 

النماذج  بع�س  ومبراجعة  العالية،  الوطنية 

ومتيز  جن���اح  ن�سبة  اأن  لح���ظ 

يف  الع�سكرية  امل��دار���س  خريجي 

اجلامعات الع�سكرية علمًيا وعملًيا 

الوليات  يف  عالية  ن�سب  اإىل  ت�سل 

مريكية مقارنة بزمالئهم  املتحدة الأ

خريجي اجلامعات اخلا�سة 

غري  احل��ك��وم��ي��ة  اأو 

خرى.  الع�سكرية الأ

التحول اإىل كيانات  موؤ�س�سية

من جانبها راأت الغرفة التجارية بالريا�س اأن تطرح 

هلي  زمات التي يواجهها التعليم الأ م�سروًعا جديًدا حلل الأ

هلية  وذلك من خالل حتويل امللكية الفردية للمدار�س الأ

م�ساهمة  �سركات  خالل  من  اأكرب  موؤ�س�سية  كيانات  اإىل 

عامة تواكب التطور الذي ت�سهده اململكة على ال�سعيد.

ودع���ت ال��غ��رف��ة م��ن خ���الل درا���س��ة اأع��ده��ا بنك 

القطاع اخلا�س  م�ساركة  تو�سيع  اإىل  بالغرفة  املعلومات 

جنبي يف ال�ستثمار التعليمي واإزالة املعوقات  املحلي والأ

لهم  والدعم  التمويل  فر�س  وزي��ادة  القطاع  مل�ستثمري 

تعليمية  خ��دم��ات  ي�سمن  ومب���ا 

اأجود وبتكلفة مالية اأقل.

عن  الدرا�سة  وك�سفت 

قبال على املدار�س  تزايد الإ

خرية،  هلية يف الفرتة الأ الأ

وع�������زت ذل������ك ل���ل���زي���ادة 

م�ستوى  وارت��ف��اع  ال�سكانية 
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دفاع.. وتوجيه
ه��ل��ي��ة على امل��ح��ك ومن�سة  ال��ر���س��وم ق��د و���س��ع امل��دار���س الأ اإذا ك��ان ق���رار رف��ع 

عنها،  يدافع  من  ثمة  فاإن  قرارها  بنار  اكتووا  ممن  كثري  جانب  من  ال�سامل  التقييم 

عثمان  ه��وؤلء  وم��ن  املجتمع،  يف  به  ي�ستهان  ل  ودور  منهجي  بعمل  تقوم  اأنها  وي��رى 

حيث  اأه��ل��ي��ة،  م��دار���س  ملجموعة  التنفيذي  وامل��دي��ر  ال��ع��ام  امل�سرف  الق�سبي  ط��ارق 

اختالف  ب�سبب  ع��ادل��ة  لي�ست  واحلكومية  ه��ل��ي��ة  الأ امل��دار���س  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  اأن  ي��رى 

عامل  هو  العوامل  ه��ذه  اأب��رز  ولعل  وغريها،  والنظامية  املادية  منها  عديدة  عوامل 

اإدارة  اأما  األف طالب،  فيها  وتطوير مدر�سة  اإدارة  ال�سهل  اإنه من  يقول  احلجم، حيث 

العامل. دول  من  الكثري  تعانيه  حت��ٍدّ  فهو  الطالب  ماليني  حت��وي  م��دار���س  جمموعة 

واقع خربته  هليه من  الأ املدار�س  تفوق  راأيه يف  تعزز  اإىل جوانب مهمة  الق�سبي  واأملح 

وجتربته، ومن ذلك قيام املركز الوطني للقيا�س والتقومي باإ�سدار ترتيب املدار�س على 

اأف�سل ع�سر مدار�س  هلية على ثمانية مقاعد من  م�ستوى اململكة، ح�سلت املدار�س الأ

مبختلف  امل�سابقات  يف  املتقدمة  املراكز  هلية  الأ املدار�س  ح�سد  اإىل  اإ�سافة  باململكة، 

اأنواعها والتي تقيمها اإدارة الن�ساط.

مور يختارون  وقال الق�سبي اإن الدرا�سات التي قام بها ت�سري اإىل اأن اأغلب اأولياء الأ

القادرون مادًيا على دفع  واإذا كان  اأو خدمية.  تعليمية  اأو  تربوية  �سباب  لأ اإما  املدر�سة 

هلية فهذا دليل اإ�سايف  التكاليف اآثروا اأن ي�ستثمروا يف اأبنائهم بتعليمهم يف املدار�س الأ

هلية  اأن م�ستوى هذه املدار�س اأف�سل، واإن مل ينف وجود مناذج خمجلة من املدار�س الأ

التي ينبغي األ تكون موجودة يف اململكة، موؤكًدا يف الوقت نف�سه �سرورة عدم تعميم هذه 

نه ا�ستثناء للقاعدة وال�ساذ ل حكم له. هلية لأ ال�سورة على جميع املدار�س الأ

يف  هلي  الأ التعليم  مدار�س  اأن  اإىل  م�سرية  الدخل، 

الريا�س متثل 32% من اإجمايل املدار�س، بينما بلغ 

عدد املعلمني فيها نحو 26% من اإجمايل عدد املعلمني 

هلي يف الريا�س  بالتعليم. واأن طالب مدار�س التعليم الأ

باململكة. هلي  الأ التعليم  الطالب يف  40% من عدد 

وذكرت الدرا�سة التي �سملت 276 مدر�سة يف الريا�س 

اأن معظم هذه املدار�س يغلب عليها الكيان الفردي 

بن�سبة 72.8% واأن اأغلبها يرتكز يف �سمال الريا�س 

خربتها  اأع���وام  تتعدى  ل  ومعظمها   ،%42 بن�سبة 

اإىل  اأ�سارت  كما  اأع��وام،  التعليمي ع�سرة  املجال  يف 

الريا�س  يف  هلية  الأ املدار�س  من�ساآت  من   %70 اأن 

مالها  راأ���س  و�سف  ميكن  اأغلبها  واأن  م�ستاأجرة، 

باملتوا�سع حيث ل يزيد على 100 األف ريال.

الرتبية  مبدار�س  بالهتمام  الدرا�سة  واأو�ست 

للعمل  اإعداد كوادر متخ�س�سة  اخلا�سة من خالل 

يف جمال الرتبية اخلا�سة وربط تعيني كوادر الرتبية 

اخلا�سة بح�سولهم على رخ�سة ملزاولة املهنة وفق 

معايري دقيقة، ودعت اإىل الهتمام بتوفري التقنيات 

ا�ستخدامها  على  الطالب  وت�سجيع  فيها  احلديثة 

حيث اأظهرت الدرا�سة اأن ن�سبة 0.4% من املدار�س 

نرتنت. توفر الإ

للجودة  ن��ظ��ام  بتوفري  ال��درا���س��ة  اأو���س��ت  كما 

الرتبوية يتم تطبيقه على خمتلف املدار�س واإف�ساح 

املعلمني  ا�ستقدام  يف  هلية  الأ املدار�س  اأمام  املجال 

اإن�ساء  �سروط  وتي�سري  الرتبية،  وزارة  طريق  عن 

العمل  بجانب  املدار�س  تو�سعة  اأو  هلية  الأ املدار�س 

على تنمية وتاأهيل املعلمني واملعلمات ورفع قدراتهم 

والت�سالت يف  املعلومات  تقنيات  تطبيق  يف جمال 

التعليم وتبني اأ�سلوب التاأهيل والتعليم امل�ستمر.
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تقريرتقرير

اختتم املجل�س التنفيذي ل�سندوق النقد الدويل يف 18 يوليو 2011م م�ساورات املادة الرابعة 

مع اململكة العربية ال�سعودية وتن�س هذه املادة من اتفاقية تاأ�سي�س �سندوق النقد الدويل على 

ع�ساء، تتم يف العادة على اأ�سا�س �سنوي، ويقوم فريق من  اإجراء مناق�سات ثنائية مع البلدان الأ

واإجراء  الالزمة،  واملالية  القت�سادية  املعلومات  وجمع  الع�سو،  البلد  بزيارة  ال�سندوق  خرباء 

مناق�سات مع امل�سوؤولني الر�سميني حول التطورات وال�سيا�سات القت�سادية يف هذا البلد، وبعد 

العودة اإىل مقر ال�سندوق، ُيِعد اخلرباء تقريًرا ي�سكل اأ�سا�ًسا ملناق�سات املجل�س التنفيذي يف هذا 

اخل�سو�س، ويف نهاية املناق�سات، يقدم مدير عام ال�سندوق ب�سفته رئي�ًسا للمجل�س التنفيذي 

راء املديرين التنفيذيني، ثم ُير�سل هذا امللخ�س اإىل ال�سلطات يف البلد الع�سو.  ا لآ ملخ�سً

المملكة تحقق 
 إنجازات هائلة

على صعيد التنمية 
االجتماعية

صندوق النقد الدولي:

ال�سعودية  العربية  اململكة  حتقيق  املعد  التقرير  اأظهر 

على مدار العقود القليلة املا�سية اإجنازات هائلة يف موؤ�سرات 

ال��وق��ت احل���ايل من  ت��ق��رتب يف  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية 

املتو�سطات امل�سجلة يف بلدان جمموعة الع�سرين،غري اأن هناك 

حتديات مهمة ل تزال قائمة، ل �سيما ارتفاع م�ستوى البطالة 

�سكان. بني ال�سباب من املواطنني، وال�سغوط يف �سوق الإ

هذه  ملعاجلة  كافًيا  مالًيا  حيًزا  متتلك  اململكة  اأن  غري 

يجابي  ولويات الجتماعية؛ وذلك بف�سل اقرتان الرتداد الإ الأ

زمة املالية العاملية، وقوة اأر�سدة املالية  يف اأ�سعار النفط بعد الأ

الحتياطيات  بارتفاع  جهة،  من  اخلارجية  ر�سدة  والأ العامة 

الدولية و�سدة انخفا�س الديون من جهة اأخرى.

اأبرز التطورات القت�سادية واملالية

ال�سعودي تعافًيا عرب منّوه القوي خالل  �سّجل القت�ساد 

خالل  ق��ل  الأ بنموه  مقارنًة  املئة،  يف   4.1 بنحو  2010م  عام 

النمو  ت�سارع  الف�سل يف  وُيعزى  املئة،  0.1 يف  البالغ  2009م 

نفاق  اإىل القطاعني النفطي وغري النفطي، مدعوًما بارتفاع الإ

حت�ّسن  اإىل  التقرير  اأ�سار  كما  العاملي.  الطلب  وتعايف  العام 

حت�سًنا  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  ربحية 

رباح اأعلى من  كبرًيا يف عام 2010م، م�سجلًة منًوا يف �سايف الأ

م�ستواها يف عام 2009م بلغ 56 يف املئة.
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تقرير

عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

لماذا يخاف العالم من 
سقوط أمريكا؟!

خالقية قبل اأن تكون مالية وراءها العامل باأ�سره اإىل الهاوية،  جرفْت الوليات املتحدة باأزمتها الأ

زمة املالية الذي �سهدنا ف�سوًل مريرة منه طوال ال�سنوات الثالث  واإىل امل�سري املجهول وفًقا ل�سيناريو الأ

ر�س. ن�سان فوق �سطح الأ املا�سية، مل ي�سبق للمجتمع العاملي اأن �سهدها منذ بزغت اأول �سم�س على الإ

واأوؤكد اأنك واأنت مبواجهة هذا املوقف الع�سيب الذي مل ي�سهده اإن�ساٌن قبلك؛ اأن عليك اأن تاأخذ 

نف�ًسا عميًقا لتفهم جيًدا ما حدث اأوًل، وثانًيا لتبداأ يف البحث الدقيق والدقيق جًدا يف حقائق واأ�سباب 

زمة التي توّرط فيها اجلميع دون ا�ستثناء ول يزالون كذلك!  وحيثيات هذه الأ

حينها �سي�سبح باإمكانك روؤية التطورات املت�سارعة واملرعبة على �سا�سات الف�سائيات ويف اأروقة 

البور�سات العاملية بدقة تاّمة، وبعيًدا اأكرث من غريك عن الرتهان اإىل القلق النف�سي والتحري والرتباك 

اللذين قد يقودانك جمتمعني يف هذا الظرف البالغ التوتر اإىل مق�سلة الهالك! رغم اأنك قد تكون يف 

كرث اأماًنا من غريك لو اأنك قمت بالدور املطلوب منك يف البحث عن احلقيقة، ويف مثل  مر الأ اأ�سل الأ

رقام؟!  موقفنا الراهن اقت�سادًيا ومالًيا براأيك اأين �ستجد احلقيقة التائهة اإن مل جتدها يف م�سفوفة الأ

التي تقطع بيقينها كل �سكوك ُيحتمل اأن تن�ساأ عن جمٍل اإن�سائية ل ت�سمُن ول ُتغني من جوع.

مريكية مقابل  ل تقف حدود اخلوف عند جمرد انخفا�س الت�سنيف الئتماين للوليات املتحدة الأ

لنا
داو

ت

ال�سعودية : موؤ�سرات اقت�سادية خمتارة 2007 - 2011

تقديري متوقع

2007 2008 2009 2010 2011
)الن�سبة املئوية للتغري(

�سعار الناجت املحلي والأ

النمو احلقيقي لالقت�ساد 2.0 4.2 0.1 4.1 6.5
النمو احلقيقي للقطاع النفطي -3.6 4.2 -7.8 2.2 9.4

النمو احلقيقي للقطاع غري النفطي 4.7 4.3 3.5 4.9 5.4
حجم القت�ساد )مليار دولر اأمريكي( 385.0 477.0 377.0 448.0 571.0

الت�سخم 4.1 9.9 5.1 5.4 6.0

)ن�سبة اإىل الناجت املحلي الإجمايل(

املوؤ�سرات املالية

يرادات اإجمايل الإ 44.6 61.6 36.1 44.2 47.3
يرادات النفطية منها الإ 39.0 55.1 30.8 39.9 43.6

اإجمايل النفقات 32.3 29.1 42.2 38.9 38.0
امليزان املايل )العجز -( 12.2 32.5 -6.1 5.2 9.3

امليزان املايل غري النفطي )ن�سبة من اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي( -55.8 -57.7 -67.6 -70.8 -80.7
التغري يف ال�سيولة املحلية )ن�سبة مئوية( 19.6 17.6 10.7 5.0 11.6

مريكية( )مليارات الدولرات الأ

External sector

ال�سادرات 233.5 313.9 192.6 251.5 339.3
ومنها �سادرات النفط واملنتجات املكررة 205.6 281.4 163.3 215.5 299.6

الواردات -82.7 -101.6 -87.2 -97.6 -121.7
احل�ساب اجلاري 93.5 132.5 21.0 66.8 114.7

ن�سبة احل�ساب اجلاري )يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل( 24.3 27.8 5.6 14.9 20.1
جنبية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  �سول الأ �سايف الأ 301.3 438.5 405.9 441.0 535.4

�سهر من الواردات ال�سلع واخلدمات( جنبية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )عدد الأ �سول الأ �سايف الأ 20.1 31.9 27.5 25.1 27.3
�سعر ال�سرف الفعلي احلقيقي )التغري بالن�سبة املئوية( -3.8 1.0 7.9 1.4 …

امل�سدر: �سندوق النقد الدويل

ت�سجيل  اإىل  العامة  املالية  كما عادت ح�سابات 

يرادات  فائ�س يف عام 2010م، حيث اأّدت زيادة الإ

نفاق من املالية العامة  النفطية اإىل تعوي�س زيادة الإ

يف  ال�سادرة  امللكية  املرا�سيم  وت�سمنت  وجتاوزها. 

جديدة  م��ب��ادرات  2011م  وم��ار���س  فرباير  �سهري 

توظيف  يف  والتو�سع  �سكان،  الإ احتياجات  ملعاجلة 

مان الجتماعي. العمالة، وتو�سيع نطاق �سبكة الأ

الوا�سع  مبعناها  النقود  منو  يف  تباطوؤ  وح��دث 

جنًبا  ن  الآ النتعا�س  ع��اود  لكنه  2010م،  ع��ام  يف 

وظلت  اخلا�س،  للقطاع  املقدم  الئتمان  جنب  اإىل 

عام  خ��الل  تغيري  دون  �سا�سية  الأ الفائدة  اأ�سعار 

مع  ومت�سًيا  اخلا�س،  القطاع  ن�ساط  لدعم  2010م 

يف  النقدية  و���س��اع  والأ املحلية  النقدية  املوؤ�سرات 

مريكية ونظام ربط العملة، ول  الوليات املتحدة الأ

ال�سيولة،  من  عال  مب�ستوى  حمتفظة  البنوك  تزال 

م��وال تزيد  كما حتتفظ مب�ستوى جيد من روؤو�س الأ

لزامي. دنى الإ كثرًيا عن احلد الأ

ي���رادات  الإ ارت��ف��اع  املقبلة  ال��ف��رتة  وُي��رج��ح يف 

م�ستواها  عن  كبرًيا  ارتفاًعا  ت�سجل  واأن  النفطية، 

ارتفاع  اإىل  يرجع  مم��ا  2010م،  ع��ام  يف  امل�سجل 

النفطية،  ال�سادرات  اأحجام  وزيادة  النفط  اأ�سعار 
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قرو�سها ال�سيادية؛ كنتيجة لف�سلها املحتمل يف قدرتها على رفع �سقف دينها العام 

الذي و�سل اإىل 100% من حجم اقت�سادها الكلي، وكونه فقط قد مي�سُّ نحو 4.6 

تريليون دولر اأمريكي ُت�سكل التزاماتها جتاه الدول املُقر�سة، يف مقدمتها ال�سني 

مر يتجاوز ذلك احلد  واليابان وبريطانيا ودول اخلليج مبا فيها ال�سعودية، بل اإن الأ

بكثري؛ ذلك ملا متثله الوليات املتحدة من ثقٍل هائل يف ميزان ال�ستثمار الدويل، فوفًقا 

مريكي،  الأ واإح�ساءات القت�ساد  بيانات  التي ت�سبُّ فيها جميع   BEA لإح�ساءات 

فاإن العامل باأ�سره قد ا�ستودع اأكرث من 22.8 تريليون دولر اأمريكي حتى نهاية عام 

ا هي املارد  ح�ساءات اأن الوليات املتحدة اأي�سً 2010م، كما تو�سح ذات امل�سادر لالإ

كرب على م�ستوى العامل كاأكرث الدول التي متتلك ا�ستثمارات خارج حدودها، حيث  الأ

و�سلت بنهاية 2010م اإىل اأكرث من 20.3 تريليون دولر اأمريكي، ما يعني اأن �سايف 

ال�ستثمار الدويل للوليات املتحدة حتى نهاية الفرتة ل�سالح دول العامل، حيث ظهر 

ا للجميع اأن  بقيمة �سالبة بلغت اأكرث من 2.5 تريليون دولر اأمريكي، كما يت�سح اأي�سً

مريكية ترتبع دون مناف�س على قمة ال�ستثمار الدويل.  الوليات املتحدة الأ

اأمام هذه املخاطر والتقلبات امل�ساهدة على ال�سطح املايل والقت�سادي العاملي، 

اأر�سدًة من ال�ستثمارات  اأننا قد ا�ستودعنا  ماذا ميكن قوله يف مواجهتها وخا�سًة 

الدرو�س  من  جميعنا  نتعلم  اأن  بد  ل  مركي؟!  الأ بالدولر  ُمقّيٌم  اأغلبها  اخل��ارج  يف 

دوار املوكلة لكل  والتجارب التي مّرت ومتر بنا، واأن نبادر مبمار�سة امل�سوؤوليات والأ

طرف، هدفنا امل�سرتك املحافظة على مكت�سبات الوطن واقت�ساده وجمتمعه، وعليه 

اأجُد اأنه من ال�سرورة الق�سوى؛ اأن تبادر اجلهات القت�سادية واملالية املحلية باملزيد 

من ال�سفافية امل�ستمرة، واتخاذ القرارات والإجراءات الهادفة اإىل تعزيز ال�ستقرار 

امل�سلحة  جتاه  عاتقها  على  امللقاة  امل�سوؤوليات  ت�ست�سعر  واأن  وامل��ايل،  القت�سادي 

خرية فح�سب  زمة الأ زمات ال�سابقة ولي�س الأ العامة، واأل تنتظر كما �سهدنا طوال الأ

نداءات املجتمع والإعالم للقيام بذلك. 

دوارها ومهامها عن�سر املبادرة باتخاذ ما  كما يجب اأن تعتمد يف ممار�ستها لأ

زمات ومن ثم ل تتجاوز اأدوارها جمرد ردود فعل،  يلزم، ل اأن تنتظر ات�ساع دوائر الأ

اأو جمرد ت�سريحاٍت مقت�سبة خالية من ال�سفافية املقبولة اأو املقنعة.

نتاج لتعوي�س نق�س املعرو�س  مع تو�سع اململكة يف الإ

اأن يزداد ارتفاع  ا من املتوقع  اأي�سً يف بلدان اأخرى. 

جل  ر�سدة اخلارجية يف الأ اأر�سدة املالية العامة والأ

اإىل  املتاحة  القيادية  امل��وؤ���س��رات  وت�سري  القريب، 

اأوائل  يف  اخلا�س  القطاع  يف  الن�ساط  وترية  ت�سارع 

الناجت  اإج��م��ايل  من��و  ارت��ف��اع  يتوقع  حيث  2011م، 

املحلي احلقيقي ككل اإىل نحو 6.5 يف املئة، ول يزال 

الوقت احلا�سر، غري  ال�سيطرة حتى  قيد  الت�سخم 

اأنه من املرجح اأن يرتفع اإىل متو�سط قدره 6.0 يف 

ال�سغوط  ل�ستمرار  نظًرا  ككل،  للعام  تقريًبا  املئة 

يجارات،  الإ واأ�سعار  غذية،  الأ اأ�سعار  تفر�سها  التي 

نفاق احلكومي، وارتفاع ال�سيولة املحلية. وزيادة الإ

تقييم املجل�س التنفيذي

اململكة  اأن  اإىل  التنفيذيون  امل��دي��رون  اأ���س��ار 

جنحت يف جتاوز التباطوؤ العاملي، نظًرا جلمعها بني 

احليز الوقائي الذي تتيحه ال�سيا�سة والحتياطيات 

املالية من ناحية، ومن ناحية اأخرى توخيها احلذر 

امل��ايل.  القطاع  على  والرقابة  التنظيم  يف  ال��الزم 

اآفاق القت�ساد مواتية على  واأعربوا عن راأيهم باأن 

ينبغي  ال�سيا�سة  اأولويات  اإن  وقالوا  القريب،  املدى 

ا�ستمرارية  املتو�سط على �سمان  املدى  تركز يف  اأن 

النطاق،  وا�سع  النمو  وتاأمني  العامة،  املالية  اأو�ساع 

وت�سجيع اإن�ساء الوظائف.

واأ�ساد املديرون بحكومة اململكة ل�ستمرار دورها يف 

ثار  �سواق النفطية، م�سريين اإىل الآ حتقيق ا�ستقرار الأ

قليمية  يجابية الكبرية التي تنتقل اإىل القت�سادات الإ الإ

والعاملية بف�سل ال�سيا�سات التي تنتهجها اململكة، مبا يف 

ذلك تقدمي م�ساعداتها الإمنائية ال�سخية.

اتخذتها  ال��ت��ي  ج������راءات  الإ امل���دي���رون  ّي����د  واأ

النفطية  يرادات  الإ ارتفاع  احلكومة لال�ستفادة من 

معاجلة  اإىل  الرامية  املبادرات  وت��رية  تعجيل  بغية 

يتعلق  فيما  وخا�سًة  املهمة،  الجتماعية  الق�سايا 

م���ان  الأ �سبكة  وم��د  العمالة  وت��وظ��ي��ف  ���س��ك��ان  ب��الإ

على  املديرون  �سدد  الوقت؛  نف�س  ويف  الجتماعي. 

املحتملة  الت�سخمية  ال�سغوط  مراقبة  اإىل  احلاجة 

ل�سيا�سة  ال�ستباقي  ال�ستخدام  و�سجعوا  بعناية، 

النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  من  بدعم  العامة،  املالية 

املتاحة عند احلاجة.

خ��رية  اأن امل��ب��ادرات الأ ���س��ار امل��دي��رون اإىل  واأ

نفاق على برامج امل�ستحقات يف  ّدْت اإىل زيادة الإ اأ

جل املتو�سط، وزادت التعر�س حلدوث انخفا�س  الأ

باأن  راأيهم  عن  واأعربوا  النفط،  �سعر  يف  م�ستمر 

اخلا�س  القطاع  ن�سطة  لأ املكملة  نفاق  الإ برامج 

ن��ف��اق،  الإ ل��زي��ادة  القت�سادي  ث��ر  الأ تعزز  �سوف 

متو�سط  نفاق  لالإ ر�سمي  اإط���ار  و�سع  اإن  وق��ال��وا 

�سوف  كلية،  عامة  مالية  وح��دة  تدعمه  ج���ل،  الأ

الوقت.  مبرور  العامة  املالية  �سيا�سة  تنفيذ  يعزز 

لزيادة  اجلارية  باملبادرات  امل��دي��رون  رّح��ب  كما 

يتطلعون  اإن��ه��م  وق��ال��وا  ال�سريبية،  ي�����رادات،  الإ

للقيمة  �سريبة  تطبيق  نحو  التقدم  من  مزيد  اإىل 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  م�ستوى  على  امل�سافة 

التدريجي  �سالح  الإ اأهمية  املديرون  ّك��د  اأ كذلك 

لت�سعري الطاقة على امل�ستوى املحلي.

وذكر املديرون اأن اأعمال الرقابة والتنظيم التي 

متار�سها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف النظام 

�سمود  م��ن  يت�سح  م��ا  وه��و  فعالة،  ت���زال  ل  امل���ايل 

وتوؤكده  خ��رية  الأ ال�سدمات  اأمام  امل�سريف  اجلهاز 

خري  الأ التحديث  اإليها  خُل�س  التي  ال�ستنتاجات 

 .)FSAP( لربنامج تقييم القطاع املايل

طار  واأثنى املديرون على ال�ستمرار يف تعزيز الإ

التنظيمي والرقابي، وهو ما ي�سمل حتقيق الت�ساق 

واأثنى  الفعلية.  واملمار�سة  ال��ق��ان��وين  ط���ار  الإ ب��ني 

جهود  من  ا  اأي�سً احلكومة  تبذله  ما  على  املديرون 

ره��اب،  الإ م��وال ومتويل  الأ كبرية يف مكافحة غ�سل 

م��وال  الأ غ�سل  مكافحة  اإط��ار  تعزيز  على  وحّثوها 

رهاب. واتفق املديرون على اأن ربط �سعر  ومتويل الإ

ا�سمية  رك��ي��زة  اأت���اح  م��ري��ك��ي  الأ ب��ال��دولر  ال�سرف 

موثوقة للعملة الوطنية، واأّدى اإىل تي�سري ال�ستثمار 

وتطوير القطاع املايل.

ذات  احلكومة  با�سرتاتيجية  املديرون  ورّح��ب 

الركائز املتعددة، التي حتث على اإن�ساء فر�س العمل 

العتماد  بتقلي�س  ي�سمح  مما  اخلا�س،  القطاع  يف 

املحلية.  العمالة  ا�ستيعاب  يف  العام  القطاع  على 

واأ�ساروا اإىل اأهمية اجلهود املبذولة لتح�سني فر�س 

التجارية  التمويل، وتعميق العالقات  احل�سول على 

�سواق ال�ساعدة.  مع ال�سركاء التجاريني من بلدان الأ

�سوق  �سيا�سات  و�سع  �سرورة  على  املديرون  و�سدد 

العمل على نحو متوافق مع ال�سوق، لتجنب املزيد من 

الت�سوهات واحلفاظ على القدرة التناف�سية.

واأعرب املديرون عن ا�ستح�سانهم ملا اتخذ من 

التمويل  على  احل�سول  فر�س  لتح�سني  اإج���راءات 

مع  للتعامل  املو�سعة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  ال��ع��ق��اري، 

�سغوط توفري م�ساكن ذات تكلفة مي�سرة للمواطنني. 

النهاية  املوافقة  �سدور  اإىل  يتطلعون  اإنهم  وقالوا 

على نظام الرهن العقاري اجلديد، موؤكدين اأهمية 

ل�سمان �سالمة  ق��وي  اح��رتازي  اإط��ار  ب��ق��اء على  الإ

القرو�س واحتواء املخاطر يف النظام املايل. 

لتح�سني  اجلارية  اجلهود  اإىل  املديرون  واأ�سار 

و�سجعوا على موا�سلة  ون�سرها  الإح�ساءات،  جودة 

التقدم يف معاجلة ثغرات البيانات الباقية.
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كتبت: أماني فالح

من الجنيه المسكوفي..
إلى الريال الفضي

رحلة النقد السعودي

(أواخ��ر  الهجرية  اخلمسينيات  م��ن  الثاني  النصف  يف  كبيًرا  حت��واًل  اململكة  اقتصاد  شهد 
الثاثينيات امليادية ) باكتشاف النفط عام ١٩٣٨م وتصديره بكميات جتارية منذ عام ١٩4٥م 
ملواجهة التوسع االقتصادي العاملي الكبير بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وواكب ذلك مرحلة 
التطور النقدي وترتيبات نقدية أعقبتها سلسلة من التغيرات الكبيرة والتقلبات الواسعة على 
الصعيدين احمللي والعاملي عصفت باالستقرار النقدي, واستدعت تطبيق عدد من اإلصاحات 
النقدية واملالية يف السبعينيات الهجرية (اخلمسينيات امليادية) وقد مهدت تلك اإلصاحات 
السبيل فيما بعد إلرساء نظام نقدي راسخ وعملة ثابتة وأسعار صرف مستقرة وشبكة مصرفية 

متقدمة ونظم متطورة للمدفوعات تضاهي أحدث النظم العاملية يف الوقت احلاضر.

قاليم التي تكونت منها اململكة العربية ال�سعودية بعد توحيدها على يدي امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - عملة نقدية  مل تكن لالأ

موحدة، بل تعددت العمالت التي كانت متداولة يف اأرجائها وتنوعت، وتباينت تبًعا ملواقعها اجلغرافية، وات�سالتها التجارية. ففي 

احلجاز مثاًل كان يجري التداول يف مدنه بعدد غري قليل من العمالت املعروفة حينذاك، كاجلنيه الذهب الإجنليزي، واجلنيه 

والروبية  واأجزائه،  املجيدي  والريال  امل�سري،  الذهب  واجلنيه   ،)venti( البنتو  واجلنيه  امل�سكويف،  واجلنيه  العثماين،  الذهب 

الهندية وفئاتها، والريال الفران�سي اأو الفران�سة املعروف بريال ماريا ترييزا، والدينار الها�سمي، والريال الها�سمي. ويف ال�سواحل 

ال�سرقية كان يجري التعامل بعدة عمالت اأبرزها الروبية الهندية، اأما يف الداخل فكانت ال�سيادة للريال الفران�سي )ريال 

ماريا ترييزا(، وكان املتعاملون به من ال�سكان املحليني ل يرت�سون بغريه بدياًل، 

اإىل  تع��دى ذلك  واإمنا  فق��ط،  الداخ��ل  ع����لى  يقت�س��ر  به مل  التعامل  اأن  كما 

خمتل��ف اأقاليم اجلزي��رة العربي��ة.

نقود امللك عبدالعزيز 

عرف عن امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - مرونته يف تعامله مع الواقع، 

وو�سعه م�سلحة امل�سلمني من رعاياه فوق كل اعتبار، ذلك اأنه ب�سبب قلة 

موارده، وان�سغاله بتوحيد اململكة العربية ال�سعودية مل يكن يف و�سع ي�سمح 

وىل التي و�سل فيها اإىل �سدة احلكم،  له ب�سرب عملة وطنية منذ الوهلة الأ

قاليم التي اأ�سبحت يف ما بعد  كما اأن العمالت التي كانت متداولة يف الأ

اململكة العربية ال�سعودية، معظمها اإن مل يكن كلها ذات قيمة، فاأبقى رحمه اهلل على جميع العمالت النقدية التي اأ�سرنا اإليها اآنًفا، 

قيد التداول حيثما وجدت يف البالد التي خ�سعت ل�سلطانه، �سواء يف جند وملحقاتها اأم يف احلجاز، ومل يغري �سيًئا من طبيعة تداولها 

حتى على امل�ستوى الر�سمي، بحيث ظلت ت�ستوفى بها مداخيل الزكاة والر�سوم ونحوها، وت�سرف بها مدفوعات الدولة من رواتب 

�سواق املحلية،اإل اأن هذه العمالت  املوظفني واجلند، و�سائر املقررات التي كانت تقدر على اأ�سا�س ما هو موجود من تلك النقود يف الأ

�� ومعظمها من الذهب والف�سة كانت عر�سة للتهريب واإخراجها من البالد بطرق �ستى، كما اأنه كان لبد من وجود عملة حتمل طابًعا 

ر�سمًيا وطنًيا، حتى ولو كان ذلك الطابع الر�سمي حمدوًدا اأو رمزًيا.

ال�سرقية كان يجري التعامل بعدة عمالت اأبرزها الروبية الهندية، اأما يف الداخل فكانت ال�سيادة للريال الفران�سي )ريال 

ماريا ترييزا(، وكان املتعاملون به من ال�سكان املحليني ل يرت�سون بغريه بدياًل، 

اإىل  تع��دى ذلك  واإمنا  فق��ط،  الداخ��ل  ع����لى  يقت�س��ر  به مل  التعامل  اأن  كما 

عرف عن امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - مرونته يف تعامله مع الواقع، 

وو�سعه م�سلحة امل�سلمني من رعاياه فوق كل اعتبار، ذلك اأنه ب�سبب قلة 

موارده، وان�سغاله بتوحيد اململكة العربية ال�سعودية مل يكن يف و�سع ي�سمح 

اململكة العربية ال�سعودية، معظمها اإن مل يكن كلها ذات قيمة، فاأبقى رحمه اهلل على جميع العمالت النقدية التي اأ�سرنا اإليها اآنًفا، 

�� ومعظمها من الذهب والف�سة كانت عر�سة للتهريب واإخراجها من البالد بطرق �ستى، كما اأنه كان لبد من وجود عملة حتمل طابًعا 

ر�سمًيا وطنًيا، حتى ولو كان ذلك الطابع الر�سمي حمدوًدا اأو رمزًيا.
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المجهر

لذا عمدت ال�سلط�������ات ال�س��������عودية يف عهد امللك عبدالعزيز اإىل حفر كلمة جند )للدللة 

على �سلطنة جند( على عدد من العمالت الذهبية والف�سية التي كانت متداولة يف جند، ولعل 

ذلك كان قبل مبايعة امللك عبدالعزيز ملًكا على احلجاز، ومن تلك العمالت ريال ماريا تريزا 

املوؤرخ يف عام 1780م /1195ه�، واملعروف با�سم الريال الفران�سة، والروبية الهندية املوؤرخة يف 

�سنة 1900م/ 1318ه� وحتمل ا�سم امللكة فيكتوريا )ملكة بريطانيا العظمى( على الوجه، وكذلك 

ن�سف الروبية الهندية املن�سوبة اإىل امللكة نف�سها، تليهما العملة الرتكية فئة اخلم�سة قرو�س، وهي 

ا،  عملة ف�سية �سرب الق�سطنطينية �سنة 1293ه�/ 1876م، ثم العملة امل�سرية، وهي ف�سية اأي�سً

ومن فئة اخلم�سة قرو�س، وتاريخ �سكها �سنة 1335ه�/ 1917م ) لوحة رقم 5 (.

وعندما دخلت احلجاز حتت �سيطرة امللك عبدالعزيز عمد اإىل حفر كلمة احلجاز على بع�س 

النقود املتوافرة فيها، ول�سيما الهندية والعثمانية التي كانت متداولة بها حينذاك،. ي�ساف اإىل 

�� مل يكتف بحفر كلمة جند وكلمة احلجاز كل على حدة على النقود التي  �� رحمه اهلل  اأنه  ذلك 

واأعطاها طابًعا ر�سمًيا  القطرين على عملة واحدة،  ا�سم  واإمنا جمع كاًل من  بو�سمهما،  و�سمها 

للدللة على �سلطنة جند، ومملكة احلجاز يف اأ�سفلها.

والناظر املدقق لهذه ال�سلة من العمالت املعدنية الثمينة يدرك متاًما اأن امللك عبدالعزيز هياأ 

لبالده منذ وقت مبكر قاعدة نقدية قوية ذات قوة �سرائية تكفي لت�سيري اأمور التعامل اليومي يف 

البالد، وتكفي كذلك لل�سرف على متطلبات توحيد الوطن، واأحاط ذلك كله ب�سياج مينعها من 

الت�سرب اإىل خارج الوطن بتهريب اأو خالفه، وقد �سرب امللك عبدالعزيز فيما بعد رياله العربي 

الف�سي على غرار الريال املجيدي العثماين �سواء يف احلجم اأم يف العيار والوزن. وكذلك �سرب 

الريال العربي ال�س���عودي ال�سغري حجًما على غرار الروبية الف�سية الهندية وزًنا وعياًرا، واجلنيه 

الذهبي العربي ال�سعودي على غرار اجلنيه الذهبي الإجنليزي من حيث الوزن والنقاء.

اأول نظام نقدm �سعودي 

مل�س امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه بعد دخوله احلجاز القوة القت�سادية الكامنة للكيان 

باعتماد  التقلب  والعمل على حمايته من  النقد  اأو�ساع  لتح�سني  اتخذ خطوات  وبالتايل  اجلديد 

مريي الذهب كمعيار للقيا�س مبا ي�ساوي  عملة ر�سمية وتنظيم اإ�سدارها. فقد مت اعتماد القر�س الأ

القر�س  �س����ك  110( ومت  اإىل  الذهب )1  الإجنليزي  اأجزاء من اجلنيه  وع�سرة  مائة  جزًءا من 

واأجزائه )ن�س�����ف القر�س وربع القر�س( ع��ام 1344ه� )1926م( من معدين النحا�س والنيكل، 

مريي الذهب، اإ�سافة اإىل م�سكوكات �سربت يف العام  وحددت قيمته مبا ي�ساوي ن�سف القر�س الأ

ال�سغرية  الفئات  اإىل  احلاجة  ل�سد  القر�س  وربع  ن�سف  فئة  من  والربونز  النحا�س  من  ال�سابق 

1346ه� )1928/1/6م( �سدر اأول نظام نقٍد �سعودي عرف ب�)نظ��ام  13رجب  من العملة. ويف 

النقد احلجازي النجدي( مت مبوجبه اعتماد الريال العربي الف�سي عملة ر�سمية للبالد حتل حمل 

الريال العثماين الذي اأوقف التعامل به يف غرة �سعبان من العام نف�سه، و�سرب الريال العربي بنف�س 

حجم ووزن وعيار الريال العثماين )24.055 غراًما من الف�سة نقاوة 0.833(، واعتمد اجلنيه 

ب�10 ريالت عربية، كما  الإجنليزي الذهب كمعيار لقيمة الريال اجلديد وحدد �سعره 

حددت اأجزاء الريال العربي ب� 11 قر�ًسا اأمريًيا اأي 22 قر�ًسا دارًجا 

مريي باجلنيه  وفًقا لعالقة القر�س الأ

الإجنليزي الذهب )1 اإىل 110 قرو�س 

اأمريية اأي 220 قر�ًسا دارًجا(.

التزمت  الرتتيب  هذا  ومبوجب 

احلكومة مبا يعرف بقاعدة املعدنني 

حيث   )Bimetallic Standard(

جنبية  الأ الذهبية  للعمالت  �سمح 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  احل��ر  ب��ال��ت��داول 

وك��ان��ت  ال��ر���س��م��ي،  الف�سي  ال��ري��ال 

تتمتع  والذهبية  الف�سية  العمالت 

وال��ن��ق��اوة  ال���وزن  م��ن  ب��درج��ة عالية 

للمعدن الذي �سكت منه.

(، واعتمد اجلنيه 

 ريالت عربية، كما 

 قر�ًسا اأمريًيا اأي 22 قر�ًسا دارًجا 

مريي باجلنيه  وفًقا لعالقة القر�س الأ

 اإىل 110 قرو�س 

 قر�ًسا دارًجا(.

التزمت  الرتتيب  هذا  ومبوجب 

احلكومة مبا يعرف بقاعدة املعدنني 

حيث   )Bimetallic Standard
جنبية  الأ الذهبية  للعمالت  �سمح 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  احل��ر  ب��ال��ت��داول 

وك��ان��ت  ال��ر���س��م��ي،  الف�سي  ال��ري��ال 

تتمتع  والذهبية  الف�سية  العمالت 

وال��ن��ق��اوة  ال���وزن  م��ن  ب��درج��ة عالية 

الك�ساد العاملي الكبري

املحافظة  من  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  اململكة  تتمكن  مل 

على ا�ستقرار �سعر �سرف الريال ال�سعودي الف�سي مقابل 

اجلنيه الإجنليزي الذهبي ال�سائع التداول يف ذلك الوقت 

لظروف خارجة عن اإرادتها.

تقلبات  الع�سرين  القرن  من  الثالث  العقد  �سهد  فقد 

وا�سعة وحتولت كبرية ع�سفت بال�ستقرار الذي وفره نظام 

لل�سيا�سات  نتيجة  العاملية  ال�سرف  �سعار  لأ الذهب  قاعدة 

وربية  الأ للعمالت  املتوالية  والتخفي�سات  التو�سعية  املالية 

زم��ة  الأ بلغت  وق��د  وىل.  الأ العاملية  احل��رب  اأعقبت  التي 

ذروتها بحدوث الك�ساد العاملي الكبري )1929 - 1932م( 

الذي اأدى اإىل انهيار اأ�سعار الف�سة، اأعقبه تخلي بريطانيا 

مريكية. وهما دولتا الحتياطي العاملي  والوليات املتحدة الأ

1933م  1931م،  الرئي�ستان، عن قاعدة الذهب يف عامي 

على التوايل وارتفاع اأ�سعار الذهب تبًعا لذلك.

مكان اللتزام  بالإ وحتت وطاأة هذه الظروف مل يعد 

واجلنيه  ال�سعودي  ال��ري��ال  بني  امل��ح��ددة  التعادل  بقيمة 

�سك  1354ه� )1935م(  الإجنليزي، ومت يف عام  الذهب 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�سم  يحمل  جديد  ف�سي  ريال 

 11.6638( الف�سية  الهندية  الروبية  ونقاوة  وزن  بنف�س 

جرام نقاوة 0.9166( اأي اأقل من ن�سف الريال القدمي.

 åالنظام النقدي ال�سعودي احلدي

باإن�ساء  اململكة  يف  احلديث  النقدي  النظام  ارتبط 

)1952م(  1372ه�  عام  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة 

املركزية  ودور احلكومة  مني  الأ ال�ستقرار  لتوطيد  فنظًرا 

اأ�سبحت  امل��ج��الت  خمتلف  يف  التنمية  وت��رية  تعجيل  يف 

البالد يف اأم�س احلاجة يف ذلك الوقت اإىل جهاز م�سريف 

حكومي يتوىل تنظيم اأو�ساع النقد بعد ال�سطراب الكبري 

يف  باململكة  واملدفوعات  ال�سرف  نظم  له  تعر�ست  الذي 
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مؤسسة النقد 
العربي السعودي

يف  عملها  ال�سع�����ودي  العربي  النق����د  موؤ�س�س�������ة  با�س����������رت 

1372/1/14ه� )1952/10/4م( وقد بداأت املوؤ�س�سة بداية متوا�سعة 

ميزانية  اأول  يف  ظهرت  التي  واملطلوبات  املوجودات  جمموع  بلغ  حيث 

1372/6/30ه���  املوؤ�س�سة عن املدة املنتهية يف  ن�سف �سنوية ت�سدرها 

)1953/3/16م( نحو 47.5 مليون ريال.

 26.5 مببلغ  املحلية  بالعمالت  موجودات  من  املوجودات  وتكونت 

جانب  ويف  ري���ال.  مليون   21 مببلغ  اأجنبية  وم��وج��ودات  ري��ال  مليون 

21 مليون ريال، وقيمة  املطلوبات بلغ راأ�سمال املوؤ�س�سة يف ذلك احلني 

 15.8 والودائع احلكومية  10.1 ماليني ريال.  العملة  احتياطي غطاء 

النظام  وك��ان  ري���ال،  مليون   0.6 خ���رى  الأ واملطلوبات  ري���ال،  مليون 

 500 قدره  راأ�سمال  اإن�سائها  عند  لها  خ�س�س  قد  للموؤ�س�سة  �سا�سي  الأ

األف جنيه ذهب، الذي يعادل 20 مليون ريال. وقد مت ت�سديده للحكومة 

يف عام 1376ه� )1957م(.

ا�ستكمال  املوؤ�س�سة  عاتق  على  األقيت  التي  وىل  الأ املهام  بني  من 

نوفمرب   19( 1372ه�  �سفر  غرة  يف  فطرحت  للمملكة  النقدي  النظام 

الذهبية  العملة  حم��ل  ليحل  ال�����س��ع��ودي  ال��ذه��ب��ي  اجلنيه  1952م( 

 10.90 ي�ساوي  ما  اأي  ري��اًل   40 مببلغ  �سعره  ح��دد  وق��د  الإجنليزية. 

دولرات وهو �سعر يتما�سى مع ال�سعر امل�ستهدف للريال مقابل الدولر 

البالغ 27.0 �سنًتا )3.70 ريالت للدولر(. واأعلنت املوؤ�س�سة عن عزمها 

املحافظة على هذا ال�سعر بالتعاون مع امل�سارف التجارية وال�سيارفة 

�سعار العاملية للذهب والف�سة. واأبلغت  ما مل تطراأ تغريات جوهرية يف الأ

دارات احلكومية بقبول اجلنيه ال�سعودي بال�سعر املحدد ومنع  جميع الإ

جميع  اأ�سبحت  ال�سعودية  الذهبية  العملة  وباإ�سدار  للخارج،  ت�سديره 

العمالت املتداولة يف البالد ذات �سبغة وطنية.

الزيادة  بف�سل  املتنامي  احلكومة  دخل  دارة  لإ وكذلك  الفرتة،  تلك 

املطردة لل�سادرات البرتولية.

وقد وافق امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - يف اأوائل عام 1952م 

على ا�ستق�دام بعثة مالي��ة اأمريكية راأ�سها امل�ست�سار املايل والقت�سادي 

امل�سرت/ اآرثر.ن. يوجن )Arthur N. Young( لتقدمي امل�سورة للحكومة 

والتعريفة  العامة  وامليزانية  النقد  اأنظمة  تطوير  جمال  يف  ال�سعودية 

مريكي  دارة اجلمركية، وبناًء على التو�سيات التي رفعها اخلبري الأ والإ

بالت�ساور مع وزير املالية اآنذاك ال�سيخ عبداهلل ال�سليمان - رحمه اهلل 

و1047/4/30   1046/4/30 برقمي  امللك���يان  املر�سومان  �س��در   -

وتاريخ 1371/7/25ه� )1952/4/20م( باإن�ساء موؤ�س�سة النقد العربي 

�سا�سي.  ال�سعودي واعتماد نظامها الأ

وق���د حت���ددت اأه���م وظ��ائ��ف امل��وؤ���س�����س��ة مب��وج��ب امل��ر���س��وم��ني يف 

وزارة  ومعاونة  وخارجًيا،  داخلًيا  ال�سعودية  العملة  قيمة  ودعم  تثبيت 

اإي��رادات احلكومة وت�سرف منه  املالية بتوحيد املركز الذي تودع فيه 

م��وال  الأ وت�سغيل  وحفظ  املعتمدة،  امليزانية  لبنود  وفًقا  مدفوعاتها 

للحكومة فيما  امل�سورة  وتقدمي  النقد،  غرا�س  املر�سودة لأ الحتياطية 

التجارية  التداول، ومراقبة امل�سارف  العملة وطرحها يف  ب�سك  يتعلق 

جنبية. وقد حظر على  وال�سيارفة واملتعاملني يف بيع و�سراء العمالت الأ

فراد. املوؤ�س�سة �سمن اأ�سياء اأخرى اإقرا�س احلكومة والهيئات والأ

كانت املهمة الرئي�سة قبيل مبا�سرة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

ميكن  ال�سعودي  للريال  وم�ستقر  واقعي  �سريف  �سعر  حتديد  اأعمالها 

تقرر  قد  اأنه  ومبا  معقولة،  زمنية  لفرتة  عنه  والدفاع  عليه  املحافظة 

ون�سف  مليونان  منه  �سك  الذي  ال�سعودي  الذهبي  اجلنيه  يطرح  اأن 

املليون قطعة يف اخلارج باعتبارها ر�سمية فور قيام املوؤ�س�سة مبهامها. 

بعاد الثالثة لعالقة �سعر الريال بالدولر  مر النظر يف الأ فقد تطلب الأ

مكان على القيم التاريخية  مريكي والذهب والف�سة واملحافظة قدر الإ الأ

�سعار خالل تلك الفرتة.  �سواق املحلية والعاملية لهذه الأ ال�سائدة يف الأ

ون�سة  وعلى �سوء ا�ستقرار �سعر الف�سة مبا يقارب 90.5 �سنًتا لالأ

ون�سة  الأ من   0.34375 البالغ  اخلال�سة  الف�سة  من  الريال  وحمتوى 

وانخفا�س  التهريب  خماطر  لقاء  املائة  يف   15 مقداره  اأم��ان  وهام�س 

يكون  اأن  تعني  اليومي  ال�ستعمال  جراء  من  املعدن  من  العملة  حمتوى 

�سنًتا.  و27.50   26.75 حدود  يف  ال��دولر  مقابل  الريال  �سرف  �سعر 

وين�سجم هذا ال�سعر اإىل حد كبري مع القيمة التي حددت جلنيه الذهب 

ال�سعودي، وهي 40 رياًل للجنيه حيث ترتاوح قيمته وفًقا لهذا الرتتيب 

ما بني 10.70 اإىل 11.0 دولًرا، وهو �سعر مقارب لقيمة اجلنيه الذهبي 

ال�سوق  �سعره يف  والذي كان يرتاوح  الوقت  الرائج يف ذلك  الإجنليزي 

املحلية خالل عام 1952 ما بني 40.07 اإىل 45.4 رياًل )10.80 اإىل 

12.23 دولًرا(.

وقد ا�ستنتج اأنه طاملا بقي �سعر اجلنيه ال�سعودي دون �سعر اجلنيه 

الإجنليزي اأو م�ساوًيا له فلن يرتتب على ذلك خ�سائر على احلكومة اأو 

م�سكالت عند طرحه للتداول بال�سعر املقرر.

امل�سادر:

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  النقدي  والنظام  النقود  تطور    •
- حمم��د بن �سليمان اجلا�سر.  

ال�سعودي  العربي  النقد  �سك  قبل  املتداولة  النقود    •
- اأحمد بن عمر الزيلعي.  
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( اأغ�سط�س 2011م

Member Activity  - August 2011

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

 1Al Rajhi Capital%1487,25119.66%1792,295,672.0017.73%19,443,587,562.7518.55 �سركة الراجحي للخدمات املالية   

4AlJazira Capital%2252,06810.17%2630,601,747.0014.12%15,611,073,601.2014.89 اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال    2NCB Capital%3375,40815.15%3555,698,644.0012.44%11,652,844,640.1011.11 الأ

3Samba Capital%4309,67112.50%4478,233,391.0010.70%9,881,318,449.759.43�سامبا كابيتال 

7Sabb Securities Limited%7163,3626.59%5343,864,933.007.70%8,821,735,083.158.41 �ساب لالوراق املالية 

5Fransi Tadawul%5246,2209.93%6415,441,849.009.30%8,401,591,479.208.01فرن�سي تداول  

�ستثمار  8ANB Invest%6157,1026.34%7349,446,165.007.82%6,783,220,750.706.47 العربي لالإ

 6Riyad Capital%8196,9117.95%8287,290,878.006.43%6,309,702,806.856.02 الريا�س املالية  

. 9Falcom Financial Group%1056,9772.30%9109,098,048.002.44%3,684,835,574.403.51فالكم للخدمات املالية  

�ستثمار كابيتال 10AlIstithmar Capital%951,4552.08%10128,250,281.002.87%3,300,909,858.103.15 الإ

15Derayah Financial Corporation%1514,5370.59%1128,846,007.000.65%1,944,011,264.101.85  دراية املالية 

 12Saudi Hollandi Capital%1134,1071.38%1281,517,083.001.82%1,712,767,455.151.63  ال�سعودي الهولندي املالية   

�ستثمار   .11AlBilad Investment Co%1245,3951.83%1373,743,620.001.65%1,648,994,945.151.57 �سركة البالد لالإ

وىل جوجيت للو�ساطة املالية 13Aloula Geojit Capital co%1317,6240.71%1438,855,349.000.87%1,106,743,403.551.06الأ

16Jadwa Investment%177,5790.31%1516,922,766.000.38%669,035,709.750.64جدوى لال�ستثمار 

14Alinma Investment Company%1416,0060.65%1629,951,477.000.67%659,612,105.950.63�سركة الإمناء لال�ستثمار  

20Credit Suisse%185,3790.22%1715,167,401.000.34%657,546,317.550.63  كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

�ستثمار   18AlNefaie Investment Group%166,0520.24%1820,473,052.000.46%391,319,508.500.37  جمموعة النفيعي لالإ

19EFG_Hermes ksa%195,9980.24%1913,086,499.000.29%367,392,974.700.35  هريمي�س ال�سعودية  

17Osool Capital%207,5660.31%2011,993,825.000.27%325,818,113.800.31  اأ�سول املالية    

21Morgan Stanley Saudi Arabia%233,5760.14%216,705,878.000.15%227,877,807.200.22 مورغان �ستانلي ال�سعودية

24SHUAA Capital Saudi Arabia%242,4150.01%225,778,185.000.13%209,247,494.250.20�سعاع كابيتال  

وراق املالية   22Deutsche Securities%213,2810.13%237,911,002.000.18%207,747,052.650.20 دويت�سه لالأ

و�سط لال�ستثمار املايل  23Middle East Financial Investment Company%223,2380.13%247,064,806.000.16%175,299,025.350.17 �سركة ال�سرق الأ

25Audi Capital%251,7290.07%254,022,937.000.09%132,219,142.650.13   عودة العربية ال�سعودية    

�ستثمار   مارات خلدمات الإ 29Emirates NBD Capital KSA LLC%291,2140.05%262,177,628.000.05%123,728,572.800.12 الإ

28Arbah Capital%281,3030.05%272,199,877.000.05%111,727,250.850.11اأرباح املالية 

27Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia%261,5280.06%283,618,514.000.08%96,811,255.700.09  مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 

26Global Investment House Saudi Arabia%271,5480.06%292,949,644.000.07%95,302,579.500.09 بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(

وراق املالية    30Muscat Capital Company%308390.03%302,147,678.000.05%44,177,778.450.04  بيت م�سقط لالأ

وراق املالية  31The Investor For Securities%323690.01%31632,990.000.01%13,427,624.800.01 �سركة امل�ستثمر لالأ

32Aldukheil Financial Group%332430.00%32396,051.000.01%10,880,781.450.01 جمموعة الدخيل املالية 

33Al Mal Securities Saudi%342010.01%33339,587.000.01%8,659,109.500.01 املال �سكيوريتيز   

34Watheeqa Capital Company%311790.01%34866,300.000.02%7,940,674.650.01 �سركة وثيقة املالية    

35Watan Investment and Securities%35160.00%352,195.000.00%56,748.600.00وطن لال�ستثمار    

36Unicorn Capital Saudi Arabia%3650.00%36341.000.00%11,074.800.00يونيكورن كابيتال ال�سعودية 

104,839,175,577.604,467,592,300.002,478,352املجموع
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( اأغ�سط�س 2011م

Internet Activity   - August 2011

الن�سبة الرتتيبقيمة التداول�سركة الو�ساطة

ن�سبة القيمة 

للع�سو من  

النرتنت

الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

ن�سبة الكميات 

للع�سو من  

النرتنت

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

ن�سبة ال�سفقات 

للع�سو من 

النرتنت 

Member Name

 Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet Value
 Member

Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume

Member Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet Trades
Member Ratio

AlJazira Capital%486.40%217,78712.27%182.01%517,160,98817.55%84.99%13,268,261,257.40120.62اجلزيرة كابيتال

 Al Rajhi Capital%159.56%290,20916.35%255.26%437,785,90214.86%42.33%8,229,803,668.45212.79  �سركة الراجحي للخدمات املالية 

Samba Capital%389.44%276,96415.61%381.90%391,689,01213.29%78.31%7,738,175,513.75312.02�سامبا كابيتال 

هلي كابيتال   NCB Capital%275.98%285,24216.07%468.34%379,765,00712.89%65.48%7,630,475,390.15411.86  الأ

Fransi Tadawul%582.07%202,07711.39%574.62%309,982,61110.52%75.49%6,342,530,515.8559.86  فرن�سي تداول 

Sabb Securities Limited%763.66%104,0045.86%755.93%192,318,3736.53%53.37%4,708,258,209.3567.32  �ساب لالوراق املالية

. Falcom Financial Group%997.61%55,6133.13%997.08%105,908,0073.59%97.78%3,603,067,893.2575.60 فالكم للخدمات املالية 

�ستثمار ANB Invest%854.83%86,1434.85%656.22%196,465,7326.67%50.12%3,399,765,732.0585.28 العربي لالإ

 Riyad Capital%664.40%126,8017.14%854.78%157,371,3395.34%50.24%3,170,035,404.6594.93 الريا�س املالية 

�ستثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1159.75%30,7421.73%1051.98%66,667,1642.26%55.45%1,830,498,373.85102.84الإ

وىل جوجيت للو�ساطة املالية  Aloula Geojit Capital co%1396.33%16,9770.96%1398.64%38,325,8271.30%98.83%1,093,790,762.85111.70 الأ

�ستثمار  .AlBilad Investment Co%1072.51%32,9171.85%1167.83%50,019,0221.70%56.68%934,659,744.20121.45 �سركة البالد لالإ

 Saudi Hollandi Capital%1254.26%18,5071.04%1255.23%45,023,7791.53%50.40%863,219,578.25131.34 ال�سعودي الهولندي املالية  

%1474.01%11,8600.67%1474.90%22,434,1680.76%55.58%366,637,729.00140.57�سركة الإمناء لال�ستثمار  
Alinma Investment 

Company

Osool Capital%1596.46%7,2980.41%1596.43%11,565,4670.39%95.35%310,667,645.10150.48  اأ�سول املالية   

Jadwa Investment%1725.44%1,9280.11%1722.84%3,865,9170.13%38.78%259,424,925.80160.40 جدوى لال�ستثمار  

�ستثمار   AlNefaie Investment Group%1655.70%3,3710.19%1639.24%8,034,6370.27%46.33%181,281,834.50170.28جمموعة النفيعي لالإ

%1956.02%1,3530.08%1939.68%2,292,7440.08%56.51%118,252,722.10180.18  �سعاع كابيتال     
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

�ستثمار   مارات خلدمات الإ %2167.96%8250.05%2264.05%1,394,7680.05%77.17%95,486,795.55190.15الإ
Emirates NBD Capital 

KSA LLC

بيت ال�ستثمار العاملي 

)ال�سعودية(

76,204,208.80200.12%79.96%2,529,7930.09%1885.77%1,3900.08%1889.79%
Global Investment 

House Saudi Arabia

و�سط   �سركة ال�سرق الأ

لال�ستثمار املايل 

62,233,348.45210.01%35.50%2,288,5590.08%2032.39%9850.06%2030.42%
Middle East Financial 
Investment Company

وراق املالية    Muscat Capital Company%2293.33%7830.04%2191.39%1,962,8610.07%94.65%41,813,500.60220.06  بيت م�سقط لالأ

Aldukheil Financial Group%2493.42%2270.01%2396.95%383,9610.01%93.46%10,169,422.95230.02جمموعة الدخيل املالية 

EFG_Hermes ksa%234.25%2550.01%252.31%301,8980.01%2.47%9,060,925.50240.01هريمي�س ال�سعودية

Al Mal Securities Saudi%2593.03%1870.01%2493.68%318,1380.01%85.37%7,392,462.60250.01املال �سكيوريتيز 

Watheeqa Capital Company%2758.10%1040.01%2626.64%230,8010.01%31.37%2,491,247.00260.00�سركة وثيقة املالية

Arbah Capital%284.37%570.00%281.92%42,1900.00%1.28%1,434,524.25270.00 اأرباح املالية  

وراق املالية  The Investor For Securities%2631.98%1180.01%277.38%46,6870.00%10.32%1,385,766.00280.00�سركة امل�ستثمر لالأ

%29100.00%160.00%29100.00%2,1950.00%100.00%56,748.60290.00 وطن لال�ستثمار   
Watan Investment and 

Securities

64,356,535,850.852,946,177,5471,774,740Totalاملجموع
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  �سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة   بلغت 

�سهر  ال�����س��ع��ودي��ة خ���الل  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  يف 

اغ�سط�س 2011م 52.42مليار ريال، بانخفا�س 

يوليومن  �سهر  تداولت  عن   )%21.27( قدره 

مليار ريال،   66.58 كانت  2011،والتي  العام 

وق��د  �سفقة.  خ��الل1.24م��ل��ي��ون  م��ن  ن��ف��ذت 

اأي  46.87م��ل��ي��ارري��ال  ف���راد  الأ مبيعات  بلغت 

ال�سوق  عمليات  جميع  من   )%89.4( بن�سبة 

43.49مليار  بلغت  فقد  ال�سراء  عمليات  اأم��ا 

عمليات  جميع  م��ن   )%83( بن�سبة  اأي  ري��ال 

ال�سركاتال�سعودية مبيعات  بلغت  بينما  ال�سوق. 

  1.02مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%1.9( 

5.36مليار  بلغت  فقد  ال�سراء  عمليات  اأم��ا 

بالن�سبة  اأم��ا   .)%10.2( ن�سبته  ما  اأي  ري��ال 

لل�سناديق ال�ستثمارية فقد بلغ اإجماليمبيعاتها  

اأما   )%2.7( ن�سبته  ما  اأي  ري��ال  1.44مليار 

عمليات ال�سراء فقد بلغت   1.35  مليار ريال اأي 

ما ت�سكل ن�سبته )2.6%( يف حني بلغت مبيعات 

ريال  906.14مليون  اخلليجيني  امل�ستثمرين 

اأما للم�سرتيات فقد بلغت  اأي بن�سبة )%1.7( 

827.49مليون ريال اأي ما ن�سبته)1.6%(وقد 

املقيمني  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت 

ي  )ال��غ��ري خ��ل��ي��ج��ي��ني(871.76م��ل��ي��ون ري���الأ

بلغت  ح��ني  يف   )%1.7( ن�سبته  ت�سكل  م��ا 

بن�سبة  اأي  ري��ال  م�سرتياتهم914.71مليون 

فقد  املقيمني  ج��ان��ب  الأ مبيعات  )1.7%(اأم���ا 

 )%0.3( ن�سبته  ما  اأي  بلغت157.16مليون 

ما  اأي  بلغتم�سرتياتهم110.23مليون  وق��د 

عرب  ج��ان��ب  الأ مبيعات  )0.2%(اأم�����ا  ن�سبته 

مليار   1.16 بلغت  فقد  امل��ب��ادل��ة  ات��ف��اق��ي��ات 

امل�سرتيات  ن�����س��ب��ت��ه)2.2%(اأم��ا  م��ا  اأي  ري���ال 

ت�سكل  ما  وهو  ريال  361.72مليون  بلغت  فقد 

ن�سبته)%0.7(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – أغسطس2011

اأح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر اأغ�سط�س 2011م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة الأ

89.4% 46873617008.3 92.7% 1148608 91.7% 2048767357  بيع 

 فرد 

 ال�سعوديون 

83.0% 43491647737.700 88.7% 1099730 88.3% 1973342942  �سراء 

1.9% 1015175072.050 9%. 10634 1.3% 28677358  بيع 

 �سركة 

10.2% 5358922486 5.1% 63271 5.9% 132713947  �سراء 

2.7% 1438470918.7 1.2% 14937 2.2% 48501206  بيع 

 �سندوق ا�ستثماري 

2.6% 1354873817.850 1.2% 15353 1.9% 42599694  �سراء 

1.7% 906138257.7 9%. 10781 1.4% 31368627  بيع 

 اخلليجيون 

1.6% 827489176.7 9%. 11482 1.1% 24621961  �سراء 

1.7% 871763896.5 2.9% 36169 2.0% 44389295  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمني  

1.7% 914707805.2 3.2% 39573 2.1% 46683460  �سراء 

0.3% 157157499.450 4%. 5245 2%. 5464500  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( الأ

0.2% 110230731.050 4%. 4875 2%. 4679547  �سراء 

2.2% 1157265136.100 1.0% 12802 1.2% 26627807  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ

0.7% 361716034.3 4%. 4892 4%. 9154599  �سراء 

100.0% 52419587788.8 100.0% 1239176 100.0% 2233796150 اإجماليات البيع

100.0% 52419587788.8 100.0% 1239176 100.0% 2233796150 اإجماليات ال�سراء
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  52.42 مليار ريال 

1.24 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أغسطس 2011 م
املوؤ�سر  اأغلق  م   2011 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف 

ال�سعودية )ت��داول( عند م�ستوى  املالية  لل�سوق  العام 

5،979.30 نقطة منخف�سًا412.83  نقطة (%6.46) 

مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

حتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن  املوؤ�سر  داء  لأ وبالن�سبة 

وقد   )%9.69( نقطة   641.45 خ�سر  فقد  تاريخه 

كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�سر خالل ال�سهر يف يوم 

2011/08/01 م عند م�ستوى 6،471.82 نقطة.

�سهم امل�سدرة يف نهاية  بلغت القيمة ال�سوقية لالأ

�سهر اأغ�سط�س 2011 م، 1،190.80 مليار ريال اأي ما 

يعادل 317.55 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة انخفا�سًا 

بلغت ن�س����بته 6.51% مقارنة بال�سهر ال�سابق.

ل�سهر  املتداولة  �سهم  لالأ الإجمالية  القيمة  بلغت 

يعادل  اأي ما  52.42 مليار ريال  2011 م،  اأغ�سط�س 

بلغت  باإنخفا�س  وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   13.98

ن�س����بته 21.27% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر  امل��ت��داول��ة*  ���س��ه��م  الأ اإج��م��ايل ع��دد  وبلغ 

اأغ�سط�س 2011 م، 2.23 مليار �س����هم مقابل 2.58 

وذلك  ال�سابق،  ال�سهر  خالل  تداولها  مت  �سهم  مليار 

بانخفا�س بلغت ن�س����بته %13.53.

اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل �سهر 

اأغ�سط�س 2011 م، فقد بلغ 1.24 مليون �سفقة مقاب���ل 

يوليو  �سهر  خ��الل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   1.59

2011 م، وذلك بانخفا�س بلغت ن�س����بته %22.26.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.

 بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر اأغ�سط�س 2011،18 

يومًا  مقابل 22  يومًا خالل �سهر يوليو 2011 م.

االكتتابات
األولية

�سالك   �سركة اإتحاد م�سانع الأ

راأ�سمال ال�سركة: 325 مليون ريال مق�سم 

اإلى 32.5 مليون �سهم.

اأ�سهم الكتتاب: 9.75  مليون �سهم تمثل 

30% من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 34 ريالت لل�سهم الواحد.

فترة الكتتاب: من 2011/08/01 م اإلى 

2011/08/07 م.

ملخص السوق - الشهري

إجراءات الشركات 
اأ�سهم،  ت�سعة  لكل  مجاني  �سهم  بمنح  وذلك  راأ�سمالها  الغذائية  للخدمات  هرفي  �سركة  رفعت 

لي�سبح عدد اأ�سهمها الم�سدرة 30 مليون �سه�����م، وذلك بتاريخ 2011/08/01 م.

خف�ست �سركة اإتحاد عذيب لالت�سالت راأ�سمالها من مليار ريال اإلى 400 مليون ريال وبالتالي تخفي�س 

عدد اأ�سهمها الم�سدرة من 100 مليون �سهم  اإلى 40 �سهم.  وذلك بتاريخ 2011/08/06 م.

الشركات الجديدة المدرجة خالل شهر أغسطس  2011 م
حد الموافق 2011/08/21 م اإدراج �سركة اإتحاد م�سانع ال�سالك براأ�سمال مقداره  تم في يوم الأ

325 مليون ريال مق�سم اإلى 32.5 مليون �سهم حيث تم طرح 9.75 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 34 ريال لل�سهم الواحد.

اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتى تاريخه  يوليو - 2011 م اأغ�سط�س - 2011 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % July - 2011 August - 2011

Banks & Financial Services -14.13% -5.44% 15,171.54 14,345.89 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -9.22% -10.97% 6,646.49 5,917.17 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 18.81% 0.30% 4,648.65 4,662.55 �سمنت الأ

Retail 8.80% -0.15% 5,365.89 5,357.81 التجزئة

Energy & Utilities -7.58% -3.01% 4,780.74 4,636.62 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -15.69% -2.55% 4,862.98 4,739.09 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -12.15% -2.43% 1,729.20 1,687.16 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance -11.91% -7.84% 871.21 802.89 التاأمني

Multi-Investment -12.02% -10.43% 2,243.60 2,009.67 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 3.43% -4.68% 5,500.48 5,243.18 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -14.57% -9.01% 3,121.82 2,837.79 الت�سييد والبناء

Real Estate Development -15.66% -7.76% 2,522.05 2,326.23 التطوير العقاري

Transport -27.83% -8.31% 2,517.23 2,308.09 النقل

Media & Publishing 2.09% 1.09% 1,473.46 1,489.57 العالم والن�سر

Hotel & Tourism -3.75% -2.51% 4,819.46 4,698.36 الفنادق وال�سياحة
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ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأغ�سط�س 2011 م مع �سهر يوليو 2011 م

Comparing Trading Information for August 2011 with July 2011

Trading Information
ن�سبة التغري July   يوليو August   اأغ�سط�س

معلومات التداول

Change % 2011 2011

Transactions -22.26% 1,594,102 1,239,176 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded -13.53% 2,583,257,155 2,233,798,193 �سهم املتداولة  عدد الأ

Value Traded (SR) -21.27% 66,579,633,432.85 52,419,587,788.80 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 22 18   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -4.99% 72,459 68,843 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 5.69% 117,420,780 124,099,900 �سهم املتداولة  املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -3.77% 3,026,346,974 2,912,199,322 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -6.51% 1,273.66 1,190.80 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -6.46% 6,392.13 5,979.30  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأغ�سط�س 2011 م مع �سهر اأغ�سط�س 2010 م

Comparing Trading Information for August 2011 with August 2010

Trading Information
ن�سبة التغري August   اأغ�سط�س August   اأغ�سط�س

معلومات التداول

Change % 2010 2011

Transactions -24.89% 1,649,737 1,239,176 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded -6.25% 2,382,817,637 2,233,798,193 �سهم املتداولة  عدد الأ

Value Traded (SR) 13.93% 46,010,864,503.90 52,419,587,788.80 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 23 18   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -4.02% 71,728 68,843 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 19.79% 103,600,767 124,099,900 �سهم املتداولة  املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 45.58% 2,000,472,370 2,912,199,322 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -1.09% 1,203.96 1,190.80 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -2.08% 6,106.42 5,979.30  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

�سهم ح�سب القطاعات - اأغ�سط�س 2011 م  تداول الأ

Sectoral Activities - August 2011   

Sector
جمايل الن�سبة اإىل الإ �سهم املتداولة قيمه الأ جمايل الن�سبة اإىل الإ �سهم املتداولة جمايل الأ الن�سبة اإىل الإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 7.02% 3,679,258,957.65 11.14% 248,744,163 4.73% 58,607 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 42.90% 22,489,608,607.40 25.24% 563,853,487 21.35% 264,575 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.49% 1,827,024,319.40 4.19% 93,561,500 3.55% 43,966 �سمنت الأ

Retail 2.20% 1,155,844,715.80 1.99% 44,372,350 3.37% 41,809 التجزئة

Energy & Utilities 0.80% 418,504,174.65 1.37% 30,643,497 0.81% 10,000 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.30% 3,299,900,460.50 5.23% 116,860,964 9.05% 112,119 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.31% 2,782,408,885.55 9.49% 212,064,210 5.17% 64,047 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 15.32% 8,031,598,832.85 14.41% 321,820,264 27.27% 337,878 التاأمني

Multi-Investment 3.26% 1,708,349,122.65 5.37% 120,013,512 5.07% 62,814 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 3.61% 1,893,503,884.80 3.11% 69,478,196 4.45% 55,200 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 3.85% 2,016,322,585.80 4.35% 97,152,982 6.90% 85,542 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 3.69% 1,936,595,234.70 11.03% 246,473,184 4.82% 59,729 التطوير العقاري

Transport 1.05% 551,223,060.50 1.98% 44,301,133 1.56% 19,314 النقل

Media & Publishing 0.66% 344,713,696.75 0.53% 11,788,694 0.91% 11,251 الإعالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.54% 284,731,249.80 0.57% 12,670,057 0.99% 12,325 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 52,419,587,788.80 100.00% 2,233,798,193 100.00% 1,239,176 الإجمايل
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Market Summary - Monthly
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Sectoral Activities -  August 2011
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كرث ارتفاًعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق اأغ�سط�س 2011 م مع يوليو 2011 م( ال�سركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of August 2011 with July 2011)

Company
ن�سبة التغري

31/07/2011 24/08/2011 ال�سركة

% Change

AXA - Cooperative 24.02% 51.00 63.25 اك�سا - التعاونية

Tihama 18.18% 39.60 46.80 تهامة لالعالن

AlHokair 5.00% 50.00 52.50 احلكري

SASCO 4.04% 13.60 14.15 خدمات ال�سيارات

SAVOLA Group 3.89% 25.70 26.70 جمموعة �سافول

كرث انخفا�ساً يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق اأغ�سط�س 2011 م مع يوليو 2011 م( ال�سركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of August 2011 with July 2011)

Company
ن�سبة التغري

31/07/2011 24/08/2011 ال�سركة

% Change

AL Babtain -21.35% 26.00 20.45 البابطني

SASCO -17.82% 13.75 11.30 �سي�سكو

Trade Union -17.76% 24.50 20.15 الحتاد التجاري

Industrialization -17.72% 42.90 35.30 الت�سنيع

Food -17.40% 22.70 18.75 الغذائية
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ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - August 2011 �سهم -  اغ�سط�س 2011 م    تداول الأ

Banks & Financial Services
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

امل�سارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 56,627,499.70 2,379,353 1,485 الريا�س

AlJazira 114,041,907.15 7,065,309 3,758 اجلزيرة

Saudi Investment 9,384,217.40 526,223 490 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 27,747,102.30 1,039,762 1,009 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 97,826,145.20 2,361,140 1,454 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 75,464,388.90 1,815,983 1,024 �س�اب

Arab National 70,224,115.30 2,438,165 1,093 العربي الوطني

SAMBA 189,361,189.90 4,254,079 3,458 �سامبا

Al Rajhi 1,054,503,811.50 15,255,801 14,248 الراجحي

AL Bilad 36,579,679.95 2,058,363 2,438 البالد

Alinma 1,947,498,900.35 209,549,985 28,150 الإمناء

Total 3,679,258,957.65 248,744,163 58,607 اإجمايل القطاع

Petrochemical Industries
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

ال�سناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 211,465,026.80 18,593,837 8,873 كيمانول

Petrochem 216,173,868.30 10,723,831 6,234 برتوكيم

SABIC 12,832,947,020.25 133,237,871 107,606 �سابك

SAFCO 366,987,254.50 2,188,102 4,471 �سافكو

Industrialization 1,457,759,107.00 37,931,790 12,001 الت�سنيع

Alujain 372,976,498.50 20,250,966 11,209 اللجني

Nama Chemicals 245,582,760.50 26,073,615 9,243 مناء للكيماويات

SIIG 471,656,163.05 23,354,314 8,917 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 861,163,698.85 41,876,359 16,259 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1,402,679,344.20 30,454,169 13,015 ين�ساب

Sipchem 479,542,934.95 25,484,255 11,854 �سبكيم العاملية

Advanced 468,250,399.80 16,204,529 8,023 املتقدمة

Saudi Kayan 2,173,863,400.85 134,999,803 28,185 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 928,561,129.85 42,480,046 18,685 برتو رابغ

Total 22,489,608,607.40 563,853,487 264,575 اجمايل القطاع

Cement
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

Arab Cement 213,776,243.20 5,471,804 3,987 �سمنت العربية الأ

Yamamah Cement 142,369,556.00 2,432,761 2,120 اأ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 83,682,258.75 1,429,049 1,264 اأ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 68,366,374.75 1,048,577 1,278 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 18,436,794.00 258,465 447 اأ�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 56,692,383.50 977,163 846 اأ�سمنت ينبع

Eastern Cement 31,950,459.80 680,741 772 اأ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 57,635,626.65 2,588,062 1,811 اأ�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,154,114,622.75 78,674,878 31,441 اأ�سمنت اجلوف

Total 1,827,024,319.40 93,561,500 43,966 اإجمايل القطاع

Retail
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 159,902,268.00 1,767,153 2,500 اأ�سواق العثيم

Mouwasat 62,689,841.25 813,010 1,635 املوا�ساة

SASCO 99,418,796.25 7,251,598 4,095 خدمات ال�سيارات

Thim>ar 373,868,708.05 18,697,287 17,272 ثمار

Fitaihi Group 103,489,986.25 9,624,123 5,226 جمموعة فتيحي
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Market Summary - Monthly

 Market Activity - August 2011 �سهم -  اغ�سط�س 2011 م    تداول الأ

Jarir 94,780,662.00 568,409 1,736 جرير

Aldrees 47,604,165.00 1,143,981 2,048 الدري�س

AlHokair 175,143,708.30 3,418,586 5,372 احلكري

Alkhaleej Trng 38,946,580.70 1,088,203 1,925 اخلليج للتدريب

Total 1,155,844,715.80 44,372,350 41,809 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 64,837,572.75 3,656,781 3,573 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 353,666,601.90 26,986,716 6,427 كهرباء ال�سعودية

Total 418,504,174.65 30,643,497 10,000 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 105,291,083.20 4,217,360 2,933 جمموعة �سافول

Food 392,823,679.85 19,383,932 15,779 الغذائية

SADAFCO 100,653,013.50 2,658,748 3,346 �سدافكو

Almarai 302,261,351.75 3,383,095 4,377 املراعي

Anaam Holding 288,654,079.70 7,040,350 12,033 اأنعام القاب�سة

H B 103,771,045.10 3,150,691 4,178 حلواين اإخوان

Herfy Foods 48,886,187.25 616,267 1,881 غذية هريف لالأ

NADEC 82,961,208.90 3,498,925 3,629 نادك

Qassim Agriculture 150,784,269.25 16,629,873 6,326 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 678,181,539.00 28,900,145 20,966 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 747,646,414.40 15,742,721 24,119 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 141,039,004.50 4,295,674 6,257 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 77,515,755.75 2,887,629 2,531 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.00 0.00 0.00 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 79,431,828.35 4,455,554 3,764 جازان للتنمية

Total 3,299,900,460.50 116,860,964 112,119 اإجمايل القطاع

Telecomm. & Information Technology
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 394,081,457.90 11,533,609 6,503 الت�سالت

Etihad Etisalat 878,451,384.00 16,760,703 9,037 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 631,458,458.00 102,589,663 21,282 زين ال�سعودية

** Atheeb Telecom 0.00 0 0 **عذيب لالت�سالت

Almutakamela 878,417,585.65 81,180,235 27,225 املتكاملة

Total 2,782,408,885.55 212,064,210 64,047 اإجمايل القطاع

Insurance
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 89,432,253.90 1,836,493 3,051 التعاونية

Malath Insurance 112,405,615.85 7,850,579 6,274 مالذ للتاأمني

MEDGULF 42,744,817.45 1,678,061 1,906 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 93,063,912.75 4,691,225 5,959 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 66,995,937.00 2,305,610 3,997 �سالمة

Walaa Insurance 221,685,393.15 13,436,899 10,254 ولء للتاأمني

Arabian Shield 75,978,699.05 4,192,527 4,302 الدرع العربي

SABB Takaful 126,538,045.20 8,392,491 7,143 �ساب تكافل

SANAD 183,336,506.80 11,498,035 8,993 �سند

SAICO 323,351,951.55 11,647,335 13,614 �سايكو

Saudi Indian 246,360,904.60 8,641,765 12,407 ال�سعودية الهندية
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 Market Activity - August 2011 �سهم -  اغ�سط�س 2011 م    تداول الأ

Gulf Unionn 136,458,689.30 8,824,185 6,680 احتاد اخلليج

ATC 246,333,474.00 3,594,459 9,988 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 274,400,262.00 9,322,577 10,982 هلية الأ

ACIG 177,684,159.70 6,644,684 8,900 اأ�سيج

AICC 108,275,267.60 5,189,957 5,491 التاأمني العربية

Trade Union 138,798,723.85 6,523,958 6,441 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 323,156,681.10 16,543,631 15,317 ال�سقر للتاأمني

U C A 220,612,099.40 8,317,459 9,454 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 179,007,884.75 20,919,743 8,376 عادة ال�سعودية الإ

Bupa Arabia 119,059,647.65 6,763,160 6,178 بوبا العربية

Weqaya Takaful 772,748,955.15 33,604,771 30,362 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 168,580,575.00 4,930,670 8,306 تكافل الراجحي

ACE 328,543,516.30 9,968,374 12,565 اي�س

AXA - Cooperative 1,155,353,817.05 20,422,079 39,199 اك�سا - التعاونية

Gulf General 246,973,409.40 8,105,817 10,300 اخلليجية العامة

Buruj 314,668,625.90 12,135,144 11,850 بروج

Al Alamiya 315,882,644.30 12,663,853 11,827 العاملية

Solidarity 465,910,390.80 31,220,939 18,566 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 312,194,127.30 7,283,661 13,220 الوطنية

Amana Insurance 445,061,845.00 12,670,123 15,976 امانة للتامني

Total 8,031,598,832.85 321,820,264 337,878 اإجمايل القطاع

Multi- Investment
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 414,089,050.00 10,013,362 15,522 امل�سايف

Saudi Advanced 182,013,311.45 13,773,900 6,108 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 153,941,101.85 15,954,849 6,889 الح�ساء للتنميه

SISCO 482,867,757.80 40,129,975 13,323 �سي�سكو

Assir 59,594,099.60 5,029,427 2,744 ع�سري

Al Baha 337,573,833.45 24,648,539 14,667 الباحة

kingdom 78,269,968.50 10,463,460 3,561 اململكة

Total 1,708,349,122.65 120,013,512 62,814 اإجمايل القطاع

Industrial Investment
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

BCI 24,756,457.75 1,040,220 1,947 بى �سى اآى

MA>ADEN 748,215,424.55 29,936,484 11,804 معادن

Astra Indust 77,649,833.60 2,435,084 3,595 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 78,002,172.75 3,680,533 3,331 جمموعة ال�سريع

Shaker 94,518,968.00 1,489,349 2,506 �ساكر

 Pharmaceutical 56,720,197.20 1,468,297 1,280 الدوائية

Glass 28,750,898.10 810,307 1,476 زجاج

FIPCO 243,629,181.40 8,650,010 8,518 فيبكو

Maadaniyah 143,814,327.55 6,589,298 7,093 معدنية

Saudi Chemical 139,592,367.90 3,484,760 2,725 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 75,667,341.10 2,098,413 3,006 �سناعة الورق

AlAbdullatif 43,576,251.45 1,787,568 2,080 العبداللطيف

Saudi Export 138,610,463.45 6,007,873 5,839 ال�سادرات

Total 1,893,503,884.80 69,478,196.00 55,200.00 اإجمايل القطاع

Building & Construction
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 440,994,175.90 12,361,647 24,606 اأ�سالك
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 Market Activity - August 2011 �سهم -  اغ�سط�س 2011 م    تداول الأ

MMG 93,098,338.75 4,840,706 4,365 جمموعة املعجل

SSP 26,385,396.95 1,164,153 1,948 نابيب ال�سعودية الأ

ALKHODARI 85,621,685.50 1,336,573 2,487 اخل�سري

Ceramic 35,611,652.00 263,407 783 اخلزف

Gypsum 26,375,950.00 950,741 1,378 اجلب�س

Cables 210,561,791.50 17,226,397 8,094 الكابالت

Saudi Industrial 167,329,835.35 12,333,347 5,866 �سدق

Amiantit 137,443,688.35 9,283,664 5,257 اميانتيت

Pipes 123,429,264.70 4,555,325 4,125 اأنابيب

Zamil Industrial 181,908,040.80 6,753,217 5,164 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 131,430,453.50 6,024,271 5,613 البابطني

SVCP 48,171,745.00 833,293 1,503 الفخارية

MESC 244,795,100.80 17,748,325 11,015 م�سك

Red Sea 63,165,466.70 1,477,916 3,338 حمر البحر الأ

Total 2,016,322,585.80 97,152,982 85,542 اإجمايل القطاع

Real Estate Development
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 26,348,334.65 1,183,806 958 العقارية

Taiba 46,393,346.75 2,739,966 1,585 طيبة لال�ستثمار

Makkah 68,275,891.60 2,124,098 2,070 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 46,660,505.85 3,415,759 1,904 التعمري

Emaar E .C 330,478,388.60 50,115,161 12,947 اإعمار

Jabal Omar 442,726,410.80 38,326,664 10,421 جبل عمر

Dar Al Arkan 852,330,690.60 131,072,208 23,160 ركان دار الأ

KEC 123,381,665.85 17,495,522 6,684 مدينة املعرفة

Total 1,936,595,234.70 246,473,184 59,729 اإجمايل القطاع

Transport
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 277,777,968.00 23,638,190 6,971 النقل البحري

SAPTCO 65,232,644.40 9,298,750 3,443 النقل اجلماعي

Mubarrad 131,743,358.00 9,574,487 5,928 مربد

Budget Saudi 76,469,090.10 1,789,706 2,972 بدجت ال�سعودية

Total 551,223,060.50 44,301,133 19,314 اإجمايل القطاع

Media and Publishing
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 282,603,784 6,594,364 6,902 تهامه لالعالن

SRMG 10,219,448 620,249 920 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 51,890,465 4,574,081 3,429 طباعة وتغليف

Total 344,713,696.75 11,788,694 11,251 اإجمايل القطاع

Hotel & Tourism
�سهم املتداولة قيمة الأ �سهم املتداولة  الأ  ال�سفقات املنفذة

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 91,324,164.90 3,343,518 2,544 الفنادق

Shams 193,407,084.90 9,326,539 9,781 �سم�س

Total 284,731,249.80 12,670,057 12,325 اإجمايل القطاع

Market 52,419,587,788.80 2,233,798,193 1,239,176 اجمايل ال�سوق

2007/01/Suspended since 13 * * معلقة من التداول منذ 13/01/2007

2011/05/Suspended since 25 ** ** معلقة من التداول منذ 25/05/2011
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FINANCIAL INDICATORS - 24/08/2011 املوؤ�سرات املالية الرئي�سية -  2011/08/24م   

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.30 19.83 1.18 1.97 11.84 1,500.000 34,950.00 29,743.23 2,951.60 الريا�س

AlJazira 16.35 15.24 1.07 0.41 40.29 300.000 4,905.00 4,573.13 121.74 اجلزيرة

Saudi Investment 17.85 15.37 1.16 1.46 12.23 550.000 9,817.50 8,454.75 802.65 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 26.00 20.77 1.25 2.45 10.60 330.750 8,599.50 6,870.81 811.30 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 39.80 25.55 1.56 3.90 10.21 723.214 28,783.93 18,477.69 2,820.21 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 40.00 21.31 1.88 3.23 12.40 750.000 30,000.00 15,979.09 2,419.00 �س�اب

Arab National 28.30 18.99 1.49 2.27 12.45 850.000 24,055.00 16,143.40 1,932.07 العربي الوطني

SAMBA 43.90 29.53 1.49 4.70 9.34 900.000 39,510.00 26,576.72 4,229.34 �سامبا

Al Rajhi 69.75 20.57 3.39 4.57 15.27 1,500.000 104,625.00 30,861.14 6,851.41 الراجحي

AL Bilad 17.65 10.77 1.64 0.48 36.76 300.000 5,295.00 3,229.70 144.06 البالد

Alinma 9.10 10.53 0.86 0.17 52.56 1,500.000 13,650.00 15,801.29 259.72 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 19.20 1.72 2.54 13.03 9,203.964 304,190.93 176,710.96 23,343.10
اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 11.00 11.89 0.92 0.07 153.84 120.600 1,326.60 1,434.25 8.623 كيمانول

Petrochem 18.95 9.77 1.94 0.03 581.66 480.000 9,096.00 4,691.69 15.638 برتوكيم

SABIC 92.00 43.52 2.11 8.98 10.25 3,000.000 276,000.00 130,570.71 26,927.33 �سابك

SAFCO 170.50 29.02 5.88 13.01 13.11 250.000 42,625.00 7,253.86 3,251.72 �سافكو

Industrialization 35.30 17.88 1.97 3.45 10.24 557.428 19,677.21 9,966.42 1,921.20 الت�سنيع

Alujain 16.85 8.02 2.10 0.67 24.97 69.200 1,166.02 554.97 46.705 اللجني

Nama Chemicals 9.15 12.71 0.72 0.267 34.28 128.520 1,175.96 1,634.02 34.302 مناء للكيماويات

SIIG 18.65 12.97 1.44 1.37 13.60 450.000 8,392.50 5,834.85 617.166 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 19.30 13.88 1.39 1.44 13.40 292.530 5,645.83 4,061.70 421.324 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 44.00 16.04 2.74 4.61 9.55 562.500 24,750.00 9,022.00 2,592.47 ين�ساب

Sipchem 17.90 17.43 1.03 1.35 13.25 366.666 6,563.32 6,392.77 495.5 �سبكيم العاملية

Advanced 27.90 12.79 2.18 3.517 7.93 141.375 3,944.36 1,808.11 497.213 املتقدمة

Saudi Kayan 16.50 10.29 1.60 -0.02 (M)  (س) 1,500.000 24,750.00 15,438.21 -33.519 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 21.45 9.46 2.27 0.13 168.48 876.000 18,790.20 8,291.12 111.525 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 23.53 2.14 4.20 11.35 8,794.819 443,903.00 206,954.68 36,907.20
اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 40.80 31.80 1.28 3.99 10.22 80.000 3,264.00 2,544.16 319.40 �سمنت العربية الأ

Yamamah Cement 61.25 22.41 2.73 5.18 11.82 135.000 8,268.75 3,024.82 699.81 اأ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 61.00 18.80 3.25 4.69 13.02 153.000 9,333.00 2,875.64 716.91 اأ�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 66.00 21.09 3.13 5.69 11.61 90.000 5,940.00 1,898.38 511.70 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 72.00 18.59 3.87 5.35 13.46 140.000 10,080.00 2,602.82 748.68 اأ�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 60.50 24.46 2.47 4.24 14.28 105.000 6,352.50 2,567.88 444.77 اأ�سمنت ينبع
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Market Summary - Monthly

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Eastern Cement 47.50 23.27 2.04 3.84 12.37 86.000 4,085.00 2,001.07 330.11 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 21.75 11.70 1.86 1.46 14.86 90.000 1,957.50 1,052.86 131.72 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 14.30 10.15 1.41 0.58 24.53 130.000 1,859.00 1,319.82 75.77 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.71 2.57 3.94 12.85 1,009.000 51,139.75 19,887.44 3,978.87 �سمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 92.00 20.38 4.51 7.84 11.73 22.500 2,070.00 458.63 176.47 ا�سواق العثيم

Mouwasat 77.00 24.06 3.20 5.24 14.69 25.000 1,925.00 601.50 131.05 املوا�ساة

SASCO 14.15 11.90 1.19 0.83 17.14 45.000 636.75 535.66 37.16 خدمات ال�سيارات

Thim>ar 18.75 2.73 6.87 -2.25 (M)  (س) 10.000 187.50 27.29 -22.46 ثمار

Fitaihi Group 10.25 13.15 0.78 0.60 16.96 50.000 512.50 657.47 30.23 جمموعة فتيحي

Jarir 169.75 21.12 8.04 11.05 15.37 40.000 6,790.00 844.88 441.84 جرير

Aldrees 41.00 15.54 2.64 3.44 11.91 25.000 1,025.00 388.40 86.04 الدري�س

AlHokair 52.50 16.81 3.12 4.93 10.65 70.000 3,675.00 1,176.51 345.02  احلكري 

Alkhaleej Trng 33.70 14.05 2.40 2.61 12.93 20.000 674.00 281.08 52.14 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.17 3.52 4.15 13.31 307.500 17,495.75 4,971.42 1,277.49 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 17.20 13.77 1.25 1.49 11.55 75.000 1,290.00 1,032.92 111.72 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.00 12.05 1.08 0.62 20.98 4,166.594 54,165.72 50,220.74 2,582.27 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 12.08 1.08 0.64 20.58 4,241.594 55,455.72 51,253.67 2,693.99
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 26.70 14.29 1.87 1.36 19.61 500.000 13,350.00 7,142.94 680.90 جمموعة �سافول

Food 18.75 10.08 1.86 0.46 41.07 20.000 375.00 201.60 9.13 الغذائية

SADAFCO 38.80 20.32 1.91 4.17 9.30 32.500 1,261.00 660.41 135.62  �سدافكو

Almarai 86.00 26.92 3.19 5.62 15.30 230.000 19,780.00 6,192.05 1,292.77 املراعي

Anaam Holding 39.10 11.58 3.38 0.87 44.96 10.900 426.19 126.19 9.48 اأنعام القاب�سة

H B 32.20 17.65 1.82 2.90 11.12 28.571 920.00 504.15 82.72 حلواين اإخوان

Herfy Foods 77.00 13.66 5.64 4.51 17.06 30.000 2,310.00 409.84 135.41 غذية هريف لالأ

NADEC 23.60 16.86 1.40 0.45 52.85 60.000 1,416.00 1,011.70 26.79 نادك

Qassim Agriculture 8.65 7.55 1.15 -0.24 (M)  (س) 50.000 432.50 377.31 -11.96 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 22.00 18.57 1.18 1.35 16.33 20.000 440.00 371.44 26.94 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 46.10 4.96 9.29 -1.22 (M)  (س) 20.000 922.00 99.24 -24.44 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 31.00 10.50 2.95 -0.19 (M)  (س) 7.500 232.50 78.75 -1.46 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 26.50 21.44 1.24 2.74 9.68 25.000 662.50 536.11 68.47 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 16.95 11.81 1.44 -0.45 (M)  (س) 50.000 847.50 590.47 -22.72 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.85 2.38 2.21 16.59 1,089.471 43,723.94 18,358.71 2,407.66
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 34.10 23.16 1.47 4.72 7.23 2,000.000 68,200.00 46,313.80 9,435.85 الت�سالت
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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�سركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Etihad Etisalat 52.75 23.35 2.26 6.80 7.76 700.000 36,925.00 16,341.97 4,758.70 احتاد ات�سالت

Zain KSA 6.10 3.72 1.64 -1.46 (M)  (س) 1,400.000 8,540.00 5,202.55 -2,044.32 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom* 19.40 -1.32 -14.65 - - 40.000 776.00 -52.98 - *عذيب لالت�سالت

Almutakamela 10.50 10.00 1.05 - - 100.000 1,050.00 1,000.00 - املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 16.23 1.68 2.87 7.41 4,240.000 115,491.00 68,805.33 12,150.23
اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 47.10 24.46 1.93 5.66 8.32 75.000 3,532.50 1,834.40 424.49 التعاونية

Malath Insurance 14.25 9.00 1.58 0.40 35.82 30.000 427.50 269.99 11.93 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.00 12.74 1.96 2.54 9.84 80.000 2,000.00 1,019.26 203.29 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 18.85 7.89 2.39 -0.28 (M)  (س) 20.000 377.00 157.72 -5.70 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 27.50 8.73 3.15 1.36 20.28 10.000 275.00 87.33 13.56 �سالمة

Walaa Insurance 16.05 7.08 2.27 -0.406 (M)  (س) 20.000 321.00 141.57 -8.13 ولء للتاأمني

Arabian Shield 17.50 11.22 1.56 0.77 22.67 20.000 350.00 224.44 15.44 الدرع العربي

SABB Takaful 14.80 9.46 1.56 0.06 236.69 34.000 503.20 321.73 2.13 �ساب تكافل

SANAD 15.60 5.47 2.85 -2.00 (M)  (س) 20.000 312.00 109.37 -40.07 �سند

SAICO 26.20 5.55 4.72 -2.81 (M)  (س) 10.000 262.00 55.55 -28.12 �سايكو

Saudi Indian 27.10 4.74 5.72 -1.31 (M)  (س) 10.000 271.00 47.41 -13.09 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 14.85 9.59 1.55 -0.001 (M)  (س) 22.000 326.70 211.07 -0.01 اإحتاد اخلليج

ATC 66.50 6.45 10.32 -0.39 (M)  (س) 10.000 665.00 64.47 -3.94 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 29.50 3.12 9.44 -0.75 (M)  (س) 10.000 295.00 31.25 -7.53 هلية الأ

ACIG 26.10 3.01 8.66 -0.66 (M)  (س) 10.000 261.00 30.13 -6.62 اأ�سيج

AICC 20.45 8.39 2.44 0.14 143.06 20.000 409.00 167.83 2.86 التاأمني العربية

Trade Union 20.15 12.06 1.67 1.14 17.71 25.000 503.75 301.54 28.44 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 18.35 11.67 1.57 1.44 12.74 20.000 367.00 233.32 28.80 ال�سقر للتاأمني

U C A 24.20 14.72 1.64 3.52 6.87 20.000 484.00 294.44 70.42 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 8.20 9.63 0.85 0.003 2603.17 100.000 820.00 962.66 0.32 عادة ال�سعودية الإ

Bupa Arabia 17.05 10.87 1.57 0.82 20.72 40.000 682.00 434.67 32.91 بوبا العربية

Weqaya Takaful 20.55 6.94 2.96 -1.65 (M)  (س) 20.000 411.00 138.73 -32.90 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 33.50 6.16 5.44 -1.56 (M)  (س) 20.000 670.00 123.27 -31.24 تكافل الراجحي 

ACE 31.90 8.52 3.74 -0.25 (M)  (س) 10.000 319.00 85.21 -2.47 اي�س

AXA - Cooperative 63.25 9.19 6.89 -0.32 (M)  (س) 20.000 1,265.00 183.71 -6.37 اك�سا - التعاونية

Gulf General 29.00 7.41 3.91 - - 20.000 580.00 148.29 - اخلليجية العامة

Buruj 24.85 7.01 3.50 - - 13.000 323.05 92.24 - بروج للتامني

Al Alamiyah 23.85 8.47 2.82 - - 20.000 477.00 169.39 - العاملية

Solidarity 14.65 8.78 1.67 - - 55.500 813.08 487.35 - �سوليدرتي تكافل

Wataniya 42.20 8.14 5.18 - - 10.000 422.00 81.42 - الوطنية
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Market Summary - Monthly

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Amana Insurance 34.80 8.16 4.26 - - 32.000 1,113.60 261.23 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.61 2.26 0.78 12.41 826.500 19,838.38 8,770.98 648.40 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 37.40 27.42 1.36 0.71 52.65 15.000 561.00 411.35 10.66  امل�سايف 

Saudi Advanced 12.80 19.34 0.66 0.11 116.17 43.200 552.96 835.58 4.76 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 9.15 9.85 0.93 1.04 8.83 49.000 448.35 482.42 50.80 الح�ساء للتنميه

SISCO 11.30 10.73 1.05 0.92 12.28 68.000 768.40 729.59 1.02 �سي�سكو

Assir 11.40 18.03 0.63 0.75 15.28 126.389 1,440.83 2,278.85 94.28 ع�سري

Al Baha 13.00 6.05 2.15 -0.28 (M)  (س) 15.000 195.00 90.74 -4.17 الباحة

Kingdom 7.35 7.26 1.01 0.18 41.99 3,705.882 27,238.23 26,905.18 648.72 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.89 0.98 0.20 38.27 4,022.471 31,204.78 31,733.70 806.06
اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار 

املتعدد

BCI 22.75 14.51 1.57 2.30 9.88 27.500 625.62 399.15 63.30 بى �سى اآى

MA>ADEN 26.50 18.03 1.47 0.04 589.41 925.000 24,512.50 16,679.39 41.59 معادن

Astra Indust 31.80 22.87 1.39 3.62 8.77 74.118 2,356.94 1,695.22 268.61 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 20.65 14.64 1.41 2.11 9.79 30.000 619.50 439.11 63.27 جمموعة ال�سريع

Shaker 58.75 17.51 3.36 5.00 11.76 35.000 2,056.25 612.88 174.85 �ساكر

Pharmaceutical 37.40 41.75 0.90 2.48 15.08 78.438 2,933.56 3,274.45 194.59 الدوائية

Glass 33.90 18.06 1.88 2.98 11.39 30.000 1,017.00 541.83 89.33 زجاج

FIPCO 26.90 12.59 2.14 1.98 13.55 11.500 309.35 144.81 22.83 فيبكو

Maadaniyah 21.50 13.78 1.56 0.08 274.32 25.556 549.46 352.13 2.00 معدنية

Saudi Chemical 38.90 21.96 1.77 4.81 8.09 63.240 2,460.04 1,388.53 304.18 الكيميائية ال�سعودية

SPM 34.60 20.25 1.71 3.80 9.09 30.000 1,038.00 607.62 114.15 �سناعة الورق

AlAbdullatif 23.80 13.85 1.72 1.84 12.91 81.250 1,933.75 1,125.65 149.83 العبداللطيف

Saudi Export 22.15 10.68 2.07 1.15 19.26 10.800 239.22 115.33 12.42 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 19.25 1.48 1.06 27.08 1,422.402 40,651.20 27,376.11 1,500.94 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 34.000 11.369 2.991 3.619 9.394 32.500 1,105.000 369.500 117.630 اأ�سالك

MMG 19.35 12.30 1.57 -1.01 (M)  (س) 125.000 2,418.75 1,536.95 -137.30 جمموعة املعجل

SSP 22.35 16.03 1.39 1.37 16.26 51.000 1,139.85 817.73 70.11 نابيب ال�سعودية الأ

ALKHODARI 62.25 14.77 4.22 5.29 11.77 42.500 2,645.62 627.53 224.83 اخل�سري

Ceramic 134.75 41.62 3.24 9.13 14.75 25.000 3,368.75 1,040.44 228.32 اخلزف

Gypsum 27.10 15.33 1.77 1.26 21.49 31.667 858.17 485.40 39.92 اجلب�س

Cables 11.95 14.63 0.82 -0.24 (M)  (س) 76.000 908.20 1,111.78 -17.90 الكابالت

Saudi Industrial 13.25 7.86 1.69 -0.04 (M)  (س) 40.000 530.00 314.46 -1.63 �سدق

Amiantit 14.15 14.05 1.01 1.24 11.45 115.500 1,634.33 1,622.76 142.72 اميانتيت

Pipes 25.70 23.29 1.10 -0.40 (M)  (س) 31.500 809.55 733.68 -12.62 اأنابيب
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ملخص السوق - الشهري

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data 
(2nd Q 2011 as recent).
* Suspended

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 

ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  ن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآ �س :املوؤ�سر �سالب لأ

الربع الثاين 2011 م(.

* معلقة من التداول

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتية
ال�سعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقية 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Zamil Industrial 26.40 22.08 1.20 2.96 8.91 60.000 1,584.00 1,324.84 177.76 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 20.45 13.52 1.51 1.57 13.02 42.631 871.80 576.16 66.94 البابطني

SVCP 55.75 14.78 3.77 5.25 10.63 15.000 836.25 221.73 78.70 الفخارية

MESC 14.45 8.87 1.63 -3.06 (M)  (س) 40.000 578.00 354.61 -122.33 م�سك

Red Sea 39.60 24.19 1.64 2.46 16.11 30.000 1,188.00 725.81 73.73 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 15.64 1.73 1.22 12.48 758.298 20,476.27 11,863.38 928.88 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 22.30 25.92 0.86 1.69 13.22 120.000 2,676.00 3,110.30 202.37 العقارية

Taiba 17.00 19.01 0.89 0.88 19.42 150.000 2,550.00 2,864.40 131.32 �ستثمار طيبة لالإ

Makkah 31.30 20.26 1.54 1.76 17.82 164.816 5,158.75 3,339.34 289.47  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 13.55 14.28 0.95 1.08 12.51 100.000 1,355.00 1,428.33 108.30 التعمري

Emaar E .C 6.40 8.67 0.74 -0.39 (M)  (س) 850.000 5,440.00 7,371.85 -327.96 اإعمار

Jabal Omar 11.60 7.08 1.64 -0.04 (M)  (س) 929.400 10,781.04 6,583.72 -38.24 جبل عمر

Dar Al Arkan 6.20 13.71 0.45 1.10 5.62 1,080.000 6,696.00 14,805.74 1,190.92 ركان دار الأ

KEC 7.10 9.52 0.75 -0.01 (M)  (س) 339.300 2,409.03 3,229.17 -1.85 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 11.45 0.87 0.42 9.59 3,733.516 37,065.82 42,732.84 1,554.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 11.45 15.64 0.73 0.95 12.04 315.000 3,606.75 4,926.71 299.56 النقل البحري

SAPTCO 6.95 10.98 0.63 0.34 20.25 125.000 868.75 1,371.92 42.90 النقل اجلماعي

Mubarrad 13.90 8.28 1.68 -6.36 (M)  (س) 18.000 250.20 149.06 -114.40 مربد

Budget Saudi 40.90 25.46 1.61 5.28 7.75 18.300 748.47 465.96 96.54 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.52 0.79 0.68 11.90 476.300 5,474.17 6,913.64 324.60 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 46.80 17.06 2.74 0.95 49.47 15.000 702.00 255.91 14.19 عالن تهامة لالإ

SRMG 16.00 15.90 1.01 1.07 14.93 80.000 1,280.00 1,272.24 85.72 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 11.15 13.22 0.84 0.59 18.98 60.000 669.00 793.27 35.25 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.98 1.14 0.87 19.61 155.000 2,651.00 2,321.42 135.16 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

Hotels 26.60 24.24 1.01 2.00 13.30 69.006 1,835.56 1,672.45 138.02 الفنادق

Shams 19.50 7.09 2.75 0.24 80.20 10.150 197.93 71.97 2.47 �سم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 22.04 1.17 1.77 14.47 79.156 2,033.49 1,744.42 140.49 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 16.86 1.75 2.20 12.17 40,359.991 1,190,795.18 680,398.70 88,797.42 اجمايل ال�سوق
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Market Summary - Monthly

At the end of August 2011 
TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 5,979.30 points, 
lost 412.83 points (6.46%) over the 
close of the previous month. 

On an YTD basis TASI decreased 
by 9.69% (641.45 points). Highest 
close level for the index during 
the month was 6,471.82 as on 
01/08/2011.

Total equity market capitalization 
at the end of August 2011 reached 

SR 1,190.80 billion (US$ 317.55 billl
lion), decreased by 6.51% over the 
close of the previous month.

The total value of shares tradll
ed for the month of August 2011 
reached SR 52.42 billion (US$ 13.98 
billion), decreased by 21.27% over 
the previous month.

The total number of shares tradll
ed* reached 2.23 billion shares durll
ing the month of August 2011 comll
pared to 2.58 billion shares traded 

for the previous month, decreasing 
by 13.53%.

The total number of transacll
tions executed during August 2011 
reached 1.24 million compared to 
1.59 million trades for the month of 
July 2011, decreasing by 22.26%.

* Adjusted to all corporate 
actions during the period.

Number of trading days during 
August 2011 were 18, against 22  
trading days during  July 2011.

Value of Shares Traded Reached SR 52.42  billion 

1.24 million Transactions Executed During August 2011

New Listing During August 2011
On Sunday 21/08/2011 United Wire Factories Co. was listed (with a paid up 

capital of SR 325 million divided into 32.5 million shares). The company offered 9.75 
million shares at SR 34 per share.

Initial Public Offerings (IPOs)
United Wire Factories Co.
Share Capital: SR 325 Million divided into 32.5 million shares.
Offer Shares: 9.75 million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 34 per share.
Offer Period: From 01/08/2011 to 07/08/2011.

Corporate Actions 
Herfy Food Services Co. increased 

its paid up capital by issuing one 
bonus share for every nine shares, raisll
ing its total number of issued shares 
to 30 million. Effective 01/08/2011.

Etihad Atheeb Telecommunication 
Co. decreased its paid up capital from 
SR one billion to SR 400 million, hence 
reducing its total number of issued 
shares from 100 million shares to 40 
million shares. Effective 06/08/2011.
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• Existence of school buildings that do not 
match the specifications, standards and 
educational requirements for buildings 
and they are even called by some All
Shenko schools.

• Low wages of teachers and staff in the 
departments of these schools. These 
factors have a major role in the reasons 
for this decline in education process.

Rising Unemployment
For his part, Dr. Fahd bin Maiqel AllAli 

the academic expert in education said:
“Everyone knows and believes that 

schools, institutions and companies of pril
vate education contributes significantly 
to the increase of unemployment among 
university graduates of Saudi men and 
women. more than 15 years have passed 
on the Council of Manpower resolution 
No. ( 2 / M 36 / 1415) dated 26/7/1415 H, 
which compels schools of boys and girls 
to increase the proportion of Saudi men 
and women teachers with at least (10%) 
per annum, and limits administrative posil
tiond to Saudi men and women.

Dr. Fahad highlighted that through 
quick and swift visit to any private school 
in any of the Kingdom’s cities, we will see 
that the administrative positions from 
the guard up to the deputy headmaster 
through the accountant and the secrel
tary are occupied by expatriates, and the 

teaching staff is definitely not promisl
ing. All subject teachers positions are 

also occupied by expatriate men 
and women.

He added: “If the percentage specified 
by the resolution of (10%) per annum has 
been implemented since that time (more 
than 15 years ago), we would find that the 
problem of employment of Saudi men 
and women in those private schools do 
not exist, but if the proportion of (3%) per 
annum was applied, the Saudization rate 
in those schools would reach now (75%), 
and the remaining proportion of (25%) 
would be kept for nonlSaudis, and this 
proportion is reasonable for the presence 
of some disciplines that may not have a 
sufficient number of Saudis to be filled 
with. “

Experiences of Developed Countries
No one doubts that there are honest 

directives in the Ministry of Education 
to develop the formal education in the 
Kingdom. We touch that fact recently, 
though there are multiple views of some 
professionals and some officials and some 
investors. But, what distinguishes the 
Ministry of Education is the democratic 
dialogue and the credibility of the trend 
towards listening to the other opinion 
and taking advantage of the good views 
in the development of education plans 
and methods, a fact that is seriously felt 
towards some concrete decisions or cirl
culars issued by the Ministry.

On the way of development came 

the ministry’s decision to allow some 
private schools to provide modern edul
cational experiences through specialized 
schools that provide international educal
tional programs in English with a commitl
ment to teach Islamic culture and some 
basic subjects in Arabic, a new approach 
worth trying. But, Fahd bin Maiqel AllAli 
sees that it is important that the beginl
ning should be with the existing foreign 
schools as a model for the experiment 
and that registeration should be allowed 
to the Saudi students wishing to enter 
international schools, especially after the 
dismissal decision. There is no reason not 
to open the door of issuing licenses for 
more international schools for those interl
ested businessmen to invest in this area.

Transition to Institutional Entities
For its part, the Riyadh Chamber of 

Commerce decided to set out a new 
project to resolve the crises faced by the 
private education through the transfer of 
ownership of individual schools to larger 
corporate entities in public joint stock 
companies in line with the developments 
going on at the Kingdom level.

The Riyadh Chamber of Commerce 
called through a study prepared by the 
information Bank, for expanding the 
participation of local private and foreign 
sectors in education investment and 
removing obstacles to private investors 
and increase funding opportunities and 
support of them to ensure the highest 
quality of educational services with less 
cost of money.

The study, included 276 schools in 
Riyadh stated that most of these schools 
are dominated by individual entities at a 
rate of 72.8% and that most of them are 
concentrated in the north of Riyadh by 

42% and most of them do not exceed 
ten years of experience in the field 

of education. The study also indicated 
that 70% of the private school facilities in 
Riyadh are rented and most of them can 

be described as modest with a 
capital of no more than 100 
thousand riyals.

the guard up to the deputy headmaster 
through the accountant and the secrel
tary are occupied by expatriates, and the 

teaching staff is definitely not promisl
ing. All subject teachers positions are 

also occupied by expatriate men 
and women.

towards some concrete decisions or cirl
culars issued by the Ministry.
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rate of 72.8% and that most of them are 
concentrated in the north of Riyadh by 

42% and most of them do not exceed 
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that 70% of the private school facilities in 
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capital of no more than 100 
thousand riyals.
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Cover Story

Where is the fault?
Private schools  

This comes, of course, because of the 
resolution adopted by private schools 
in the Kingdom to raise registration fees 
and tuition, and after the last royal decil
sion to increase salaries of the 
citizen teachers to (5000) riyals, 
plus (600) riyals for transport 
allowance.

The new prices of the majorl
ity of schools have recorded 
varying heights ranging between 
2000 and 3000 riyals per student, 
amidst the absence of regulatory 
reference to determine the prices 
and the corresponding services.

Some of the owners of these 
schools justified explicitly that the 
reason for this rise is due to increasl
ing teachers’ salaries, in addition to 
the high operational costs in general, 
and factors of supply and demand 
in light of the Ministry of Education 
undertaking to construct hundreds of 
public schools in the region to provide 
a free education service.

Some of the specialists and econl
omists countered these arguments by 
saying that the operational costs are conl
stant and have not changed because 
the schools do not offer commercial 
products. The schools also receive subsil

dies annually, and the Human Resources 
Development Fund shall bear (50%) of 
the teachers’ salaries and there is no conl
vincing justification for this rise.

From the above, it is noted that there 
is very ambiguity about the high fees of 

private education in the light of silence 
and inability of the relevant competent 
authorities to resolve this problem.

Quality Requires Confidence
With a quick and concise review of the 

development of private schools through 
some of the studies and researches on 
this subject, we find that:
• Some schools do not actually focus on 

the quality of education provided to 
students, and some of them focus only 
on the formalities.

• Lack of competition between these 
schools, in addition to the low parl
ticipation of private education in the 
educational process, where some stal

tistics indicate that the percentage of 
students therein is (10%) of the total 
students in public education.

• The lack of efficient financial managel
ment and lack of cost accounting in 
private schools.

With the season of return to school, debate is renewed on 
the issue of private schools, and whether their economic 
quality is parallel to what is going on the ground in terms 
of their importance and benefits, and the quality of their 
educational outcomes, taking into consideration the link 
between education and the national economy, and the 
extent reinforced by those interactions for importance to 
the national income.
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0.1%, and 7.1% respectively), while imports of Saudi Arabia 
from Tunisia stand at 8% of its total imports, and 2% of that 
of Oman and 1 % for Qatar.

At last, exports of Kuwait to Tunisia reached 2.1% of its total 
exports, and the same also applies to Algeria, while there are 
no Kuwaiti exports to Libya and Mauritania. On the other hand, 
imports of Kuwait from Tunisia reached 0.1%, from Algeria 1.1%, 

and from Morocco 0.3%. In a nutshell, 
it can be said that the top 

Gulf countries in terms of 
trade exchanges with 

Maghrebi counll
tries are Saudi 
Arabia followed 
by United 
Arab Emirates. 
There is almost 
no trade 
exchange with 

Mauritania. It is 
noted that trade 

exchanges of 
the remaining Gulf 

countries with Maghrebi 
countries is marginal.

Gulf Investments in Maghrebi Countries
Both Maghrebi countries and Arab Gulf regions are conll

sidered as promising for expanding of investment in fisheries 
taking into account the exclusive economic area extending 
in front of all these countries which reach 200 nautical miles 
of coasts at both regions.

As for Saudi Arabia, Saudi investments in Morocco conll
stituted a model for foreign investments in that country. For 
example, in the field of energy, La Samir Group affiliated to 
Coral Group invested $ 400 million in oil refining in Morocco, 
and signed an agreement of investment project at a value 
amounted to $ 700 million for upgrading and modernizing its 
refinery. This project is one of the large enterprises in Morocco.

In the field of industry, Saudi investments are interested 
in foods manufacturing sector in Morocco. Saudi Savola 
Company is one of the new companies in Morocco which 
is considered as one of the major foods manufacturers in 
the Arab world. Savola Company has established huge oil 
production complex in Bershid near Casablanca city one and 
a half years ago.

Tourism sector has also a special priority by investors. In 
this context, La Samir Group owns most shares of “Amphitrite 
Plus” in Skhirat and Meridian Hotel in Casablanca city in addill
tion to other Saudi projects like “Mövenpick Hotel” in Tangier 
and Mohamed, the Sixth, Conference Palace in Skhirat and 
two Kempinski Hotels in Agadir and Marrakech besides 
investments of Dallah AllBaraka Group” in Agadir.

Saudi investments are active also in poultry and real estate 
sectors through “Biladi Group” affiliated to “Sheikh bin Ibrahim 
AllSaudi” in addition to other projects in automotive sector 
such as Suzuki Morocco affiliated to “Bamarouf Group” and 
Hyundai Company owned by Bugshan, and Nesk Investment 
Group which owns stores for international brands of fashion.

Tourism Relations between GCC and Arab Maghreb
Gulf tourists mainly head to Morocco and Tunisia. The 

private sector invests also extensively in Maghrebi tourism 
sector.

In addition to the huge Gulf investment in tourism sector 
by the Gulf private sector, four sovereign wealth funds from 
Arab Gulf countries collected 15 billion AED for establishing 
a tourist fund that aims at setting Morocco within the top 20 
tourist destination in the world. The four funds are: Emirati 
Almaabar Company, Bahraini Mumtalakat Company, Kuwait 
Investment Authority, and Qatar Investment Authority.
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Gulf Markets

At the level of field achievements, Arab Maghreb Union 
has implemented a number of mega projects to attract 
foreign investments. These projects received response and 
demand from Gulf investors. Among these projects:

Free Zones: There is a number of free zones in Morocco 
atop of which come the free zone of Casablanca International 
Airport, and the free zone of the New Port “Mediterranean 
Tangier”, currently under construction at the north of Morocco 
to be one of the largest Mediterranean ports. Free zones aim 
to making Morocco a ground of competition and attraction 
of investment and world trade. These services are considered 
as one of the pillars on which Emergence Program is establ
lished, and the development strategy for the coming ten 
years in Morocco.

New Cities Program: Morocco has started recently implel
mentation of mega development programs in all parts of 
the kingdom related to sectors of construction, tourism, 
industry, services, and infrastructure that cover the coming 
twenty five years. This come in line with the wide reform and 

Gulf Countries and Arab Maghreb Union

Promising Economic Opportunities 
requiring Facilitations

Gulf Maghrebi economic cooperation relationships 
have many opportunities that can promote chances 
of establishing economic integration between 
these two regions despite geographic distance 
separating them and the weak infrastructure for 
regional cooperation. There is consensus that 
Arab Maghreb countries with their strategic 
position and diversity of their outstanding natural 
and human potential along with their legislative 
development over the last years constitute an 
investment destination that is attractive for Arab 
and Gulf investors in particular.

rehabilitation process witnessed by the kingdom since a 
while in the field of legislations and administrative mechal
nisms that aim at facilitating, encouraging, and promoting 
foreign and Arab investment under the slogan “Profitable 
Partnership for both Parties”. Within this context, Morocco 
has started implementation of a huge project to eliminate 
substandard housing by establishing new neighborhoods 
inside the existing cities in addition to constructing new 

cities. It is estimated that the number of programmed citl
ies at that level will reach 7 cities, of which work has already 
began in achieving two cities namely “Tamisna” in suburbs 
of the capital city of Rabat and “Tamansourt” in suburbs of 
Marrakech.

Gulf Maghrebi Trade Exchanges 
Exports of Saudi Arabia, Oman, and Qatar to Tunisia 

reached (0.3%, 0.3%, and 0.6% respectively) of their total 
exports, while their exports to Libya reached (0.3%, 3%, 
and 2.2%) of the total exports of these countries.  Exports 
of these three Gulf countries to Morocco reached (4.5%, 
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witnessing developmental economic 
renaissance in different sectors.

Also, spending of this sum of money 
will be tripled to generate about SR 133 
billion in the various economic sectors 
of Makkah.

The expansion project will also 
participate in accelerating growth of 
investment projects in various sectors, 
providing adequate job opportunities 
for residents of the region, increasing 
attraction of investment capitals, raising 
standard of services provided to pilgrims 
and Umrah performers to achieve their 
rituals with ease and convenience, along 
with many other direct and indirect 
results.

Economists assure that injection 
of the large liquidity by the governll
ment into the development projects 
will be reflected positively on investors 
in Makkah and on residents in terms 
of increased volume and strength of 

the different economies, and attracting 
investments to the region in general. 
Makkah is expected to attract about 
SR 100 billion for investment therein. 
Each billion Saudi riyals spent by the 
state will trigger spending about 5 billl
lion riyals in turn by the private sector 
as entry in several investment fields in 
relation to real estate sector which has 
recently witnessed remarkable growth 
over the last years.

The largest Expansion
The new expansion is considered as 

the largest in the history of Makkah Holy 
Mosque as it constitutes large additions. 
Double of the previous space will be 
added to the mosque and its precincts 
in this huge project. Capacity of the 
mosque will be increased to accomll
modate more than 1.2 worshippers and 
there will be integrated service project 
including establishment of more than 
22 thousand new bathrooms. 

The project comes in context of sevll
eral projects implemented over the last 
years such as completing the project of 
development of Jamarat bridge area and 
the project of holy places train, and the 
previous project of expanding AllMas`a; 
the place where pilgrims walk between 
the two hills of Safa and Marwah. All these 
projects are large scale and participated 
in relieving burdens away from pilgrims. 
Capacity of AllMas`a has also increased 
by five times as the old capacity from 28 
thousand endeavourers per hour to about 
120 thousand. AllMas`a turned from three 
surfaces to five with conditioning the 
new Mas`a.

The Clock of Makkah is one of the huge 
and distinguished projects, and its tower 
atop of which it rests will house more than 
50 thousand pilgrims, Umrah performers, 
or visitors simultaneously which represents 
large tributary for creating appropriate 
conditions to the pilgrims and Umrah perll
formers and finding the suitable housing 
place for them near the Holy Ka`bah.

Economic Momentum
Still, in relation to economy, Makkah 

is basically investment attracting city. It is 
also the safe haven and the inexhaustible 
investment container particularly because 
arrivals to it is uninterruptible as all Muslims 
worldwide pray towards the Holy Ka`bah 
in five prayers a day and Muslims are longll
ing to come thereto from everywhere to 
perform their religious rituals each year. 
Thus, the city is able to accommodate 
and attract hundreds of billion riyals in 
investments.

The development projects witnessed 
by Makkah at the present will reflect its 
positive economic impacts at all levels 
starting from air transport passing though 
the transport system in general and the 
service sector ending with housing places 
and companies specialized in providing 
services to pilgrims, Umrah performers, 
and visitors. 

In a nutshell, all investment sectors 
will be affected by the positive impacts 
in terms of economic feasibility.
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Saudi Market

Facilitating to People 
Strengthens the Economy

Expansion of the Two Holy Mosques

“This is a grace from the Almighty. It is not out of our generosity. 
The true generosity is imputed to Allah and then to the truthful, 
proud Saudi people and to the whole Muslims”. A brief word 
through which the Custodian of the Two Holy Mosques summarized 
approach of the Kingdom in facilitating matters to visitors of the 
Holy Mosque, and corroborated principles of the Kingdom towards 
what it has accustomed to do for the Holy Mosque in terms of care 
and attention.

Perhaps it was not surprising that 
there was consensus of the most 
readings and economic analyses cirl
culated throughout the Kingdom that 
the expansion of the Holy Mosque 
ordained by Custodian of the Two 
Holy Mosques, King Abdullah bin 
Abdulaziz Al Saud to be implemented 
on an area of 400 thousand sq. meters 
will transfer the Holy Capital of Makkah 
into a new stage of economic activity 
and distinguished urban leap.

Economic Openness
According to an economic readl

ing of the expansion project and 
its other axes, spending of more 
than SR 40 billion as compensations 
for expropriation of properties for 
the interest of the new expansion 
project of Makkah Holy Mosque 

will pour into the economy 
of Makkah city. This will, 

in turn, make Makkah 
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CMA announces the 
approval of offering of 

investment funds

The CMA Board of Commissioners issued 
its resolution No. (6l25l2011) dated on 
14/9/1432H, corresponding to 14/8/2011G 
involving its approval for SAMBA Capital & 
Investment Management Company to offer «Al 
Nafees Global Commodities Equity Fund». 

The CMA Board has issued its resolul
tion number (2l25l2011) on 14/9/1432H 
(14/8/2011G) approving the public offering 
of Arabian Aramco Total Services Company’s 
sukuk. The total offering size will be determined 
at a later stage by the Company. The prospectus 
will be published to the public soon. 

The capital market authority 
approved the public offering 

of Arabian Aramco total 
service company`s Sukuk

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces the issuance of 

a CMA Board resolution numbered (4l26l2011) and dated 
21/09/1432H corresponding to 21/08/2011 to impose a 
penalty of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on Saudia 
Dairy & Foodstuff Co. (SADAFCO) due to its violation of clause 
(A) of Article (46) of the Capital Market Law and Article (25) 
of the Listing Rules. 

The company delayed informing CMA and the public of 
depositing funds in total of 300 million Saudi Riyals as a Murabaha 
deposit at the United Gulf Bank in Bahrain (related party).

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces the issuance of 

a CMA Board resolution numbered (3l26l2011) and dated 
21/09/1432H corresponding to 21/08/2011 to impose a penalty 
of SR 100.000 ( One Hundred Thousand Saudi Riyals) on the 
Middle East Specialized Cables Co. (MESC) due to its violation of 
clause (A) of the CMA Board resolution numbered (8l22l2008) 
that was issued on 12/06/1429H corresponding to 16/06/2008. 
The company failed to timely implement the resolution regardl
ing the compilation of fractional shares, resulting from an 
increase in its capital, in one portfolio for all shareholders and 
sell them within 30 days from raising the capital. 

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces the issul

ance of a CMA Board resolution numbered (5l26l2011) 
and dated 21/09/1432H corresponding to 21/08/2011 
to impose a penalty of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi 
Riyals) on AllBaha Investment & Development co. 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 
inform CMA and the publ
lic about the change in its 

Board on 15/06/2011. It 
was later announced 

on 18/06/2011 after 
the closure of the 

market.

Riyals) on AllBaha Investment & Development co. 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 
inform CMA and the publ
lic about the change in its 

Board on 15/06/2011. It 
was later announced 

on 18/06/2011 after 
the closure of the 

market.
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News

An announcement by the capital market regarding the issuance 
of the final decision by the appeal committee for the resolution 
of securities conflicts (ACRSC) to convict a violator of the capital 

market law and its implementing regulations
CMA announces a final decision by The Appeal Committee 

for the Resolution of Securities Conflicts (ACRSC) on 6l9l
1432H/6l8l2011 regarding the lawsuit filed by the Capital 
Market Authority (CMA) against Nabeel bin Ma’eedh bin 
Yahya Al Kahtani. The ruling of ACRSC upheld the decision 
of the Committee for the Resolution of Securities Disputes 
(CRSD) convicting the defendant of violating Article (49) of 
the Capital Market Law as well as Article (2) and Article (3) 
of the Market Conduct Regulations when trading the shares 
of AshlSharqiyah Development Company during the period 
from 21/11/2006 until 23/12/2006. The following fines and 
sanctions shall be applied: 
1. Impose a fine on him amounting to (SR. 100,000) One 

Hundred Thousand Saudi Riyals. 
2. He shall refrain for five years from engaging in activities of 

brokerage and portfolio management, in addition to workll
ing as an investment consultant. 

3. He shall refrain for five years from trading through the 
purchase of shares in companies listed in the Exchange 
Market. 

4. He shall refrain for five years from working in compall
nies of which their shares are traded in the Exchange 
Market 
By that, CMA insures its devotion to apply 

the Capital Market Law and its Implementing 
Regulations as well as protect the investors from 
illegal acts. 

The CMA Board has issued its 
resolution number (3l25l2011) on 
14/9/1432H (14/8/2011G) approving 
AlAhli Takaful Company’s request to 
increase its capital through a rights 
issue offering with a total value of SAR 
(80,000,000). The rights issue is limited 
to the shareholders who are regisll

tered in the shareholders registry at 
the close of trading on the extraordill
nary general assembly day, which will 
be determined by the Company>s 
board. The price and number of 
offered shares will be determined by 
the Company during the extraordill
nary general assembly. After reviewll

ing the request by the CMA in light 
of the regulatory requirements and 
quantitative and qualitative measures 
applied on all capital increases, the 
CMA approved the Company`s capill
tal increase request. The Company>s 
rights issue prospectus will be posted 
for the public. 

The capital market authority approved Al Ahli Takaful Company`s 
request to increase its capital through arights issue offering
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

Throughout history, Makkah Holy Mosque has been under 
focus of attention of the Saudi leadership since the time of the 
Founder King, may God rest his soul. Its projects of expansion, 
development of facilities, and planning of the surrounding 
areas has rolled in succession, until the moment came at which 
history stands happy and pleased with the largest expansion 
taking place in the Mosque throughout history, which the 
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdul 
Aziz orders, personally oversees the implementation of it, 
procures the required money, chooses the necessary men, 
and bears in mind that implementation should be as planned 
up to the place, and its value in the hearts of Muslims all over 
the world.

The Custodian of the Two Holy Mosques, put the 
foundation stone for the expansion, the size of which is more 
than all the expansions that have passed on the Holy Mosque 
by one and a half times, or in the language of numbers: the 
increase is by 150 percent of all the expansions that have been 
implemented so far .

Not the size alone is that distinguishes this blessed project, 
but the type and the quality of planning, design, and the 
global consulting that was obtained as reported by Sheikh 
Saleh AllHussein. All of this makes this project in addition to 
being an act of worship to God Almighty, makes it a beacon 
in the architecture, and registers for Islamic architecture a new 
accomplishment in its rich history.

It was pleasant also to announce, after two days of this 
historic event, the details of the reconstruction of Makkah on 
the tongue of His Highness Prince Khalid Al Faisal, Governor of 
Makkah Province, on account that Makkah is the first Islamic city, 
and on cultural, economic, and development considerations 
that will be of interest in all the details of the project, which 
will add to the sacred capital many dimensions perhaps the 
most important of which is the economic dimension, which 
it deserves as one of the most important points of human on 
the planet.

Everyone was pleased with the father of all in the month 
of fasting and blessings when he added joy, spirituality and 
sparkle for all pilgrims, visitors, and everyone standing in 
prayer, and fasting, in the confines of the House of God.

Everyone will reap the fruits of all of that.

Editorial

Production of goodness
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