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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

على  وت��ح��دي��ًدا  ال��رق��م��ي،  االقت�صاد  على  االإق��ب��ال  م�صتويات  على  لال�صتدالل 

الترفيه الرقمي يكفي ا�صتعرا�ض اأرقام حديثة وردت من ال�صين في ثنايا الحديث 

عن �صناعة االألعاب االإلكترونية على االإنترنت التي ت�صهد تطورات متزايدة وكبيرة 

في كل مكان خالل ال�صنوات الع�صر الما�صية ح�صبما ك�صف معر�ض الترفيه التبادلي 

الرقمي الدولي ال�صيني قبل نحو �صهرين.

من  اإلكترونية  لعبة   600 من  اأكثر  العا�صرة  ال��دورة  هذه  في  المعر�ض  اجتذب 

349 �صركة وموؤ�ص�صة من اأكثر من 30 دولة ومنطقة باأنحاء العالم للم�صاركة فيه.

المتخ�ص�صين،  البع�ض هو كبير في نظر  الذي ال يبدو كبيًرا في نظر  الرقم 

على  م�صيطرة  ل�صنوات  ال�صوق  في  تظل  اأن  يمكن  الرقمي  الترفيه  األعاب  فبع�ض 

منافذ المبيعات، فما بالكم لو نجحت ربع هذه االألعاب الجديدة.

�صناعة  في  التجارية  العائدات  اإجمالي  ارتفع  الما�صية  الع�صر  ال�صنوات  في 

االألعاب االإلكترونية على االإنترنت من حوالي 157.9 مليون دوالر اأميركي اإلى اأكثر 

 100 اأكثر من  اأميركي، وبلغ عدد الم�صتهلكين في القطاع  6.32 مليارات دوالر  من 

مليون �صخ�ض. 

رقمية،  اإل��ى  تتحول  المطبوعات  نجد  حولنا،  وبالنظر  واح��د،  بلد  اأرق��ام  ه��ذه 

والمطابع �صبقتها اإلى ذلك، وتبدو اأغلب االأنظمة وو�صائل االت�صال والترفيه حتى 

االإدارة تتجه اإلى ذلك، االأمر الذي يعطي موؤ�صرات لم�صتقبل هذا االقت�صاد، اقت�صاد 

االأ�صا�صية  والحاجات  االإلكترونية،  والتقنية  االإلكترونية  الوظيفة  بين  المزاوجة 

للعمل والترفيه والت�صويق وكل مجال يمكن اأن يخطر على البال.

مع  ولكن  المجال،  هذا  في  النامية  ال��دول  على  ال�صناعية  االقت�صادات  تتقدم 

ت�صاغر العالم ومع اقتران هذه التقنيات باإقبال النا�ض، �صيكون على الجميع اللحاق 

بالترفيه  وم�صتمتعة  للتقنية  م�صتهلكة  دول  من  التحول  علينا  و�صيكون  بالركب، 

الرقمي اإلى دول و�صعوب منتجة لها وكاأنها جزء من ثقافتنا، الأنها بالفعل كذلك.

االقتصاد المقبل
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
سلطان محمد القحطاني
sultan.qahtani@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق
عادل الغامدي

adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�صر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 

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.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

�سديقة  التقنية  يف  ال�ستثمار  يعد 

عالية  القت�ساديات  من  البيئة 

يف  الزدهار  لها  يتوقع  والتي  القيمة، 

دول  بعد اجتاه عدة  القريب  امل�ستقبل 

ملواجهة  وتطويرها،  لتبنيها،  عاملية 

اأبرز  فاإن من  املناخ، ورغم ذلك  تغري 

قلة  الأمر   تواجه  التي  التحديات 

البحوث املنجزة يف هذا املجال، وندرة 

البيانات وت�ستتها.

أن  إال  الرقمي  باالقتصاد  يتعلق  فيما  دول اخلليج،  امللحوظ يف  النشاط  رغم 
لثمار  املنتج  ال  السلبي،  املتلقي  موقع  يف  مازالت  مجملها  يف  العربية  الدول 
وإجنازات الثورة العلمية التكنولوجية يف كل مراحلها، ما يستدعي إعادة هيكلة 
لتعزيز  املخصص  اإلنفاق  يف  حاسمة  زيادة  وإجراء  وترشيده،  العام  اإلنفاق 
املعرفة، ابتداًء من املدرسة االبتدائية وصولًا إلى التعليم اجلامعي، مع توجيه 

االهتمام ملراكز البحث العلمي.
تفاصيل املوضوع، تقرؤونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير
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الكوارث  لي�ساهد  العامل  يقف  اأن  اجليد  من  لي�س 

�ساكًنا ف�ساًل  تغزوه وهو �سامت ل يحرك  البيئية 

منظمات  لكن  البيئي،  التلوث  يف  امل�ساهمة  عن 

ال�سمت،  هذا  عار�ست  الدويل  البنك  مثل  دولية 

بدول  م�ساريع  عدة  فاأجنزت  بعيد  اإىل  وذهبت 

من  واأوجدت  النفايات،  انفالت  ملواجهة  عربية 

ا فر�س عمل للعاطلني، كما طرحت  خالل ذلك اأي�سً

لال�ستفادة  الدول  تلك  حكومات  اأمام  الفر�سة 

التي  النفايات  بتلك  املدفونة  الرثوة  من 

مورد  اإىل  وحتويلها  تدويرها  ميكن 

اقت�سادي اأكرث من جيد.

أخبار السوق
)تداول( تقدم خدمات الحفظ 

والتسجيل لشركة زوايا العقارية 
)شركة مساهمة مقفلة(

أخبار الشركات
األنابيب السعودية تفوز بـ4 

عقود من أرامكو

أسواق سعودية
قطاع التأمين السعودي 

الكوادر البشرية أهم التحديات

أخبار عالمية
المركزي األلماني يحذر من »إدمان« 

شراء السندات األوروبية

أخبار عربية
17 مليار دوالر فائض 

الجزائر التجاري

تدخل العديد من املواد اخلام مثل احلديد يف 

�سيارات،  من  املختلفة  ال�سناعات  ا�ستكمال 

البناء..  وعمليات  ال�سفن،  وهياكل  وطائرات، 

»الذهب  بـ  ي�سمى  ما  اأو  البالتني  وكذلك 

الأبي�س« حيث يعد الأثمن يف العامل.

من  بكثري  املعدنني  ير�سد  التايل  التقرير 

التف�سيل.

الالزمة  القت�سادية  املقومات  توفر  رغم 

يف  اجلودة  عالية  ترفيهية  �سناعة  لإيجاد 

ال�سناعة ل  تلك  اأن  اأن املالحظ  اإل   ، اململكة 

جتد الهتمام الكايف ، ما يوؤدي يف الغالب اإىل 

اإىل خارجها، مما يطرح  �سفر من يف اململكة 

التي  التحديات  �سعيد  على  اإ�سكاليات  عدة 

تواجه الرتفيه يف اململكة، واحللول التي يجب 

توفرها.

تقرير
االقتصاد الرقمي خليجيًا
مستهلكون.. ال منتجون



رئيس وأعضاء بورصة إسطنبول يزورون »تداول«
بور�سة  من  امل�ستوى  رفيع  وفــد  قــام 

اإ�سطنبول  يف بداية �سهر �سبتمرب بزيارة 

»تداول«  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  ر�سمية 

وبحث  الرائدة،  جتربتها  على  لالطالع 

�سبل التعاون امل�سرتك.

بور�سة  وفــد  ا�ستقبال  يف  كــان  وقــد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعادة  اإ�سطنبول 

عبداهلل  بــن  طــه  املــالــيــة  الــ�ــســوق  �سركة 

القويز، و�سعادة املدير التنفيذي الأ�ستاذ 

عبداهلل ال�سويلمي. 

الأ�ستاذ  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ورحب 

�ساهمت  التي  الــزيــارة  بهذه  القويز  طــه 

ــعــالقــة بـــني تـــــداول وبــور�ــســة  بــتــعــزيــز ال

اإ�سطنبول، والتي ركزت على توحيد اجلهود 

وزيادة �سبل التعاون بني ال�سوقني.

ال�سويلمي  عبداهلل  الأ�ستاذ  نوه  كما 

هذه  باأهمية  لــتــداول  التنفيذي  املــديــر 

تعميق  ــن  م ــه  ب �ست�سهم  ومـــا  الـــزيـــارة 

وثمن  اإ�سطنبول  بور�سة  مــع  للعالقات 

اأيــ�ــســا »متكنت  وقــــال  لــهــم زيــارتــهــم، 

خالل  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 

ال�سنوات الأخرية من حتقيق تطور نوعي 

وكمي وتقني �ساهم يف جعلها يف مقدمة 

من  ــك  وذل املنطقة  يف  املالية  ــواق  الأ�ــس

اأحــدث  لتطبيق  امل�ستمر  �سعينا  خــالل 

الأنظمة وال�ستفادة من جتارب الآخرين 

مالية  �سوقا  نكون  باأن  تطلعاتنا  لتحقيق 

بكل  وخدماتنا  منتجاتنا  ونقدم  ــدة  رائ

امل�ستثمر  ثقة  لتعزيز  وفعالية  كــفــاءة 

املحلي والدويل«. 

الجــتــمــاع  اأن  ال�سويلمي  واأو�ـــســـح 

ت�سمن تقدمي �سرح مف�سل عن التطورات 

ال�سعودية  املالية  »ال�سوق  يف  احلديثة 

لالقت�ساد  ــافــة  ــالإ�ــس ب خــا�ــس  ب�سكل 

ال�سعودي على وجه العموم«. 

التنفيذي  الرئي�س  �ــســرح  جهته  مــن 

اإ�سطنبول  بور�سة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

عقب  تورهان  اإبراهيم  م�سطفى  الأ�ستاذ 

اأنه  موؤكًدا  الزيارة  هذه  باأهمية  الجتماع 

من  مــوؤلــف  عمل  فــريــق  يــقــوم  ــرة  م ولأول 

جميع نواب املدير التنفيذي ومدراء العموم 

اأهمية  على  موؤكًدا  النوع  هذا  من  لزيارة 

تطوير ودرا�سة �سبل التعاون بني ال�سوقني.

الـــ�ـــســـوق  اأن  يــــذكــــر 

)تداول(  ال�سعودية  املالية 

خالل  لفًتا  اأداًء  اأظهرت  

عــام  مــن  الأول  الن�سف 

قيمة  2012م على م�ستوى 

املرتبة  واحتلت  الــتــداول، 

ترتيب  ــم  �ــســّل يف  الأوىل 

الأ�سواق املالية حول العامل 

وفـــًقـــا لأحـــــدث الــتــقــاريــر 

الـــ�ـــســـادرة عـــن الحتــــاد 

والذي  للبور�سات،  العاملي 

ي�سم يف ع�سويته اأكرث من 50 بور�سة عاملية، 

ــواق  ــس الأ� تلك  بــني  الأكـــرب  النمو  حققت  اإذ 

يف   114.4 اإىل  و�سلْت  بن�سبة  وذلك  العاملية، 

الأول  للن�سف  القيمة  ذات  مع  باملقارنة  املئة، 

من العام املا�سي 2011م.

اأداًء  حققت  1433هـــ  رم�سان  �سهر  ويف  

كان الأكرث متيًزا خالل ال�ستة اأعوام املا�سية، 

ال�سوق  املدارة يف  ال�سيولة  م�ستوى  على  وذلك 

ترتبط  التي  وال�سفقات،  العمليات  وحجم 

يف  هبوًطا  اأو  ارتفاًعا  فيها  التغرّي  م�ستويات 

لــدى  الــثــقــة  مب�ستويات  منها  كــبــرية  اأجــــزاء 

املتعاملني فقد جنحت ال�سوق املالية ال�سعودية 

الــتــداول  لقيمة  مــتــو�ــســط  اأعــلــى  حتــقــيــق  يف 

ارتفع  م�ست،حيث  اأعــوام  �ستة  خالل  اليومي 

مقارنة  ريال،  مليار   6.04 اإىل  املتو�سط  ذلك 

املتحققة عن رم�سان  ريال  2.91 مليار  بنحو 

1432هـ، اأي اأنها متكنت من حتقيق معدل منو 

�سنوي فاق 107.4 يف املئة.

جانب من االجتماع مع وفد بور�صة اإ�صطنبول 

اأثناء ا�صتقبال الوفد

�صعادة رئي�ض جمل�ض االإدارة يكرم رئي�ض بور�صة اإ�صطنبول
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)تداول( تقدم خدمات الحفظ والتسجيل 
لشركة زوايا العقارية )شركة مساهمة مقفلة(

زوايا  �سركة  مع  عقًدا  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  وقعت 

العقارية لتقدمي خدمات احلفظ والت�سجيل لل�سركات امل�ساهمة غري املدرجة 

وت�سجيل ملكيات م�ساهمي  اإدارة  بتقدمي خدمة  تداول  �ستقوم  بال�سوق، حيث 

بني  امللكيات  نقل  امل�ساهمني،  �سجل  و�سيانة  حفظ  ذلــك  وي�سمل  ال�سركة 

الرهن،  عمليات  ت�سجيل  ا�ستثمارية،  حمافظ  يف  الأ�سهم  اإيــداع  امل�ساهمني، 

اإدارة  خدمات  املــال،  راأ�ــس  خف�س  اأو  زيــادة  مثل  ال�سركات  اإجــراءات  تنفيذ 

�سجل  تقارير  على  احل�سول  الإلــكــرتوين،  والت�سويت  العامة  اجلمعيات 

امل�ساهمني اإلكرتونًيا، وكذلك ال�ستعالم اآلًيا عن ملكيات امل�ساهمني.

وتكمن اأهمية تقدمي مثل هذه اخلدمات لل�سركات امل�ساهمة غري املدرجة 

�سوؤون  لإدارة  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  ال�سركة  م�ساعدة  يف  بال�سوق، 

لدى  اإيداعها  خالل  من  وذلك  ال�سركة  م�ساهمي  حقوق  وحفظ  م�ساهميها، 

ال�سوق املالية )تداول(، والتي تتمتع بخربة طويلة يف هذا املجال ملا متتلكه من 

تقنيات حديثة ومتطورة.

2011م  اأن �سركة زوايا العقارية تاأ�س�ست حديًثا بعام  جتدر الإ�سارة اإىل 

481 مليون ريال �سعودي، حيث متتلك عقارات متنوعة منها  براأ�س مال يبلغ 

مرت  ماليني   3 اإىل  ت�سل  مب�ساحات  مطورة  وغــري  مطورة  بي�ساء  اأرا�ــســي 

مربع تتوزع ما بني الريا�س ومدينة ينبع وحمافظة اخلرب وحمافظة اخلرج. 

بالإ�سافة اإىل ذلك متتلك زوايا عددا من امل�ساريع العقارية القائمة كمجمع 

احلديثي مول يف حمافظة اخلرج، وم�ساريع حتت الإن�ساء كمجمع قرطبة بالزا 

يف مدينة الريا�س، وفلل الأوركيد ال�سكنية يف حمافظة اخلرج.

زيادة رأس مال شركة بيتطرح أسهم شركة أسمنت المدينة لالكتتاب العام
االستثمار العالمي السعودية   اأعلنت هيئة ال�سوق املالية عن �سدور قرار جمل�س الهيئة املت�سمن 

متثل  الــعــام  لالكتتاب  �سهم   )94.600.000  ( طــرح  على  املــوافــقــة 

لل�سهم  ريــالت   )10( ب�سعر  املدينة  اأ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  )50  %  (   من 

اإىل  2012/9/10م  املوافق  1433/10/23هـــ  الفرتة من  الواحد خالل 

1433/10/29هـ املوافق 2012/09/16م. 

بوقت  الكــتــتــاب  بــدايــة  موعد  قبل  ــدار  الإ�ــس ن�سرة  تعلن  و�ــســوف 

امل�ستثمر  يحتاج  التي  والبيانات  املعلومات  على  الن�سرة  وحتتوي  كاف، 

ذلك  ال�ستثمار من عدمه، مبا يف  قرار  اتخاذ  قبل  عليها  الطالع  اإىل 

البيانات املالية لل�سركة ومعلومات وافية عن ن�ساطها واإدارتها.

الهيئة بطلب  اإىل  ال�سعودية  العاملي  تقدمت �سركة بيت ال�ستثمار 

وخم�سة  مئة   )125.000.000( من  مالها  راأ�س  زيادة  على  املوافقة 

وخم�سة  مئة   )145.000.000( اإىل  �سعودي  ريــال  مليون  وع�سرين 

واأربعني مليون ريال �سعودي. 

وبناًء على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره باملوافقة على زيادة 

راأ�س مال ال�سركة من )125.000.000( مئة وخم�سة وع�سرين مليون 

ريال �سعودي اإىل )145.000.000( مئة وخم�سة واأربعني مليون ريال.

ال�صويلمي ي�صلم �صلطان احلديثي درًعا تذكارًيا

تحـديد فترة حـظر تعامـالت أعضـاء مجالس اإلدارات وكبـار التنفيذيين
اأعلنت هيئة ال�سوق املالية اأن فرتات حظر تعامالت اأع�ساء 

جمال�س الإدارات وكبار التنفيذيني بناًء على ما ورد يف املادة 

)50( من قواعد الت�سجيل والإدراج هي كالآتي: 

املالية  �سنتها  الهجري يف  التاريخ  تتبع  التي  ال�سركات   -1

)ح�سب  1433/10/29هـــــ  يف  الأولــيــة  املالية  فرتتها  وتنتهي 

تقومي اأم القرى( املوافق 2012/9/16م تبداأ فرتة احلظر من 

بتاريخ  وتنتهي  2012/8/18م  املوافق  1433/9/30هـــ  تاريخ 

اإعالن ون�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها لل�سركة. 

الأولـــيـــة يف  املــالــيــة  فــرتتــهــا  تنتهي  الــتــي  الــ�ــســركــات   -2

2012/9/1م  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2012/9/30م 

وتنتهي بتاريخ اإعالن ون�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها 

لل�سركة.
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األنابيب السعودية تفوز بـ4 عقود من أرامكو
عن  ال�سعودية«  »الأنابيب  ال�سلب  لأنابيب  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 

البرتول  اآبــار  لتبطني  ملحومة  �سلب  اأنابيب  لتوريد  بـاأربعةعقود  فوزها 

والغاز واأنابيب نقل البرتول ل�سالح �سركة اأرامكو ال�سعودية بقيمة تزيد 

عن 215.8 مليون ريال، حيث اإن قيمة عقود اأنابيب تبطني الآبار ت�سكل 

الن�سبة العظمى من جمموع العقود.

م�سنع  يف  �سيتم  الأنابيب  هذه  اإنتاج  اأن  بيان  يف  ال�سركة  واأو�سحت 

اأرامكو   موا�سفات  وفق  بالدمام  الثانية  ال�سناعية  املدينة  يف  ال�سركة 

ال�سعودية  التي ت�ساهي  املوا�سفات العاملية خالل الربع الأخري من العام 

اجلاري والربع الأول من العام املقبل.

العقود  لهذه  اإيجاًبا  املايل  الأثر  �سيظهر  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

اخلام  املواد  اأن  مبينة   ،2013 من  والثاين  الأول  الربع  خالل 

�سيتم توريدها حملًيا من قبل �سركة حديد »�سابك«.

من  تعترب  ال�سلب  لأنابيب  ال�سعودية  ال�سركة  اأن  يذكر 

ال�سركات القالئل على م�ستوى العامل املوؤهلة من �سركة اأرامكو 

ال�سعودية لإنتاج هذه النوعية من الأنابيب اخلا�سة بتبطني اآبار البرتول 

تطوير خطها  بعد  الأنابيب  اإنتاج هذه  ال�سركة من  والغاز، حيث متكنت 

احلايل ورفع نطاق الإنتاج اإىل 20 بو�سة مما مكنها من 

اإنتاج الأنابيب اخلا�سة بتبطني اآبار البرتول والغاز.

من  بالرغم  العقود  هــذه  على  ال�سركة  وح�سول 

املناف�سة مع ال�سركات العاملية يف هذا املجال يوؤكد مدى اللتزام باجلودة 

وال�سعر املناف�س يف منتجاتها.

�سراكة  عقد  اأبــرمــت  اأنها  ال�سعودية«  »زيــن  اأعلنت 

�ست�سمح  حيث  العاملية،  فودافون  �سركة  مع  ا�سرتاتيجية 

مل�سرتكيها ال�ستفادة من احل�سور العاملي ل�سركة فودافون 

)فودافون( يف  م�سرتكي  اأمام  النطاق  وتو�سيع  من جهة، 

املنطقة.

ال�سيد  ال�سعودية«  »زين  لـ  التنفيذي  الرئي�س  واأ�سار 

ال�سركة  �ستعزز قدرة  اأن هذه اخلطوة  اإىل  فريزر كرييل 

على تلبية الطلب املتزايد على خدمات ال�سوت والبيانات 

املتقدمة وكذلك خدمات التجوال يف جميع مناطق العامل، 

والو�سول اإىل اأجهزة فودافون وخدماتها يف الأ�سواق التي تعمل فيها.

واأكد فريزر اأن التفاقية متثل مرحلة مهمة وحموًرا رئي�سيا يف تطور 

ومنو »زين ال�سعودية«، حيث  �ستوفر فوائد كبرية مل�سرتكي ال�سركة، �سواء 

من  �سواء  الــدويل،  التجوال  خدمة  طريق  عن  خارجها  اأو  اململكة  داخل 

اأو �سمن ال�سبكات التي تتبع لربنامج  ال�سركات التي متلكها )فودافون( 

ال�سراكة الت�سويقية، واأ�ساف اأنه �سيكون لدى »زين ال�سعودية« القدرة على 

توفري الكثري من احللول املتنوعة لقطاعات الأعمال من ال�سركات الكربى 

واملتو�سطة احلجم.

اأنه بهذه التفاقية الثنائية �ست�سبح »زين ال�سعودية« ال�سريك  واأفاد 

ال�سراكة  برنامج  يغطيها  التي  املجالت  يف  لفودافون  املف�سل  التجاري 

تغطية  ال�سركتني  مل�سرتكي  �سيوفر  الربنامج  هذا  اأن  مبيًنا  الت�سويقية، 

مكثفة لل�سبكات واأ�سعار جتوال متناغمة عرب دول متعددة بالإ�سافة اإىل 

م�ستويات عالية من الكفاءة من حيث التكلفة.

من  �سل�سلة  ــن«  »زي مل�سرتكي  �ستوفر  التفاقية  اأن  فريزر  واأ�ــســاف 

املنتجات واخلدمات الأكرث تطوًرا يف �سناعة الت�سالت، 

التجارية  والروؤى  �ستطلع اجلميع على اخلربات  اأنها  كما 

�ستعزز  والتي بال �سك  بها فودافون،  تتمتع  التي  والتقنية 

والتي  املقبلة،  املرحلة  يف  الت�سغيلية  ال�سركة  كفاءة  من 

اجليل  �سبكات  اىل  التحول  موا�سلة  اإىل  خاللها  ت�سعى 

الرابع LTE وما بعده.

ال�سراكة  لربنامج  التنفيذي  الرئي�س  قال  ناحيته  من 

مع  اتفاقيتنا  »اإن  تاكار  رافيندر  فودافون  يف  الت�سويقية 

اململكة  يف  الــقــوي  احل�سور  �ساحبة  ال�سعودية«  »زيـــن 

العربية ال�سعودية، هي فر�سة لنا نحو بناء وتر�سيخ ح�سورنا يف اخلليج 

وال�سرق الأو�سط.

واأ�ساف بقوله »فمن خالل هذا التعاون �سن�سعى اإىل تعزيز وتعميق 

معرًبا  واحليوية«،  الكبرية  ال�سوق  هذه  اإىل  القادمني  مل�ستكرينا  املنافع 

العاملية  ال�سراكات  �سل�سلة  اإىل  ال�سعودية«  »زين  بان�سمام  �سعادته  عن 

اإىل جمتمع  بان�سمام زين  بها �سركة فودافون وقال »�سعداء  التي قامت 

 50 اأكرث من  اإىل  اأ�سواقنا  �سراكاتنا الت�سويقية، وهو ما �سيزيد من عدد 

�سوًقا حول العامل«.

اخلدمات  جمال  تخ�س  الطرفني  بني  التفاقية  اأن  بالذكر  اجلدير 

اأ�سهم من  اأو �سراء  وال�ست�سارات التجارية فقط، ول ت�سمل عمليات بيع 

اأنه  التفاق،  هذا  يف  تندرج  التي  الرئي�سية  ال�سمات  ومن  الطرفني،  كال 

�سيفتح اآفاًقا جديدة لتعاون جتاري بني الطرفني، حيث �سي�سمح لل�سركتني 

املكاملات  لتجوال  م�ستحدثة  ومنتجات  متطورة  خدمات  من  ال�ستفادة 

والبيانات يف 50 دولة.

»زين السعودية« تبرم اتفاقية مع )فودافون(

8
العدد 71 - سبتمبر 2012م

أخبار - الشركات



إعادة تشغيل وحدة تكسير في ينساب
الوطنية  ينبع  �سركة  اأعلنت 

ــاب«  ــس ــ� ــن لــلــبــرتوكــيــمــاويــات »ي

ـــوحـــدة  عـــــن تــــوقــــف مـــــوؤقـــــت ل

اأغ�سط�س   17 تك�سريالأوليفينات 

نتج  فني،  عطل  نتيجة  اجلـــاري 

بع�س  يف  الإنــــتــــاج  تــوقــف  عــنــه 

التي تعتمد على مادتي  الوحدات 

الإيثلني والربوبلني كلقيم.

بيان  يف  ال�سركة  واأو�سحت 

الــوحــدات  ت�سغيل  اإعـــادة  مت  اأنــه 

لو�سعها الطبيعي يف حينه.

الــتــوقــف  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 

ــزام  ــت املـــوؤقـــت مل يـــوؤثـــر عــلــى ال

اأن  كما  زبائنها،  جتــاه  ال�سركة 

التوقف  لعمليات  املـــايل  الأثــــر 

لفرتة  املالية  النتائج  يف  �سيظهر 

الربع الثالث من العام احلايل.

»موبايلي« تخفض أسعار 
باقات كنكت الجيل الرابع

»STC« توقع اتفاقية لتقديم 
خدماتها لحجاج الهند

عن  »موبايلي«  ات�سالت  احتاد  �سركة  اأعلنت 

لتبداأ  الرابع  اجليل  كنكت  باقات  اأ�سعار  تخفي�س 

من 150 رياًل ت�سمل ال�سرتاك يف اخلدمة وكذلك 

بــذلــك حــاًل مميًزا  لتقدم  لــهــا،  الـــالزم  اجلــهــاز 

خمف�سة  باأ�سعار  الت�سالت  تقنيات  اآخر  لقتناء 

تنا�سب اجلميع.

من  الــرابــع  اجليل  خــدمــات  موبايلي  وتــقــدم 

وحتر�س  لها  التابعة  الأوىل  بيانات  �سركة  خالل 

على  الرتويجية  العرو�س  العديدمن  اإطــالق  على 

اخلدمة بني احلني والآخر منذ انفرادها باإطالق 

 TD-LTE بتقنية   4G ــع  ــراب ال اجلــيــل  خــدمــات 

العام  من  �سبتمرب  بالعامل يف  �سركة  كاأول  جتارًيا 

املا�سي.

الال�سلكية  التقنية  ــع  ــراب ال اجلــيــل  ويــعــتــرب 

اإقباًل  وي�سهد  الإنرتنت،  ب�سبكة  لالت�سال  الأ�سرع 

متزايًدا خا�سة مع التخفي�سات غري امل�سبوقة التي 

اأطلقتها موبايلي وتعترب الأقل �سعًرا باململكة.

الرابع  اجليل  كنكت  الأوىل«  »بيانات  وعززت 

احتياجات  تنا�سب  بباقات خمتلفة ومرنة  املنزيل 

ــرتكــني مـــن خــــالل حــجــم بــيــانــات  ــس ــ� جــمــيــع امل

حيث  تناف�سية،  باأ�سعار  خمتلفة  ا�سرتاك  ومــدة 

 5 جيجابايت،   2( بيانات  حجم  ال�سركة  وفــرت 

الالحمدودة(  والباقة   10جيجابايت  جيجابايت، 

كما تركت اخليار مفتوًحا اأمام م�سرتكيها لختيار 

اأو ثالثة  اإما )�سهر  مدة ال�سرتاك التي تنا�سبهم 

اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر اأو عام كامل(.

يذكر اأن »بيانات الأوىل«  تغطي حالًيا اأكرث من 

30 مدينة ب�سبكة اجليل الرابع حول اململكة وت�سعى 

التغطية  لت�سل  املــدن  باقي  تغطية  ا�ستكمال  اإىل 

اإىل جميع املدن املاأهولة بال�سكان، يف ظل حر�س 

اإىل  عالية  بجودة  اخلدمة  و�سول  على  ال�سركة 

جميع �سكان اململكة وفق خطط م�ستقبلية ت�سمن 

دائم  ات�سال  على  موبايلي  م�سرتكي  جميع  اإبقاء 

ب�سبكة الإنرتنت اأينما كانوا ووفق اأحدث التقنيات.

ال�سعودية  الت�سالت  �سركة  وقعت 

الهندية  القن�سلية  مع  اتفاقية   »STC«

ال�سركة مبوجبها خدمات  تقدم  يف جدة 

بعثة احلــج  اأفـــــراد  لــكــافــة  ــالت  ــ�ــس الت

ت�سويق  وتتيح  احلـــايل،  للعام  الهندية 

وت�سهل  احلج،  فري�سة  لأداء  قدومهم  وقبل  الهند  يف  حلجاجها  ال�سركة  خدمات 

ربطهم بذويهم بي�سر و�سهولة ور�سوم خمف�سة.

اأحمد  في�س  ال�سيد  الهندي  القن�سل  الهند  حجاج  بعثة  عن  التفاقية  ووقــع 

�سيوف  جلميع  تقدمها  التي  اخلدمات،  وبــروز  ال�سركة  بتطور  نوه  الذي  قدوائي، 

اململكة من حجاج و معتمرين، وكذلك حر�س ال�سركة وتعاونها وت�سهيل خدماتها، 

واهتمامها بالو�سول ل�سيوف اململكة قبل قدومهم، مما ي�سهم يف تخفي�س تكاليف 

الت�سال الدويل، ويوفر لهم خيارات متنوعة من الت�سالت احلديثة.

خدمات  مبختلف  الهنود  احلجاج  تزويد  على  ال�سعودية«  »الت�سالت  و�ستعمل 

الت�سالت مع مغادرتهم لوطنهم من املنافذ الرئي�سة هناك، ومن ذلك تزويدهم 

ب�سرائح اجلوال التي توفر الت�سالت ال�سويتة واملرئية وخدمات البيانات. كما اأن 

التفاقية تعترب امتداًدا خلدمات مماثلة قدمت من ال�سركة للحجاج ال�سنة املا�سية، 

اإذ لقيت خدمات ال�سركة قبوًل وا�سًعا من احلجاج، وبخا�سة يف ظل متيز �سبكات 

يف  الت�سالت  حركة  لزيادة  بنجاح  ومواجهتها  اململكة،  يف  ال�سعودية  الت�سالت 

التي  املنطقتني املركزية مبكة املكرمة واملدينة املنورة، وكذلك يف امل�ساعراملقد�سة 

ت�سخر لها ال�سركة اإمكانات كبرية يف كل موا�سم احلج.
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خطة لتطوير القطاع 
المصرفي اليمني

وفد اقتصادي أمريكي يزور مصر

ك�سف  حمافظ البنك املركزي اليمني حممد عو�س بن همام اأن 

البنك ب�سدد تنفيذ خطة لتحديث وتطوير القطاع امل�سريف يف اليمن.

التنمية  هيئة  مع  اتفق  البنك  اإن  ت�سريحات  يف  همام  ابن  وقال 

حتديث  �سي�سمل  الذي  والتطوير  التحديث  برنامج  دعم  على  الدولية 

نظام  وحتديث  وتطوير  العاملية  املعايري  على  يقوم  املدفوعات  نظام 

ال�سجل الئتماين.

واأ�ساف اأن كال الربناجمني ي�ستهدفان القطاع امل�سريف بكامله، 

ف�ساًل عن دعم وتطوير اأنظمة البنك املركزي الداخلية بال�ستفادة من 

عدد من التجارب الإقليمية.

امل�سوؤولني  كبار  مــن  وفـــًدا  اأن  بالقاهرة  الأمريكية  ال�سفارة  اأعلنت 

اأغ�سط�س   30  -  27 الفرتة  خــالل  القاهرة  زار  الأمريكيني  القت�ساديني 

القطاع  قــادة  وكذلك  امل�سريني،  امل�سوؤولني  كبار  مع  لالجتماع  اجلــاري 

اخلا�س.

واأفادت ال�سفارة يف بيان اأن الوفد قام مبتابعة ما مت خالل زيارة وزيرة 

الرئي�س  املا�سي حيث و�سع  يوليو  اإىل م�سر يف  اخلارجية هيالري كلينتون 

وا�سع  القت�سادي  النمو  امل�سريني  امل�سوؤولني  وكبار  مر�سي  حممد  امل�سري 

النطاق وخلق فر�س العمل على راأ�س اأولويات ال�سراكة الأمريكية امل�سرية.

وبحث الوفد مع احلكومة امل�سرية خطوات لإعادة بناء الثقة وال�ستقرار 

يف م�سر وكذلك منو اقت�سادها، والت�سجيع على ا�ستكمال التفاق مع �سندوق 

اأن  التي ميكن  ا امل�ساعدة  اأي�سً الوفد  النقد الدويل لإقرا�س  م�سر. وناق�س 

يف  والقت�سادي  ال�سيا�سي  التحول  دعم  ملوا�سلة  املتحدة  الوليات  تقدمها 

م�سر، والتي تهدف اإىل حتقيق تطلعات جميع امل�سريني لفر�س اأكرب.

احلايل  العام  بداية  منذ  للجزائر  التجاري  امليزان  �سجل 

ا بلغ 17.45 مليار دولر بزيادة ن�سبتها 25% مقارنة بنف�س  فائ�سً

الفرتة من ال�سنة املا�سية.

ووفق بيانات اجلمارك اجلزائرية فقد بلغت قيمة ال�سادرات 

للواردات لت�سل  26.9 مليار  دولر  44.36 مليار دولر مقابل 

ن�سبة تغطية الواردات من خالل ال�سادرات اإىل %165.

ال�سادرات  اإجمايل  من   %97.3 ن�سبة  والغاز  النفط  ومثل 

اجلزائرية منذ بداية العام مبا يعادل 43 مليار دولر فيما بقيت 

ال�ساردات خارج قطاع حمروقات هام�سية بـ 2.67% فقط من 

احلجم الإجمايل لل�سادرات اأي ما يعادل 1.18مليار دولر.

17 مليار دوالر فائض الجزائر التجاري
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االستثمارات التونسية ترتفع %44
املبا�سرة  اخلارجية  ال�ستثمارات  �سجلت 

من  الأول  الن�سف  خــالل  ارتفاًعا  تون�س  يف 

بذات  مقارنة   ،%44.9 بن�سبة  احلــايل  العام 

الفرتة من ال�سنة املا�سية.

الدويل  والتعاون  ال�ستثمار  وزير  واأو�سح 

اأن  ت�سريحات  يف  بالطيب،  ر�سا  التون�سي 

دولر،  مليون   665 جتـــاوزت  ال�ــســتــثــمــارات  

م�سرًيا اإىل اأن 71 موؤ�س�سة جديدة دخلت حيز 

الإنتاج من بينها 40 موؤ�س�سة �سناعية.

تو�سعة  عملية   120 اإجنــــاز  اإىل  ولــفــت 

ن�ساطها  تعزيز  اإطـــار  يف  قائمة  ملوؤ�س�سات 

فيتون�س، وفرت ما يربو عن 6.7 اآلف فر�سة 

عمل جديدة.

ب�سدد  وزارتـــه  اأن  عن  بالطيب،  وك�سف 

اإ�سالحات هيكلية  اإدخال  واإنعا�سه، من خالل  الن�ساط القت�سادي  امل�ستثمرين ودفع  اإىل ا�سرتجاع ثقة  حتديد ا�سرتاتيجية تهدف 

وت�سريعية، كما اأنها ب�سدد ا�ستك�ساف م�سادر جديدة لال�ستثمار والتبادل على غرار البلدان الآ�سيوية ال�ساعدة، كال�سني وماليزيا 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي ذات الطاقات ال�ستثمارية الكبرية.

انخفاض الصادرات الصناعية اللبنانية %5
قـــــدرت قــيــمــة الـــ�ـــســـادرات الــ�ــســنــاعــيــة 

العام  من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خالل  اللبنانية 

 1.62 مقابل  دولر  مليار   1.53 بنحو  اجلــاري 

 2011 الــعــام  مــن  نف�سها  الــفــرتة  خــالل  مليار 

و1.61مليار خالل الفرتة ذاتها من العام 2010 

5% مقارنة مع العام  اأي بانخفا�س بلغت ن�سبته 

2011 وانخفا�س بلغت ن�سبته 4.4% مقارنة مع 

العام 2010.

املعلومات  م�سلحة  ن�سرته  تقرير  واأو�ــســح 

ال�سناعية يف وزارة ال�سناعة اللبنانية اأن جمموع 

العام  يونيو  يف  اللبنانية  ال�سناعية  ال�سادرات 

مقابل  دولر  مليون   252.9 قيمته  بلغت  اجلاري 

2011م  الــعــام  يونيو  يف  دولر  ماليني   303.2

العام  يونيو  يف  دولر  مليون  و289.9  املا�سي 

مليون   50.3 قيمته  بلغت  بانخفا�س  اأي   2010

العام  يونيو  مع  مقارنة   %16.6 ون�سبته  دولر 

دولر  مليون   37 قيمته  بلغت  وانخفا�س   2011

ون�سبته 12.8% مقارنة مع يونيو العام 2010.

اأن الدول العربية �سكلت  ولفت التقرير اإىل 

لل�سادرات  الرئي�سية  ال�سوق  ال�سهر  هذا  خالل 

ال�سناعية اللبنانية حيث بلغت قيمة ال�سادرات 

 %61 مان�سبته  اأي  دولر  مليون   154.2 اإليها 

اللبنانية.  ال�سناعية  ال�سادرات  جمموع  من 

الثانية  املرتبة  يف  ــة  ــي الأوروب الـــدول  حلت  كما 

الــدول  تلتها   %13.6 ن�سبته  مــا  ا�ــســتــوردت  اإذ 

اإذ  الثالثة  املرتبة  يف  العربية  غــري  الإفريقية 

ا�ستوردت ما ن�سبته %10.8.
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اأكد متحدث با�سم �سركة »�سام�سوجن اإلكرتونيك�س«، اأن ال�سركة ب�سدد 

تقدمي ا�ستئناف �سدقرار حمكمة اأمريكية بح�سول �سركة »اآبل« على اأكرث 

التي حكم فيها  براءات اخرتاع  انتهاك  05.1 مليار دولر، يف ق�سية  من 

ل�سالح الأخرية.

القرار  لإلغاء  ف�سل خطتها  الكورية اجلنوبية »يف حال  ال�سركة  وقالت 

ال�سادر من قبل هيئة املحلفني املكون من 9 اأع�ساء يف حمكمة احتادية يف �سان خو�سيه بولية كاليفورنيا، �ستلجاأ ملحكمة ال�ستئناف«.

اجلدير بالذكر اأن املحكمة اأ�سدرت حكًما اجلمعة املا�سي باأغلبية  كبرية ل�سالح اأبل، وقالت اإن �سام�سوجن انتهكت 6 براءات 

اخرتاع للهواتف الذكية من بني �سبع براءات ل تزال حمل النزاع. ويعود تاريخ النزاعات لعام 2010، عندما طرحت �سام�سوجن 

هواتفها الذكية »جالك�سي«، حيث ا�ستبهت اأبل على الفور يف اأن هواتف جالك�سي جاءت تقليًدا لهواتفها اآي فون، التي كانت اآنذاك 

يف الأ�سواق منذ 3 �سنوات.

قـــــال رئـــيـــ�ـــس الــبــنــك 

املـــــــــركـــــــــزي الأملـــــــــــــاين 

ـــك( يــنــ�ــس  ـــن ـــب ـــس ـــد� ـــون )ب

البنك  خطة  اإن  فــايــدمــان 

ل�سراء  الأوروبــــي  املــركــزي 

دول  مــن  حكومية  �سندات 

تـــعـــاين مـــن مــ�ــســكــالت يف 

منطقة اليورو تهدد باأن تتحول اإىل اإدمان.

وا�سطر املركزي الأوروبي اإىل ال�سطالع بدور اأكرب يف مواجهة 

ب�ساأن  بينما جتري حكومات املنطقة مفاو�سات  اليورو  اأزمة منطقة 

الأجل  طويل  حترك  تن�سيق  اأجل  من  وال�سيا�سية  القانونية  العقبات 

ملواجهة الأزمة لكن البوند�سبنك يرغب يف اأن يكون حترك املركزي 

الأوروبي حمدوًدا.

ماريودراجي  الأوروبـــي  املركزي  رئي�س  يحدد  اأن  املتوقع  ومــن 

تفا�سيل خطة ل�سراء ال�سندات بعد اجتماع جمل�س حمافظي البنك 

يوم ال�ساد�س من �سبتمرب.

وقال دراجي بعد اآخر اجتماع للجنة ال�سيا�سة النقدية للبنك يف 

الثاين من اأغ�سط�س اإن فايدمان حتفظ على اخلطة.

هذه  »مثل  �سبيجل  دير  جملة  مع  مقابلة  يف  فايدمان  واأ�ساف 

طبع  عــرب  احلكومي  التمويل  مــن  تقرتب  يل  بالن�سبة  ال�سيا�سات 

هي  املركزية  البنوك  ل  الربملانات  فاإن  الدميقراطيات  يف  النقود.. 

التي يجب اأن تقرر ب�ساأن مثل هذاالتجميع ال�سامل للمخاطر«.

التي  الق�سايا  من  احلكومات  متويل  ــي  الأوروب املركزي  ويعترب 

رئا�سة  �سبق فايدمان يف  الذي  اك�سل فيرب  وا�ستقال  تناولها.  يحظر 

البوند�سبنك من من�سبه العام املا�سي احتجاًجا على خطة املركزي 

الأوروبي احلالية ل�سراء ال�سندات. واأ�ساف فايدمان »يجب األ نقلل 

من احتمال اأن يتحول متويل البنك املركزي اإىل اإدمان«.

�ـــســـجـــلـــت �ـــســـركـــة 

ن�سًرا  الأمــريــكــيــة  ـــل  اأب

ــامــاًل على  ــس � قــ�ــســائــًيــا 

�سركة �سام�سوجن الكورية 

وجدت  اأن  بعد  اجلنوبية 

هيئة حملفني اأمريكية اأن �سام�سوجن قامت بن�سخ خ�سائ�س دقيقة 

ب�سعبية طاغية ومنحت  اللذين يحظيان  باد  واآي  فون  اآي  جلهازي 

ا قيمته 1.05 مليار دولر. ال�سركة الأمريكية تعوي�سً

وجاء احلكم بعد اأقل من ثالثة اأيام من مداولت هيئة املحلفني 

وميكن اأن يوؤدي اإىل حظر كامل ملبيعات منتجات �سام�سوجن الرئي�سية 

ومن املرجح اأن يعزز هيمنة اأبل على �سوق احلا�سوب املحمول.

وميثل انت�سار اأبل �سربة كبرية جلوجل التي ت�سغل برجمياتها 

ــراءات  ب تخرق  اأنــهــا  وجــد  التي  �سام�سوجن  منتجات  ــد(  ــدروي )ان

اخرتاعات اأبل.

موتورول  وحــدة  بينهم  ومــن  و�سركاوؤها  جوجول  تواجه  وقــد 

التابعة لل�سركة مزيًدا من العقبات القانونية يف حماولتها ملناف�سة 

هيمنة اأبل.

تو�سلت  التي  النتيجة  و�سف  بياًنا  �سام�سوجن  �سركة  واأ�سدرت 

اإليها املحكمة باأنها »خ�سارة للم�ستهلك الأمريكي«.

اأيام  ثالثة  من  اأقل  ا�ستمرت  مداولت  املحلفني  هيئة  واأجرت 

لنتهاك  اأبــل  جانب  من  ادعـــاءات  �سبعة  على  حكمها  اإعــالن  قبل 

لنتهاك  �سام�سوجن  ادعــاءت من جانب  وخم�سة  الخــرتاع  بــراءات 

اأفراد مل  ت�سعة  املوؤلفة من  الهيئة  اأن  اإىل  براءات الخرتاع م�سرية 

جتد �سعوبة تذكر يف التو�سل اإىل اأن �سام�سوجن قامت بن�سخ جهازي 

اآي فون واآي باد.

الخرتاع  لــرباءات  »متعمًدا«  خرًقا  وجدت  الهيئة  لأن  ونظًرا 

فيمكن لأبل اأن ت�سعى لتعوي�سات م�ساعفة ثالث مرات.

و ..»سامسونج« تلجأ لالستئناف 

المركزي األلماني يحذر من 
»إدمان« شراء السندات األوروبية

أبل تنتصر على سامسونج
في قضية براءات اختراع
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حذرت موؤ�س�سة فيت�س 

من  الئــتــمــاين  للت�سنيف 

التف�سيلية  املــعــامــلــة  اأن 

ـــي متـــتـــع بـــهـــا الــبــنــك  ـــت ال

املــركــزي الأوروبـــــي خالل 

اإعـــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 

فاعلية  �ستقل�س  اليونانية 

�سيتحمل اخل�سائر  اأنه  البنك  يو�سح  ما مل  لل�سندات  اأي م�سرتيات جديدة 

م�ستقباًل.

ويف حني تكبد غالبية حاملي ال�سندات اليونانية خ�سائر فادحة عندما 

تخلفت اأثينا عن �سداد ديون يف وقت �سابق من العام اأدخل املركزي الأوروبي 

تعديالت قانونية يف اللحظات الأخرية على �سندات يونانية بقيمة 50 مليار 

يورو ا�سرتاها يف اإطار برنامج لالإنقاذ ليتجنب حتمل اأي خ�سارة.

البنك  اأن  تبني  الذي  اخلا�س  »الو�سع  تقرير جديد  فيت�س يف  وذكرت 

املركزي الأوروبي يتمتع به )يف �سوق ال�سندات( �سيقلل فاعلية اأي م�سرتيات 

اخلا�س  الو�سع  م�ساألة  معاجلة  من  يتمكن  مل  ما  ال�سندات  من  جديدة 

»مب�سداقية«.

وبالرغم من خماوفها قالت فيت�س اإن م�سرتيات املركزي الأوروبي من 

ال�سندات و�سندوقي الإنقاذ الأوروبيني �ست�ساعد يف التغلب على الأزمة.

ــر  ــس ــوؤ� انــخــفــ�ــس م

ال�سركات  اإنفاق  خلطط 

الأمريكية يف يوليو لل�سهر 

ـــوايل  ـــت الــــثــــاين عـــلـــى ال

النمو  تباطوؤ  اإىل  ماي�سري 

الــ�ــســنــاعــات  قــطــاع  يف 

من  بــالــرغــم  التحويلية 

ارتفاع الطلب على ال�سلع 

املعمرة.

غري  الراأ�سمالية  ال�سلع  طلبيات  اإن  الأمريكية  التجارة  وزارة  وقالت 

الع�سكرية با�ستبعاد الطائرات - وهي موؤ�سر على خطط اإنفاق ال�سركات - 

تراجعت 3.4% بعدانخفا�سها 2.7% يف يونيو.

الطلبيات  ارتفاع  توقعوا  اآراءهــم  رويرتز  ا�ستطلعت  اقت�ساديون  وكان 

بن�سبة 0.7% بعد انخفا�س بن�سبة 1.7% يف القراءة الأولية ل�سهر يونيو.

4.2% يف يوليو بف�سل طلب قوي على  وارتفعت طلبيات ال�سلع املعمرة 

الطائرات املدنية بعد ارتفاع بن�سبة 1.6% يف يونيو. وزيادة ال�سهر املا�سي 

هي الأكرب منذ دي�سمرب وتفوق توقعات القت�ساديني بزيادة ن�سبتها 2.4 %.

الوكالة ل  اإن  دير هوفني  فان  ماريا  الدولية  الطاقة  وكالة  قالت مديرة 

تتوقع اأي توقف فعلي لإمدادات النفط يربر الإفراج عن احتياطيات النفط 

ال�سرتاتيجية ولكنها مازالت م�ستعدة للعمل.

واأ�سافت يف بيان اأن »الوكالة الدولية للطاقة تراقب ب�سكل ن�سط كالعادة 

وهي  فيها  الع�ساء  الــدول  مع  وثيق  ات�سال  على  ومــازالــت  النفط  اأ�ــســواق 

م�ستعدة للعمل اإذا دعت احلاجة رًدا على اأي توقف فعلي«.

وتابعت »لكن الظروف التي تربر مثل هذا الرد من جانب الوكالة الدولية 

للطاقةغري متوفرة«.

اأن  جتــاري  م�سدر  قــال  اأن  بعد  هوفني  جانب  من  التعليق  هــذا  وجــاء 

م�ستهلكي النفط العامليني ي�ستعدون للجوء اإىل خمزونات النفط الطارئة يف 

خطة  على  اعرتا�سها  عن  تخلت  للطاقة  الدولية  الوكالة  واأن  �سبتمرب  بداية 

تقودها الوليات املتحدة يف هذاال�سدد.

املرجح  اأنه من  نقاًل عن م�سادر  اإيكونومي�ست  برتوليوم  ن�سرة  واأفادت 

اأن ت�سحب الدول الغربية امل�ستهلكة للنفط كميات من خمزونات الطوارئ يف 

بداية �سبتمرب.

وقالت الن�سرة ال�سهرية اإن هناك الآن اعتقاًدا باأن الوكالة وافقت على 

الفكرة وطلبت من وا�سنطن األ ت�سحب من املخزونات ب�سكل منفرد.

ونقلت الن�سرة عن م�سادر مطلعة يف ال�سوق قولها اإنه قد يتم �سحب 60 

مليون برميل كالتي مت �سحبها العام املا�سي اأو اأكرث يف �سبتمرب.

عن  عربتا  اللتني  وبريطانيا  فرن�سا  اإن  اإيكونومي�ست  برتوليوم  وقالت 

يف  املحادثات  من  �سابقة  جولة  خالل  الحتياطيات  من  لل�سحب  تاأييدهما 

الربيع تدعمان هذه ال�سرتاتيجية. 

الربيطانية  باحلكومة  م�سوؤوًل  اإن  قوله  دبلوما�سي  م�سدر  عن  ونقلت 

ناق�س هذه اخلطوة يف وا�سنطن يف الأيام القليلة املا�سية.

يف  �سحت  العاملية  النفط  اإمـــدادات  اإن  اأمريكي  حكومي  تقرير  وقــال 

اإنتاج  اأن  من  بالرغم  للطلب  مو�سمي  ارتــفــاع  ب�سبب  املا�سيني  ال�سهرين 

ال�سعودية اأكرب م�سدر للخام يف العامل بلغ م�ستويات مرتفعة.

وذكر التقريرالذي اأ�سدرته اإدارة معلومات الطاقة اأن خمزونات النفط 

يومًيا  برميل  مليون   1.2 بواقع  تراجعت  اإيران  خمزونات  با�ستثناء  العاملية 

تقريًبا يف يوليو واأغ�سط�س.

العام  اأوباما  وقعه  الذي  اإيــران  على  املفرو�سة  العقوبات  قانون  ويلزم 

املا�سي اإدارة معلومات الطاقة بن�سر هذا التقرير كل �سهرين. 

وهذا الرتاجع اأقل من 1.6 مليون برميل يومًيا مت �سحبها من املخزونات 

يف نف�س ال�سهرين من عام 2011. وقالت الإدارة اإن فائ�س طاقة اإنتاج النفط 

العاملية بلغ 2.4 مليون برميل يومًيا دومنا تغري عن التقرير ال�سابق.

تحذير »فيتش« بشأن
السندات اليونانية

تراجع خطط
إنفاق الشركات األمريكية

وكالة الطاقة:
ال مبرر للجوء لمخزونات النفط
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الكوادر البشرية أهم التحديات
قطاع التأمني السعودي 

اأظهرت درا�صة حديثة �صادرة عن الغرفة التجارية بالريا�ض 

منظومة  تخدم  هيئة  و�إن�شاء  جديدة  ت�شريعات  �إيجاد  �أهمية 

�لتاأمني  وك���اء  �ل��ت��اأم��ني  �شركات  ج��ان��ب  �إىل  وت�شمل  �ل��ت��اأم��ني، 

ور�ش  وقطاع  �لطبي  و�لقطاع  �ل�شحي  �لتاأمني  وجلنة  و�لو�شطاء 

�لنقد،  موؤ�ش�شة  �إىل  �إ�شافة  للتاأمني،  �لوطنية  و�للجنة  �ل�شيار�ت 

مبد�أ  لتحقق  بيانات  قاعدة  و�إيجاد  �آلًيا،  �ملنظومة  هذه  ورب��ط 

�ل�شفافية و�شرعة معرفة �الإح�شائيات �الئتمانية يف نف�ش �لوقت، 

�لتاعب  من  للحد  �لرقابية  �لنقد  موؤ�ش�شة  دور  من  �شيعزز  مما 

و�شرعة �تخاذ �لقر�ر�ت مبا يحفظ حقوق �مل�شتفيدين.

14
العدد 71 - سبتمبر 2012م

أسواق سعودية



ريال  مليون   685.7 اإىل  ارتفعت  ال�سعودي،  بال�سوق 

 360.8 بـ  مقارنة   %90 وبن�سبة   ،2010 عام  خالل 

مليون ريال خالل عام 2009.

�سركات   9 الرابحة  التاأمني  �سركات  عدد  وبلغ 

يف  منـــًوا  منها   6 �سجلت   ،2010 عــام  خــالل  فقط 

الثالث  ال�سركات  ــاح  اأرب تراجعت  حني  يف  اأرباحها 

الأخرى.

 14 اخلا�سرة  ال�سركات  عــدد  بلغ  املقابل،  ويف 

من  تخف�س  اأن  منها  �سركات   7 وا�ستطاعت  �سركة، 

وبن�سب متفاوتة، ومل  املا�سي  العام  خ�سائرها خالل 

مل  والتي  حديًثا  املوؤ�س�سة  ال�سركات  الدرا�سة  ت�سمل 

التي مل تف�سح  وال�سركات  التاأمني بعد،  اأعمال  تبداأ 

موافقة  على  ح�سولها  لعدم  املالية  بياناتها  عــن 

موؤ�س�سة النقد.

�سركة   21 لـ  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  وارتفع 

تاأمني ) بعد ا�ستثناء ال�سركات التي مل تبداأ اأعمالها 

الت�سغيلية( اإىل 13.3 مليار ريال خالل عام 2010، 

مقارنة بـ 10.2 مليارات ريال يف عام 2009.

64% من  تاأمني على  �سركات  وا�ستحوذت ثالث 

ككل،  القطاع  ل�سركات  املجمعة  الأق�ساط  اإجمايل 

الأقــ�ــســاط  يف  منـــًوا  الــ�ــســركــات  جميع  �سجلت  فيما 

 ،2009 بعام  مقارنة   2010 عام  خالل  بها  املكتتب 

بها  املكتتب  اأق�ساطها  تراجعت  �سركات   4 با�ستثناء 

ل�سركات  ن�سب الحتفاظ  وبلغ متو�سط  العام،  خالل 

ن�سب  وتراوحت   ،%  72 ال�سعودي  ال�سوق  يف  التاأمني 

فيما  الدرا�سة  التاأمني حمل  �سركات  عند  الحتفاظ 

بني 30% و%100.

اأن الدرا�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة  كما 

النقد ال�سعودي توؤكد اأن العوائد املجمعة من ا�ستثمار 

 67.4 بلغت  التاأمني  ل�سركات  الوثائق  حملة  اأمــوال 

مليون ريال خالل عام 2010، مقارنة بـ 21.8 مليون 

تاأمني  �سركة   13 �سجلت  فيما   ،2009 عام  يف  ريــال 

عوائد ا�ستثمارية ب�سيطة.

احلا�سلة  ال�سيولة  التاأمني  �سركات  وت�ستثمر 

ا�ستثمارية  اأوعية  �سمن  بها  املكتتب  الأق�ساط  من 

باإ�سراف موؤ�س�سة النقد ال�سعودي. فيما بلغت عوائد 

ا�ستثمار اأموال امل�ساهمني 117.7 مليون ريال خالل 

عام 2010، مقارنة بـ 56.7 مليون ريال لعام 2009.

ويعد النمو امللحوظ يف جميع املنتجات التاأمينية 

العام  الــتــاأمــني  منتجات  �ــســواء  املختلفة  بفروعها 

موؤ�سًرا  ــار  والدخ احلماية  وتاأمني  الطبي  والتاأمني 

واعًدا على منو م�ستوى الوعي التاأميني لدى الأفراد 

واملوؤ�س�سات وال�سركات العاملة يف اململكة. 

حــدوث  حــال  يف  املدفوعة  املطالبات  ُتعد  كما 

من  املقدمة  للخدمات  الأ�سا�سية  ال�سمة  ال�سرر 

�سركات التاأمني التي بدورها ت�ساعد على الطماأنينة 

واملوؤ�س�سات  لالأفراد  والأمان  بال�ستقرار  والإح�سا�س 

وال�سركات.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن �سركات التاأمني تكبدت 

 5.5 مبــقــدار  مطالبات  املا�سيني  الــعــامــني  خــالل 

مليارات ريال، بارتفاع بن�سبة 43% مقارنة باملطالبات 

املتكبدة يف عام 2009.

وتعرف املطالبات يف ن�ساط التاأمني، بتلك املبالغ 

حاملي  اأو  للم�سرتكني  التاأمني  �سركات  تدفعها  التي 

الوثائق كتعوي�س عن تعر�سهم لالأخطار اأو الأ�سرار 

ح�سب ال�سروط يف وثيقة التاأمني، وترتبط املطالبات 

اإجمايل  �سكل  حيث  املكتتبة،  الأق�ساط  بحجم  عادة 

املطالبات املتكبدة خالل عام 2010 حوايل 41% من 

بلغت املطالبات  بها، فيما  املكتتب  الأق�ساط  اإجمايل 

التي تكبدتها الثالث �سركات الأكرب حجًما من حيث 

الأق�ساط املكتتب بها خالل الفرتة 75% من اإجمايل 

املطالبات املتكبدة يف القطاع ككل.

اأهمية متزايدة

ويــعــد قــطــاع الــتــاأمــني مــن الــقــطــاعــات الهامة 

متار�سه  الــذي  الرئي�س  الــدور  خــالل  من  واحليوية 

�سركات التاأمني يف املنظومة القت�سادية ب�سكل عام، 

ويف تقليل املخاطر وتعوي�س املت�سررين مبا يوؤدي اإىل 

تطور وا�ستقرار ن�ساط القطاعني العام واخلا�س.

وا�ستطاع القطاع خالل ال�سنوات القليلة املا�سية 

حتقيق نتائج جيدة لي�س فقط على م�ستوى اخلدمات 

امل�ستفيدين  مع  الثقة  وبناء  املنتجات  وتنوع  املقدمة 

ا يف م�ستوى اللتزام بالأنظمة  من خدماته، ولكن اأي�سً

واللوائح والتعليمات ال�سادرة. 

�سعيد  على  كربى  اأهمية  التاأمني  ي�ستمد  كما 

وتــدريــب  تاأهيل  على  قــدرتــه  حيث  مــن  التوطني 

طريق  عن  وذلــك  الوطن،  وبنات  اأبناء  وتوظيف 

املزيد من الهتمام بتطوير وتنمية املوارد الب�سرية 

و�ــســيــا�ــســات الــتــدريــب ورفـــع مــعــدل الــ�ــســعــودة يف 

ال�سركات ب�سكل عام. 

واأهــم  اأكــرث  ال�سعودي  التاأمني  قطاع  يعد  كما 

يف  مبيعاته  قدرت  حيث  العامل،  يف  منًوا  القطاعات 

2011 بنحو 15 مليار ريال )4 مليارات دولر(، وبنمو 

ي�سل اإىل اأكرث من 500 يف املائة مقارنة بعام 2006. 

بدرا�سة  القطاع  اأهمية  على  الدرا�سة  وا�ستدلت 

تناولت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اأ�سدرها  مماثلة 

 ،2010 نتائج �سركات قطاع التاأمني بال�سعودية لعام 

وقالت اإن الأرباح املجمعة لـ 23 �سركة تاأمني مدرجة 

يستمد التأمين أهمية كبرى 
على صعيد التوطين من حيث 

قدرته على تأهيل وتدريب 
وتوظيف أبناء وبنات الوطن

أهمية قطاع التأمين تنبع من 
الدور الرئيس الذي تمارسه 

شركات التأمين في المنظومة 
االقتصادية بشكل عام
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موؤ�ص�صة النقد والتاأمني

تقوم  ــذي  ال الكبري  الـــدور  اإىل  الــدرا�ــســة  ولفتت 

حيث  التاأمني  قطاع  جتاه  ال�سعودي  النقد  موؤ�س�سة  به 

واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  حر�ست على تنظيمه وفق 

املهنية وتطبيقها، �سواء ال�سادرة من اجلهات الدولية 

ذات العالقة اأو ال�سادرة من املوؤ�س�سة. 

التزام  من  بالتاأكد  دائــم  ب�سكل  املوؤ�س�سة  وتقوم 

بتطبيق  التاأمني  قطاع  يف  العاملة  ال�سركات  جميع 

يف  اآخذة  وا�سحة  اأنظمة  وفق  والعمل  املمار�سات  هذه 

العتبار التطلعات امل�ستقبلية الإيجابية للقطاع. 

كما عمدت املوؤ�س�سة اإىل ت�سميم امتحان اإلزامي 

موظفي  ـــام  اإمل ــدى  م لقيا�س  الــتــاأمــني  اأ�ــســا�ــســيــات  يف 

القطاع والقائمني عليه باجلوانب الأ�سا�سية يف �سناعة 

التاأمني والأنظمة واللوائح واملعايري اخلا�سة به. وعلى 

ال�سركات تنظيم برامج تطوير فنية ومهنية ترفع درجة 

ب�سرية  كفاءات  توفري  على  وت�ساعد  التاأميني  الوعي 

تخدم قطاع التاأمني والقت�ساد.

كما تتوىل املوؤ�س�سة التاأكد من اللتزام مبا ي�سدر 

فيما  التاأمني،  جمال  يف  وتعليمات  ولوائح  اأنظمة  من 

�سركات  جميع  اإىل  �سنوية  اإ�سرافية  بــزيــارات  تقوم 

من  عال  م�ستوى  على  اأنها  من  التاأكد  بهدف  التاأمني 

والفنية  النظامية  املتطلبات  واأن  واملهنية،  الكفاءة 

من  مالئم  قدر  حتقيق  على  ي�ساعدها  ب�سكل  مطبقة 

بالتزاماتها  الوفاء  نف�سه  الوقت  ويف  والربحية،  النمو 

جتاه املوؤمن لهم.

بــاإجــراء  املوؤ�س�سة  تــقــوم  �سبق،  مــا  اإىل  اإ�ــســافــة 

التزامها  من  للتاأكد  ال�سركات  على  تفتي�سية  زيــارات 

بالأنظمة واللوائح و�سوابط �سلوكيات العمل يف التعامل 

الوفاء  على  ال�سركات  قدرة  ول�سمان  لهم،  املوؤمن  مع 

بالتزاماتها التعاقدية، فاإن املوؤ�س�سة تتاأكد ب�سكل دوري 

من متانة املراكز املالية لل�سركات. 

�سركات  ال�سعودي  النقد  موؤ�س�سة  وتــلــزم  هــذا 

الحتفاظ  ن�سبة  من  اأدنــى  بحد  لها  املرخ�س  التاأمني 

تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من الالئحة التنفيذية 

تلزم  كما  التعاوين،  التاأمني  �سركات  مراقبة  لنظام 

 %30 ن�سبته  ما  تاأمني  باإعادة  ال�سركات  نف�سها  املــادة 

من جمموع ال�سرتاكات على الأقل داخل اململكة عند 

عند  الحتفاظ  ن�سب  عــادة  وتتاأثر  الــتــاأمــني،  اإعـــادة 

�سركات التاأمني بالن�سب العالية لالحتفاظ يف قطاعي 

واللذين  ال�سحي  والــتــاأمــني  املــركــبــات  على  الــتــاأمــني 

ي�سكالن الن�سبة الأكرب من اإجمايل اأق�ساط التاأمني.

هذه  مثل  يف  الفاعلة  التاأمني  م�ساركة  ولأهمية 

جميع  ال�سعودي  النقد  موؤ�س�سة  وجــهــت  احلــــالت، 

من  املت�سررين  تعوي�س  ل�سرعة  الــتــاأمــني  �ــســركــات 

ال�سادرة  التاأمني  وثائق  لن�سو�س  وفًقا  لهم  املوؤمن 

مطالبات  ا�ستالم  اإجــــراءات  وت�سهيل  ل�ساحلهم، 

املت�سررين واحلر�س التام على التعامل معها مبهنية 

عالية والإ�سراع بت�سويتها. 

حتديات

يواجه  التامني  قطاع  تطور  اإن  الدرا�سة  وقالت 

بعدة حتديات من اأبرزها توقع زيادة حدة املناف�سة بني 

بالتزام  بالًغا  اهتماًما  ي�ستدعي  ما  التاأمني،  �سركات 

ب�سيا�سات  الفنية اخلا�سة  املهنية يف تطبيق اجلوانب 

التقنية  البنية  وتوفري  املطالبات،  واإدارة  الت�سعري، 

ال�ستثمار،  و�سيا�سة  العمل  وطبيعة  حلجم  املالئمة 

وتوفري  املالية  املــالءة  مبعايري  اللــتــزام  اإىل  اإ�سافة 

ومتانة  �سالمة  ل�سمان  الالزمة  الفنية  املخ�س�سات 

املراكز املالية لل�سركات. 

التطوير  على  الــقــدرة  الأخـــرى  التحديات  ومــن 

والإبداع يف تقدمي اأرقى املنتجات واخلدمات للعمالء 

ملقابلة احتياجاتهم، يف ظل توقعات باأن يوا�سل قطاع 

التاأمني حت�سني اأدائه من خالل حتقيق منو متوازن بني 

اأهداف ال�سركات ومواردها املتاحة وتلبية احتياجات 

ال�سوق وامل�ستفيدين مبا يعزز م�ستوى الثقة يف القطاع، 

تو�سع  مالءمة  من  التاأكد  ال�سركات  على  يجب  كما 

الكفاءات  مــع  اجلــغــرايف  والنت�سار  الأعــمــال  حجم 

الب�سرية واملوارد املالية والبنية الت�سغيلية لها. 

الب�سرية  الكوادر  قلة  الأخــرى  التحديات  ومن 

الوظيفية  الفر�س  التاأمني، وتقدر  املدربة يف جمال 

يتوجب  وظيفة  اآلف   5 بنحو  الــتــاأمــني  قــطــاع  يف 

ال�ستفادة  ميكنها  مدربة،  �سعودية  بكوادر  اإ�سغالها 

من املميزات املقدمة للكوادر التي متلك اخلربة اأو 

لديها اإملام باللغة الإجنليزية والتعامل مع احلا�سب 

الآيل، حيث ترتاوح الرواتب ال�سهرية ما بني 5 اإىل 8 

اآلف ريال مبدئًيا.

احلا�سب  برامج  يف  الأخــرى  التحديات  وتتمثل 

من  ا�ستريادها  يتم  التي  حالًيا،  امل�ستخدمة  الآيل 

يف  التاأمني  �سركات  اأنظمة  مــع  تتوافق  ول  اخلـــارج 

اإجــراء  اإىل  ال�سركات  هذه  ت�سطر  وبالتايل  الغالب، 

التاأمني  قطاع  اأنظمة  مع  تتالءم  كي  عليها  تعديالت 

ال�سعودي، وهذا ي�ستغرق فرتة زمنية طويلة.

طفرة حقيقية

من  ال�سعودية  التاأمني  �سوق  اأن  الدرا�سة  وتوؤكد 

حقيقية،  طفرة  مبرحلة  متر  واأنها  الواعدة،  الأ�سواق 

القطاع  هــذا  يف  الب�سرية  الطاقات  ا�ستثمار  اأن  كما 

يف  ي�سري  الــقــطــاع  بــاعــتــبــار  بــعــيــد،  حــد  اإىل  م�سجع 

قوية  مناف�سة  على  ومقباًل  والتقدم،  التطور  طريق 

ال�سوق،  يف  ومناف�سة  جديدة  تاأمينية  منتجات  وخلق 

�سركات  ربحية  على  �سلًبا  �ستنعك�س  نف�سه  الوقت  ويف 

التاأمني خالل ال�سنوات املقبلة.

قــيــام  اجلهات  ــرورة  اإىل �ــس الــدرا�ــســة  ودعـــت 

يف  بــدورهــا  التاأمني  قطاع  على  وامل�سرفة  الرقابية 

التوعية التاأمينية وخلق ثقافة تاأمينية من حيث تر�سيخ 

واع، لفتة  واإيجاد جيل  به  املتعلقة  التاأمينية  املفاهيم 

اإىل اأهمية التدريب والتاأهيل للعاملني يف هذا القطاع 

على اعتبار اأن �سناعة التاأمني �سناعة متطورة كونها 

املنتجات  حيث  مــن  وم�ستمًرا  دائــًمــا  تــطــوًرا  ت�سهد 

يتطلب  الـــذي  الأمـــر  وغــريهــا،  التاأمينية  ــول  واحلــل

التدريب والتعليم امل�ستمرين يف هذا املجال.

واجلهات  التاأمني  �سركات  ت�سهم  اأن  ميكن  كما 

حاجة  تلبية  يف  القطاع  هذا  على  وامل�سرفة  الرقابية 

املتخ�س�سة  الب�سرية  الــكــوادر  مــن  املحلية  ال�سوق 

اإىل  امل�ستمر،  والتطوير  والتدريب  التعليم  خالل  من 

جانب جهات اأخرى ل بد من اأن تاأخذ دورها يف هذا 

التعليم  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مثل:  املجال 

مؤسسة النقد السعودي تحرص 
علىتنظيم قطاع التأمين وفق 

أفضل المعايير والممارسات المهنية

أسواق سعودية
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رفد  اأجل  من  املتخ�س�سة  التعليمة  واملعاهد  العايل، 

�سناعة  اإدارة  على  قــادرة  بكوادر  ال�سعودية  ال�سوق 

التنمية  يف  امل�ساهمة  ت�ستطيع  يجعلها  ب�سكل  التاأمني 

القت�سادية والجتماعية.

التاأمني واالأزمة املالية

وا�ــســتــدلــت الــدرا�ــســة عــلــى قـــوة قــطــاع الــتــاأمــني 

ال�سعودي بتقرير اأ�سدرته موؤ�س�سة النقد ال�سعودي عام 

ال�سعودية حافظت على  التاأمني  �سوق  اأن  اأكد  2009م 

منوها خالل عام 2008، بالرغم من تباطوؤ القت�ساد 

العاملي نتيجة لالأزمة املالية.

كما �سهدت ال�سوق التاأمينية يف عام الأزمة منًوا 

كبرًيا حيث بلغ اإجمايل اأق�ساط التاأمني 10.9 مليارات 

ريال مقارنة مببلغ 8.6 مليارات ريال يف عام 2007، 

و�سكل هذا منًوا بن�سبة 27 يف املائة مقارنة بن�سبة 24 

يف املائة يف عام 2007.

كذلك ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني العام، والتي 

يف   6.3 بن�سبة  التاأمني،  �سوق  من  املائة  يف   51 متثل 

املائة لتبلغ 5.5 مليارات ريال يف عام 2008 مقارنة بـ 

5.2 مليارات ريال يف عام 2007، و�سكل التاأمني على 

املركبات 46 يف املائة من اإجمايل �سوق التاأمني العام 

حيث بلغ 2.5 مليار ريال يف العام املا�سي.

ال�سحي،  التاأمني  اأق�ساط  اإجــمــايل  زاد  كذلك 

والتي متثل 44 يف املائة من �سوق التاأمني، بن�سبة 57 يف 

املائة لتبلغ 4.8 مليارات ريال يف عام 2008 مقارنة بـ 

3.1  مليارات ريال يف عام 2007، كما ارتفع اإجمايل 

يف   5 متثل  والتي  والدخـــار،  احلماية  تاأمني  اأق�ساط 

املائة من �سوق التاأمني، بن�سبة 82 يف املائة لتبلغ 0.59 

مليار ريال يف عام 2008 مقارنة مع 0.33 مليار ريال 

يف عام 2007.

وبح�سب تقرير املوؤ�س�سة بلغ عدد �سركات التاأمني 

التي كانت تعمل يف ال�سوق ال�سعودية 43 �سركة يف عام 

2008م.

ولفت تقرير »�ساما« اإىل اأن نوعي التاأمني الأ�سرع 

ال�سحي  والتاأمني  والدخــار  تاأمني احلماية  منًوا هما 

يف  و57  املائة  يف   82 بـ  تقدر  منو  ن�سبة  حققا  اللذان 

التاأمني  اأن�سطة  اأبطاأ  كان  فيما  التوايل،  على  املائة 

املمتلكات  على  والتاأمني  املركبات  على  التاأمني  منًوا 

4 يف املائة و8 يف املائة  اللذان حققا ن�سبة منو تعادل 

من  التاأمني  اأق�ساط  انخف�ست  حني  يف  التوايل،  على 

 8 بن�سبة  الطاقة  تاأمني  واأق�ساط  وامل�سوؤولية  احلوادث 

يف املائة و32 يف املائة على التوايل.

زيادة حدة المنافسة بين شركات 
التأمين يشكل تحديًا لنمو 

القطاع خالل السنوات المقبلة
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رغم �لن�شاط �مللحوظ يف دول �خلليج، فيما يتعلق باالقت�شاد 

�لرقمي �إال �أن �لدول �لعربية يف جمملها ماز�لت يف موقع �ملتلقي 

�ل�شلبي، ال �ملنتج لثمار و�إجناز�ت �لثورة �لعلمية �لتكنولوجية يف 

وتر�شيده،  �لعام  �الإنفاق  هيكلة  �إعادة  ي�شتدعي  ما  مر�حلها،  كل 

�ملعرفة،  لتعزيز  �ملخ�ش�ش  �الإنفاق  يف  حا�شمة  زي��ادة  و�إج��ر�ء 

مع  �جلامعي،  �لتعليم  �إىل  و�شواًل  �البتد�ئية  �ملدر�شة  من  �بتد�ًء 

توجيه �الهتمام ملر�كز �لبحث �لعلمي.

مستهلكون.. ال منتجون
االقتصاد الرقمي خليجيًا
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وتربيته  الإن�سان  تعليم  يف  والإنرتنت  الت�سالت  ثــورة  وتوؤثر 

اأهم  من  التغيري  مع  التاأقلم  يف  ال�سرعة  عامل  وجتعل  وتدريبه، 

الذي  الإن�سان  وكذلك  فاملجتمع  الإنتاجية،  القت�سادية  العوامل 

والتكنولوجي �سرعان ما يجد  العلمي  التطور  اإىل مواكبة  ي�سعى  ل 

نف�سه عاجًزا عن ولوج القت�ساد اجلديد وامل�ساهمة فيه، والدولة 

التي ل تدرك اأن املعرفة هي اليوم العامل الأكرث اأهمية لالنتقال من 

التخلف اإىل التطور، ومن الفقر اإىل الغنى �ستجد نف�سها حتًما على 

هام�س م�سرية التقدم.

امل�صاهمة يف تطور االقت�صاد

القت�سادية  الكيانات  من  لعدد  البحثية  الدرا�سات  وتذهب 

الهامة بدول اخلليج - ح�سبما توؤكد درا�سة حديثة ملجل�س التعاون 

اخلليجي - اإىل اأن اإنفاق الوليات املتحدة يف ميدان البحث العلمي 

جمتمعة،  الأخــرى  املتقدمة  الــدول  اإنفاق  على  يزيد  والبتكارات 

مما ي�ساهم يف جعل القت�ساد الأمريكي الأكرث تطوًرا وديناميكية 

راأ�س  وتطوير  خلق  على  العمل  امل�ستلزمات  هذه  وثاين  العامل،  يف 

املال الب�سري بنوعية عالية، واآخر ورمبا اأهم هذه امل�ستلزمات من 

اقت�ساد  لأهمية  وال�سركات  امل�ستثمرين  اإدراك  الأهلية،  الناحية 

املعرفة، فاملالحظ اأن ال�سركات العاملية الكربى العابرة للقوميات، 

م�ستوى  ورفــع  لديها،  العاملني  تعليم  من  جزء  متويل  يف  ت�ساهم 

تدريبهم وكفاءتهم، وتخ�س�س جزًءا مهًما من ا�ستثماراتها للبحث 

العلمي والبتكار.

اجلديدة  التكنولوجية  للثورة  �سيكون  ــه  اأن الوا�سح  ومــن 

ما  يف  اأو  البلدان  داخــل  �سواء  الدخل،  توزيع  يف  كبري  اأثــر 

الأكرث  الفئات  مل�سلحة  العملية  هذه  جتري  بحيث  بينها، 

احتكاًكا بالتكنولوجيا اجلديدة، ومل�سلحة الخت�سا�سات 

ال�سباب،  فيها عن�سر  يغلب  التي  والأكرث حداثة،  الع�سرية 

اأنها  كما  التقليدية،  والخت�سا�سات  املجالت  ح�ساب  على  وذلك 

�ستكون مل�سلحة كبار املنتجني وال�سركات الكربى العابرة للقوميات 

�ستكون  اأنها  وبديهي  للت�سدير،  املوجه  الإنتاج  ذات  واملوؤ�س�سات 

ا، القادرة على ال�ستفادة من  ا يف م�سلحة الدول الأكرث تطوًرً اأي�سً

امليزات املطلقة والن�سبية التي يوفرها لها امتالك التكنولوجيا.

االأهمية

غري  الت�سالية  الثورة  على  اأ�سا�ًسا  املعرفة  اقت�ساد  ويقوم 

�سبق  ما  واآثــارهــا  ونوعيتها  حجمها  يف  تتجاوز  والتي  امل�سبوقة، 

طوال  وابتكارات  واإبــداعــات  اخرتاعات  من  الب�سرية  اأجنزته  اأن 

تاريخها، فالتوظيف املتزايد لتقنيات الإعالم والت�سال واملعلومات 

يقوم على  اليوم، كما  �سمة متّيز عاملنا  اأ�سبح  الأن�سطة  يف جممل 

فهم جديد اأكرث عمًقا لدور املعرفة، وراأ�س املال الب�سري يف تطور 

للرثوة،  فعلًيا  مولًدا  كونه  عن  ف�ساًل  املجتمع،  وتقدم  القت�ساد 

له  القت�سادية  ــوارد  امل من  اأ�سا�سًيا  ــورًدا  م املعلومات  باتت  فقد 

احلياة  يف  اجلــديــد  ال�سرتاتيجي  املـــورد  اإنــهــا  بــل  خ�سو�سيته، 

القت�سادية املكمل للموارد الطبيعية. 

العن�سر  الراهن  الع�سر  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ت�سكل  كما 

التكنولوجيا،  فالتقدم احلا�سل يف  القت�سادي،  النمو  الأ�سا�س يف 

لي�س يف درجة  يوؤثران  الذي حتدثه يف القت�ساد،  ال�سريع  والتغري 

ومع  الإن�سان،  حياة  نوعية  ا يف  اأي�سً واإمنا  فح�سب،  و�سرعته  النمو 

التطور الهائل لأنظمة املعلوماتية، حتولت تكنولوجيا املعلومات اإىل 

اأحد اأهم جوانب تطور القت�ساد العاملي.

وقد ا�ستطاع القت�ساد الرقمي كذلك اأن ي�سيف عنا�سر جديدة 

املخ�س�سة  الرتددات  اأ�ساف  املعروفة، حيث  القت�سادية  للموارد 

ل�سبكات الال�سلكي باملجال اجلوي اإىل قائمة املوارد الطبيعية غري 

النا�سبة مثلها مثل ال�سم�س والرياح -كم�سادر للطاقة املتجددة - 

كون ا�ستخدام هذه الرتددات ل يعر�سها للن�سوب اأو النق�س.

ميزة اأخرى لالقت�ساد الرقمي هي تزايد اأهمية ودور العائدات 

بـ  القت�سادية  الأدبيات  يف  يعرف  ما  اأو  الإيجابية  املبا�سرة  غري 

غري  الأ�سرار  اأو  املنافع  وهي   ،»Economic externalities«

منتًجا  ما  فرد  ي�ستخدم  عندما  الآخرين  على  تعود  التي  املبا�سرة 

اأو �سلعة معينة.

تكنولوجيا المعلومات والتغير السريع الذي 
تحدثه في االقتصاد، يؤثران في نوعية 

حياة اإلنسان

باتت المعلومات المورد االستراتيجي الجديد 
في الحياة االقتصادية واالجتماعية

تهديدات غير مباشرة
للعمالة  كبري  كتهديد  املعلوماتية  �سناعة  بـــرزت 

والت�سغيل بف�سل عدم احتياجها لعمالة كثيفة؛ نظًرا 

خالل  واجلهد  الوقت  توفري  على  الفائقة  لقدرتها 

الإنتاج.

رقمية  فــجــوة  اإىل  ف�ستتحول  ــدخــول  ال فــجــوة  اأمـــا 

الرثوة  توزيع  اإعــادة  من  �ستنتج   »Digital divide«

املعرفة  هذه  على  احل�سول  على  القادرين  ل�سالح 

هذه  ت�ساهم  ورمبــا  عموًما،  املعلومات  وتكنولوجيا 

»الفقر  هو  الفقر  من  جديد  نــوع  ظهور  يف  الفجوة 

املعلوماتي«. حيث �سيتحول تركز الرثوة نتيجة لذلك 

من الفئة التي متلك ال�سلع العينية كالعقارات والأر�س 

واأ�سحاب  اإىل مالكي الربجميات وبراءات الخرتاع 

حقوق امللكية الفكرية وتراخي�س الرتددات.. اإلخ.

باليني  مــن  الــ�ــســهــرية  جــوجــل  �ــســركــة  حققته  ومـــا 

املعامالت  ور�سوم  الإعالنات  عوائد  عرب  الــدولرات 

حمركها  خالل  من  تتم  التي  الإلكرتونية  التجارية 

ال�سهري مثال ُمعرّب عن هذا التحول، وكذلك باليني 

موؤ�س�س  جيت�س  بيل  عليها  ح�سل  التي  الــــدولرات 

مايكرو�سوفت من بيع منتجاته.
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الت�سابكية  الطبيعة  من  امليزة  هذه  وتنبع 

مل�ستخدمي �سبكات الإنرتنت واملحمول عموما، 

اإلكرتونية  ر�سالة  باإر�سال  الفرد  يقوم  فعندما 

اآخر، فاإن كاًل من  اأو ر�سالة حممول اإىل فرد 

املر�سل وامل�ستقبل ي�ستفيد من هذه اخلدمة. 

وبذلك فاإن م�ستقبل الر�سالة قد ا�ستفاد من 

هذه اخلدمة بطريقة غري مبا�سرة دون اأي تكلفة 

اإ�سافية. واإذا اأخذنا يف العتبار قدرة امل�ستقبل 

مرة  الر�سائل  هذه  وتدوير  اإر�سال  اإعــادة  على 

لهذه  املبا�سرة  غري  املنافع  اأن  ف�سنجد  اأخــرى 

اخلدمة ميكن اأن تت�ساعف لدرجة كبرية جًدا.

الت�سالت  تكنولوجيا  اإن  الــقــول  وميــكــن 

واملعلومات مر�سحة لأن تكون املحرك الأ�سا�سي 

اخل�سائ�س  العتبار  يف  اأخًذا  ال�ساملة  للتنمية 

ــرقــمــي والــتــطــبــيــقــات  ــزة لــالقــتــ�ــســاد ال ــمــي امل

املعلومات يف جميع مناحي  لتكنولوجيا  العديدة 

والطب  الإلكرتونية  التجارة  �سيما  ول  احلياة، 

واحلكومة  الإلكرتونية،  وال�سناعة  الإلكرتوين، 

له  مــا  وكــل  الإلــكــرتوين  والتعليم  الإلــكــرتونــيــة 

ما  عموًما،  واملعرفة  الت�سالت  بقطاع  عالقة 

يعني اأهمية بناء جمتمع عربي قائم على املعرفة 

على  العتماد  يف  ال�ستمرار  بدل  والت�سالت، 

البرتول  مثل  الطبيعية  واملوارد  العينية  الأ�سول 

واملعادن وغريهما.

مميزات اأخرى

حجر  هــي  �سلعة  اأي  ــاج  ــت اإن تكلفة  ولأن 

اإنتاج  تكلفة  ــاإن  ف �سعرها  لتحديد  الأ�ــســا�ــس 

الوحدة يف اأي من املنتجات الرقمية منخف�سة 

منتجات  ونــ�ــســخ  اإنـــتـــاج  لأن  ــظــًرا  ن نــ�ــســبــًيــا؛ 

م�سانع  اإىل  حتــتــاج  ل  الــرقــمــي  القــتــ�ــســاد 

وخطوط اإنتاج كبرية بل ميكن اإنتاجها مبعامل 

والتطوير  البحث  فيها  يتم  �سغرية  واأمــاكــن 

فمكاملات  املثال  �سبيل  وعلى  الإنتاج.  وكذلك 

اجلوال وخدمات ر�سائله الق�سرية SMS التي 

لذلك  مثال  خــري  الــــدولرات  باليني  حققت 

برغم اأن تكلفة الوحدة املنتجة من اأيهما تكاد 

ت�ساوي ال�سفر.

م�سكلة  من  الرقمي  القت�ساد  يعاين  ول 

ندرة املوارد القت�سادية؛ فاإنتاج وحدة اإ�سافية 

الرقمي عموًما  املحتوى  اأو   - الربجميات  من 

- ل حتتاج ملوارد مالية وب�سرية كبرية. حيث 

ميكن لعامل واحد اأن ينتج ع�سرات الن�سخ من 

 »Microsoft Office« مايكرو�سوفت اأوفي�س

اأو اأي من الربجميات يف اليوم الواحد.

املنتجات  من  النوع  هذا  تخزين  تكلفة  اأما 

لهذا  امل�سافة  بالقيمة  باملقارنة  جًدا  قليلة  فهي 

املنتج اأو املنفعة املتولدة عنه. وبذلك فاإن م�ساكل 

تكلفة اإنتاج وتخزين وحدة اإ�سافية من املنتجات 

بال�سلع  مقارنة  منعدمة  تكون  تكاد  الرقمية 

الأخرى كال�سيارات واملالب�س والأحذية.

حتديات

فالقت�ساد  معوقات  مــن  الأمـــر  يخلو  ل 

تتعلق  اأ�سا�سية  م�سكلة  مــن  يــعــاين  الرقمي 

ترتبط  والتي  الفكرية  امللكية  حقوق  باأهمية 

سيتحول تركز الثروة من 
الفئة التي تملك العقارات 

واألرض إلى مالكي البرمجيات 
وبراءات االختراع

أسواق خليجية
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املنتج  من  الأ�سلية  الن�سخة  وتطوير  باخرتاع 

اأو -KNOW HOW- وهذا قد يتطلب موارد 

مالية باهظة يف مرحلة البحث والتطوير.

حيث تتميز تلك املرحلة باملخاطر العالية، 

فقد يتم ا�ستثمار مبالغ هائلة دون التو�سل اإىل 

اخرتاع جديد اأو تطوير املنتج الأ�سلي. فن�سبة 

الأمريكية  العلوم  لهيئة  الناجحة  الأبــحــاث 

 )National Science Foundation(

الباقية  والن�سبة   2005 لعام  فقط   %17 هي 

اإىل  توؤد  مل  والتطوير  البحث  ا�ستثمارات  من 

النتائج املرجوة.

وبرغم ما حلقوق امللكية الفكرية من 

اأهمية، فاإنها �ساعدت على احتكار بع�س 

ا�ستعمال  وحــق  لــلــرتددات  الــ�ــســركــات 

ال�سبكات الأر�سية والرتاخي�س التجارية 

ملنتجات تكنولوجيا املعلومات.

جهود  امل�سكلة  هـــذه  حـــدة  مــن  ويــخــفــف 

قانونية كتطوير برجميات وتطبيقات جمانية 

املفتوحة  واملــ�ــســادر  اليونيك�س  اأ�ــســبــاه  مثل 

العنكبوتية  ال�سبكة  على  للربجميات  املتاحة 

خالل  من  اأو   Open source software
جهود غري قانونية كالقر�سنة.

اخلال�صة

بات ا�ستمرار املعلومات واملعرفة بالنت�سار 

معظم  ت�سود  التي  الرقمية  الأن�سطة  جل  يف 

اأهمية  ي�سكل  القت�سادية  الأن�سطة  قطاعات 

التفكري  مــعــاودة  بــ�ــســرورة  تــو�ــســي  قــ�ــســوى 

تاأثريات  بداأ يحمل  الذي  املورد اجلديد  بهذا 

كون  العاملية،  القت�سادية  الآلة  على  ملمو�سة 

ال�ستثمارية،ال�سناعية  املــجــالت  من  كثري 

اأو  املعريف  القت�ساد  اأن�ساأها  التي  واخلدمية 

الرقمي تعد بدائل للن�ساطات القائمة،كما اأن 

مراحلها  يف  تتطلب  ل  اجلديدة  ال�سناعات 

درجة  اأو  كبرًيا،  ا�ستثمارًيا  اإنفاًقا  الالحقة 

مقارنة  الــعــامــلــة،  الــيــد  ت�سغيل  مــن  عــالــيــة 

ب�سناعات تقليدية، ك�سناعة ال�سيارات مثاًل، 

الأن�سطة  اأن�سب  من  الن�ساط  هذا  يجعل  مما 

لدول اخلليج العربي.

بعكس صناعات أخرى ال 
يؤدي إنتاج المنتجات الرقمية 

والبرمجيات إلى نضوب الموارد 
االقتصادية

المنتجات الرقمية
اإنتاج املنتجات الرقمية والربجميات عموًما ل يوؤدي اإىل ن�سوب املوارد القت�سادية، 

بل اإن ا�ستغالل تلك املوارد غري النا�سبة كرتددات �سبكات املحمول باأجياله الثالثة قد 

مكن احلكومات من احل�سول على باليني الدولرات من عائدات بيعها وتخ�سي�سها.

 2.4GHZ و�سعًيا لك�سر احتكار هذا املورد الرقمي مت التفاق عاملًيا على اعتبار الرتدد

متاًحا ل�ستخدام جميع الأفراد بدون ترخي�س من اأي جهة.

Wi-« ويتم ا�ستخدام هذا الرتدد يف ال�سبكات غري التجارية وتطوير النقاط ال�ساخنة

Fi hotspots«  التي ت�سمح بالت�سال الال�سلكي مع الإنرتنت عرب تقنية واي - فاي 
)Wireless Fidelity( يف املقاهي واملطارات واملطاعم واملكتبات العامة، وهي خدمة 

كو�سيلة  جماًنا  تقدميها  اإىل  البع�س  ويعمد  املتقدم،  العامل  دول  يف  بكرثة  منت�سرة 

جلذب الزبائن.
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على  اإحلاًحا  التحديات  اأكرث  اأحد  هو  املناخ  تغري  يعد 

وجه الأر�س وترجع الأ�سباب ال�سائدة وراء هذا التغري اإىل 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري التي تنتج عن احرتاق 

الوقود الأحفوري بفعل الإن�سان وتغري ا�ستخدامات الأر�س. 

الحــرتار  ت�سبب  احلـــراري  الحتبا�س  غــازات  فانبعاثات 

وتوؤثر  احلم�سية  والأمــطــار  الــدخــاين،  وال�سباب  العاملي، 

�سلًبا على ال�سحة العامة. وت�سري العديد من الدرا�سات اإىل 

من  احلراري  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  تقلي�س  اأن عدم 

املحتمل اأن يوؤدي اإىل وقوع نتائج كارثية على الإن�سان.

اآثــار  وقــوع  من  اأكــرث  هو  عما  ي�سفر  املناخ  تغري  ولكن 

اآثار  الأرجح  فتنجم عنه على  وال�سحة،  البيئة  �سلبية على 

ا، نظًرا للتاأثري الذي يقع على الناجت  اقت�سادية بارزة اأي�سً

والإنتاجية على نطاق وا�سع جراء ارتفاع درجات احلرارة، 

وارتفاع م�ستويات �سطح البحر، والأحوال اجلوية القا�سية. 

اإىل  املناخية  التطورات  توؤدي  اأن  ُيرجح  ذلك،  على  ف�ساًل 

انخفا�س  ب�سبب  العامة احلكومية  املالية  ا�سطراب مراكز 

الإيرادات ال�سريبية وبرامج الإنفاق - والأهم من ذلك، من 

املناخ  اآثار تغري  املكلفة الالزمة لتخفيف  ال�سيا�سات  خالل 

)�سندوق  اجلديدة  للبيئة  الإنتاج  واأمناط  ال�سلوك  وتطويع 

هذه  ومدلول   .)IMF، 2008a and 2008b الدويل،  النقد 

الأمنــاط  ا�ستمرار  اإمكانية  عــدم  هو  واملخاطر  التكاليف 

منوذج  اإىل  التحول  اأن  غري  الطاقة،  ل�ستخدام  الراهنة 

ا�ستثمارات  تنفيذ  �سيقت�سي  الكربون  انبعاثات  تخفي�س 

�سخمة يف جمال م�سادر الطاقة البديلة التي ُيطلق عليها 

م�سادر الطاقة اخل�سراء.

وبالرغم من كل الهتمام بدفع ال�ستثمارات اخل�سراء، 

البحوث  حجم  �ساآلة  هو  الده�سة  على  يبعث  الذي  فالأمر 

�لتقنية  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار  ي��ع��د 

�القت�شاديات  من  �لبيئة  �شديقة 

لها  يتوقع  و�لتي  �لقيمة،  عالية 

بعد  �لقريب  �مل�شتقبل  يف  �الزدهار 

لتبنيها،  عاملية  دول  ع��دة  �جت��اه 

�ملناخ،  تغري  ملو�جهة  وتطويرها، 

ورغم ذلك فاإن من �أبرز �لتحديات 

�لبحوث  قلة  �الأم��ر   تو�جه  �لتي 

�مل��ن��ج��زة يف ه���ذ� �مل��ج��ال، ون���درة 

�لبيانات وت�شتتها.

االستثمار األخضر
أسواق عالمية
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الــتــي اأجــريــت حــول هــذا املــو�ــســوع. فــهــذا املفهوم 

الدرا�سات  دقيق يف  تعريف  له  ولي�س  ن�سبًيا،  جديد 

البيانات  ــدرة  ن اإىل  بالإ�سافة  هــذا  القت�سادية. 

وت�ستتها بني م�سادر خمتلفة.

اال�صتثمار االأخ�صر

الأخ�سر  لال�ستثمار  موحد  تعريف  ثمة  لي�س 

بقدر  للحد  الــالزم  ال�ستثمار  باأنه  نعرفه  فنحن 

احلـــراري  الحتبا�س  غـــازات  انبعاثات  مــن  كبري 

للحد  وهناك عدة طرق  للهواء.  امللوثة  والنبعاثات 

من النبعاثات الغازية، ومن ثم فال�ستثمار الأخ�سر 

ميكن اأن ياأخذ اأ�سكاًل خمتلفة.

اأقل  الطاقة  توليد  جتعل  التي  • ال�ستثمارات 
التحول  على  الأخ�سر  ال�ستثمار  ينطوي  تلويًثا: 

اإمــــدادات الطاقة مــن الــوقــود الأحــفــوري اإىل  مــن 

الكهرباء  توليد  كم�سادر  اإمــا   - تلويًثا  اأقــل  بدائل 

واملائية(  والنووية  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  )مثل 

احليوي  الوقود  )مثل  للطاقة  مبا�سرة  كم�سادر  اأو 

البيئية  التكنولوجيا  عــلــى  الأخــ�ــســر  كــالإثــيــنــول 

امل�ستمدة  ال�سوئية  الفلطائية  الطاقة  مثل  النا�سئة، 

اإىل  ميتد  ولكنه  ال�سم�سية،  واحلـــرارة  الرياح  من 

النووية  الطاقة  مثل  ر�ــســوًخــا  اأكـــرث  تكنولوجيات 

الطاقة  بني  ب�سيط  متييز  على  وللحفاظ  واملائية. 

امل�ستمدة  والطاقة  الأحــفــوري  الوقود  من  املتولدة 

البدائل منخف�سة النبعاثات، يدخل ال�ستثمار  من 

يف الطاقة النووية �سمن مفهوم ال�ستثمار الأخ�سر 

من وجهة نظرنا، وذهب البع�س اإىل القول ب�سرورة 

ا�ستبعاد الطاقة النووية من اأي مفهوم من مفاهيم 

الإنفاق الأخ�سر نظًرا ملا ت�سدره من نفايات م�سعة. 

ومع هذا، فنحن ندرج الطاقة النووية �سمن تعريفنا 

النبعاثات  على  ال�ستثمار  تاأثري  على  مبني  لأنــه 

ا �سمن  الغازية. وتندرج م�سادر الوقود احليوي اأي�سً

تعريفنا لال�ستثمار الأخ�سر، وبرغم اأن تاأثريها على 

النبعاثات الكربونية ي�سكل م�ساألة خالفية، فهي من 

نعتربها  فنحن  ثم  ومن  املتجددة  الطاقة  م�سادر 

خ�سراء يف حتليلنا.

الطاقة:  ا�ستهالك  تقلل  التي  ال�ستثمارات   •
التكنولوجيا  ا  اأي�سً الأخ�سر  ال�ستثمار  يت�سمن 

ال�سلع  ــاج  ــت لإن ـــالزم  ال الــطــاقــة  مــقــدار  تقلل  الــتــي 

الطاقة،  كفاءة  م�ستوى  حت�سن  التي  واخلــدمــات، 

الكفاءة  لتح�سني  الكهرباء  قطاع  يف  متاح  واملجال 

فوق  املــحــطــات  اإىل  )بــالــتــحــول  الــطــاقــة  توليد  يف 

توليد  حمطات  وهي  بالفحم،  ت�ستعل  التي  احلرجة 

كهرباء عالية الكفاءة حترق قدًرا اأقل من الفحم( 

ويف نقلها وتوزيعها )با�ستخدام �سبكات اأكرث كفاءة 

مكا�سب  لتحقيق  اإمكانية  ا  اأي�سً وتتوافر  مــثــاًل(. 

ال�سيارات  با�ستخدام   - النقل  جمــال  يف  الكفاءة 

ا�ستهالك  يف  كــفــاءة  الأكـــرث  الهجينة  الكهربائية 

الوقود والتو�سع يف ا�ستخدام و�سائل النقل العام. اأما 

بالن�سبة للمعدات ال�سناعية، ميكن حتقيق مكا�سب 

الكفاءة با�ستخدام الأجهزة املوفرة للطاقة وحت�سني 

اإدارة النفايات. ويف جمال الإن�ساءات، ميكن تعزيز 

الكفاءة بتح�سني نظم العزل والتربيد.

الطاقة البنية

)وهــي  بالفعل  اخلــ�ــســراء  التكنولوجيا  تقوم 

من  كامل�ستمدة  املتجددة  والطاقة  النووية  الطاقة 

بدور  املائية(  والطاقة  والرياح  ال�سم�سية  الطاقة 

توليد  مت   ،2008 عام  ففي  الكهرباء  اإنتاج  يف  مهم 

حوايل ثلث الطاقة الكهربائية يف العامل من م�سادر 

م�سادر  مــن  وتلثيها  واملــتــجــددة،  النووية  الطاقة 

تقليدية، اأو بنية، مثل الفحم والغاز والنفط. وظلت 

ومع  الوقت  مبــرور  ن�سبًيا  م�ستقرة  احل�س�س  هذه 

القرن  ت�سعينيات  من  الثاين  الن�سف  فمنذ  هــذا، 

املا�سي، حتول توليد الطاقة اخل�سراء من امل�سادر 

املائية والنووية اإىل م�سادر اأخرى متجددة. وخالل 

التكنولوجيا  هــذه  �ساهمت  الأخــــرية،  الــ�ــســنــوات 

على  القدرة  زيادة  كبري يف  بقدر  الأخرى  املتجددة 

بلغت  املثال،  �سبيل  فعلى  الكهربائية.  الطاقة  توليد 

ح�ستها حوايل ثلث الزيادة يف القدرة الإنتاجية يف 

عام 2009.

مدار  على  احلكومية  الربامج  من  كثري  وُو�سع 

املتقدمة  القت�سادات  املا�سي - معظمها يف  العقد 

والتنمية  التعاون  »منظمة  يف  الأع�ساء  وال�ساعدة 

يف امليدان القت�سادي« )OECD( - لت�سجيع اإنتاج 

اأو ا�ستهالك الطاقة املتجددة، وارتفع عدد البلدان 

التي حددت نوًعا من الأهداف على �سعيد ال�سيا�سة 

الأخــرية  ال�سنوات  يف  داعمة  �سيا�سات  و�سعت  اأو 

مطلع  يف  بــلــًدا   55 مــن   - تقريًبا  ال�سعف  مبــقــدار 

عام 2005 اإىل اأكرث من 100 بلد بحلول مطلع عام 

.2010

خطط الدعم

ثالثة  على  عــام  بوجه  الدعم  خطط  وتنطوي 

تغري  ومنع  الكربونية  النبعاثات  تقليل  اأهـــداف: 

املناخ؛ وحت�سني اأمن الطاقة من خالل تنويع مزيج 

تعزيز  خــالل  مــن  النمو  ودعـــم  الــطــاقــة؛  م�سادر 

وابتكار  العمل  فر�س  وتــوفــري  التناف�سية  الــقــدرة 

�سناعات جديدة.

دعم  ل�سيا�سات  ال�سائعة  الأ�سكال  اأكــرث  ومــن 

التعريفات  متجددة  م�سادر  من  الكهرباء  توليد 

)وكانت  املتجددة  الطاقة  لإمــــدادات  التف�سيلية 

اأو مقاطعة يف مطلع  و35 ولية  بلًدا   50 متعددة يف 

املتجددة  الطاقة  حافظة  ومعايري   )2010 عــام 

مقاطعة(.  اأو  ــة  ولي و46  بــلــدان   10 يف  )وجنــدهــا 

ــركــات املـــرافـــق مبــوجــب الــتــعــريــفــات  ــس ــزم � ــت ــل وت

بت�سديد  املتجددة  الطاقة  لإمــــدادات  التف�سيلية 

خ�سراء  م�سادر  من  الكهرباء  ملنتجي  مدفوعاتها 

بناًء على اأ�سعار تعك�س تكلفة التكنولوجيا التي رمبا 

م�سادر  من  الكهرباء  توليد  تكلفة  من  اأعلى  تكون 

املتجددة  الطاقة  معايري حافظة  وتقت�سي  تقليدية. 

م�سادر  على  بالعتماد  الكهرباء  �سركات  التزام 

متجددة يف احل�سول على جزء من م�سادر الطاقة.

م�ساألة  احلكومية  الربامج  تكلفة  تقدير  وميثل 

�سائكة، فهي ل تت�سمن املدفوعات املبا�سرة فح�سب، 

ال�سريبية،  التخفي�سات  ا  اأي�سً فيها  تدخل  واإمنــا 

و�سمانات القرو�س، واحل�س�س. وت�سري التقديرات 

ال�سادرة اإىل اأن تكلفة الربامج احلكومية يف اأنحاء 

دولر  مليار  و60  دولر  مليار   40 بني  ترتاوح  العامل 

يف ال�سنة. وتذهب معظم تكاليف الإنفاق احلكومي 

على دعم الوقود احليوي.

هذه  من  العديد  يف  التو�سع  على  العمل  وجرى 

�سيا�سة  ا�ستجابة  مــن  كجزء  احلكومية  الــربامــج 

العاملية.  املــالــيــة  الأزمــــة  ملــواجــهــة  الــعــامــة  املــالــيــة 

و�سدرت تعهدات بدعم الطاقة النظيفة كجزء من 

مليار   180 بني  تــراوحــت  املــايل،  التن�سيط  خطط 

دولر و195 مليار دولر، وجاءت ب�سفة اأ�سا�سية من 

دولر(،  مليار   65( املتحدة  الوليات  بلدان:  ثالثة 

مليار   32( وكــوريــا  دولر(،  مليار   46( وال�سني 

دولر(. اأما يف البلدان التي و�سعت اأكرب جممعة من 

تدابري التن�سيط القت�سادي املراعية للبيئة، فتمثل 

من   %15 على  يزيد  ل  ما  للبيئة  املراعية  التدابري 

التي  كوريا  با�ستثناء  املايل،  التن�سيط  جمموع دفعة 

لال�ستثمار  التن�سيطية  الدفعة  من   %80 خ�س�ست 

 2009 عامي  يف  ُي�سرف  مل  هــذا،  ومــع  الأخ�سر. 

املخ�س�سة  الأمـــوال  جمموع  ن�سف  �سوى  و2010 

التن�سيط  الغر�س. وتباطاأ تنفيذ عملية متويل  لهذا 

التخطيط  عمليات  لتعقد  نتيجة  للبيئة  املــراعــي 

واملــعــامــالت الــالزمــة لــ�ــســرف الأمـــــوال الــعــامــة. 

واإ�سافة اإىل ذلك، قامت البلدان التي ت�سجل عجًزا 

على  الإنفاق  بتقلي�س  احلكومي  القطاع  يف  كبرًيا 

امل�سروعات اخل�سراء.

انتعا�ض اال�صتثمار يف امل�صادر املتجددة

ارتفاًعا  املتجددة  الطاقة  ا�ستثمارات  �سهدت 

كبريًا خالل العقد املا�سي - وهي الطاقة ال�سم�سية 

احليوية  والكتلة  احلــيــوي  والــوقــود  الــريــاح  وطــاقــة 

م�سروعات  عــدا  )مــا  الأر�سية  احلــراريــة  والطاقة 

بعد  الرتفاع  هذا  معظم  وجــاء   - املائية(  الطاقة 

عام 2004. وخالل الفرتة بني عامي 2000 و2010، 

م�سادر  يف  اخل�سراء  ال�ستثمارات  قيمة  ارتفعت 

الطاقة املتجددة من 7 مليارات دولر يف ال�سنة اإىل 
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154 مليار دولر. ويرجع هذا الرتفاع اإىل عدد من 

وارتفاع  العاملي،  القت�سادي  النمو  ومنها  العوامل، 

التكنولوجي،  والتقدم  الأحــفــوري،  الــوقــود  اأ�سعار 

مطالبة  ــفــاع  وارت ال�سيا�سة،  مــن  املــقــدم  والــدعــم 

املواطنني ببيئة اأنظف. واأمكن كذلك تخفي�س تكلفة 

وفــورات  خالل  من  اخل�سراء  التكنولوجيا  اعتماد 

وتخفي�س  التكنولوجي،  والتقدم  الكبري،  احلجم 

اأ�سعار الفائدة. وتراجعت ال�ستثمارات اخل�سراء يف 

م�سادر الطاقة املتجددة لفرتة موؤقتة اأثناء الركود 

كانت  التي  املالية  الأو�ساع  ب�سبب   2009 العاملي يف 

الأقل اإيجابية وعدم اليقني ب�ساأن الطلب العاملي على 

اأ�سعار  انح�سار  ظل  يف  اخل�سراء  الطاقة  م�سادر 

يتفاقم هذا  اأن  الوقود الأحفوري. وكان من املمكن 

الرتاجع لول التدابري التي اتخذت كجزء من برامج 

التن�سيط املايل للحد من هبوط ا�ستثمارات القطاع 

اخلا�س.

م�سادر  يف  الأخ�سر  ال�ستثمار  اأ�سبح  واليوم 

الــطــاقــة املــتــجــددة ظــاهــرة عــاملــيــة منــت بــاطــراد 

الأزمـــة  ـــداأت  ب حتى  الرئي�سية  املــنــاطــق  جميع  يف 

 ،2010 حتى   2004 من  الفرتة  ويف  القت�سادية. 

زادت اأوروبا واأمريكا ال�سمالية ا�ستثماراتهما مبقدار 

واأوقيانو�سيا  اآ�سيا  زادت  بينما  اأ�ــســعــاف،  اأربــعــة 

ــراء يف مــ�ــســادر الــطــاقــة  ا�ــســتــثــمــاراتــهــمــا اخلــ�ــس

الأ�سواق يف  واأكرب  اأ�سعاف.  املتجددة مبقدار ع�سر 

الوقت احلا�سر هي اأمريكا ال�سمالية واأوروبا واآ�سيا، 

الإقليمي قد �سهد تغرًيا جذرًيا يف  التكوين  اأن  غري 

ال�سنوات الأخرية. وحتولت قيادة الإنفاق يف اأوروبا 

القت�سادي  الأداء  يف  للفروق  انعكا�ًسا  اآ�سيا،  اإىل 

واأمريكا  اأوروبـــا  ح�سة  فانخف�ست  كبري.  حد  اإىل 

من  العاملية  اخل�سراء  ال�ستثمارات  يف  ال�سمالية 

ارتفعت  بينما   ،2010 يف   %46 اإىل   2004 يف   %68

ح�سة اآ�سيا واأوقيانو�سيا من 28% اإىل %42.

اآ�سيا  يف  اخلــ�ــســراء  ال�ستثمارات  ووا�ــســلــت 

و�ساهمت  العاملية،  املالية  الأزمــة  اأثناء  ارتفاعها 

النمو. ويف عام  الأكرب من هذا  بالن�سيب  ال�سني 

2009، كانت ا�ستثمارات ال�سني يف م�سادر الطاقة 

كان   2010 عــام  ويف  بلد،  اأي  من  اأعلى  املتجددة 

املتجددة  الطاقة  م�سادر  يف  ا�ستثماراتها  حجم 

وو�سعت  باأ�سرها.  اأوروبـــا  ا�ستثمارات  من  اأعلى 

وتدابري  القوانني  من  �سل�سلة  ال�سينية  احلكومة 

الــدعــم املــايل اجلــديــدة )مبــا يف ذلــك القرو�س 

للدولة(، ف�سجعت م�سروعات  اململوكة  البنوك  من 

ال�سناعة  لــتــعــزيــز  الــكــربى  ــجــددة  ــت امل الــطــاقــة 

الطاقة.  اأمــن  م�ستوى  وحت�سني  املحلية  التحويلية 

املنتج  العامل  يف  الرائد  البلد  هي  اليوم  وال�سني 

لوحدات توليد الطاقة الفلطائية ال�سوئية ومعدات 

يف  جهودها  ال�سني  وكثفت  الــريــاح.  طاقة  توليد 

بزمام  مت�سك  اأنها  كما  والتطوير،  البحوث  جمال 

التكنولوجيا  جمــال  يف  الخــــرتاع  بــــراءات  قــيــاد 

لأ�سهم  الأويل  الــعــام  الــطــرح  وعمليات  النظيفة 

ال�سركات العاملة يف قطاع الطاقة املتجددة.

الطاقة النووية

العامل  يف  النووية  الطاقة  اإنتاج  قــدرات  منت 

ب�سرعة خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�سي، 

كارثة  بعد  تراجع  اأن  بها  الهتمام  لبث  ما  ولكن 

انخف�ست  لذلك  ونتيجة   .1986 يف  »�سرينوبيل« 

لتوليد  الإجمالية  الطاقة  يف  النووية  الطاقة  ح�سة 

يف   %8 اإىل   1990 يف   %12 حـــوايل  مــن  الكهرباء 

عام  اليابان  يف  النووية  احلادثة  قبل  وحتى   .2008

2011 اإثر وقوع الزلزال وموجة ت�سونامي، كان هناك 

عدد من العقبات التي حالت دون تو�سع هذا الن�ساط 

كارتفاع تكاليف البناء، وانخفا�س عدد العمالة ذات 

وعدم  العمل،  لهذا  الالزمة  املتخ�س�سة  املهارات 

كفاية قدرة ال�سبكات، وال�سواغل البيئية، واملخاوف 

اآ�سيا  واأ�سبحت  النووي.  والنت�سار  ال�سالمة  ب�ساأن 

يف الوقت احلا�سر هي حمرك منو الطاقة النووية، 

يف  الإن�ساء  قيد  النووية  املفاعالت  عدد  فانخف�س 

اأوروبا واأمريكا ال�سمالية من 159 يف 1980 اإىل 20 

يجري  ذلــك،  من  العك�س  وعلى   .2010 يف  مفاعاًل 

حالًيا اإن�ساء 42 مفاعاًل جديدًا يف اآ�سيا.

م�ساقط  من  ت�ستمد  التي  املائية  الطاقة  اأمــا 

املياه فهي اأكرب امل�سادر املتجددة لتوليد الكهرباء. 

و�سهد اإنتاج الطاقة املائية منًوا مطرًدا على م�ستوى 

ن�سبًيا  الرخي�سة  الإن�ساء  تكاليف  تدعمه  العامل، 

مقارنة بالبدائل الأخرى. ومع هذا، تراجعت ح�سة 

توليد  على  الإجمالية  الــقــدرة  يف  املائية  الطاقة 

ثمانينيات  بداية  يف   %23 من  الكهربائية  الطاقة 

القواعد   واأدت   .2008 يف   %19 اإىل  املا�سي  القرن 

اإىل  التكنولوجي  التقدم  وجمود  البيئية  التنظيمية 

ا�ستغلت  التي  ال�سناعية  البلدان  يف  التو�سع  اإبطاء 

الطاقة  توليد  مواقع  اأف�سل  كبرًيا من  بالفعل عدًدا 

املائية. وعلى امتداد العقد املا�سي، كان منو الطاقة 

املتو�سط  يف  فبلغ  الأقـــوى،  هو  اآ�سيا  يف  الإنتاجية 

ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  بلغ يف  بينما  �سنوًيا،   %12

1.5% تقريًبا يف املتو�سط. وكانت ال�سني هي  اأكرث 

الأ�سواق ديناميكية، فارتفعت قدرتها يف جمال اإنتاج 

الطاقة املائية مبقدار ال�سعف تقريًبا يف الفرتة من 

.2009 - 2004

تطوير

تناولت  التي  الدرا�سات القت�سادية  مل تتطرق 

القت�سادية  املــحــددات  اإىل  املــنــاخ  تغري  مو�سوع 

الكلية لال�ستثمار الأخ�سر. ونحن ن�سد هذه الفجوة 

الطاقة  م�سادر  يف  ال�ستثمار  بيانات  با�ستخدام 

خالل  و�ساعًدا  متقدًما  اقت�ساًدا   35 يف  املتجددة 

 Eyraud and )درا�سة   2010  -  2004 من  الفرتة 

والثالثني  اخلم�سة  البلدان  فهذه   ،)2011  ،others
اخل�سراء  ال�ستثمارات  كل  تقريًبا  تنفذ  التي  هي 

على م�ستوى العامل.

العوامل  لتحديد  اإح�سائًيا  منهًجا  واعتمدنا 

وتقييم  الأخ�سر  ال�ستثمار  على  املوؤثرة  الأ�سا�سية 

الإح�سائية  الــدللــة  واختربنا  الن�سبي.  تاأثريها 

الكلية  القت�سادية  املتغريات  من  كبرية  ملجموعة 

فربزت الدللة الإح�سائية خلم�سة منها يف حتديد 

م�ستوى ال�ستثمارات اخل�سراء وهي اإجمايل الناجت 

أسواق عالمية

24
العدد 71 - سبتمبر 2012م



طويلة  احلقيقية  الفائدة  واأ�سعار  احلقيقي،  املحلي 

الأ�سواق  يف  اخلام  للنفط  الن�سبي  وال�سعر  الأجــل، 

الدولية، ومتغري بديل لعتماد التعريفات التف�سيلية 

ما  يقي�س  ومتغري  املــتــجــددة،  الــطــاقــة  لإمـــــدادات 

الكربون  لت�سعري  اآلية  ميتلك  املعني  البلد  كان  اإذا 

اأو نظم تداول النبعاثات  )ال�سريبة على الكربون، 

�سمن حدود ق�سوى(. وفيما يلي بع�س النتائج التي 

ا�ستخل�سناها:

املحلي  الناجت  اإجــمــايل  م�ستويات  ارتــفــاع   •
يف  لال�ستثمار  دفعة  اإعــطــاء  اإىل  يـــوؤدي  مــا  غالًبا 

التكنولوجيا اخل�سراء. فيوؤدي الن�ساط القت�سادي 

اإىل زيادة الطلب على الطاقة وال�ستثمار يف قطاع 

اأعلى  م�ستويات  فعند  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  الطاقة، 

من التطور، تزداد النفقات البيئية ويرتاجع م�ستوى 

عوامل  بف�سل  تدريجًيا  البيئية  ــاع  الأو�ــس تــدهــور 

كثيفة  واخلدمات  ال�سناعات  نحو  الهيكلي  التحول 

ال�سناعات  مواقع  ونقل  املعلومات،  على  العتماد 

الوعي  ـــادة  وزي ـــدويل،  ال امل�ستوى  على  التحويلية 

التنظيمية  القواعد  اإنفاذ  م�ستوى  وحت�سني  البيئي، 

البيئية. وتخل�س اإىل اأن ارتفاع منو اإجمايل الناجت 

من  اإ�سافية  واحـــدة  مئوية  نقطة  مبــقــدار  املحلي 

املتوقع اأن يرفع منو ال�ستثمارات اخل�سراء بنحو 4 

نقاط مئوية على املدى الطويل، اإذا ت�ساوت العوامل 

الأخرى.

لها  البديل  واملتغري  املال -  راأ�س  تكلفة  • توؤثر 
 - الطويل  املــدى  على  احلقيقي  الفائدة  �سعر  هو 

ب�سورة �سلبية على ال�ستثمارات اخل�سراء. ويت�سم 

الأثر املقدر باأنه كبري للغاية. فترتاجع ال�ستثمارات 

الفائدة  �سعر  ارتــفــاع  عند   %10 بنحو  اخل�سراء 

وتخل�س  واحـــدة.  مئوية  نقطة  مبــقــدار  احلقيقي 

البحوث التي تتناول ال�ستثمارات يف قطاع الأعمال 

اأن  اإىل  عام  بوجه 

ال�ـــســـتـــثـــمـــارات 

غـــري حــ�ــســا�ــســة 

نــ�ــســبــًيــا جتـــاه 

اأ�ــــســــعــــار 

الفائدة. ولكن ال�ستثمارات اخل�سراء تبدو �سديدة 

ال�ستجابة لتحركات اأ�سعار الفائدة. وهذه النتيجة، 

املوثقة ب�سورة جيدة يف الدرا�سات الو�سفية، ل تثري 

ت�ستخدم  املتجددة  الطاقة  م�سروعات  لأن  الده�سة 

راأ�س املال بقدر اأكرب بكثري من ا�ستخدامها للعمالة 

وتعتمد يف الغالب على التمويل اخلارجي.

• توؤثر اأ�سعار النفط تاأثرًيا موجًبا وكبرًيا على 
اأ�سعار  فارتفاع  وبالفعل  اخل�سراء،  ال�ستثمارات 

اخل�سراء  ال�ستثمارات  على  العائد  يرفع  الوقود 

من  امل�ستمدة  الكهرباء  تكلفة  تخفي�س  خالل  من 

يولدها  التي  بالكهرباء  مقارنة  متجددة  م�سادر 

اإىل  تقديراتنا  وت�سري  الأحــفــوري.  الوقود  احــرتاق 

نقطة  مبقدار  اخل�سراء  ال�ستثمارات  منو   ارتفاع 

مئوية  نقطة  مقداره  فرق  وجود  عند  واحــدة  مئوية 

والت�سخم  اخلام  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  بني  واحــدة 

على م�ستوى القت�ساد.

املتجددة  الطاقة  معايري حافظة  اأن  يبدو  • ل 
ال�ستثمارات  على  توؤثر  احليوي  الــوقــود  و�ــســروط 

ــوقــود احلــيــوي،  اخلــ�ــســراء. ففي حــالــة �ــســروط ال

الكبري  بالرتاجع  الأرجـــح  على  الأمــر  هــذا  يرتبط 

 2007 عــام  منذ  احليوي  الــوقــود  يف  ال�ستثمار  يف 

نتيجة لرتفاع اأ�سعار مواد التقليم والطاقة الزائدة. 

التف�سيلية  التعريفات  فاإن  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

ــاأثــري قــوي.  لإمــــــدادات الــطــاقــة املــتــجــددة ذات ت

التعريفات  باأن  القائل  الــراأي  النتيجة  هذه  وتدعم 

واحدة  هي  املتجددة  الطاقة  لإمــدادات  التف�سيلية 

من اأهم الأدوات الداعمة للتو�سع يف جمال الطاقة 

اأن  املتوقع  من  تقديرنا،  اإىل  وا�ستناًدا  املتجددة. 

ال�سعف  اأكرب مبقدار  ال�ستثمارات اخل�سراء  تكون 

نظام  تعتمد  الــتــي  الــبــلــدان  يف  اأ�ــســعــاف  ثــالثــة  اأو 

املتجددة،  الطاقة  لإمدادات  التف�سيلية  التعريفات 

خطط  تاأثري  ويت�سم  الأخــرى.  العوامل  ت�ساوت  اإذا 

�سرائب  فر�س  �سورة  تاأخذ  )التي  الكربون  ت�سعري 

باأنه  مثاًل(  الوقود  يف  الكربون  حمتوى  على  بيئية 

ا يف كل التخ�س�سات تقريًبا. كبري اأي�سً

وبوجه عام، يت�سح من النتائج التي تو�سلنا اإليها 

على  بقوة  توؤثر  اأن  ميكن  احلكومية  ال�سيا�سات  اأن 

والعوامل  الفائدة  فاأ�سعار  اخل�سراء  ال�ستثمارات 

لها  القت�سادي  النمو  مثل  الكلية  القت�سادية 

دور مهم، وكذلك �سيا�سات الطاقة. وتزداد 

ال�ستثمارات اخل�سراء حينما ترتفع 

ــوؤدي  ــار الــنــفــط فــت ــع ــس اأ�

الوقود  بتكنولوجيا  مقارنة  تكلفتها  انخفا�س  اإىل 

الأحفوري التقليدية. ومن �ساأن ال�سيا�سات احلكومية 

اإىل  اللجوء  ا  اأي�سً يفيد  وقد  بقوة.  عليها  توؤثر  اأن 

ال�ــســتــثــمــارات  لــدعــم  حمـــددة  حكومية  تــدخــالت 

اأن  اإىل  الإح�سائية  النتائج  وت�سري  اخلــ�ــســراء. 

من  دعًما  تلقى  ما  غالبًا  اخل�سراء  ال�ستثمارات 

املتجددة  الطاقة  لإمــدادات  التف�سيلية  التعريفات 

عدًدا  اأن  يبدو  هــذا،  ومع  الكربون.  ت�سعري  واآليات 

الفعالية،  اإىل  يفتقر  يزال  ل  ال�سيا�سات  من  كبرًيا 

مبا يف ذلك �سيا�سة دعم الوقود احليوي، الأمر الذي 

يزيد من املخاوف ب�ساأن فعالية دعم الوقود احليوي 

واآثاره املعاك�سة على عر�س الغذاء )�سندوق النقد 

.)IME، 2008c ،الدويل

اإىل اأين؟

اأ�ــســبــحــت ال�ــســتــثــمــارات اخلــ�ــســراء ظــاهــرة 

نف�س  ويف  الطاقة.  لقطاع  رئي�سًيا  وحمرًكا  عاملية 

يف  حــادة  ب�سورة  الإقليمي  التكوين  تغري  الــوقــت، 

متزايدة  اأهمية  اآ�سيا  وتكت�سب  الأخــرية.  ال�سنوات 

�ساحب  البلد  ال�سني  فاأ�سبحت  ال�سني.  بقيادة 

2009 وفاقت  اأكرب ا�ستثمارات الطاقة املتجددة يف 

ا�ستثماراتها يف جمال الطاقة املتجددة ا�ستثمارات 

2010. كذلك توؤكد النتائج التي  اأوروبا باأ�سرها يف 

خُل�سنا اإليها اأن هناك الكثري مما ميكن اأن تقوم به 

البلدان حلفز ال�ستثمارات اخل�سراء، وي�سمل ذلك 

ب�سفة خا�سة تقدمي احلوافز ال�سحيحة لال�ستثمار 

الوقود  ملنتجات  املالئم  الت�سعري  مثل   - البدائل  يف 

لها  �سيكون  والتي   - الكربون  وانبعاثات  الأحفوري 

دور بارز يف التحرك نحو اقت�ساد اأكرث اخ�سراًرا.

 Eyraud, Luc, Abdoul Wane,
 Changchang Zhang, and Benedict
 Clements, 2011, «Whos Goong Green
 and Why? Trends and Determinants of
 Green Investment,» IMF Working Paper
 11/296 (Washington: International
Monetary Fund).
 International Monetary Fund (IMF)
 2008a. «Climate Change and the Global
 Econmy» World Economic Outlook,
Chapter 4 (Washington, April).

مقال  على  اأ�صا�صية  ب�صفة  امل��و���ص��وع  ه��ذا  اعتمد 

كليمنت�ض  وبنيديكت  اإي��رود،  االقت�صادي لوك  للخبري 

�صندوق  يف  العامة  املالية  ���ص��وؤون  اإدارة  م��ن  وكالهما 

النقد الدويل.

اإ�صافة اإىل عدد من املراجع منها:
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جيدة  القطاعات  من  عــام  ب�سكل  اخلليج  دول  يف  الرتفيه  قطاع  يعد 

امل�ستقبل، ملا تتميز به دول املجل�س من تنوع فريد يف خ�سائ�سها الطبيعية 

متنوعة  طبيعية  ببيئة  تتميز  جتعلها  التي  والرتاثية  والثقافية  والتاريخية 

جاذبة لل�سياح من خمتلف اأنحاء العامل، فيما يتميز قطاع الرتفيه باململكة 

بقدرته الكبرية على توليد فر�س عمل لل�سباب، وهو ما يوؤكده تقرير �سادر 

عن امل�سروع الوطني لتنمية املوارد الب�سرية ال�سياحية »تكامل« بالهيئة العامة 

لل�سياحة والآثار، توقع توفري 90313 وظيفة م�ستحدثة يف عدد من القطاعات 

ال�سياحية ت�سمل ثالثة قطاعات هي الإيواء، ال�سفر وال�سياحة، واجلذب 

ال�سياحي بحلول عام 2014م.

قطاع الرتفيه

استثمار المستقبل
الإيجاد  �لازمة  �القت�شادية  �ملقومات  توفر  رغم 

�أن  �إال   ، �ململكة  يف  �جل��ودة  عالية  ترفيهية  �شناعة 

، ما  �أن تلك �ل�شناعة ال جتد �الهتمام �لكايف  �ملاحظ 

يوؤدي يف �لغالب �إىل �شفر من يف �ململكة �إىل خارجها، مما 

يطرح عدة �إ�شكاليات على �شعيد �لتحديات �لتي تو�جه 

�لرتفيه يف �ململكة، و�حللول �لتي يجب توفرها.

اإعداد: أمل خليل - دعاء عبدالملك

قضية العدد
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ويف قطاع ال�سفر وال�سياحة قدر التقرير عدد الوظائف التي ميكن اأن يوفرها 

القطاع بـ 6534 وظيفة ليبلغ عدد العاملني 11503 عمال، منهم 4573 يحتاجون 

اإىل تدريب، فيما احتل قطاع الرتفيه واجلذب ال�سياحي املركز الثاين بعد الإيواء 

يف عدد الوظائف التي �سيوفرها القطاع عام 2014 بنحو 26369 وظيفة ليبلغ عدد 

العاملني 45632 عاماًل، منهم 18458 يحتاجون للتدريب.

كما اأ�سهم قطاع ال�سياحة يف توفري 61% من اإجمايل فر�س العمل املتولدة 

ال�سنوات  خالل  جمتمعة  وال�سياحية  الزراعية،  ال�سناعية،  القطاعات  يف 

والأبحاث  املعلومات  مركز  عن  �سادر  اآخــر  لتقرير  وفًقا  املا�سية،  الع�سر 

ال�سياحية )ما�س( بالهيئة العامة لل�سياحة والآثار، وذلك على الرغم من اأن 

قطاع ال�سياحة مل ينل �سوى 4.7 يف املائة فقط من اإجمايل الدعم احلكومي 

لتلك القطاعات جمتمعة.

حتديات

وترى الكاتبة القت�سادية منال الأحمدي اأن قطاع الرتفيه باململكة يعاين من 

بع�س التحديات، ياأتي يف مقدمتها املوقف ال�سلبي ال�سائد حيال البهجة والرتفيه 

والتمتع مبباهج احلياة رغم اأن الرتفيه وهو اإدخاُل ال�سروِر على النف�س والرتويُح 

عنها وجتديُد ن�ساِطها وبعُث حيويتها، هو من مفاهيم الدين الإ�سالمي اجلميلة 

واملهمة لأهميته يف ك�سر وترية احلياة وجمود النظام البيتّي لالأطفال وال�سباب 

ونظرتهم  اإيجابية  اأكرث  نفو�سهم  وجلعل  بتحدياتها  احلياة  ل�ستقبال  لتهيئتهم 

للكبار  واملهم  ال�سخ�سية،  وقدراتهم  مواهبهم  عن  والتعبري  تفاوؤًل  اأكرث  للحياة 

للراحة وال�ستجمام والتنفي�س من �سغوط احلياة والعمل. 

اأفراد املجتمع من املفاهيم ال�سيقة  ا يعد مفهوم ال�سياحة لدى بع�س  اأي�سً

حيث الرتباط بال�سكن بالفنادق وال�سقق املفرو�سة، والتنزه بالأ�سواق واملالهي 

الليلية، والنطالق يف ممار�سة كل ما هو ممنوع دون التنبه للمقومات الدينية 

املواقع  وزيـــارة  وال�ست�سفاء،  الآثـــار،  �سياحة  وكذلك  اململكة،  بها  تتمتع  التي 

التاريخية التي تغ�س بها، اإ�سافة اإىل �سياحة التنزه يف الأماكن الباردة �سيًفا، 

وفق ال�سوابط ال�سرعية، التي ت�سعى اإليها الكثري من الأ�سر العربية املحافظة.

ا اعتقاد بع�س اأفراد املجتمع اأن ال�سياحة مرتبطة  ومن �سمن الأ�سباب اأي�سً

من  خوًفا  �سياحي  ن�ساط  اأو  ا�ستثمار  كل  عن  يبتعدون  يجعلهم  ما  باملحرمات، 

الوقوع يف املحرمات، كما اأن فئة من ال�سباب ونتيجة لرت�سخ هذا املفهوم ل يرون 

ال�سريعة  لأحكام  خمالفة  �سياحية  اأن�سطة  اأي  ملنعها  �سياحًيا  مكاًنا  اململكة  يف 

الإ�سالمية.

استطاعت النزل البيئية أن تتبوّأ مقعدًا متقدمًا 
في الخريطة السياحية بما تتميز به من لمسات 

فنية واضحة

تعد المنطقة الشرقية من كبرى مناطق 
المملكة من حيث النشاط الترفيهي لما تملكه 

من مقومات سياحية

27
العدد 71 - سبتمبر 2012م



تنمية القطاع 

تعد املنطقة ال�سرقية من كربى مناطق اململكة من 

حيث الن�ساط الرتفيهي ملا متلكه من مقومات �سياحية 

واملحميات  املتنزهات،  من  العديد  داخلها  يف  ت�سم 

الطبيعية مثل حممية اجلبيل للحياة الربية والبحرية، 

اخلــايل  الــربــع  مثل  الطبيعي  اجلــمــال  ذات  واملناطق 

مثل  والكهوف  املرجانية،  وال�سعاب  ال�ساحلية  واجلزر 

التي يف جبل القارة يف الأح�ساء، والعديد من ال�سواطئ 

تت�سمن  التي  ــواحــات  وال القمر،  ن�سف  �ساطئ  مثل 

الأح�ساء  يف  والواقعة  اململكة  يف  النخيل  مــزارع  اأكــرب 

البكر على طول  ال�سواطئ  توفر  اإىل جانب  والقطيف، 

احلدود  من  كم،   600 لنحو  املمتد  ال�ساحلي  ال�سريط 

دولة  حدود  اإىل  ومنها  قطر،  دولة  حدود  اإىل  الكويتية 

والــتــجــارة  وطـــرق احلــج  املــتــحــدة  العربية  الإمـــــارات 

القدمية، واملتاحف، واملعار�س، واملهرجانات.

املالكي  �سعاد  القت�سادية  الكاتبة  ترى  ذلك  ومع 

اأنه ل بد من ا�ستحداث عدد من الإجازات لتو�سيع حجم 

�سياحًيا،  ال�سرقية  املنطقة  وت�سويق  ال�سياحي،  املو�سم 

اإيجاد  خالل  من  ال�سياحي  العمل  �سوق  قيود  وتخفيف 

معاهد تدريب متخ�س�سة باملنطقة ال�سرقية.

ال�سياحة  هيئة  جــهــود  دعــم  اأهمية  ــرى  ت كــذلــك 

الفر�س  لتحديد  ال�سياحية  للتنمية  �سركة  باإن�ساء 

التطوير  �سركات  وتاأ�سي�س  ال�سياحية  ال�ستثمارية 

ال�سياحي يف املناطق ال�سياحية اجلديدة بال�سراكة بني 

الدولة والقطاع اخلا�س، بالإ�سافة اإىل تاأ�سي�س �سركة 

جانب  اإىل  الرتاثية،  للفنادق  و�سركة  العقري  تطوير 

ال�سياحية  لالأرا�سي  الأجل  طويل  للتاأجري  اآليات  و�سع 

العامة لجتذاب امل�ستثمرين مع وزارة املالية واجلهات 

املالكة ذات العالقة، وتن�سيط قطاع ال�سياحة من خالل 

اجلولت ال�سياحية الفرتا�سية. 

النزل الريفية

بعيًدا عن ال�سرتاحات التقليدية التي تعد من اأبرز 

مقومات الرتفيه يف اململكة، يلفت الكاتب القت�سادي 

�سامل العنزي اإىل مقومات اأخرى تتمثل يف النزل الريفية 

التي بداأ كثري من ال�سعوديني يف الجتاه اإليها باعتبارها 

املكان الأمثل للباحثني عن ق�ساء عطلة ق�سرية خالل 

نهاية الأ�سبوع، اأو الإجازات الن�سفية، وكذلك الإجازات 

ال�سيفية بعيًدا عن �سخب املدن وتلوثها، وهي تعد من 

الأمناط ال�سياحية احلديثة يف عامل ال�سياحة.

م�ستحدث  ا�سم  البيئية  النزل  اإن  العنزي  ويقول 

فيه  تتم  الطبيعة،  عن�سر  على  معتمد  �سياحي  ملنتج 

تنمية واإدارة النزل البيئية ب�سكل يتنا�سب مع مقومات 

البيئة واخل�سائ�س البيئية للمنطقة التي حتدد نوعية 

النزل  زائــرو  ي�ستفيد  حيث  املنا�سبة،  النزل  ومالمح 

املقومات  من  امل�ستمدة  البيئية  التجربة  معاي�سة  من 

باملنطقة  املحليني  ال�سكان  اإن  اإذ  للمنطقة،  الطبيعية 

اأهم  ي�سكلون  املنا�سبة  النزل  التي حتدد نوعية مالمح 

مكونات البيئة املحلية، كما اأن خ�سائ�سهم وثقافاتهم 

مقومات  اأهــم  من  يعترب  حياتهم  واأ�سلوب  وتقاليدهم 

جذب  م�سدر  ميثل  ما  وهو  الريفية،  البيئية  ال�سياحة 

�سياحي اإ�سافًيا.

ويدعو الكاتب اإىل �سرورة تو�سيع ال�ستثمار يف تلك 

النزل البيئية التي تختلف اأ�سعارها يف املنطقة ال�سرقية 

املنتجع،  من  املقتطع  اجلــزء  وم�ساحة  لإمكانات  تبًعا 

لفًتا اإىل اأنه بالرغم من ق�سر عمر تلك النزل كمواقع 

الترفيه في المناطق المغلقة 
يسجل نموًا كبيرًا في دولة 
مثل السعودية تعيش في 

أجواء مناخية خاصة
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متقدًما  مقعًدا  تتبواأ  اأن  ا�ستطاعت  اأنها  اإل  �سياحية، 

ال�سرقية  املنطقة  م�ستوى  على  ال�سياحية  اخلريطة  يف 

من  به  تتميز  مبا  عامة،  اململكة  م�ستوى  وعلى  خا�سة 

مل�سات فنية وا�سحة على امل�سطحات اخل�سراء واأحوا�س 

ال�سباحة واملباين ونظافة وترتيب املكان يف املنتجعات 

الفارهة. 

الريفية،  الــنــزل  ال�سعوديني  مــن  الكثري  يف�سل 

التي حتوي م�ساحات مفتوحة تتخللها مالعب ريا�سية 

لال�ستمتاع  مفتوحة  �سباحة  ــرك  وب مظللة  وجل�سات 

بالأجواء، كما تعد اأف�سل الأماكن لجتماع الأ�سرة بعيًدا 

عن ال�سفر وم�ساكل الطرقات وحوادث ال�سيارات، وهي 

التي  ال�ستجمام  و�سفريات  لرحالت  متاًما  م�سابهة 

تف�سلها �سريحة كبرية من النا�س.

الريفية  النزل  معظم  م�ستثمري  اأن  ويالحظ 

يحر�سون عند اإعداد ت�ساميمها الإن�سائية، اختيار 

تــراث  مــن  امل�ستوحى  ــي  ــرتاث ال املــعــمــاري  الــنــمــط 

البلدان العربية املختلفة كرتاث دول اخلليج وال�سام 

للمنطقة  الطبيعية  البيئة  مع  ان�سجاًما  يك�سبه  مما 

م�ستوى  وي�سكل  املــواقــع،  تلك  ومــرتــادي  ال�سرقية 

من  لكثري  جــذب  عامل  فيها  والــرتفــيــه  اخلــدمــات 

يحر�س  حيث  اإليها،  ال�سائحني  وا�ستقطاب  الأ�سر، 

بالأح�ساء،  الريفية  النزل  يف  امل�سـتثمرين  من  كثري 

اآبـــاًرا  يحـفرون  وهــم  الكربيتية،  املــيــاه  توفر  على 

على  للح�سول  مرت،   400 نحو  عمق  على  ارتــوازيــة 

املياه الكربيتية واإعطاء منتـجعاتهم قيمة ا�ستثمارية 

جيدة.

يف  الريفية  الــنــزل  م�ساريع  دعــم  اأهمية  وتــبــدو 

اإىل دورها  اإ�سافة  ا�ستثمارية كبرية،  تتيح فر�سا  اأنها 

اإعــــادة ت�سكيل  الــعــمــل، وكــذلــك يف  تــوفــري فــر�ــس  يف 

الزراعية  ي�ستمتع مبقومات بالده  لكي  املواطن  ذاكرة 

تطوير  اأن  كما  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  والرتاثية 

يف  ي�ساهم  عامة  ب�سفة  والريفية  الزراعية  ال�سياحة 

واإنتاجيتها  مزارعهم  وتطوير  املزارعني  دخل  زيــادة 

للمزارعني  فقط  لي�س  العمل  فر�س  من  العديد  ويتيح 

ا لالأ�سر املنتجة القريبة من املزارع. واإمنا اأي�سً

املراكز التجارية

الغرفة  عن  �سادرة  بحثية  درا�سات  عدة  وتلفت 

املراكز  يف  ال�ستثمار  اأهمية  اإىل  بالريا�س  التجارية 

التجارية ، م�سرية اإىل اأن ذلك �سيكون اإيجابًيا بالنظر 

حدا  ممــا  ال�سكان  وتــزايــد  الــكــربى  ــدن  امل تو�سع  اإىل 

با�ستثماراتها  التوجه  ال�ستثمارية  البيوت  بالعديد من 

واملــاركــات  الأ�ــســمــاء  تلك  تنقل  جتــاريــة  مــراكــز  نحو 

توفر  ومولت  للعميل مبراكز  نقطة  اأقرب  اإىل  العاملية 

الرتفيه  مراكز  �سمنها  ومن  العائلة  احتياجات  وتلبي 

التي باتت تتحول اإىل مدن ترفيهية م�سغرة ومتكاملة 

يف  اآمــن  وب�سكل  والرتفيه  الت�سوق  على  العائلة  حتفز 

وقت واحد، وبالتايل زاد حجم ال�ستثمار واأ�سبح قطاع 

دولة  كبرًيا يف  ي�سجل منًوا  املغلقة  املناطق  الرتفيه يف 

الغالب وحتد  اأجواء حارة يف  تعي�س يف  ال�سعودية  مثل 

من التحرك اخلارجي لأفراد العائلة.

وتقدر بع�س تلك الدرا�سات و�سول حجم ال�سرف 

ريال  مليارات   6 نحو  اإىل  ال�سعودية  يف  الرتفيه  على 

الذي  العام  ال�سياحي  النــفــاق  حجم  من   %10 متثل 

ي�سمل ن�ساطات عديدة من فنادق ومنتجعات �سياحية، 

مدن ترفيهية، مطاعم وخالفه، ويزداد حجم ال�سرف 

الذين  ال�سعودية  يف  الأطفال  اأعــداد  ن�سبة  ارتفاع  مع 

اأكرث  اإىل  ن�سبتهم  وت�سل  14عاًما،  عن  اأعمارهم  تقل 

اأن  تــرى  فيما  ال�سكان،  اجمايل  من  املئة  يف   49 من 

ال�سوق يحتاج خالل الع�سر ال�سنوات القادمة اإىل اأكرث 

من  100  مركز جتاري �سخم با�ستثمارات تتجاوز الـ 

20 مليار ريال، وذلك ملواكبة النمو ال�سكاين املت�سارع 

للمملكة والتي يتوقع اأن ي�سل عدد �سكانها اإىل اأكرث من 

50 مليون ن�سمة بحلول عام 2050م. 

مراكز  اإن�ساء  على  التجارية  املــراكــز  وحتــر�ــس 

ال�سياحي  الرتفيه  من  كنوع  بداخلها  م�سغرة  ترفيه 

الداخلي، حيث اأ�سبحت هذه املراكز متثل عامل جذب 

مهًما لزوارها من الأ�سر ال�سعودية.

كبرًيا  منًوا  املغلقة  التجارية  املراكز  �سجلت  وقد 

يف ال�ستثمارات املتجهة اإليها، وبالتايل زيادة اأعدادها 

وانــتــ�ــســارهــا بــني املـــدن الــ�ــســعــوديــة ودخــــول الأحــيــاء 

املناف�سة  ميدان  الكربى  املــدن  يف  بال�سكان  املكتظة 

لوجود امل�ستثمرين يف هذه الأ�سواق التي و�سل عددها 

ت�سل  اخلــدمــات  متكامل  جتـــاري  مــركــز   500 لنحو 

ال�ستثمارات فيها نحو 4 مليارات ريال.

ال�سراكة  على  امل�ستثمرين  من  العديد  ويحر�س 

�سناعة  لتاأ�سي�س  ال�ستثمارية  البيوت  من  العديد  مع 

الأمان  معايري عاملية حتر�س على  وفق  املغلق  الرتفيه 

الذي  التعليمي  الرتفيه  على  ا  واأي�سً للم�ستخدمني، 

تقنياته،  الأهم يف  العن�سر  لت�سكل  فيه  التقنية  دخلت 

كما �سعت اإىل تقدمي الأحدث يف التجهيزات الرتفيهية 

العاملية.

وقد اأقيمت تلك املدن لتلبي رغبات مرتاديها من 

الأطفال، وتعمل يف نف�س الوقت على التثقيف والتدريب 

توفري  والرتفيه مع  اللعب  للطفل مع ممار�سته  العملي 

اأفــراد  جلميع  اجللو�س  �سالت  من  متكاملة  خدمات 

تعمل  العادة  وهي يف  متنوعة،  عاملية  ومطاعم  العائلة 

املتعة  الليل لإ�سفاء جو من  حتى �ساعات متاأخرة من 

لالأطفال  يف الإجازات والأعياد.

لكن تذهب درا�سات اأخرى اإىل اأن ارتفاع الأ�سعار 

يف  يت�سبب  الأخــرى  الرتفيه  ومرافق  املراكز  تلك  يف 

اململكة،  يف  الرتفيه  لتوطني  الداعمة  اجلهود  عرقلة 

ذلك  ويحدث  الداخلية،  ال�سياحة  ت�سجيع  من  ويحد 

ا يف منتجعات وفنادق اململكة بوجه عام واملناطق  اأي�سً

ال�سيفية مثل اأبها والطائف والباحة، ف�ساًل عن غياب 

ونــدرة  احلديثة،  ال�سياحية  للمواقع  املبهر  الــرتويــج 

الرحالت لتلك املناطق باململكة.

بالأ�سعار  مقارنة  حملًيا  الأ�ــســعــار  ارتــفــاع  ويعد 

التي  الرئي�سة  العوامل  اململكة وطبيعة اجلو من  خارج 

لليلة  ال�سعوديني، ف�سعر الإقامة  ال�سياح  متنع اجتذاب 

واحدة يف بع�س منتجعات اململكة قد ي�سل اإىل 1100 

ريال واأكرث اأحياًنا، فيما ل يتعدى �سعر الإقامة يف بع�س 

منتجعات �سوي�سرا 500 ريال. 

املحلية  ال�سياحة  حتــتــاج  �سبق  مــا  اإىل  اإ�ــســافــة 

للتن�سيق الدائم بني �سركات الطريان والفنادق، ووجود 

برامج داخلية متنوعة وحديثة تخدم جميع الفئات، وهو 

ما ل يحدث يف الغالب، فيجد ال�سائح ال�سعودي نف�سه 

 ، اخلارجية  ال�سياحية  الربامج  اأحد  لختيار  م�سطًرا 

التي تتنوع عرو�سها يف ف�سل ال�سيف من كل عام، ما 

لل�سياحة  امل�سدرة  الأ�سواق  اأكرب  من  ال�سعودية  يجعل 

العاملية يف منطقة ال�سرق الأو�سط وحتتل املرتبة الثالثة 

عاملًيا، حيث ينفق ال�سعوديون على ال�سياحة يف اخلارج 

من   %5 يعادل  مبا  �سنوًيا،  ــال  ري مليار   30 من  اأكــرث 

اإجمايل الناجت املحلي.

ارتفاع األسعار يتسبب في عرقلة 
الجهود الداعمة لتوطين قطاع 

الترفيه في المملكة
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جهود دولية لمواجهة الخطر مبكرًا
النفايات

البنك  جمموعة  نفذت  التي  العربية  البالد  بني  من 

الدويل فيها تلك امل�ساريع ياأتي املغرب، حيث �سرع البنك 

الدويل عام 2008م يف العمل مع حكومة املغرب يف برنامج 

�سامل لتح�سني خدمات اإدارة املخلفات ال�سلبة، فقدم يد 

العون لنحو 80 بلدية لتح�سني خدمات جمع هذه املخلفات 

وتطوير مقالب القمامة التابعة لها. 

برنامج  لأول  الطريق  امل�سرتك  اجلهد  هــذا  ومهد 

الكربون؛ مما عزز  انبعاثات  لتمويل خف�س  مبتكر  وطني 

حلــوايل  الــتــدريــب  ووفــر  اخلــا�ــس،  القطاع  م�ساركة  مــن 

1600 مدير حملي، مع حت�سني خدمات جمع املخلفات 

ال�سلبة وزيادة اإمكانية احل�سول عليها، ف�ساًل عن 

التخفيف من اآثار تغري املناخ.

�لبيئية  �لكو�رث  لي�شاهد  �لعامل  يقف  �أن  �جليد  من  لي�ش 

يف  �مل�شاهمة  عن  ف�شًا  �شاكًنا  يحرك  ال  �شامت  وه��و  تغزوه 

�لتلوث �لبيئي، لكن منظمات دولية مثل �لبنك �لدويل عار�شت 

بدول  م�شاريع  عدة  فاأجنزت  بعيد  �إىل  وذهبت  �ل�شمت،  هذ� 

ذلك  خال  من  و�أوج��دت  �لنفايات،  �نفات  ملو�جهة  عربية 

ا فر�ش عمل للعاطلني، كما طرحت �لفر�شة �أمام حكومات  �أي�شً

تلك �لدول لا�شتفادة من �لرثوة �ملدفونة بتلك �لنفايات �لتي 

ميكن تدويرها وحتويلها �إىل مورد �قت�شادي �أكرث من جيد.

اإعداد: أحمد السيد علي
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ال�سرتاتيجي  التخطيط  فاعلية  مــن  قــّيــد  ممــا 

والإدارة العامة.

وعدم  للبلديات،  املخ�س�سة  املالية  التحويالت   •
اليقني ب�ساأن ال�ستدامة املالية.

ال�سراكة بني القطاعني  • �سعف املردود من عالقات 
املناف�سة  غياب  ب�سبب  وخا�سة  واخلــا�ــس،  العام 

ونق�س ال�سفافية و�سعف اإجراءات امل�ساءلة.

وال�سحة  احلياة  نوعية  على  الهائلة  التاأثريات   •
العامة والبيئة والتنمية الجتماعية والقت�سادية.

النهج  

جلهود  امل�ساندة  تقدمي  الــدويل  البنك  وا�سل 

القت�سادي  الأداء  حت�سني  اإىل  الــرامــيــة  املــغــرب 

ال�سلبة،  البلدية  للمخلفات  والجتماعي  والبيئي 

مدى  على  احلكومة  مع  القوية  للم�ساركة  ا�ستكماًل 

م�ساندة  ارتكزت  وقد  املا�سية.  اخلم�س  ال�سنوات 

مبتكر  نهج  على  القطاع  اإ�سالح  يف  الــدويل  البنك 

وعملي �سهد مراحل متتابعة.

ركز القر�س الأول الذي قدمه البنك لأغرا�س 

�سيا�سة  لتنفيذ  اإطــار  و�سع  على  التنمية  �سيا�سات 

ـــوزارات  ال كــل  م�ساركة  ا�ستمرار  و�سمان  وطنية 

واجلهات الوطنية املعنية. اأما القر�س الثاين، فركز 

اإىل  للو�سول  املطلوبة  الإجــراءات  على  الأ�سا�س  يف 

ل�سيا�سة  الفعلي  التطبيق  يتم  حيث  املحلي  امل�ستوى 

البلديات،  م�ستوى  على  ال�سلبة  املخلفات  اإدارة 

وحيث تظهر النواجت.

نتائج امل�صروع

متثل  بلدية   80 لنحو  امل�ساندة  الربنامج  • قدم 
بغر�س  باملغرب،  احل�سر  �سكان  من   %50 من  اأكــرث 

حتــ�ــســني خــدمــات جــمــع املــخــلــفــات وتــطــويــر مقالب 

القمامة. 

• زادت ن�سبة املخلفات البلدية ال�سلبة التي يتم 
التخل�س منها على نحو مالئم من 10 اإىل %30. 

 %80 • زاد البدل املايل احلكومي للقطاع بن�سبة 
بني عامي 2008 و2011.

النظافة  خدمات  الآن  اخلا�س  القطاع  يقدم   •
60% من �سكان احل�سر، مقابل  لنحو  النفايات  وجمع 

15% تقريًبا قبل تد�سني امل�سروع.

1600 مدير حملي من خطة  اأكرث من  • ا�ستفاد 
تدريب ت�ستمر عدة �سنوات.

على  مبتكر  بــرنــامــج  اإعــــداد  حــالــًيــا  يــجــري   •
الكربون  انبعاثات  خف�س  لتمويل  الوطني  ال�سعيد 

املالية  املـــوارد  تدبري  يف  املحلية  ال�سلطات  مل�ساعدة 

اإىل نحو  الإيــرادات  اأن ت�سل  الإ�سافية، ومن املحتمل 

90 مليون دولر خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة. 

زيــادة  يف  الربنامج  اأ�سهم  نف�سه  الــوقــت  ويف 

على  الجتماعية  لل�سواغل  واملنظم  املبكر  الهتمام 

جميع م�ستويات �سل�سلة �سنع القرار املتعلقة بتحديث 

ن�ساأة  اإىل  اأدى  ما  ال�سلبة،  البلدية  املخلفات  اإدارة 

طنجة  يف  النفايات  جامعي  لحتواء  عدة  مبادرات 

مبادرة  واأغادير، وحققت  والرباط  البي�ساء  والدار 

احتواء جامعي النفايات يف الرباط اأكرب م�ستوى من 

التقدم، اإذ تغطي 130 من جامعي القمامة.

فل�صطني

ال�ستئماين  ال�سندوق  متويل  مــن  بال�ستفادة 

 ،2001 عــام  منذ  وخــرباتــه  الـــدويل  البنك  ملجموعة 

النفايات  اإدارة  حت�سني  اأي�سًا  الفل�سطينيون  ا�ستطاع 

يف  حملًيا  جمتمًعا   80 يف  البيئية  والأو�ــســاع  ال�سلبة 

حمافظة جنني التي يقطنها 200 األف ن�سمة. 

وقد متكنوا من حتقيق ذلك باإن�ساء مدفن �سحي 

مقلب   85 تاأهيل  اإعـــادة  اأو  واإغـــالق  للقمامة،  جديد 

النفايات. وقرب نهاية  قمامة، وحت�سني خدمات جمع 

يخدم جميع  لكي  ال�سحي  املدفن  تو�سيع  امل�سروع، مت 

حتديات

الدويل  البنك  واجهه  الذي  الكبري  التحدي  كان 

اإجمايل  من  ن�سمة  مليون   18 اأن  يف  يكمن  املغرب  يف 

عدد �سكان املغرب البالغ 30 مليوًنا يعي�سون يف املناطق 

احل�سرية. 

ال�سكانية  الكثافة  بارتفاع  املغربية  املدن  وتت�سم 

من  اأ�سكال  عــدة  املــدن  هــذه  وتعاين  ال�سريع،  والنمو 

اإدارة  �سوء  تاأثريات  ذلك  بني  ومن  البيئي،  التدهور 

املخلفات البلدية ال�سلبة. 

باملغرب  ال�سلبة  املخلفات  بلغت   ،2008 ويف عام 

نحو خم�سة ماليني طن، ومن املتوقع اأن تزيد اإىل 6.2 

ماليني طن عام 2020.

وقبل اإطالق مبادرة الإ�سالح، كان ل يتم جمع اإل 

70 % من هذه املخلفات باملناطق احل�سرية، والتخل�س 

الكمية بطريقة  هــذه  مــن  املــائــة  10 يف  مــن  اأقــل  مــن 

مقبولة اجتماعًيا وباأ�سلوب يراعي املعايري البيئية. 

لأي  تخ�سع  ل  للقمامة  مقلب   300 هناك  وكــان 

 %10  - الــنــفــايــات  جامعي  مــن   3500 وكـــان  رقــابــة، 

منهم من الأطفال - يعي�سون يف هذه املقالب املفتوحة 

وحولها.

ومن بني الق�سايا والتحديات الرئي�سية يف القطاع 

قبل و�سع برنامج الإ�سالح الذي �سانده البنك الدويل:

اأ�سا�ًسا  تركز  كانت  التي  القطاع  �سيا�سات  �سعف   •
على »النظافة«، ومل متنح اهتماًما يذكر بالتخل�س 

من النفايات ومعاجلتها.

واملوؤ�س�سي؛  القانوين  الإطــار  �سعف   •

التحدي الكبير الذي واجهه البنك الدولي في المغرب أن 18 مليون 
نسمة يعيشون في المناطق الحضرية.

باالستفادة من تمويل الصندوق االستئماني للبنك الدولي استطاع 
الفلسطينيون تحسين إدارة النفايات الصلبة.
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ال�سفة  �سمال  منها  يتاألف  التي  اخلم�س  املحافظات 

مما  ن�سمة(،  األف   600 �سكانها  عدد  )ويبلغ  الغربية 

وتعزيز  التكلفة  يف  الــوفــر  مــن  املــزيــد  حتقيق  يتيح 

ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س.

التي  التنمية  امل�سروع يف م�ساندة خطة  واأ�سهم 

و�سعتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باإن�سائه لبنية 

اأ�سا�سية هامة �سجعت بدورها القطاع اخلا�س على 

اأكرث  بيئة  الفل�سطيني  ال�سعب  اإعطاء  مع  ال�ستثمار 

نظافة. 

ال�سلبة  والنفايات  البيئة  اإدارة  م�سروع  وكان 

اأقل  قيودًا  واجهت  قليلة  م�ساريع  ب�سعة  من  واحــًدا 

�سدة، حيث �ُسمح مبرور مواد البناء والعمالة ب�سهولة 

لالبتكار،  الفر�سة  القيود  تلك  واأتاحت  بل  ن�سبية. 

تك�سية  طبقات  ــدى  اإح جعلت  عندما  حــدث  مثلما 

املدفن ال�سحي طبقة �سمكها مليمرتان من البويل 

اإثيلني بدًل من و�سع طبقة �سمكها 60 �سنتيمرًتا من 

زيادة  اإىل  الت�سميم  يف  التعديل  هذا  واأدى  الطني. 

حجم املدفن بنحو 60 األف مرت مكعب. 

وعــــالوة عــلــى ذلـــك اأتـــاحـــت اإعـــــادة الــتــدويــر 

اإ�سافية  عمل  فر�س  خلق  للبال�ستيك  التجريبية 

قليلة للعمال العاطلني باملجتمعات املحلية املجاورة، 

جنني،  يف  امل�سرتك  اخلدمات  ملجل�س  دخل  وتوفري 

األقيت  التي  للنفايات  الإجمالية  الكمية  تقلي�س  مع 

يف املدفن. 

النتائج

بف�سل ائتمان قدمته املوؤ�س�سة الدولية للتنمية، 

حتقيق  اأمكن  الأوروبية،  املفو�سية  من  منحة  ومعه 

عدة نتائج اأهمها:

• اأ�سبح نحو 600 األف ن�سمة من �سكان �سمال 
التخل�س  على  بــالــقــدرة  ينعمون  الغربية  ال�سفة 

املدفن  يف  باإلقائها  بلداتهم  نــفــايــات  مــن  الآمـــن 

ال�سحي اجلديد، مقابل 200 األف ن�سمة يف مرحلة 

التقييم امل�سبق.

على  املــدفــن  ت�سغيل  عــائــدات  تقت�سر  ل   •
�سداد العتماد املقدم من املوؤ�س�سة الدولية للتنمية 

للحفاظ  يكفي  ا  فائ�سً ا  اأي�سً وحتقق  بل  فح�سب، 

عــلــى مــ�ــســتــويــات اخلـــدمـــة وحتــ�ــســيــنــهــا، واإحــــالل 

تبلغ  عندما  املــدفــن  وتو�سعة  املتقادمة،  املــعــدات 

تتعزز  و�سوف  نهايتها.  احلالية  ال�ستيعابية  طاقته 

ال�ستدامة بدرجة اأكرب بف�سل عملية اإعادة التدوير 

املتوقع اأن يقودها القطاع اخلا�س.

منظم  غري  قمامة  مقلب   85 نحو  اإغالق  • مت 
ت�سنى  بحيث  تاأهيلها  واأعــيــد  وطوبا�س،  جنني  يف 

التي  تاأهيلها  املعادة  الأر�س  1200 دومن من  اإخالء 

ا اإىل  اأ�سبحت متاحة اأمام التنمية، واأدى ذلك اأي�سً

ارتفاع قيمة العقارات املجاورة.

ا  اأدت تو�سعة نطاق خدمة املدفن ال�سحي اأي�سً

اإىل اإخالء م�ساحات من الأر�س ال�سحيحة يف �سمال 

مدفنني  لإقامة  تخ�سي�سها  ومت  الغربية،  ال�سفة 

والآخر  طولكرم  يف  اأحدهما  الأقــل؛  على  اإ�سافيني 

يف نابل�س.

متويل البنك

ُيــعــد الــبــنــك الــــدويل اأبــــرز املــانــحــني يف هــذا 

القطاع. فقد اأ�سهمت املوؤ�س�سة الدولية للتنمية بنحو 

67% )اأي 9.5 ماليني دولر اأمريكي( من اإجمايل 

واأثناء  دولر.  مليون   14 البالغة  امل�سروع  تكاليف 

قيمتها  م�ساهمة  بتدبري  البنك  قام  نف�سها،  الفرتة 

ال�سلبة  النفايات  اإدارة  اأجل  من  دولر  مليون   1.6

يف �سمال ال�سفة الغربية. 

املوؤ�س�سة  قيام  اإىل  البنك  اأن�سطة  جناح  وقــاد 

الدولية للتنمية بتقدمي منحة قيمتها 12 مليون دولر 

جنوب  يف  مماثل  م�سروع  اإقامة  اأجــل  من  اأمريكي 

ال�سفة الغربية. 

مب�ساندة  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  وحظيت 

النفايات الصلبة تزداد توحشًا
ا عن البنك الدويل اإن كميات النفايات التي يخلفها �سكان احل�سر  قال تقرير �سادر اأي�سً

وكذلك تكلفة معاجلتها �سرتتفع ارتفاًعا حاًدا خالل 13 عاًما. 

وتوقع التقرير ال�سادر بعنوان: »يا له من تبديد: مراجعة عاملية لإدارة النفايات ال�سلبة«، 

اأن تزيد كميات النفايات ال�سلبة البلدية من 1.3 مليار طن �سنوًيا يف الوقت احلايل اإىل 2.2 

مليار طن عام 2025، و�ستاأتي الزيادة الأكرب من املدن ال�سريعة النمو يف البلدان النامية. 

مليارات   205 من  �سرتتفع  ال�سلبة  النفايات  لإدارة  ال�سنوية  التكلفة  اأن  التقرير  ويرى 

زيادة يف  اأكرب  الدخل  املنخف�سة  البلدان  و�ست�سهد  ذاتها،  الفرتة  ملياًرا يف   375 اإىل  دولر 

هذه التكلفة.

ويظهر التقرير اأن حجم النفايات ال�سلبة ينمو بوترية اأ�سرع يف ال�سني، التي جتاوزت 

الوليات املتحدة كاأكرب منتج للنفايات يف العامل �سنة 2004، ومناطق اأخرى من �سرق اآ�سيا 

واأوروبا ال�سرقية وال�سرق الأو�سط. 

احل�سري  التو�سع  معدلت  املناطق  هذه  يف  ال�سلبة  النفايات  منو  معدلت  وت�ساهي 

الفرد يف املدن  الناجت املحلي. فهناك عالقة طردية بني م�ستوى دخل  اإجمايل  والزيادة يف 

ون�سيبه من النفايات التي يخلفها. وب�سكل عام، ويف حني تت�سع مناطق احل�سر يف خمتلف 

املثال،  �سبيل  )على  الع�سوية  غري  املــواد  ا�ستهالك  يــزداد  ثــراء،  �سكانها  ــزداد  وي البلدان 

البال�ستيك والورق والزجاج والألومنيوم( بينما يتناق�س اجلزء الأ�سغر الع�سوي منها.

التكلفة السنوية إلدارة النفايات 
الصلبة سترتفع من 205 

مليارات دوالر إلى 375 مليارًا 
في 2025م.
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مل  اأنظمة  وهي   - املدينة  هذه  يف  البلدية  ال�سلبة 

باأكملها،  للتدمري   - الأوقــات  اأف�سل  يف  كافية  تكن 

نقل  يف  املُ�ستخدمة  والثالثني  ال�ست  العربات  حتى 

النفايات البلدية مل تنج من الدمار.

واإىل جانب تلك الكميات ال�سخمة من الأنقا�س 

بب�ساطة  النا�س  كان  مكان،  كل  يف  املُلقاة  املتعفنة 

الطرقات،  قارعة  على  وخملفاتهم  نفاياتهم  يلقون 

نظًرا لتعر�س نظام ال�سحة البيئية يف هذه املدينة 

اأكد هيندرا �سرييغار،  اإىل النهيار بكامله، ح�سبما 

اأول  كان  الذي  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من 

من �ساهد املاأ�ساة وقتها.

وال�سندوق ال�ستئماين املتعدد اجلهات املانحة من 

اأجل اآت�سيه ونيا�س الذي يديره البنك الدويل.

فبندا  هائلة،  كانت  املهمة  هــذه  اأن  �سك  ول 

اآت�سيه كانت ت�سم مبفردها ما يقدر بحوايل 500 - 

600 األف مرت مكعب من احلطام والأنقا�س. 

تيبانغ،  يف  النفايات  من  التخل�س  موقع  وبــدا 

وهو واحد من عدة مواقع موؤقتة مت اإن�ساوؤها مبا�سرة 

بعد كارثة ت�سونامي، وكاأنه �سرب من اخليال - اإذ 

ذات  الأرا�سي  من  م�سطحة  األ�سنة  عن  عبارة  اإنــه 

لون بني متتد اإىل داخل البحر وقد امتالأت باأ�سجار 

اجتثت من جذورها وحطام واأنقا�س الإن�ساءات من 

مناطق اأخرى من هذه املدينة. 

بقايا  بت�سوية  تقوم  جرافة  هناك  كانت  وبينما 

بالأتربة  قالبات  حتميل  يجري  كــان  املباين،  اأحــد 

والأخ�ساب التي �سيعاد ا�ستخدامها. فهذا الربنامج 

ُيعنى كذلك باأعمال الهدم. 

يقول �سرييغار: »لقد كان علينا اأن ن�سوي العديد 

بالأر�س  احلكومية  واملباين  والبنوك  املدار�س  من 

بــالــغــة مــن جـــراء كــارثــة  حــيــث تعر�ست لأ�ـــســـرار 

ت�سونامي«.

خلية  واإنــ�ــســاء  النفايات  مقلب  تنظيف  وبعد 

للتخل�س منها، متثلت املهمة التالية يف رفع م�ستوى 

هذا املوقع، حتى ل يتعر�س لأية في�سانات يف حالة 

وقوع مد مرتفع. ويقع هذا املوقع عند فتحة البحر. 

مت  تدويرها  اأعيد  التي  الأنقا�س  وبا�ستخدام 

رفع م�ستوى مقلب النفايات بنحو خم�سة اأمتار،حيث 

يف  كلل  دون  تعمل  لالأحجار  ك�سارة  هناك  كانت 

يف  ركــام  اإىل  واإحالتها  اخلرا�سانية  الكتل  حتطيم 

اأحد اأركان هذا املقلب، ومت بناء �سفة مانعة جديدة 

يف  بعيدة  املد  مياه  لإبقاء  مرتات  كيلو  ثالثة  بطول 

اخلليج.

حوايل  تاأهيل  اإعـــادة  متت  ذلــك،  على  عــالوة 

 500 حــوايل  �ساملة  الطرق،  من  كيلومرتات  �سبعة 

 Ulee( مرت من البحر بهدف ربط ميناء اأويل لهيو

Lheu( وت�سهيل جهود اإعادة الإعمار.
  عمل موؤقت

ا للعمل يف  واأتاح هذا الربنامج منذ اإن�سائه فر�سً

تنظيف وفرز الأنقا�س التي خلفتها اأمواج ت�سونامي 

وركام عمليات الهدم. 

العمر  من  البالغة  مزيناه  عملت  هــوؤلء  ومــن 

وواحــدة من بني  اأطفال  اأم خلم�سة  36 عاًما، وهي 

ال�سكان الفقراء الذين �سردتهم كارثة ت�سونامي، يف 

خمتلف عمليات التنظيف، وقد عملت مع  زميالت 

لها ملدة �سبع �ساعات يومًيا، وكانت حت�سل الواحدة 

منهن على اأجر يومي يبلغ 30.000 روبية اإندوني�سية 

)حوايل ثالثة دولرات اأمريكية( اإىل جانب ح�سول 

كل واحدة منهن على وجبة يف منت�سف اليوم. اإىل 

يومًيا  يعملون  كانوا  ا  �سخ�سً  1475 حــوايل  جانب 

واآت�سيه  اآت�سيه،  بندا  يف  النفايات  اإدارة  برنامج  يف 

بي�سار، واآت�سيه بارات، وناغان راية.

احل�سري،  القطاع  خالل  من  مبا�سرة  غري  اأخــرى 

وبوجه خا�س م�ساريع م�ساندة خدمات البلديات.

النفايات  اإدارة  ا�سرتاتيجية  اإن  البنك  ويقول 

ال�سلبة التي اعتمدتها ال�سلطة الفل�سطينية يف يوليو 

2010 تدرك حجم ما حتقق من اإجنــازات يف هذا 

الدرو�س  وتعك�س  الغربية،  ال�سفة  ب�سمال  القطاع 

ا  اأي�سً تتبنى  اأنها  كما  التجربة.  هذه  من  امل�ستفادة 

حققته  ما  ا�ستدامة  ل�سمان  واإجـــراءات  �سيا�سات 

تلك ال�ستثمارات من نتائج، ويتج�سد ذلك يف و�سع 

العام  القطاعني  بني  ال�سراكات  لت�سجيع  �سيا�سة 

واخلا�س، �سواء يف جمع النفايات والتخل�س منها اأو 

يف حتويل النفايات اإىل موارد ميكن ال�ستفادة منها 

من خالل تطوير برامج لإعادة التدوير واخللط.

ت�صونامي

الــدويل  للبنك  كــان  العربية  ــدول  ال عن  بعيًدا 

ا م�ساركاته العميقة يف ماأ�ساة ت�سونامي عندما  اأي�سً

ارتفاعها  ليبلغ  العاتية  الأمــــواج  مــيــاه  انح�سرت 

ــا خــراًبــا مليئة  34 مــرًتا، وقــد خلفت وراءهـــا اأر�ــسً

وقد  تخيله،  ميكن  ل  نحو  على  والــركــام  بالقتلى 

علت هذا امل�سهد طبقة �سميكة من احلماأة ال�سوداء 

والقاذورات.

والنفايات  القمامة  اإدارة  اأنظمة  تعر�ست  وقد 

ا�ستنقاذ  على  يقت�سر  يكن  مل  التحدي  ولكن 

والأتــربــة  والــركــام  الأخ�ساب  من  الأطــنــان  ماليني 

واملعادن وحتويلها اإىل مواد قابلة لإعادة ال�ستعمال 

من  التخل�س  كيفية  ا  اأي�سً ي�سمل  ولكنه  فح�سب، 

القيام  وينبغي  بيئًيا.  �سليم  نحٍو  على  املتبقية  املواد 

اإن�ساء اأنظمة حديثة  بذلك يف الوقت الذي يتم فيه 

م�ستدامة لإدارة النفايات البلدية.

 مهمة �صعبة

وميثل ذلك الو�سع التحدي الذي واجه برنامج 

النتعا�س من كارثة ت�سونامي واإدارة النفايات والذي 

و�سلت تكلفته اإىل 15.2 مليون دولر، وهو عبارة عن 

 Dinas( سراكة بني اإدارات ال�سحة البيئية املحلية�

الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج   )Kebersihan

حجم النفايات الصلبة ينمو 
أسرع في الصين، التي 

تجاوزت الواليات المتحدة 
كأكبر منتج للنفايات في العالم 

سنة 2004م.
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خصائص هامة.. واعتقادات خاطئة
الحديد والبالتني

تدخل �لعديد من �ملو�د �خلام مثل �حلديد 

�شيار�ت،  من  �ملختلفة  �ل�شناعات  ��شتكمال  يف 

�لبناء..  وعمليات  �ل�شفن،  وهياكل  وطائر�ت، 

»�ل��ذه��ب  ب���  ي�شمى  م��ا  �أو  �ل��ب��ات��ني  وك��ذل��ك 

�الأبي�ش« حيث يعد �الأثمن يف �لعامل.

من  بكثري  �ملعدنني  ير�شد  �لتايل  �لتقرير 

�لتف�شيل.

المجهر
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يتكّون احلديد داخل النجوم العمالقة عند 

بعملية  ت�سمى  عملية  يف  حياتها،  دورة  نهاية 

تندمج  العملية عندما  تبداأ  ال�سيليكون،  احرتاق 

نواة ذرة كال�سيوم م�ستقرة مع نواة ذرة هليوم، 

اأن  وقبل  م�ستقرة،  غري  تيتانيوم  ذرة  لتتكون 

تندمج  للم�ستقرة،  غري  التيتانيوم  ذرة  تتحلل 

غري  كــروم  ذرة  لتتكون  اأخــرى،  هليوم  ذرة  مع 

غري  الــكــروم  ذرة  تتحلل  اأن  قبل  ثم  م�ستقرة، 

لتكوين  اأخــرى،  هليوم  ذرة  مع  تتحد  امل�ستقرة، 

ذرة  تتحلل  اأن  وقبل  م�ستقرة.  غري  حديد  ذرة 

هليوم  ذرة  مــع  تتحد  امل�ستقرة،  غــري  احلــديــد 

اأخرى، لتكوين ذرة نيكل غري م�ستقرة.

ثم تتحلل ذرة النيكل غري امل�ستقرة اإىل ذرة 

اإىل  اأخــرًيا  تتحلل  والتي  م�ستقرة،  غري  كوبالت 

تندمج  ل  وعندئذ   ،56Fe م�ستقرة  حديد  ذرة 

اآخــر،  عن�سر  اأي  مع  امل�ستقرة  احلديد  ذرات 

النجم عندئذ  ويبداأ  النجم،  قلب  بذلك  فت�سكل 

بالتجمد ويتجه لال�ستقرار.

ما هو؟!

يعد احلديد عن�سر كيميائي وفلز، من اأقدم 

وعدده   Fe بالرمز  له  يرمز  املكت�سفة،  املعادن 

الــدوري يف  26. يقع احلديد يف اجلدول  الذري 

الرابعة، وهو عن�سر  والدورة  الثامنة  املجموعة 

�سروري حلياة الإن�سان واحليوان، وكذلك حلياة 

لتكوين  ال�سرورية  العنا�سر  اأحد  كونه  النباتات 

الكلوروفيل، وهو يدخل يف كل �سيء تقريًبا.

يحتل احلديد املركز الرابع من حيث وجود 

قابل  فلز  وهــو  الأر�سية،  الق�سرة  يف  العنا�سر 

الطبيعة  يف  يوجد  ما  وغالًبا  وال�سحب،  للطرق 

و�سبائكه  احلــديــد  ويعترب  اأكا�سيد،  �ــســورة  يف 

الإطــالق،  على  ا�ستخدامًا  املعدنية  املــواد  اأكــرث 

الكيميائية  العنا�سر  اأكــرث  احلديد  ُيعترب  كما 

القوة  تـــوازن  ب�سبب  الإطـــالق  على  ا�ــســتــقــراًرا 

داخل  القوية  النووية  والقوة  الكهرومغناطي�سية 

الأخّف وزنًا ميكنهم من  الذرة، فالعنا�سر  نواة 

خالل الندماج النووي - والعنا�سر الأثقل وزًنا 

من خالل الن�سطار النووي - اأن ي�سبحوا اأقرب 

يف �سفاتهم للحديد، وحتتوي النيازك ال�ساقطة 

ت�سل  قد  الأر�ــس على كميات من احلديد  على 

اإىل 90% من كتلة النيازك.

اأنــه  اإل  ــون،  ــل ال ف�سي  الأ�ــســل  يف  احلــديــد 

الفلزات  اأقوى  ويعد احلديد  الهواء.  يتاأك�سد يف 

عــلــى الإطـــــالق واأكـــرثهـــا اأهــمــيــة لــالأغــرا�ــس 

)اأي  الــ�ــســداأ  مــن  حمايته  �ــســرط  الهند�سية 

عــدة طرق  وهــنــاك  الأكــ�ــســجــني(.  مــع  التفاعل 

على  واأب�سطها  الــ�ــســداأ  مــن  احلــديــد  حلماية 

اأو الرطوبة عن  الإطالق مبنع متا�س الأك�سجني 

احلديد وذلك بتغليف احلديد مبادة عازلة مثل 

ومن  مثاًل،   PVC عوازل  اأو  الأ�سباغ  ا�ستخدام 

ا�ستخدام  حلمايته  امل�ستخدمة  الطرق  اأف�سل 

من  احلديد  حلماية  الكاثودية  احلماية  نظام 

ال�سداأ والتاآكل.

من  ليونة  اأكــرث  النقية  حالته  يف  احلــديــد 

الأملونيوم، لكن يتم زيادة �سالدته باإ�سافة بع�س 

معينة،  بن�سب  كالكربون  ال�سبائكية  العنا�سر 

فيتكون �سبيكة ال�سلب، وهي اأقوى األف مرة من 

احلديد النقي. يرتاوح تكافوؤ احلديد بني )2-( 

تكافوؤه  يكون  حالته  اأ�سهر  يف  اأنــه  اإل  و)6+(، 

)2+( اأو )3+(.

خوا�صه 

للحديد  امليكانيكية  اخلــوا�ــس  تقييم  يتم 

و�ــســبــائــكــه بــا�ــســتــخــدام جمــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

روكويل  واختبار  برينل  اختبار  مثل  الختبارات، 

قوة  واختبار  احلديد،  �سالدة  لقيا�س  وكالهما 

ال�سد وغريها، نتائج هذه الختبارات على احلديد 

احلديد  با�ستخدام  ي�سمح  مبــا  للغاية،  دقيقة 

ملعايرة اأو الربط بني نتائج الختبارات املختلفة، 

نقاء  درجــة  على  الختبارات  تلك  نتائج  وتعتمد 

احلديد:  فبلورات احلديد يف �سورته النقية اأكرث 

اأجــزاء  بع�س  اإ�سافة  ومــع  الأملونيوم،  من  ليونة 

عن�سر  من  احلديد  �سبيكة  وزن  من  املليون  من 

الكربون، فاإنها ت�ساعف من قوة احلديد، وتزداد 

الكربون  بزيادة حمتوى  ب�سرعة  احلديد  �سالدة 

 %0.2 اإىل  ن�سبته  ت�سل  �سبيكة احلديد حتى  يف 

من وزن ال�سبيكة، وبعد ذلك يتزايد مبعدلت اأقل 

وي�سل اإىل الذروة عندما ي�سل حمتوى الكربون 

اإىل 0.6% تقريًبا من وزن ال�سبيكة.

التاآ�صل 

ـــد اأفـــ�ـــســـل مـــثـــال لــظــاهــرة  ــل احلـــدي ــث مي

ثالثة  يف  يوجد  فاحلديد  املــعــادن،  يف  التاآ�سل 

أبرز استخدامات الحديد
احلديد الزهر: ي�ستخدم يف �سناعة الأدوات التي ل تتعر�س لل�سدمات مثل: اأنابيب 

املياه واأنابيب الغاز. 

احلديد املطاوع: وي�ستخدم يف �سنع املغناطي�سيات الكهربائية املوؤقتة امل�ستخدمة يف 

الأجهزة الكهربائية، كما ي�ستخدم يف ق�سبان الت�سليح امل�ستخدمة يف البناء. 

ال�سلب: ي�ستخدم يف �سناعة ال�سفن وق�سبان �سكك احلديد واجل�سور وال�سيارات.
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و   ،)a-8-Fe، y-Fe، Fe( وهي  تاآ�سلية  اأطــوار 

املفتاح  احلــديــد  يف  التاآ�سل  ظــاهــرة  فهم  يعد 

حمددة  خ�سائ�س  ذات  �سلب  �سبائك  لإنــتــاج 

لالأغرا�س املختلفة ،واأولها تكّوًنا عندما يتجمد 

درجة   1538 عند  ال�سائلة  حالته  من  احلديد 

 )a-Fe( فيما يعد الفرييت ،)a-Fe( مئوية هو

درجات  يف  للحديد  ا�ستقرارا  الأكــرث  الطور  هو 

مئوية  درجــة   912 عند  اأمــا  العادية.  احلـــرارة 

احلديد  فيتحول  مــئــويــة،  درجـــة   1400 وحــتــى 

اإىل طور الأو�ستنيت  تدريجًيا من طور الفرييت 

الطور من احلديد يف  )y-Fe(، وي�ستخدم هذا 

ي�ستخدم  والذي  ي�سداأ،  ل  الذي  ال�سلب  اإنتاج 

يف �سناعة اأدوات املائدة وامل�ست�سفيات ومعدات 

ال�سناعات الغذائية.

منتجاته 

نظًرا لنخفا�س تكلفة اإنتاجه وقوته، اأ�سبح 

ا�ستخدامه ل غنى عنه يف التطبيقات الهند�سية 

مثل اأج�سام املاكينات وال�سيارات وهياكل ال�سفن 

والهياكل املعدنية لالأبنية العمالقة، ول ي�ستخدم 

فهو  لذا  جًدا،  لني  لأنه  نظًرا  اخلال�س  احلديد 

�سبائك  وهي  �سبائكه  اأ�سهر  ت�ستخدم  ما  غالًبا 

�سلب.

درجة  اأ�سا�س  على  جتارًيا  احلديد  ي�سنف 

يحتوي  و  به،  ال�سبائكية  العنا�سر  ووفــرة  نقائه 

كــربــون،   %4.5  -  3.5 عــلــى  الــغــفــل  ــد  احلــدي

ويحتوي على كميات خمتلفة من ال�سوائب، مثل 

الكربيت وال�سيليكون والفو�سفور.

قاباًل  نهائًيا  منتًجا  لي�س  الغفل  احلديد   

ــاج  ــت لــلــبــيــع، واإمنـــــا هـــو خــطــوة و�ــســيــطــة يف اإن

احلديد،  خامات  من  وال�سلب  الزهر  احلديد 

2 -4% كربون و1  و احلديد الزهر يحتوي على 

املنغنيز،  من  �سغرية  وكميات  �سيليكون   %6  -

الغفل  احلــديــد  يف  املــوجــودة  ال�سوائب  تــوؤثــر  و 

خ�سائ�س  على  �سلًبا  والف�سفور  الكربيت  مثل 

م�ستوى  اإىل  تخفي�سها  يتم  لذا  النهائي،  املنتج 

بني  ان�سهار  درجــات  العن�سرين  لكال  مقبول، 

اأي  اأقــل من  مئوية، وهي  1150 - 1200 درجــة 

احلديد  �سبائك  يف  الرئي�سيني  العن�سرين  من 

ين�سهران  فاإنهما  لــذا  والــكــربــون(،  )احلــديــد 

اخل�سائ�س  تتاأثر  اأغلبهما.  اإزالة  وي�سهل  اأوًل، 

بالهيئة  كثرًيا،  احلديدية  لل�سبائك  امليكانيكية 

التي يتخذها الكربون يف ال�سبيكة.

الأبي�س«  الزهر  الكربون يف »احلديد  ياأخذ 

 .)Fe3C( احلــديــد  كربيد  اأو  �سمنتيت  �سكل 

يت�سبب هذا املركب اله�س من الكربيدات يف جعل 

لل�سدمات.  مقاوم  الأبي�س غري  الزهر  احلديد 

اأما يف احلديد الزهر الرمادي فيوجد الكربون 

اجلــرافــيــت،  مــن  دقيقة  رقــائــق  �سكل  يف  حـــًرا 

عند  الإجهادات  لرتكز  ه�ًسا  ا  اأي�سً يجعله  مما 

هناك  اجلــرافــيــت.  لرقائق  املدببة  الأطــــراف 

الزهر  هو احلديد  الزهر  اآخر من احلديد  نوع 

املرن، وهو اأحد اأ�سكال احلديد الزهر الرمادي 

املعاجلة باإ�سافة كميات �سئيلة من املاغني�سيوم، 

الرقائقي  ال�سكل  من  اجلرافيت  �سكل  لتحويل 

من  تزيد  والتي  عقيدات،  اأو  كــرات  اأ�سباه  اإىل 

متانة وقوة للمادة.

يــحــتــوي احلـــديـــد املـــطـــاوع عــلــى اأقــــل من 

اأقل  ولكنه  ومــرن،  متني  وهــو  كــربــون،   %0.25

ويتميز  الغفل،  احلديد  من  لالن�سهار  قابلية 

ــطــاوع بــاحــتــوائــه عــلــى بــقــايــا خبث  احلــديــد امل

لل�سداأ من  اأكرث مقاومة  اأنه  كما  املعدن،  داخل 

ي�ستبدل  واأ�سبح  الآن  ا�ستخدامه  قل  ال�سلب، 

اأن  مــن  بالرغم  الــكــربــون،  منخف�س  بال�سلب 

للتاآكل  عر�سة  اأكرث  الكربون  منخف�س  ال�سلب 

جعله  ثمنه  رخ�س  اأن  اإل  املطاوع،  احلديد  من 

اأكرث ا�ستخداًما.

يحتوي  الذي  ال�سلب  هو  الكربوين  ال�سلب 

من  قليلة  كميات  مــع  اأقـــل  اأو  كــربــون   %2 على 

املنغنيز والكربيت والفو�سفور وال�سيليكون، بينما 

ال�سلب ال�سبائكي يحتوي على ن�سب متفاوتة من 

الكربون، ف�ساًل عن املعادن الأخرى، مثل الكروم 

والتنج�سنت  والنيكل  واملوليبدنوم  والفاناديوم 

يف  ال�سبائكية  العنا�سر  حمتوى  يرفع  وغريها، 

هذا النوع من ال�سلب من ثمنه، لذا ل ي�ستخدم 

اإل يف اأغرا�س خا�سة. اأ�سهر �سبائك هذا النوع 

هي �سبائك ال�سلب الذي ل ي�سداأ، اأدخل علماء 

على  التح�سينات  بع�س  الآن  احلديدية  املعادن 

جديًدا  نوًعا  منه  فاأنتجوا  ال�سبائكي،  ال�سلب 

قليل  حمتوى  على  احتوائه  رغــم  بالقوة  ميتاز 

متانة  من  يزيد  مما  ال�سبائكية،  العنا�سر  من 

ال�سلب الناجت وبتكلفة اأقل.

واقية  كمادة  اأحياًنا  احلديد  ي�ستخدم  كما 

بكثري  واأقوى  اأخف  لأنه  املوؤينة،  الإ�سعاعات  من 

وهي  املجال  هذا  يف  مادة  اأ�سهر  من  ميكانيكيا 

عن�سر الر�سا�س.

تعر�سها  وال�سلب  احلديد  �سبائك  يعيب 

ب�سدة لل�سداأ، اإذا مل تكن حممية ب�سكل اأو باآخر. 

الطالء واجللفنة والتخميل والغطاء البال�ستيكي 

احلديد  حلماية  جميعها  ت�ستخدم  طــرق  هــي 

والأك�سجني  املــاء  اإبــعــاد  خــالل  من  ال�سداأ  من 

اأخرى  اأن هناك طريقة  كما  املعدن،  �سطح  عن 

ال�سفن  اأجــ�ــســام  حــمــايــة  يف  غــالــًبــا  ت�ستخدم 

اخلارجية وحماية اأنابيب نقل النفط و�سخانات 

امل�سحى  القطب  با�ستخدام طريقة  املياة، وهي 

اجل�سم  من  بــدًل  ليتاآكل  به  ي�سحى  ــذي  وال به 

الأ�سا�سي.

ماهية البالتني

البالتني عن�سر فلزي نفي�س، اأكرث �سالبة 

مثل  للتكيف  قاباًل  يكون  ويكاد  النحا�س،  من 

�سعفي  ي�ساوي  الــوزن  حيث  من  وهو  الذهب. 

مده�س:  معدن  والــبــالتــني  الر�سا�س.  وزن 

لونه اأبي�س �سارب اإىل الرمادي. ا�سمه م�ستق 

»البيت  وتعني  »بالتا«،  الإ�سبانية  الكلمة  من 

خدمات  يف  عــادة  البالتني  يدخل  ال�سغري«. 

مثل  ــادرة  ن مبعادن  ممتزجة  تكون  ما  غالًبا 

والأوزميوم،  اليريديوم  والروديوم  البالديوم 

وتدعى »املعادن البالتينية«، التي توجد اأحياًنا 

والف�سة  والنحا�س  الــذهــب  مثل  مــعــادن  مــع 

�سكل  على  وذلك  والنيكل،  والكروم  واحلديد 

اكت�سفت  كتل.  اأو  رقــائــق  اأو  �سغرية  حبوب 

يف  مــرة  لأول  الــبــالتــني،  مــن  كــبــرية  كميات 

بداأ  الثامن ع�سر.  القرن  اأمريكا اجلنوبية يف 

اكت�سافه  بعد  البالتني  فــائــدة  ــرون  ي النا�س 

ب�سنوات عديدة. ومما يجعل البالتني مفيًدا، 

واحلــرارة.  والأحما�س  التاأك�سد  يقاوم  كونه 

المجهر
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ـــان الــبــالتــني هــي حـــوايل 1843  فــدرجــة ذوب

درجة مئوية.

يف  هو  البالتني  ل�ستعمال  الرئي�سي  املجال 

لنقاط  ي�ستعمل  اأنــه  كما  املــجــوهــرات.  ت�سنيع 

الكهربائية،  الــدوائــر  متا�س  نقاط  يف  التما�س 

ويف موازين املختربات ويف الأدوات اخلا�سة يف 

ويف  وال�سمامات  للحرارة  الدقيقة  القيا�سات 

الأدوات الكهربائية الدقيقة.

خ�صائ�صه 

ول  ي�سداأ  ل  قــوي  مــعــدن  البالتني  مــعــدن 

البالتني  لأن  للهواء،  تعر�سه  عند  بريقه  يفقد 

الكربيت  مركبات  اأو  الأك�سجني  مع  يتفاعل  ل 

ل  بحيث  القوة  من  اإنــه  كما  بالهواء،  املوجودة 

الفلزات  معظم  تذيب  التي  الأحما�س  فيه  توؤثر 

الأخرى.

ــــــة الــبــالتــني هي  واأفـــ�ـــســـل الـــطـــرق لإذاب

ا�ستخدام خملوط من حم�س النيرتيك وحم�س 

الزرنيخ  الهيدروكلوريك، ويتحد ب�سهولة مع 

والفو�سفور وال�سليكون، وي�سكل البالتني 

ا �سبائك مع معظم الفلزات. اأي�سً

�صناعة ال�صيارات

ت�سنيع  يف  البالتني  دخــول  اأدى 

ال�سيارات اإىل حدوث طفرة ملحوظة 

الأ�سا�سية  املــادة  يعد  حيث  البالتني  اأ�سعار  يف 

من  النوعية  تلك  مواتري  �سناعة  امل�ستخدمة يف 

البالتني  �سوق  اأن  اإىل  وي�سري خرباء  ال�سيارات، 

دولًرا   1725 اإىل  دولر   1500 مــن  ارتــفــعــت 

لالأوقية ب�سورة كبرية ويتجه للزيادة من جراء 

عودة �سركات ال�سيارات الأم الكربي يف ال�سوق 

ال�سيارات  من  الفخمة  الأنواع  لإنتاج  الأمريكية 

ي�ستخدم  والتي  الكبرية  اللرتية  ال�سعات  ذات 

البالتني.

معلومات خاطئة 

يعتقدون  والتجار  النا�س  من  كثرية  ن�سبة 

ملعدن  امل�سابه  املعادن  من  نوع  هو  البالتني  اأن 

والغالبية  وغــريه،  امل�سنع  والق�سدير  الأملنيوم 

اأن  اإل  الأبي�س،  الذهب  با�سم  اإل  يعرفونه  ل 

وا�ستخداماته  له مميزاته  ثمني  البالتني معدن 

ارتفاع  ذلــك  يوؤكد  ما  ولعل  ذكــرهــا،  �سبق  كما 

الفرتة  خــالل  قيا�سية  مناطق  وبلوغه  اأ�سعاره 

املا�سية.

استخدامات البالتين
املختلفة،  بالأحما�س  العينات  لإذابة  الكيميائية  املختربات  يف  البالتني  ي�ستخدم 

ــواح  الأل عمل  يف  ا  اأي�سً البالتني  ي�ستخدم  كما  والتاآكل،  احلــرارة  يقاوم  لأنــه  وذلــك 

والأ�سالك الرقيقة التي ت�ستخدم يف العديد من الأغرا�س.

املجوهرات  �سناعة  يف  ويدخل  النفط،  اأجــزاء  تفكيك  على  البالتني  يعمل  كما 

تاأثره  عدم  اإىل  بالإ�سافة  و�سالبة،  قوة  من  به  يتمتع  ملا  وا�سع  مدى  على 

باملواد املزيلة للربيق، وي�ستخدم البالتني يف �سناعة اأف�سل الأدوات 

املركبات  بع�س  ت�ستخدم  كما  الأ�سنان،  طب  ويف  اجلراحية، 

حــالت  بع�س  عـــالج  يف  للبالتني  احلــاويــة  الكيميائية 

ال�سرطان مثل مركب )�سي�س بالتني( مقرون البالتني.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( اأغ�صط�ض 2012م

Member Activity  - August 2012

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

 Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1588,63512.81%11,719,171,066.0020.90%37,804,031,000.3018.39اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2857,23518.65%21,319,963,552.0016.05%33,149,127,993.2016.12�سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%3727,70315.83%3957,314,087.0011.64%26,487,814,097.3512.88الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4578,56512.59%4805,967,751.009.80%21,546,262,637.2510.48�سامبا كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%6379,4248.25%5604,769,410.007.35%16,410,578,665.157.98 فرن�سي تداول  

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة  
14,667,666,718.207.13%6658,763,253.008.01%5268,9085.85%8HSBC Saudi Arabia Limited

Riyad Capital 6%7369,1458.03%7485,300,802.005.90%13,035,597,295.756.34الريا�س املالية  

7ANB Invest%8276,9826.03%8465,519,865.005.66%11,896,187,190.555.79العربي لالإ�ستثمار   

10%996,2102.09%9210,049,796.002.55%5,961,443,467.202.90فالكم للخدمات املالية  
 Falcom Investment
Company

9AlIstithmar Capital%1096,7762.11%10206,225,337.002.51%4,733,418,476.452.30الإ�ستثمار كابيتال 

11Derayah Financial%1182,6701.80%11148,444,477.001.80%3,953,063,477.451.92دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 13%1255,6711.21%12130,852,145.001.59%2,938,877,316.451.43ال�سعودي الهولندي املالية 

12%1363,1701.37%13116,859,284.001.42%2,654,584,965.651.29�سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

14Aloula Geojit%1433,9560.74%14106,886,032.001.30%2,436,867,996.751.19الأوىل جوجيت للو�ساطة املالية

15%1533,8090.74%1574,798,497.000.91%1,600,079,920.550.78�سركة الإمناء لال�ستثمار 
 Alinma Investment
Company

16Al Nefaie Investment Group%1622,4520.49%1651,214,370.000.62%1,394,560,924.050.68جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

18Jadwa Investment%1911,9060.26%1722,306,727.000.27%828,261,927.050.40جدوى لال�ستثمار  

17Osool Capital%1813,5010.29%1827,365,744.000.33%750,939,485.650.37اأ�سول املالية  

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل
713,158,236.050.35%1939,893,259.000.48%1710,0880.22%19

 Middle East Financial
Investment Company

21Credit Suisse Saudi Arabia%224,6210.10%2010,206,620.000.12%527,937,713.900.26    كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

20EFG_Hermes KSA%216,1340.13%2115,042,368.000.18%510,501,709.150.25 هريمي�س ال�سعودية

 الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
349,374,251.950.17%2217,856,927.000.22%204,5350.10%22Emirates NBD Capital KSA

26%252,4580.05%235,841,726.000.07%318,642,125.550.15دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

24%242,6520.06%246,040,789.000.07%278,104,089.300.14مورغان �ستانلي ال�سعودية  
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

23Muscat Capital%233,4200.07%259,313,415.000.11%224,552,510.850.11بيت م�سقط لالأوراق املالية 

 مرييل لين�س اململكة العربية 

ال�سعودية  
206,443,888.850.10%264,026,138.000.05%262,5960.06%25

 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

27Arbah Capital%281,8800.04%272,307,636.000.03%117,744,852.750.06اأرباح املالية  

28Audi Capital%271,2450.03%283,832,217.000.05%102,649,209.600.05عودة العربية ال�سعودية 

29The Investor for Securities%292500.01%29281,726.000.00%7,820,387.750.00 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

30%3010.00%30500.000.00%4,625.000.00 اخلري كابيتال ال�سعودية 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

205,606,297,155.708,226,415,516.004,596,598Totalاملجموع 
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت( اأغ�صط�ض 2012م

Internet Activity - August  2012

�صركة الو�صاطة

 الرتتيبالن�صبةقيمة التداول
ن�صبة القيمة للع�صو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيب الن�صبةكمية التداوالت

Members Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet
Vol. Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

4AlJazira Capital%1522,43114.41%1,523,309,04724.96%189.34%33,774,254,184.2022.22اجلزيرة كابيتال

 �سركة الراجحي 

للخدمات املالية
21,671,213,091.2514.26%265.37%892,804,80014.63%2629,67617.37%1Al Rajhi Capital

2NCB Capital%3589,63916.27%717,076,11911.75%375.12%19,898,464,627.0013.09  الأهلي كابيتال 

3Samba Capital%4530,84114.64%683,123,28211.19%486.40%18,615,090,543.9512.25 �سامبا كابيتال  

5%5332,5619.17%503,882,7888.26%581.63%13,396,683,672.508.81  فرن�سي تداول 
 Saudi Fransi
Capital

�سركة اإت�س اإ�س بي 

�سي العربية ال�سعودية 

املحدودة 

9,198,493,792.006.05%662.71%400,637,3796.56%6192,3845.31%7
 HSBC Saudi
Arabia Limited

Riyad Capital 6%7254,2137.01%295,703,2134.85%761.63%8,034,361,100.605.29  الريا�س املالية  

8ANB Invest%8172,8264.77%274,293,5674.49%859.88%7,123,116,670.254.69العربي لالإ�ستثمار 

9%994,4532.61%206,683,7413.39%998.29%5,859,553,708.003.86 فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

10Derayah Financial%1074,2512.05%125,418,0972.06%1082.59%3,264,656,490.302.15 دراية املالية

11AlIstithmar Capital%1162,9561.74%117,127,8901.92%1158.19%2,754,512,042.751.81 الإ�ستثمار كابيتال

 الأوىل جوجيت للو�ساطة 

املالية   
2,380,691,884.751.57%1297.69%104,109,2711.71%1232,3850.89%13Aloula Geojit

12%1353,6671.48%91,978,5261.51%1376.21%2,023,085,933.601.33�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

14%1426,9310.74%59,084,0590.97%1469.44%1,111,053,110.450.73  �سركة الإمناء لال�ستثمار  
 Alinma Investment
Company

  ال�سعودي الهولندي 

املالية  
972,690,627.900.64%1533.10%40,015,5810.66%1521,8510.60%15

 Saudi Hollandi
 Capital

 جمموعة النفيعي 

لالإ�ستثمار 
772,999,569.600.51%1655.43%25,921,1460.42%1713,4020.37%16

 Al Nefaie
Investment Group

17Osool Capital%1613,1340.36%26,449,6000.43%1797.15%729,508,468.800.48 اأ�سول املالية  

  بيت م�سقط لالأوراق 

املالية  
184,223,450.650.12%1882.04%7,008,9260.11%182,7840.08%18Muscat Capital

 �سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
106,429,203.950.07%1914.92%4,040,5130.07%191,9890.05%19

 Middle East
 Financial Investment
Company

20Jadwa Investment%207730.02%1,707,4690.03%206.89%57,082,357.050.04   جدوى لال�ستثمار  

الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية 

املحدودة

25,921,989.750.02%217.42%1,135,4850.02%215970.02%21
 Emirates NBD
Capital KSA

23EFG_Hermes KSA%224020.01%877,6990.01%223.99%20,360,490.450.01 هريمي�س ال�سعودية

22Arbah Capital%234310.01%374,4380.01%2313.05%15,367,262.050.01   اأرباح املالية  

 �سركة امل�ستثمر لالأوراق 

املالية
7,147,832.800.00%2491.40%261,9620.00%242290.01%24

 The Investor for
Securities

25%2510.00%5000.00%25100.00%4,625.000.00 اخلري كابيتال ال�سعودية 
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

151,996,966,729.606,103,025,0983,624,807Total املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

ــة لــالأ�ــســهــم  ــي ــال بــلــغــت الــقــيــمــة الإجــم

ال�سعودية خالل  املالية  ال�سوق  املتداولة يف 

مليار   102.80 2012م  اغ�سط�س  �سهر 

عن   )%26.07( قــدره  بانخفا�س  ريــال، 

تداولت �سهر يوليو من العام 2012، والتي 

من  نــفــذت  ـــال،  ري مليار   139.06 كــانــت 

خالل2.30 مليون �سفقة وقد بلغت مبيعات 

بن�سبة  اأي  ريـــال  مليار   96.12 الأفــــراد 

ال�سوق  عمليات  جميع  مــن   )%93.50(

 92.59 بلغت  فقد  الــ�ــســراء  عمليات  اأمــا 

من   )%90.1( بن�سبة  اأي  ـــال  ري مــلــيــار 

بلغت مبيعات  بينما  ال�سوق.  جميع عمليات 

اأي  ريال  مليار   1.94 ال�سعودية  ال�سركات 

عمليات  اأمـــا   )%1.9( ن�سبته  ت�سكل  مــا 

4.51 مليار ريال اأي ما  ال�سراء فقد بلغت 

لل�سناديق  بالن�سبة  اأما   .)%4.4( ن�سبته 

مبيعاتها  اإجــمــايل  بلغ  فقد  ال�ستثمارية 

 )%1.3( ن�سبته  ما  اأي  ريال  مليار   1.30

اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت 2.25 مليار 

يف   )%2.2( ن�سبته  ت�سكل  مــا  اأي  ريـــال 

اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  حني 

 )%0.9( بن�سبة  اأي  ريال  مليون   925.45

 806.43 بــلــغــت  فــقــد  لــلــمــ�ــســرتيــات  اأمــــا 

وقد   )%0.8( ن�سبته  ما  اأي  ريــال  مليون 

املقيمني  العرب  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت 

اأي  ريــال  مليار   1.66 خليجيني(  )الغري 

بلغت  حني  يف   )%1.6( ن�سبته  ت�سكل  ما 

بن�سبة  اأي  ريــال  مليار  م�سرتياتهم1.64 

املقيمني  الأجــانــب  مبيعات  اأمــا   )%1.6(

ن�سبته  مــا  اأي  مليون  بــلــغــت191.94  فقد 

م�سرتياتهم162.90  بلغت  وقد   )%0.2(

مبيعات  اأما   )%0.2( ن�سبته  ما  اأي  مليون 

بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات  عرب  الأجانب 

671.74 مليون ريال اأي ما ن�سبته )%0.7( 

مليون   843.01 بلغت  فقد  امل�سرتيات  اأما 

ريال وهو ما ت�سكل ن�سبته)%0.8(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – أغسطس 2012

 اإح�صائيات التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر  - اأغ�صط�ض2012م

 اجلن�صية  نوع امل�صتثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�صفقات  %  قيمة االأ�صهم املتداولة  % 

93.5% 96,123,523,340.75 95.2% 2,187,467 94.4% 3,882,031,385 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

90.1% 92,587,736,381.10 92.7% 2,130,677 91.9% 3,781,284,677 �سراء

1.9% 1,937,252,611.15 0.8% 17,326 1.9% 76,869,007 بيع

 �سركة 

4.4% 4,506,054,510.80 2.6% 58,802 3.6% 146,208,746 �سراء

1.3% 1,297,538,932.30 0.6% 12,953 1.0% 41,101,559 بيع

  �سندوق ا�ستثماري 

2.2% 2,254,389,937.00 1.1% 25,018 1.8% 73,451,656 �سراء

0.9% 925,449,304.45 0.5% 12,429 .8% 31,943,265 بيع

 اخلليجيني 

0.8% 806,425,709.45 0.5% 11,938 .7% 30,576,586 �سراء

1.6% 1,655,704,730.00 2.4% 55,207 1.5% 60,973,210 بيع

العرب املقيمني )غري اخلليجيني(

1.6% 1,642,626,066.15 2.5% 57,416 1.4% 59,415,034 �سراء

0.2% 191,944,026.45 0.3% 6,283 0.1% 6,140,488 بيع

الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني(

0.2% 162,901,962.20 0.3% 5,935 0.1% 5,210,365 �سراء

0.7% 671,735,632.45 0.3% 6,634 0.3% 14,148,844 بيع

الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة(

0.8% 843,014,011.15 0.4% 8,513 0.4% 17,060,694 �سراء

100.0% 102,803,148,577.85 100.0% 2,298,299 100.0% 4,113,207,758 اإجماليات البيع

100.0% 102,803,148,577.85 100.0% 2,298,299 100.0% 4,113,207,758 اإجماليات ال�صراء
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  102.80 مليار ريال 

2.30 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أغسطس 2012 م
اأغلق  م   2012 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف 

)تداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام  املوؤ�سر 

عند م�ستوى 7،139.01 نقطة، مرتفعًا 260.82 

نقطة ( 3.79%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية العام حتى 

تاريخه فقد حقق عائدًا ايجابيًا قدره %11.24 

)721.28 نقطه(. وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 

م   2012/08/29 يوم  يف  ال�سهر  خالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى 7،139.01 نقطة.

امل�سدرة يف  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

نهاية �سهر اأغ�سط�س 2012 م، 1،418.72 مليار 

ريال اأي ما يعادل 378.33 مليار دولر اأمريكي، 

مقارنة   %3.58 ن�ســــبته  بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   102.80 م،   2012 اأغ�سط�س  ل�سهر 

اأي ما يعادل 27.41 مليار دولر اأمريكي وذلك 

ال�سهر  عن   %26.07 ن�ســــبته  بلغت  باإنخفا�س 

ال�سابق.

ــة*  ــداول ــهــم املــت ــغ اإجـــمـــايل عـــدد الأ�ــس وبــل

�ســــهم  مليار   4.11 م،   2012 اأغ�سط�س  ل�سهر 

خالل  تــداولــهــا  مت  �سهم  مليار   6.64 مقابل 

ن�ســــبته  بلغت  باإنخفا�س  وذلك  ال�سابق،  ال�سهر 

.%38.03

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما 

مليون   2.30 بلغ  فقد  م،   2012 اأغ�سط�س  �سهر 

تنفيذها  �سفقة مت  مليون   3.37 مقابـــل  �سفقة 

باإنخفا�س  وذلــك   م،   2012 يوليو  �سهر  خــالل 

بلغت ن�ســــبته %31.87.

• بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر اأغ�سط�س 2012،16 يومًا 
 مقابل 23 يومًا خالل �سهر يوليو 2012 م.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.

Sponsored by: ملخص السوق - الشهري

اأداء موؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices

ن�صبة التغري  للعام حتى تاريخه  يوليو - 2012 م اأغ�صط�ض - 2012 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % July  - 2012 August  - 2012

Banks & Financial Services 9.38% 2.32% 15,587.09 15,949.04 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -0.90% 2.31% 6,037.66 6,177.04 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 13.89% 1.48% 5,988.65 6,077.03 الأ�سمنت

Retail 15.39% 5.29% 7,095.77 7,471.40 التجزئة

Energy & Utilities -3.55% 2.35% 4,689.31 4,799.66 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 17.68% 5.39% 6,490.36 6,840.44 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 29.09% 6.52% 2,022.01 2,153.89 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 40.85% 10.31% 1,272.63 1,403.78 التاأمني

Multi-Investment 21.11% 11.61% 2,990.81 3,338.18 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 16.68% 5.40% 6,106.42 6,436.14 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -4.81% 5.76% 2,937.81 3,106.96 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 37.11% 7.55% 3,448.72 3,709.08 التطوير العقاري

Transport 64.54% 8.45% 4,372.74 4,742.39 النقل

Media & Publishing 44.61% 5.14% 2,955.76 3,107.58 الإعالم والن�سر

Hotel & Tourism 23.62% 0.36% 7,397.73 7,424.68 الفنادق وال�سياحة
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأغ�صط�ض 2012 م مع �صهر يوليو 2012 م

Comparing Trading Information for August 2012 with July 2012

Trading Information
ن�صبة التغري July  يوليو August  اأغ�صط�ض

معلومات التداول

Change % 2012 2012

Transactions -31.87% 3,373,292 2,298,299 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -38.03% 6,637,475,690 4,113,207,758 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) -26.07% 139,061,832,067.85 102,803,148,577.85 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 23 16 عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -2.06% 146,665 143,644 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -10.92% 288,585,900 257,075,485 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 6.27% 6,046,166,612 6,425,196,786 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 3.58% 1,369.63 1,418.72 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 3.79% 6,878.19 7,139.01 )املوؤ�سر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات

مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأغ�صط�ض 2012 م مع �صهر اأغ�صط�ض 2011 م

Comparing Trading Information for August 2012 with August 2011

Trading Information
ن�صبة التغري August  اأغ�صط�ض August  اأغ�صط�ض

معلومات التداول

Change % 2011 2012

Transactions 85.47% 1,239,176 2,298,299 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 84.33% 2,231,489,799 4,113,207,758 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) 96.12% 52,419,587,788.80 102,803,148,577.85 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 18 16   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 108.65% 68,843 143,644 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 107.37% 123,971,656 257,075,485 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 120.63% 2,912,199,322 6,425,196,786 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 19.14% 1,190.80 1,418.72 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 19.40% 5,979.30 7,139.01  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات

تداول االأ�صهم ح�صب القطاعات - اأغ�صط�ض 2012 م

   Sectoral Activities - August  2012

Sector
الن�صبة اىل االإجماىل قيمه االأ�صهم املتداولة الن�صبه اىل االإجماىل الن�صبه اىل االإجماىل االأ�صهم املتداولة ال�صفقات املنفذة

القطاعات

To Market% )Value Traded )SR To Market % Shares Traded To Market % Transactions

Banks & F. Services 5.29% 5,433,743,447.65 7.36% 302,692,929 2.93% 67,384 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 11.82% 12,151,732,863.55 10.82% 445,228,771 8.78% 201,751 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.40% 2,470,232,703.55 2.23% 91,735,691 2.49% 57,211 الأ�سمنت

Retail 1.99% 2,048,892,530.00 1.75% 72,041,044 2.47% 56,772 التجزئة

Energy & Utilities 0.70% 724,520,576.20 1.31% 53,761,165 0.37% 8,445 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.71% 6,898,721,684.10 4.82% 198,453,070 7.34% 168,631 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 12.56% 12,908,600,563.90 16.96% 697,502,224 10.21% 234,763 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 34.18% 35,139,242,476.45 19.61% 806,704,051 41.56% 955,259 التاأمني

Multi-Investment 4.57% 4,699,728,282.55 5.26% 216,286,711 5.71% 131,165 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 3.22% 3,309,974,612.30 2.01% 82,870,704 3.75% 86,203 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 3.05% 3,131,798,597.10 3.44% 141,632,362 4.00% 91,896 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 9.54% 9,805,863,336.75 21.17% 870,952,316 6.54% 150,262 التطوير العقاري

Transport 2.67% 2,749,010,912.65 2.47% 101,594,483 2.34% 53,687 النقل

Media & Publishing 0.43% 445,114,575.05 0.30% 12,181,927 0.56% 12,956 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.86% 885,971,416.05 0.48% 19,570,310 0.95% 21,914 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 102,803,148,577.85 100.00% 4,113,207,758 100.00% 2,298,299 الإجمايل
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Market Summary - Monthly

ال�صركات االأكرث ارتفاًعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اأغ�صط�ض 2012 م مع يوليو 2012 م(

Top Gainers )Comparing Close Price of August  2012 with July 2012)

Company
ن�صبة التغري

2012/07/31 2012/08/29 ال�صركة

Change %

Amana Insurance 57.30% 111.25 175.00 اأمانة للتاأمني

AICC 41.52% 27.70 39.20 التاأمني العربية

SPPC 39.86% 27.60 38.60 طباعة وتغليف

Al Baha 35.66% 18.65 25.30 الباحة

ALLIANZ SF 25.54% 69.50 87.25 اليانز�س اإ�س اإف

ا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اأغ�صط�ض 2012 م مع يوليو 2012 م( ال�صركات االأكرث انخفا�صً

Top Losers )Comparing Close Price of August  2012 with July 2012)

Company
ن�صبة التغري

2012/07/31 2012/08/29 ال�صركة

Change %

Saudi Export -11.55% 62.75 55.50 ال�سادرات

Walaa Insurance -9.55% 33.50 30.30 ولء للتاأمني

Tihama -8.43% 103.75 95.00 تهامة لالإعالن

SAFCO -6.38% 199.75 187.00 �سافكو

WAFA Insuarnce -5.63% 48.00 45.30 وفاء للتاأمني
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 Market Activity - August 2012    تداول االأ�صهم - اأغ�صط�ض 2012 م

Banks & Financial Services
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 262,999,254.60 12,012,787 1,568 الريا�س

AlJazira 208,740,457.95 7,555,203 3,862 اجلزيرة

Saudi Investment 26,149,220.20 1,588,293 851 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 29,773,332.60 1,080,837 629 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 96,116,422.40 2,997,047 1,308 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 64,282,705.80 1,954,909 1,005 �سـاب

Arab National 41,524,494.20 1,427,213 764 العربي الوطني

SAMBA 92,032,586.00 1,934,157 1,280 �سامبا

Al Rajhi 946,698,809.00 12,854,184 9,926 الراجحي

AL Bilad 307,847,218.30 10,287,415 6,510 البالد

Alinma 3,357,578,946.60 249,000,884 39,681 الإمناء

Total 5,433,743,447.65 302,692,929 67,384 اإجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 502,688,348.65 33,387,768 13,336 كيمانول

Petrochem 416,553,903.10 19,394,457 6,659 برتوكيم

SABIC 4,889,349,185.75 53,257,926 58,221 �سابك

SAFCO 437,220,515.25 2,296,927 4,933 �سافكو

Industrialization 293,206,187.30 8,855,355 3,014 الت�سنيع

Alujain 222,721,266.05 13,772,979 7,345 اللجني

Nama Chemicals 2,928,986,498.00 181,717,940 58,356 مناء للكيماويات

SIIG 165,298,495.00 7,246,114 2,160 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 584,071,626.00 41,746,129 11,884 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 471,021,801.30 10,001,108 5,342 ين�ساب

Sipchem 166,972,002.40 8,719,515 4,806 �سبكيم العاملية

Advanced 171,884,105.30 6,641,125 3,680 املتقدمة

Saudi Kayan 609,959,455.60 42,895,971 12,890 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 291,799,473.85 15,295,457 9,125 برتو رابغ

Total 12,151,732,863.55 445,228,771 201,751 اإجمايل القطاع

Cement
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

االأ�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 354,441,751.55 18,570,789 11,938 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 921,160,441.80 41,850,017 24,176 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 160,781,451.00 3,025,428 2,495 الأ�سمنت العربية

Yamamah Cement 113,705,403.10 2,441,115 1,861 اأ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 161,279,421.50 1,772,175 1,087 اأ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 179,876,275.75 2,304,571 3,094 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 83,283,929.00 817,422 636 اأ�سمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 87,086,636.50 1,130,546 1,084 اأ�سمنت ينبع

Eastern Cement 67,337,705.75 1,282,325 1,040 اأ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 56,522,071.80 2,264,674 1,872 اأ�سمنت تبوك

Jouf Cement 284,757,615.80 16,276,629 7,928 اأ�سمنت اجلوف

Total 2,470,232,703.55 91,735,691 57,211 اإجمايل القطاع

Retail
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 71,378,898.50 794,919 1,926 اأ�سواق العثيم

Mouwasat 67,527,393.05 1,322,510 2,082 املوا�ساة

Extra 49,700,276.75 548,693 1,563 اإك�سرتا

SASCO 170,435,702.65 9,122,121 5,416 خدمات ال�سيارات

ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري
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 Market Activity - August 2012    تداول االأ�صهم - اأغ�صط�ض 2012 م

Thim›ar 847,055,310.30 28,151,563 23,904 ثمار

Fitaihi Group 366,991,628.95 23,587,762 11,210 جمموعة فتيحي

Jarir 121,126,193.25 792,873 1,251 جرير

Aldrees 168,302,576.60 4,667,624 4,465 الدري�س

AlHokair 120,929,439.25 1,285,696 2,509 احلكري

Alkhaleej Trng 65,445,110.70 1,767,283 2,446 اخلليج للتدريب

Total 2,048,892,530.00 72,041,044 56,772 اإجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 64,245,302.10 3,000,723 2,179 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 660,275,274.10 50,760,442 6,266 كهرباء ال�سعودية

Total 724,520,576.20 53,761,165 8,445 اإجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 255,673,420.60 6,719,197 3,900 جمموعة �سافول

Food 526,373,401.40 19,237,617 14,283 الغذائية

SADAFCO 30,777,481.25 501,070 1,008 �سدافكو

Almarai 695,399,531.00 10,543,828 11,088 املراعي

Anaam Holding 1,191,698,456.00 16,298,409 22,054 اأنعام القاب�سة

H B 126,945,350.80 2,938,497 5,526 حلواين اإخوان

Herfy Foods 30,909,203.50 319,889 838 هريف لالأغذية

Catering 343,416,024.75 4,687,366 11,117 التموين

NADEC 103,868,607.80 3,320,716 3,007 نادك

Qassim Agriculture 1,197,777,381.50 57,222,509 28,666 الق�سيم الزراعية

Tabuk Agriculture 330,457,187.00 11,194,472 9,703 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 905,616,327.10 28,300,542 26,486 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 707,489,603.75 12,901,063 17,457 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 56,716,333.90 1,461,554 1,402 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 395,603,373.75 22,806,341.00 12,096.00 جازان للتنمية

Total 6,898,721,684.10 198,453,070 168,631 اإجمايل القطاع  

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

االت�صاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 642,568,061.70 16,276,522 6,630 الت�سالت

Etihad Etisalat 750,838,478.50 11,206,658 5,459 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 4,334,818,847.75 353,068,158 69,714 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 2,553,376,835.25 160,669,544 58,672 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela 4,626,998,340.70 156,281,342 94,288  املتكاملة

Total 12,908,600,563.90 697,502,224 234,763 اإجمايل القطاع

Insurance
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 176,182,595.70 4,107,376 5,423 التعاونية

Malath Insurance 633,109,735.90 25,515,310 20,394 مالذ للتاأمني

MEDGULF 312,896,232.20 12,476,897 9,758 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 702,523,974.75 8,683,561 17,099 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 554,961,003.20 11,161,598 16,263 �سالمة

Walaa Insurance 1,215,233,786.80 38,740,330 35,989 ولء للتاأمني

Arabian Shield 629,870,373.80 17,299,623 18,486 الدرع العربي

SABB Takaful 742,299,233.10 20,829,140 21,647 �ساب تكافل

SANAD 791,769,183.00 29,411,147 24,933 �سند

SAICO 1,074,142,405.70 18,606,735 31,262 �سايكو

Sponsored by: 
Market Summary - Monthly
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 Market Activity - August 2012    تداول االأ�صهم - اأغ�صط�ض 2012 م

WAFA Insurance 838,047,850.75 18,387,705 25,771 وفاء للتاأمني

Gulf Union 1,190,170,592.45 43,940,887 29,455 احتاد اخلليج

ATC 597,837,735.00 9,326,167 15,564 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 1,009,507,282.80 19,942,567 26,947 الأهلية

 ACIG 2,523,852,730.75 41,779,635 73,567 اأ�سيج

AICC 1,833,119,964.90 49,862,967 46,616 التاأمني العربية

Trade Union 462,723,220.60 16,612,299 14,281 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 692,468,263.40 22,224,469 19,578 ال�سقر للتاأمني

U C A 571,431,375.40 15,572,283 16,186 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,050,831,270.65 82,037,443 23,012 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 453,378,476.95 17,676,479 15,064 بوبا العربية

Weqaya Takaful 738,275,989.40 18,549,257 20,583 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 436,571,596.25 7,535,224 11,427 تكافل الراجحي

ACE 667,304,111.25 4,104,710 22,116 اي�س

AXA - Cooperative 626,996,729.40 15,650,524 21,199 اك�سا - التعاونية

Gulf General 859,142,156.50 17,794,123 24,898 اخلليجية العامة

Buruj 910,607,633.75 14,629,631 23,833 بروج

Al Alamiya 1,419,212,185.50 22,834,905 37,873 العاملية

Solidarity 1,483,041,687.60 52,973,761 34,821 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 1,013,462,818.75 9,374,516 29,741 الوطنية

Amana Insurance 1,134,638,523.50 8,471,565 38,595 امانة للتامني

 Enaya 3,550,617,756.25 63,911,756 88,936 عناية

 Alinma Tokio M. 4,243,014,000.50 46,679,461 93,942 الإمناء طوكيو م

Total 35,139,242,476.45 806,704,051 955,259 اإجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

�صركات اال�صتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 861,798,172.25 13,624,667 21,097 امل�سايف

Saudi Advanced 565,553,957.40 29,584,023 15,601 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 601,650,439.35 39,189,007 17,083 الأح�ساء للتنمية

SISCO 467,762,111.90 30,882,788 13,236 �سي�سكو

Assir 322,935,964.65 19,313,471 7,720 ع�سري

Al Baha 1,754,718,549.05 73,704,365 52,947 الباحة

kingdom 125,309,087.95 9,988,390 3,481 اململكة

Total 4,699,728,282.55 216,286,711 131,165 اإجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

اال�صتثمار ال�صناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 270,013,631.50 5,637,696.00 8,956.00 تكوين

BCI 155,924,675.50 5,155,940.00 5,749.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 295,780,527.80 9,177,098 5,381 معادن

Astra Indust 72,887,024.50 1,850,843 2,635 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 144,780,827.20 6,094,568 4,609 جمموعة ال�سريع

Shaker 88,271,365.50 1,248,564 1,487 �ساكر

 Pharmaceutical 49,158,517.50 1,112,999 1,139 الدوائية

Glass 63,670,256.70 2,225,881 2,026 زجاج

FIPCO 580,001,788.40 13,444,473 15,475 فيبكو

Maadaniyah 331,852,111.40 11,832,719 9,458 معدنية

Saudi Chemical 157,129,276.80 4,003,461 2,581 الكيميائية ال�سعودية

SPM 55,017,902.00 1,679,446 2,142 �سناعة الورق

AlAbdullatif 100,665,855.00 3,550,429 2,610 العبداللطيف

Saudi Export 944,820,852.50 15,856,587 21,955 ال�سادرات

Total 3,309,974,612.30 82,870,704.00 86,203.00 اإجمايل القطاع

ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري
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Building & Construction
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الت�صييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 190,038,392.20 4,934,342 5,344 اأ�سالك

** MMG 0 0 0 ** جمموعة املعجل

SSP 125,733,690.50 5,302,744 4,793 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 145,864,376.00 4,508,885 4,855 اخل�سري

Ceramic 133,326,416.50 1,527,060 3,256 اخلزف

Gypsum 101,734,792.30 3,445,284 3,740 اجلب�س

Cables 460,422,834.70 28,903,673 12,656 الكابالت

Saudi Industrial 853,897,228.10 46,160,251 23,833 �سدق

Amiantit 156,375,106.30 9,913,802 3,967 اميانتيت

Pipes 161,160,620.05 7,088,531 4,408 اأنابيب

Zamil Industrial 32,778,721.30 1,090,994 879 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 67,768,778.15 2,729,867 2,492 البابطني

SVCP 187,210,119.50 3,098,370 4,457 الفخارية

MESC 418,861,352.30 20,026,941 13,523 م�سك

Red Sea 96,626,169.20 2,901,618 3,693 البحر الأحمر

Total 3,131,798,597.10 141,632,362 91,896 اإجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 64,578,344.50 2,376,735 1,204 العقارية

Taiba 56,349,538.55 2,529,170 1,361 طيبة لال�ستثمار

Makkah 32,144,389.90 802,564 1,008 مكة لالإن�ساء

Arriyadh Development 228,195,185.10 10,404,026 5,575 التعمري

Emaar E .C 2,187,329,570.85 220,977,928 34,724 اإعمار

Jabal Omar 563,993,505.85 28,271,808 11,163 جبل عمر

Dar Al Arkan 4,705,787,088.95 497,953,010 61,142 دار الأركان

KEC 1,967,485,713.05 107,637,075 34,085 مدينة املعرفة

Total 9,805,863,336.75 870,952,316 150,262 اإجمايل القطاع

Transport
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 543,221,052.75 30,168,184 10,353 البحري

SAPTCO 851,404,294.50 53,028,404 17,731 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,302,515,158.25 17,364,521 24,327 مربد

Budget Saudi 51,870,407.15 1,033,374 1,276 بدجت ال�سعودية

Total 2,749,010,912.65 101,594,483 53,687 اإجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الإعالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 129,492,383 1,356,935 3,568 تهامة لالإعالن

SRMG 118,430,593 4,686,817 4,243 الأبحاث والت�سويق

SPPC 197,191,599 6,138,175 5,145 طباعة وتغليف

Total 445,114,575.05 12,181,927 12,956 اإجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 443,732,925.75 6,568,248 9,100 الطيار

Hotels 87,954,618.90 3,122,550 2,694 الفنادق

Shams 354,283,871.40 9,879,512 10,120 �سم�س

Total 885,971,416.05 19,570,310 21,914 اإجمايل القطاع

 Market 102,803,148,577.85 4,113,207,758 2,298,299 اإجمايل ال�صوق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012

Sponsored by: 
Market Summary - Monthly
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FINANCIAL INDICATORS - 29/08/2012 املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 29/08/2012 م

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.25 20.65 1.13 2.26 10.29 1,500.000 34,875.00 30,971.30 3,388.08 الريا�س

AlJazira 28.40 16.02 1.77 1.49 19.00 300.000 8,520.00 4,806.97 448.40 اجلزيرة

Saudi Investment 16.70 15.89 1.05 1.32 12.66 550.000 9,185.00 8,740.84 725.67 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 27.60 19.32 1.43 2.90 9.50 396.900 10,954.44 7,666.14 1,152.96 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 32.90 23.62 1.39 3.28 10.03 904.018 29,742.19 21,351.86 2,966.66 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 32.70 18.46 1.77 3.05 10.71 1,000.000 32,700.00 18,460.29 3,054.63 �سـاب

Arab National 28.50 20.22 1.41 2.66 10.72 850.000 24,225.00 17,183.51 2,260.55 العربي الوطني

SAMBA 48.10 32.40 1.48 4.87 9.88 900.000 43,290.00 29,158.88 4,380.58 �سامبا

Al Rajhi 73.75 23.12 3.19 5.29 13.93 1,500.000 110,625.00 34,677.87 7,939.25 الراجحي

AL Bilad 30.80 13.63 2.26 2.86 10.78 300.000 9,240.00 4,089.20 857.51 البالد

Alinma 13.75 10.82 1.27 0.39 35.07 1,500.000 20,625.00 16,232.98 588.09 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 19.93 1.73 2.86 12.03 9,700.918 333,981.63 193,339.82 27,762.38
اإجمايل قطاع امل�سارف

واخلدمات املالية

CHEMANOL 15.65 12.72 1.23 0.84 18.68 120.600 1,887.39 1,533.70 101.04 كيمانول

Petrochem 22.90 9.57 2.39 -0.21 (M)  (س) 480.000 10,992.00 4,593.05 -99.00 برتوكيم

SABIC 92.00 47.20 1.95 8.67 10.62 3,000.000 276,000.00 141,595.30 25,996.95 �سابك

SAFCO 187.00 32.12 5.82 16.23 11.52 250.000 46,750.00 8,030.59 4,058.05 �سافكو

Industrialization 33.60 16.88 1.99 3.55 9.47 668.914 22,475.52 11,288.19 2,373.65 الت�سنيع

Alujain 16.75 8.47 1.98 0.32 52.83 69.200 1,159.10 585.80 21.94 اللجني

Nama Chemicals 17.05 10.66 1.60 -0.795 (M)  (س) 128.520 2,191.27 1,369.93 -102.12 مناء للكيماويات

SIIG 23.35 12.96 1.80 1.00 23.36 450.000 10,507.50 5,832.91 449.80 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 14.25 12.11 1.18 0.45 31.44 438.795 6,252.83 5,314.06 198.89 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 46.60 21.13 2.21 5.09 9.16 562.500 26,212.50 11,884.69 2,862.69 ين�ساب

Sipchem 19.65 14.93 1.32 1.93 10.19 366.667 7,205.00 5,474.85 707.31 �سبكيم العاملية

Advanced 28.00 11.16 2.51 2.055 13.62 163.995 4,591.86 1,830.83 337.06 املتقدمة

Saudi Kayan 14.45 9.88 1.46 -0.42 (M)  (س) 1,500.000 21,675.00 14,812.86 -625.35 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 19.90 9.24 2.15 -0.25 (M)  (س) 876.000 17,432.40 8,098.03 -218.77 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 24.49 2.05 3.97 10.86 9,075.191 455,332.36 222,244.78 36,062.11
اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية

HCC 21.20 9.43 2.25 -0.36 (M)  (س) 97.900 2,075.48 923.14 -35.39 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 22.35 10.65 2.10 1.32 16.92 170.000 3,799.50 1,811.33 224.52 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 54.75 34.37 1.59 5.00 10.96 80.000 4,380.00 2,749.97 399.66 الأ�سمنت العربية

Yamamah Cement 47.30 16.04 2.95 4.08 11.59 202.500 9,578.25 3,248.84 826.72 اأ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 89.50 17.46 5.13 6.69 13.38 153.000 13,693.50 2,671.86 1,023.35 اأ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 77.00 21.64 3.56 6.31 12.19 90.000 6,930.00 1,947.70 568.29 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 106.00 19.31 5.49 6.98 15.19 140.000 14,840.00 2,703.61 976.84 ااأ�سمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 77.00 28.02 2.75 6.08 12.66 105.000 8,085.00 2,941.81 638.63 اأ�سمنت ينبع

Eastern Cement 53.00 24.09 2.20 4.51 11.75 86.000 4,558.00 2,071.62 387.80 اأ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 24.65 12.95 1.90 1.76 13.98 90.000 2,218.50 1,165.15 158.69 اأ�سمنت تبوك

Jouf Cement 18.05 10.33 1.75 0.65 27.94 130.000 2,346.50 1,343.03 83.97 اأ�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 17.54 3.08 3.91 13.32 1,344.400 72,504.73 23,578.04 5,253.07 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 92.50 26.75 3.46 6.36 14.54 22.500 2,081.25 601.85 143.09 اأ�سواق العثيم

Mouwasat 52.25 13.74 3.80 3.24 16.12 50.000 2,612.50 687.13 162.02 املوا�ساة

Extra 92.00 16.09 5.72 5.82 15.80 24.000 2,208.00 386.07 139.72 اإك�سرتا

SASCO 18.85 12.23 1.54 1.27 14.85 45.000 848.25 550.38 57.12 خدمات ال�سيارات
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Thim›ar 30.90 3.53 8.76 1.08 28.70 10.000 309.00 35.27 10.77 ثمار

Fitaihi Group 16.05 11.39 1.41 -0.72 (M)  (س) 55.000 882.75 626.72 -39.85 جمموعة فتيحي

Jarir 157.50 15.83 9.95 9.15 17.22 60.000 9,450.00 949.78 548.91 جرير

Aldrees 37.20 14.39 2.59 3.16 11.77 30.000 1,116.00 431.60 94.79 الدري�س

AlHokair 91.25 21.76 4.19 6.95 13.13 70.000 6,387.50 1,523.10 486.59  احلكري 

Alkhaleej Trng 37.70 13.12 2.87 2.36 15.95 25.000 942.50 327.96 59.08 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.63 4.39 4.25 15.25 391.500 26,837.75 6,119.84 1,662.23 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 22.15 14.14 1.57 1.94 11.41 75.000 1,661.25 1,060.25 145.55 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.15 12.54 1.05 0.58 22.48 4,166.594 54,790.71 52,258.00 2,437.17 كهرباء ال�سعودية

Total Energy
& Utilities Sector

- 12.57 1.06 0.61 21.86 4,241.594 56,451.96 53,318.24 2,582.72
اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 38.00 15.91 2.39 2.78 13.67 500.000 19,000.00 7,952.59 1,390.11 جمموعة �سافول

Food 28.60 10.45 2.74 0.38 74.97 20.000 572.00 209.05 7.63 الغذائية

SADAFCO 62.25 22.05 2.82 4.83 12.90 32.500 2,023.13 716.78 156.87  �سدافكو

Almarai 72.00 17.16 4.20 3.34 21.54 400.000 28,800.00 6,865.06 1,336.88 املراعي

Anaam Holding 73.50 12.55 5.86 1.01 72.92 10.900 801.15 136.82 10.99 اأنعام القاب�سة

 H B 43.50 18.10 2.40 2.67 16.27 28.571 1,242.86 517.13 76.38 حلواين اإخوان

Herfy Foods 99.75 16.09 6.20 5.49 18.17 30.000 2,992.50 482.72 164.66 هريف لالأغذية

Catering 71.75 13.29 5.40 5.60 12.81 82.000 5,883.50 1,089.61 459.30 التموين

NADEC 32.00 17.77 1.80 1.67 19.21 60.000 1,920.00 1,065.95 99.95 نادك

Qassim Agriculture 20.60 7.48 2.75 -0.10 (M)  (س) 50.000 1,030.00 374.10 -5.22 الق�سيم الزراعية

Tabuk Agriculture 30.90 18.81 1.64 1.27 24.37 20.000 618.00 376.20 25.36 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 33.90 7.14 4.75 -0.69 (M)  (س) 53.538 1,814.92 382.42 -36.88 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 55.50 9.41 5.90 -1.10 (M)  (س) 7.500 416.25 70.54 -8.21 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 39.30 23.00 1.71 3.66 10.75 25.000 982.50 575.08 91.41 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعية *

Jazan Development 17.50 10.32 1.69 -1.35 (M)  (س) 50.000 875.00 516.25 -67.30 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries

- 15.51 3.25 2.69 16.97 1,375.009 69,320.55 21,330.29 3,701.91
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�سناعات الغذائية

STC 40.70 25.08 1.62 4.38 9.28 2,000.000 81,400.00 50,161.05 8,769.36 الت�سالت

Etihad Etisalat 70.00 27.02 2.59 7.93 8.83 700.000 49,000.00 18,916.83 5,549.86 احتاد ات�سالت

Zain KSA 12.55 3.26 3.85 -1.63 (M)  (س) 1,080.100 13,555.26 3,525.22 -1,758.90 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 15.90 - - -0.16 (M)  (س) 157.500 2,504.25 1,094.94 -25.90 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 30.40 9.38 3.24 -0.40 (M)  (س) 100.000 3,040.00 938.48 -39.89 املتكاملة

Total Telecomm.
& Information Tech. Sector

- 18.49 2.00 3.09 9.11 4,037.600 149,499.51 74,636.53 12,494.54
اإجمايل قطاع الت�سالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 43.90 24.61 1.78 4.65 9.44 75.000 3,292.50 1,845.72 348.93 التعاونية

Malath Insurance 24.75 10.52 2.35 1.19 20.85 30.000 742.50 315.60 35.61 مالذ للتاأمني

MEDGULF 26.00 13.05 1.99 2.70 9.61 80.000 2,080.00 1,043.77 216.39 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 87.25 8.10 10.77 0.39 222.21 20.000 1,745.00 161.98 7.85 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 48.30 7.52 6.42 -0.84 (M)  (س) 10.000 483.00 75.18 -8.45 �سالمة

Walaa Insurance 30.30 8.11 3.74 1.032 29.35 20.000 606.00 162.24 20.65 ولء للتاأمني

Arabian Shield 41.10 11.59 3.55 0.37 111.70 20.000 822.00 231.80 7.36 الدرع العربي

SABB Takaful 36.00 9.70 3.71 0.39 91.70 34.000 1,224.00 329.80 13.35 �ساب تكافل

SANAD 26.70 5.14 5.19 -0.42 (M)  (س) 20.000 534.00 102.80 -8.31 �سند

SAICO 60.50 7.02 8.62 1.39 43.49 10.000 605.00 70.18 13.91 �سايكو
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WAFA Insurance 45.30 4.27 10.61 -0.55 (M)  (س) 10.000 453.00 42.69 -5.47 وفا للتاأمني

 Gulf Union 25.90 6.59 3.93 -2.880 (M)  (س) 22.000 569.80 145.01 -63.35 اإحتاد اخلليج

ATC 64.50 8.03 8.03 -0.21 (M)  (س) 16.667 1,075.00 133.91 -3.56 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 49.30 3.41 14.46 0.35 139.66 10.000 493.00 34.09 3.53 الأهلية

ACIG 55.75 1.30 43.05 -0.88 (M)  (س) 10.000 557.50 12.95 -8.77 اأ�سيج

AICC 39.20 9.10 4.31 0.91 43.16 20.000 784.00 181.90 18.16 التاأمني العربية

Trade Union 28.90 11.86 2.44 0.02 1815.33 25.000 722.50 296.40 0.40 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 32.70 13.51 2.42 1.84 17.73 20.000 654.00 270.20 36.88 ال�سقر للتاأمني

U C A 38.30 15.83 2.42 2.42 15.80 20.000 766.00 316.52 48.49 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.85 9.31 1.38 -0.117 (M)  (س) 100.000 1,285.00 931.02 -11.72 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 26.00 12.80 2.03 2.55 10.19 40.000 1,040.00 511.83 102.08 بوبا العربية

Weqaya Takaful 40.60 6.01 6.75 -1.98 (M)  (س) 20.000 812.00 120.23 -39.54 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 58.50 5.20 11.24 -0.93 (M)  (س) 20.000 1,170.00 104.08 -18.59 تكافل الراجحي 

ACE 153.00 15.02 10.18 1.86 82.33 10.000 1,530.00 150.22 18.58 اي�س

AXA - Cooperative 41.00 8.79 4.67 -0.46 (M)  (س) 20.000 820.00 175.76 -9.19 اك�سا - التعاونية

Gulf General 50.25 8.28 6.07 -0.91 (M)  (س) 20.000 1,005.00 165.58 -18.13 اخلليجية العامة

Buruj 61.75 6.40 9.65 -0.88 (M)  (س) 13.000 802.75 83.23 -11.39 بروج للتامني

Al Alamiyah 62.00 6.87 9.02 -0.34 (M)  (س) 20.000 1,240.00 137.43 -6.78 العاملية

Solidarity 28.90 8.32 3.47 -0.41 (M)  (س) 55.500 1,603.95 461.80 -22.67 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 108.25 8.58 12.61 0.55 196.78 10.000 1,082.50 85.82 5.50 الوطنية

Amana Insurance 175.00 7.62 22.97 -0.49 (M)  (س) 32.000 5,600.00 243.82 -15.59 اأمانة للتاأمني

Enaya 55.75 10.00 5.58 - - 40.000 2,230.00 400.00 - عناية

Alinma Tokio M 96.25 10.00 9.63 - - 20.000 1,925.00 200.00 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.69 4.23 0.72 20.26 893.167 40,355.00 9,543.55 646.16 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 66.00 25.43 2.60 1.13 58.61 15.000 990.00 381.40 16.89  امل�سايف 

Saudi Advanced 19.70 18.41 1.07 -0.55 (M)  (س) 43.200 851.04 795.15 -23.95 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.45 9.77 1.58 0.02 623.09 49.000 757.05 478.84 1.22 الأح�ساء للتنمية

SISCO 15.50 10.97 1.41 0.92 16.84 68.000 1,054.00 745.69 23.88 �سي�سكو

Assir 17.30 18.39 0.94 0.76 22.86 126.389 2,186.53 2,324.61 95.65 ع�سري

Al Baha 25.30 5.72 4.42 -0.54 (M)  (س) 15.000 379.50 85.85 -8.14 الباحة

Kingdom 13.40 6.98 1.92 0.18 74.65 3,705.882 49,658.82 25,867.57 665.21 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 7.63 1.82 0.19 68.07 4,022.471 55,876.94 30,679.11 770.76 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 51.50 12.78 4.03 2.36 21.84 30.000 1,545.00 383.36 70.73 تكوين

BCI 29.90 15.72 1.90 2.17 13.75 27.500 822.25 432.17 59.80 بى �سى اآى

MA›ADEN 33.80 18.77 1.80 0.74 45.90 925.000 31,265.00 17,360.75 681.13 معادن

Astra Indust 40.80 24.04 1.70 3.43 11.91 74.118 3,024.00 1,781.92 253.94 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 25.40 15.86 1.60 1.24 20.48 30.000 762.00 475.85 37.21 جمموعة ال�سريع

Shaker 70.75 20.19 3.50 5.60 12.64 35.000 2,476.25 706.54 195.96 �ساكر

Pharmaceutical 44.00 39.39 1.12 3.19 13.81 78.438 3,451.25 3,089.98 249.85 الدوائية

Glass 29.50 18.25 1.62 2.00 14.75 30.000 885.00 547.43 60.01 زجاج

FIPCO 43.80 13.17 3.33 1.75 25.10 11.500 503.70 151.45 20.07 فيبكو

Maadaniyah 28.70 12.72 2.26 0.20 146.96 28.112 806.82 357.62 5.49 معدنية

Saudi Chemical 40.00 22.88 1.75 4.43 9.04 63.240 2,529.60 1,447.13 279.93 الكيميائية ال�سعودية

SPM 33.80 17.44 1.94 2.76 12.26 37.500 1,267.50 654.00 103.35 �سناعة الورق

AlAbdullatif 28.90 14.86 1.94 2.51 11.51 81.250 2,348.13 1,207.63 204.02 العبداللطيف
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Saudi Export 55.50 10.33 5.37 0.28 194.93 10.800 599.40 111.60 3.08 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector

- 19.63 1.82 1.52 23.50 1,462.457 52,285.89 28,707.44 2,224.55 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 39.800 12.450 3.197 3.117 12.768 32.500 1,293.500 404.627 101.305 اأ�سالك

MMG** 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 24.35 15.30 1.59 1.05 23.23 51.000 1,241.85 780.47 53.46 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 34.80 13.65 2.55 3.06 11.37 53.125 1,848.75 725.12 162.53 اخل�سري

Ceramic 94.75 31.57 3.00 6.21 15.27 37.500 3,553.13 1,184.03 232.72 اخلزف

Gypsum 29.50 14.78 2.00 0.77 38.17 31.667 934.17 468.04 24.48 اجلب�س

Cables 16.50 13.69 1.21 0.11 153.23 76.000 1,254.00 1,040.62 8.18 الكابالت

Saudi Industrial 18.85 9.12 2.07 0.98 19.29 40.000 754.00 364.67 39.09 �سدق

Amiantit 16.15 13.06 1.24 1.24 12.99 115.500 1,865.33 1,508.52 143.63 اميانتيت

Pipes 22.55 18.31 1.23 -0.01 (M)  (س) 40.000 902.00 732.26 -0.25 اأنابيب

Zamil Industrial 30.50 23.14 1.32 2.71 11.24 60.000 1,830.00 1,388.36 162.78 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 26.10 13.48 1.94 1.68 15.55 42.631 1,112.68 574.60 71.54 البابطني

SVCP 63.75 15.67 4.07 5.36 11.89 15.000 956.25 235.07 80.43 الفخارية

MESC 21.15 6.89 3.07 -1.83 (M)  (س) 40.000 846.00 275.58 -73.17 م�سك

Red Sea 34.10 18.99 1.80 2.15 15.88 40.000 1,364.00 759.70 85.92 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.05 2.04 1.37 15.44 799.923 21,324.39 10,441.67 1,092.66 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 27.70 26.66 1.04 1.41 19.58 120.000 3,324.00 3,199.14 169.76 العقارية

Taiba 22.90 21.67 1.06 3.19 7.17 150.000 3,435.00 3,250.06 479.24 طيبة لال�ستثمار

Makkah 40.30 22.87 1.76 2.00 20.20 164.816 6,642.09 3,770.10 328.86  مكة لالإن�ساء 

Arriyadh Development 22.10 14.99 1.47 1.98 11.17 100.000 2,210.00 1,499.26 197.79 التعمري

Emaar E .C 10.10 8.85 1.14 0.17 58.59 850.000 8,585.00 7,518.38 146.53 اإعمار

Jabal Omar 20.65 9.73 2.12 -0.05 (M)  (س) 929.400 19,192.11 9,038.82 -49.04 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.95 14.77 0.67 1.06 9.42 1,080.000 10,746.00 15,946.44 1,140.69 دار الأركان

KEC 18.00 9.48 1.90 -0.09 (M)  (س) 339.300 6,107.40 3,216.49 -29.15 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 12.71 1.27 0.64 14.19 3,733.516 60,241.60 47,438.69 2,384.69 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 18.50 16.74 1.11 1.60 11.56 315.000 5,827.50 5,272.51 504.17 البحري

SAPTCO 16.60 11.22 1.48 0.80 20.73 125.000 2,075.00 1,402.31 100.10 النقل اجلماعي

Mubarrad 80.00 8.53 9.38 -0.14 (M)  (س) 18.000 1,440.00 153.56 -2.46 مربد

Budget Saudi 52.25 21.71 2.41 4.62 11.32 24.400 1,274.90 529.68 112.63 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.25 1.44 1.48 12.80 482.400 10,617.40 7,358.06 714.44 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 95.00 15.91 5.97 1.41 67.33 15.000 1,425.00 238.61 21.16 تهامة لالإعالن

SRMG 25.00 15.40 1.62 1.03 24.28 80.000 2,000.00 1,231.99 82.36 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 38.60 12.36 3.12 0.57 67.42 60.000 2,316.00 741.61 34.35 طباعة وتغليف

Total Media
& Publishing Sector

- 14.27 2.60 0.89 41.64 155.000 5,741.00 2,212.21 137.87 اإجمايل قطاع الإعالم والن�سر

ALTAYYAR 64.75 19.71 3.28 8.79 7.37 80.000 5,180.00 1,577.12 702.81 الطيار

Hotels 28.10 17.77 1.58 2.14 13.11 100.000 2,810.00 1,776.66 214.28 الفنادق

Shams 35.60 7.47 4.77 0.37 95.39 10.150 361.34 75.81 3.79 �سم�س

Total Hotel
& Tourism Sector

- 18.04 2.44 4.84 9.07 190.150 8,351.34 3,429.60 920.88 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 17.52 1.93 2.35 12.62 41,905.296 1,418,722.06 734,377.88 98,410.97 اجمايل ال�سوق

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.

�س: املوؤ�سر �سالب لأن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثاين 2012 م(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are 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 2012 as recent).
* Suspended
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  The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 ( Fifty Thou-
sand Saudi Riyals) on Jabal Omar Development Company due to 
its violation of clause (D) of Article (9) of the Corporate Governance 
Regulations. The Board of Directors’ report, attached with the an-
nual financial statements for the fiscal year ending on 29/12/1432H, 
did not include the aggregate of the meetings held by the Audit 
Committee and the Nomination and Remuneration Committee. It 
also did not include the names of the members and chairman of 
each one of the Audit Committee and the Nomination and Remu-
neration Committee. 

  The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 (Fifty Thou-
sand Saudi Riyals) on Yanbu Cement Co. due to it’s violation of 
clause (E) of Article (12) of the Corporate Governance Regulations. 
The company did not comply with the specified number of the in-
dependant members in forming its Board of directors mentioned 
in the Board of Directors report attached with the annual financial 
statements for the fiscal year ending on 31/12/2011. 

  The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 (Fifty Thou-
sand Saudi Riyals) on the The National Co. for Glass Industries due to 
it’s violation of clause (A) of Article (9) of the Corporate Governance 
Regulations. The Board of Directors’ report ,attached with the an-
nual financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2011, 
did not include the provisions that were not applied from the Cor-
porate Governance Regulations and the reasons behind that. 

  The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 (Fifty Thou-
sand Saudi Riyals) on the Saudi Advanced Industries Co. due to it’s 
violation of clause (A) of Article (9) of the Corporate Governance 
Regulations. The Board of Directors’ report ,attached with the an-
nual financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2011, 
did not include the provisions that were not applied from the Cor-
porate Governance Regulations and the reasons behind that. 

Imposition of a 
Penalty

The CMA Board has issued its resolu-
tion approving the initial public offering 
of (94,600,000) shares, which represent 
(50%) of City Cement Company share 
capital. The offer price will be (SAR 10) per 
share, and the subscription period will 
be from 23/10/1433H (10/9/2012G) to 
29/10/1433H (16/09/2012G). 

The prospectus will be published 
within sufficient time prior to the sub-
scription period. The prospectus includes 
all relevant information that the investor 
needs to know before making an invest-
ment decision, including the Company’s 
financial statements, activities and man-
agement. 

Global Investment House KSA, had 
requested the approval of Capital Mar-
ket Authority to increase its capital 
from SR 125,000,000 to SR 145,000,000.  
The CMA Board of Commissioners issued 
its resolution to approve the Company’s 
request to increase its capital from SR 
125,000,000 to SR 145,000,000.

The Capital Market 
Authority Announces the 

Initial Public Offering of City 
Cement Company

The Capital Market 
Authority Approves the 

Capital Increase Request for 
Global Investment House 

KSA Company
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Market News

The Capital Market Authority an-
nounces the Board of Directors and 
Senior Executives Trading Restric-
tion Periods according to Article 
(50) of the Listing Rules as the fol-
lowing:

 1. For companies that follow the 
Hijri Calendar and which their fiscal 
interim period ends on 29/10/1433H 
corresponding 16/9/2012 (ac-
cording to Umm Al-Qura Calen-
dar), the restriction period starts 
on 30/9/1433 H corresponding 
18/8/2012 and ends on the date of 
announcing and publishing the pre-
liminary financial statements after 
assessing the company. 

2. For companies which fiscal in-
terim period ends on 30/9/2012, the 
restriction period starts on 1/9/2012 
and ends on the date of announc-
ing and publishing the preliminary 
financial statements after assessing 
the company.

Reminder Announcement
of the Board of Directors

and Senior Executives 
Trading Restriction Period

The CMA Board has issued its resolution approving Saudi Arabian Fertiliz-
er Company’s request to increase its capital from SAR (2,500,000,000) to SAR 
(3,333,333,330) through issuing one bonus share for every (3) existing shares 
owned by the shareholders who are registered in the shareholders registry 
at the closing of trading on the day of the extraordinary general assembly. 
Such increase will be paid by transferring an amount of SAR (833,333,330) 
from retained earnings account to the Company’s capital. Consequently, 
increasing the Company’s outstanding shares from (250,000,000) shares to 
(333,333,333) shares, by an increase of (83,333,333) shares. The bonus shares 
eligibility is limited to the shareholders who are registered in the sharehold-
ers registry at the close of trading on the day of the extraordinary general as-
sembly, which will be determined later by the Company’s board, and should 
be held within six months from the approval date.

Watan Investment and Securities Company requested the CMA’s ap-
proval to amend its business profile approved by CMA’s Board of Commis-
sioners and decrease its capital. The CMA Board of Commissioners issued a 
resolution approving the following:

 1. Amending the business profile of Watan Investment and Securities 
Company to cancel Dealing as Principal, Agent, and Underwriter, Managing 
Investment Funds, Managing Client Portfolio and Custody activities. Watan 
Investment and Securities Company is now authorized to conduct: Arrang-
ing and Advising. 

2. Decreasing capital of Watan Investment and Securities Company from 
SAR 162,000,000 to SAR 5,000,000.

The Capital Market Authority Approves the Capital 
Increase Request for Saudi Arabian Fertilizer Company 

(SAFCO) through issuance of bonus shares

CMA Approves Amending Business Profile, and Decreasing 
Capital of Watan Investment and Securities Company
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Saudis started to head to rural hostels as the perfect place 
for those looking for a short break during the weekend, or in 
midterm leave, as well as in summer holidays away from the 
bustle and pollution of cities. They are one of the modern 
tourist patterns in the world of tourism.

Enezi says that the eco-lodge is a novelty name for a tour-
ism product that depends on the element of nature.

Development and management of eco-lodges is done in 
a way that suits elements of the environment and environ-
mental characteristics of the area that determine the appro-
priate quality and features of the pensions.

Visitors of pensions benefit from the environmental expe-
rience derived from natural components of the region, as the 
local population in the region that determines the appropri-
ate quality and features of pensions form the most important 
components of the local environment. The characteristics, 
cultures, traditions and way of life are among the most 
important elements of rural eco-tourism, which represent a 
source of additional tourist attraction.

The writer calls for the need to expand investment in 
these eco-lodges, where their prices vary in the Eastern 
Region depending on the potential and space segment 
truncated from the resort. He pointed out that despite the 
short life of those lodges as tourist sites, but they were able 
to occupy seats ahead on the tourist map at the level of the 
Eastern Region in particular and in the Kingdom in general. 
They are also characterized by clear artistic touches on the 
landscaping, swimming pools, and buildings as well as the 
clean and tidy place in luxury resorts.

Many Saudis prefer rural pensions, which contain open 
spaces interspersed by sports courts, shaded sessions and 
open swimming pools to enjoy the atmosphere. They are 
also the best places for family meeting away from the travel, 
problems of roads and car accidents. Rural  pensions are 
quite similar to trips and recreational travels favored by a 
large segment of people.

It is noted that investors of most rural lodges are keen, 
when preparing construction designs, on selection of heri-
tage architectural style, inspired by heritage of the different 
Arab countries such as heritage of Gulf and Levant countries, 
which earns them harmony with the natural environment 
of the Eastern Region and with attendees of those sites. The 
level of service and entertainment constitutes an attraction 
for many families and attracts tourists to them. Many inves-
tors in the rural hostels in Ahsa are keen on the availability of 
sulfur water, so artesian wells are dug to a depth of about 400 
meters, to get the sulfur water and give their resorts good 
investment value.

Commercial Centers
Several research studies issued by Riyadh Chamber of 

Commerce draw attention to the importance of investing in 
commercial centers, noting that this would be a positive trend 
in view of the expansion of big cities and the growing popu-
lation. This has prompted many investment houses towards 
investments in commercial centers to move those interna-
tional names and brands to the nearest point to the customer 
in centers and malls that provide and meet the needs of the 
family, including the entertainment centers. These centers 
are now turned into miniature and integrated theme parks 
that stimulate the family for shopping and entertainment 
securely at the same time. Therefore, the size of investment 
increased and the entertainment industry in the closed areas 
recorded sig-
nificant growth 
in a country like 
Saudi Arabia that 
live mostly in 
hot atmosphere 
which limit mov-
ing outside for 
the family mem-
bers.
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Cover Story

Entertainment Industry

Rural Pensions.. Investment 
for the Future

The entertainment industry in the Gulf states in general is 
one of the sectors having a good future, due to their unique 
diversity in natural, historical, cultural and heritage charac-
teristics that make them featuring variety of natural environ-
ment which attracts tourists from around the world. The  
entertainment industry in the Kingdom is characterized by its 
large ability to generate job opportunities for young people, 
which is confirmed by a report issued by the National Project 
for Tourism Human Resources Development ‘’Integration’’ in 
the General Authority for Tourism and Antiquities. The report 
expected provision of 90313 new jobs in a number of tourism 
sectors, including three sectors which are accommodation, 
travel and tourism, and tourist attraction by 2014 .

Challenges
In the opinion of the economic writer Manal Al-Ahmadi 

that the entertainment industry in the Kingdom suffers from 
some challenges, at foremost of which is the passive attitude 
toward joy, entertainment and enjoying the life’s pleasures. 
This appears although entertainment, which is to bring 
happiness to the souls, amuse themselves, renew their activ-

ity and revive vitality, is one of the beautiful and important 
Islamic religion concepts because of its importance in break-
ing pace of life and overcoming rigidity of the homework 
system for children and young people to prepare them to 
receive life with its challenges and to make them more posi-
tive and make their view of life more optimistic and so that 
they express their talents and personal abilities. It is impor-
tant for adults for rest, recreation and venting the pressures 
of life and work.

Development of the Sector 
The Eastern Region is one of the major regions of the 

Kingdom in terms of leisure activity. This is due to its pos-
session of tourist potential including many parks and natural 
reserves such as Jubail wildlife and marine reserve, and areas 
of natural beauty such as the Empty Quarter, coastal islands, 
coral reefs, and caves such as that in the Mount of Qarrah 
in Ahsa, and many beaches such as Half Moon Beach, and 
Oases including the largest palm plantations in the Kingdom 
that are located in Ahsa and Qatif. There are also pristine 
beaches along the coastline that extends for about 600 km, 
from the Kuwaiti borders to borders of the State of Qatar, 
and from there to the borders of United Arab Emirates and 
ancient pilgrim and trade routes, museums, exhibitions, and 
festivals.

Rural Pensions 
Away from the traditional restrooms which is one of the 

most prominent elements of entertainment in the Kingdom, 
the economic writer Salem Enezi draws attention to other 
elements represented in the rural hostels. He says that many 

Despite the availability of economic potentials 
necessary to establish high quality recreational 
industry in the Kingdom, but it is noted that the 
industry can not find enough attention, which 
often forces residents of the Kingdom to travel 
abroad. This  poses several problems at the level 
of the challenges facing the entertainment in the 
Kingdom, and the solutions that must be met.
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environmental conditions in 80 local 
communities in Jenin, a governorate 
inhabited by 200 thousand people.

Thanks to a credit provided by the 
International Development Association 
(IDA), and with a grant from the 
European Commission, it was possible 
to achieve several results including:

• About 600 thousand inhabitants of 
the northern West Bank now enjoy the 
ability to safely dispose waste in their 
towns by dumping in the new landfill, 
compared to 200 thousand people in 
the pre-assessment phase.

• Landfill operating revenues are 
not limited to repay the credit provid-
ed by the International Development 
Association (IDA), but also achieve 
a surplus sufficient to maintain and 
improve service levels, replacement of 
obsolete equipment, and expansion 
of the landfill when its current capac-
ity reaches the end. Sustainability will 
be enhanced even more thanks to the 
recycling process expected to be led by 
the private sector.

• About 85 unregulated garbage 
dumps were closed in Jenin and Tubas 
and rehabilitated so that it was possible 
to evacuate 1,200 acres of rehabilitated 

land that became available for devel-
opment. This has also led to rising the 
nearby property values  .

Tsunami
Away from Arab countries, the World 

Bank has also provided important par-
ticipations in the Tsunami tragedy.

When water waves receded to a 
height of 34 meters, they have left 
behind desolate land filled with the 
dead and rubble in an unimaginable 
way. This scene was covered by a thick 
layer of black sludge and dirt.

Management systems of garbage 
and municipal solid waste in this city, 
insufficient systems at the best times, 
have been fully destroyed, and even 
the thirty-six vehicles used to transport 
municipal waste were not spared from 
destruction.

The big challenge was not limit-
ed only to salvage millions of tons of 
wood, rubble, dust, and minerals and 
convert them to reusable materials, but 
also included finding a way to get rid 
of the remaining materials in an envi-
ronmentally sound manner. This had 
to be done at the time of the establish-
ment of modern sustainable systems 
for municipal waste management.

• The government financial allow-
ance for the sector increased by 80% 
between 2008 and 2011

• The private sector now provides 
cleaning services and waste collection 
for about 60% of the urban population, 
compared with 15% before the launch 
of the project

• More than 1,600 local managers 
benefited from the training plan that 
will last for several years.

• An innovative program is being 
prepared at the national level to finance 
reduction of carbon emissions to help 
the local authorities in creating addi-
tional financial resources. Revenue is 
likely to reach about $ 90 million over 
the next ten years.

Palestine
By taking advantage of the fund-

ing from the Trust Fund of the World 
Bank Group and its expertise since 
2001, Palestinians could also improve 
management of solid waste and the 
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Report

It is not good that the world stands to watch the 
environmental disasters invading it while it is silent 
and does not lift a finger besides its contribution to 
environmental pollution. But, international organizations 
like the World Bank opposed this silence and went 
the far way and achieved several projects in Arab 
countries to face the uncontrolled waste. Through this 
initiative, they created also jobs for the unemployed, 
and presented the opportunity for the governments of 
those countries to take advantage of the wealth buried 
in those wastes which can be recycled and converted 
into an economic resource, that is more than good.

The major challenge faced by the 
World Bank in Morocco lay in the fact 
that 18 million of Morocco’s total 30 
million population live in urban areas.

The Moroccan cities are character-
ized by high population density and 
rapid growth. These cities suffer also 
from many forms of environmental 
degradation, including the effects of 
poor management of municipal solid 
waste.

In 2008, the solid waste in Morocco 
reached about five million tons, and it 
is expected to increase to 6.2 million 
tons in 2020.

Before the launch of the reform 
initiative, only 70% of this waste was 
collected in urban areas, and less than 
10 percent of this amount was got rid 
of in a socially acceptable manner and 
with a method that takes environmen-
tal standards into account.

There were 300 garbage dumps not 
subject to any censorship, and there 

were 3500 waste collectors - 10% of 
them are children - living in and around 
these open landfills.

Among the key issues and chal-
lenges in the sector prior to setting up 
the World Bank backed reform program 
are the following:

• Weak sector policies that were 
primarily focused on the «hygiene» and 
gave little attention to waste disposal 
and treatment.

• Weak legal and institutional frame-
work restricting the effectiveness of 
strategic planning and public admin-
istration.

• Financial appropriations for munic-
ipalities, and uncertainty about the 
financial sustainability.

• Weak yield from partnership 
between the public and private sectors, 
particularly due to the lack of competi-
tion, lack of transparency and weak 
accountability procedures.

• Dramatic effects on quality of life, 

public health, the environment, and 
socioeconomic development.

The Approach
The World Bank has continued to 

provide support for Morocco’s efforts to 
improve economic, environmental and 
social performance of municipal solid 
waste, to complement the powerful 
participation with the government over 
the past five years. The World Bank’s 
support was focused on reform of the 
sector through an innovative and prac-
tical approach that has witnessed suc-
cessive stages.

Project Results
• The program provided support for 

some 80 municipalities representing 
more than 50% of the urban population 
in Morocco, with a view to improving 
the waste collection services and devel-
opment of landfills.

• Proportion of municipal solid 
waste that is disposed of in an appropri-
ate manner increased from 10 to 30%.

Waste

International Efforts
to Confront the Danger Early
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years after its discovery. What makes 
platinum useful is it resists oxidation, 
acids and heat. The melting point of 
platinum is about 1843 degrees Celsius.

The main area of   Platinum use is in 
manufacture of jewelry. It is also used 
for contact points in electrical circuits, 
laboratory scales, and in special tools of 
precise measurements of temperature, 
valves and the minute electrical appli-
ances.

Characteristics of Platinum
Platinum is strong stainless metal. It 

does not lose its luster when exposed 
to air, because platinum does not react 
with oxygen or sulfur compounds in 
the air.  It is so powerful that it is not 
affected by acids that dissolve most 
other metals.

The best ways to melt Platinum is to 
use a mixture of nitric acid and hydro-
chloric acid. Platinum combines easily 
with Arsenic, Phosphorus, and Silicon. 
Platinum alloys also with most metals.

Misinformation
Many people and traders believe 

that Platinum is a type of metal similar 
to Aluminum, the manufactured Tin 
and others. Most of them know only 
its name as White Gold, but Platinum 
is a precious metal that has disadvan-
tages and uses as already mentioned. 

Perhaps this is confirmed by the record 
high prices occurred during the last 
period.

The most prominent uses of Iron
Cast iron: is used in manufacture of 

tools that are not exposed to shocks 
such as water pipes and gas pipes.

Wrought iron: is used in making 
temporary electrical magnets used in 
electrical appliances. It is also used in 
reinforcing bars used in construction.

Steel: is used in ship building, rail-
way rails, bridges, and cars.

Uses of Platinum
Platinum is used in chemical labo-

ratories to dissolve samples by various 
acids because it resists heat and cor-
rosion. Platinum is also used in making 
panels and thin wires which are used in 
a variety of purposes.

Platinum also helps to dismantle 
parts of oil, and it enters in jewelry 
industry over a wide range because of 
its strength and stiffness, as well as it 
is not affected by de-gloss materials. 
Platinum is used also in manufacture 
of the best surgical instruments, and in 
dentistry. Some chemical compounds 
containing Platinum are also used in 
treatment of certain cancers such as 
the compound of coupled Platinum 
(Cis Platinum).

cars and ships structures and the giant 
metal structures for buildings. However, 
pure Iron is not use because it is too 
soft, so its alloys are often used and the 
most famous of which is steel alloy.

Iron is classified commercially on 
basis of purity and abundance of the 
alloying elements it contains. The raw 
Iron contains 3.5 to 4.5% carbon, with 
varying amounts of impurities such as 
sulfur, silicon, and phosphorus.

What is Platinum
Platinum is a precious metallic ele-

ment that is more solid than Copper, 
and it is almost malleable like Gold. It 
is in terms of weight equal to twice 
the weight of Lead. Platinum metal 
is amazing. Its color is white to yel-
lowish gray and its name is derived 
from the Spanish word “Plata”, meaning 
“little house”. Platinum normally enters 
in services often mixed with rare metals 
such as Palladium, Rhodium, Iridium 
and Osmium, called “Platinum metals” 
which are sometimes found with met-
als such as Gold, Copper, Silver, Iron, 
Chromium, and Nickel, in the form of 
small granules, chips, or blocks. Large 
quantities of Platinum were discovered 
for the first time in South America in 
the eighteenth century. People began 
to see the benefit of Platinum several 
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Microscope

The following report tackles the two 
metals in much detail.

Iron consists inside giant stars at the 
end of their life cycle, in a process called 
the process of silicon combustion. The 
process begins when a nucleus of sta-
ble Calcium atom merges with a nucle-
us of Helium atom to consist unstable 
Titanium atom. Before the unstable 
Titanium atom degrades, it merges with 
other Helium atom, so that unstable 
Chrome atom consists. Then, before 
that unstable Chrome atom degrades, 
it combines with other Helium atom 
to form unstable Iron atom. Before that 
unstable Iron atom degrades, it com-
bines with other Helium atom to form 
unstable Nickel atom.

What is Iron?
Iron is a chemical element and 

metal, and considered as one of the 
oldest discovered metals. It has the 
symbol Fe and its atomic number is 26. 
Iron is located in the periodic table in 
Group H and in the fourth cycle. It is an 
essential element for human and ani-
mal lives, as well as for the life of plants 
being one of the elements necessary 
to form Chlorophyll. Iron is included in 
almost everything.

Iron occupies the fourth place in 
terms of the presence of elements in 
the earth’s crust. It is also a malleable 
and ductile metal and often exists in 
nature in the form of oxides. Iron and 
its alloys are the most metallic materi-
als used, and iron is the most stable 
chemical element because of the bal-
ance of electromagnetic force and the 
strong nuclear force inside nucleus of 
the atom. So, the lightest elements 

through nuclear fusion, and the heavier 
elements during nuclear fission can 
become closer in their characteristic 
to iron. The falling meteorites on the 
ground contain up to 90% of iron by 
mass.

Iron Products
Due to the low cost of production 

and for its strength, Iron uses have 
become indispensable in engineering 
applications such as machine bodies, 

Iron and Platinum
Important Characteristics..
and Misconceptions

Many raw materials are involved in 
completing various industries such 
as cars, planes, ships structures, and 
construction. Platinum or so-called 
“White Gold” is also used which is the 
most precious material in the world.
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employment of media technologies, 
communication and information in the 
overall activities has become a feature of 
our world today. The knowledge econ-
omy is based also on new and deeper 
understanding of the role of knowledge 
and human capital in economic devel-
opment and progress of society, as well 
as being actual generator of wealth. 
Additionally, information has become 
essential economic resource with its 
specificity, and even it has become the 
new strategic resource in the economic 
life that is supplementing the natural 
resources.

Information technology in the cur-
rent era constitutes the main element in 
economic growth. Furthermore, advanc-
es in technology, and the rapid change 
caused in the economy are affecting not 
only the degree and speed of growth, 
but also the quality of human life. And 
with the tremendous development of 
information systems, information tech-
nology has turned into one of the most 
important aspects of evolution in the 
global economy.

The digital economy has man-
aged as well to add new elements to 
the known economic resources. It has 
added frequencies allocated to the wire-
less networks in airspace to the list of 
non depleted natural resources like the 
sun and wind - as sources of renewable 
energy – with the fact that the use of 
these frequencies does not expose them 
to depletion or shortage.

Another advantage for the digital 
economy is the growing importance 
and the role of indirect positive revenues 
or what is known in economic literature 
by Economic Externalities. They are indi-
rect benefits or damages that accrue to 
others when an individual uses a prod-
uct or a particular commodity.

This feature stems from the interrela-
tion nature of users of the Internet and 
mobile networks in general. When an 
individual sends an email or a mobile 
message to another individual, both the 
sender and the receiver benefit from this 
service.

Challenges 
The matter is not free of obstacles. The 

digital economy suffers from a funda-
mental problem concerning the impor-
tance of intellectual property rights. The 
problem is related to the invention and 
development of the original version of 
the product or -KNOW HOW- and this 
may require expensive financial resourc-
es in research and development stage, 
where that stage is characterized by 
high risks. Huge sums may be invested 
without acquiring new invention or 
development of the original product. 
The percentage of successful research 
for the American (National Science 
Foundation) is only 17% for 2005 while 
the remaining percentage of R & D 
investment has not led to the desired 
results.

Conclusion
The continuation of information and 

knowledge to spread in almost all digital 
activities which dominate most sectors 

of economic activities has become of 
paramount importance. And this recom-
mends the need to re-think of this new 
resource, which began to cause tan-
gible impacts on the world economic 
machine, with the fact that many of 
the investment, industrial, and service 
areas set up by the knowledge or digital 
economy are alternatives to the existing 
activities. The new industries in the sub-
sequent stages do not require spending 
of a major investment, or a high degree 
of operation of the labor force, com-
pared to traditional industries, such as, 
for example, cars industry, which makes 
this activity falls among the most appro-
priate activities for the Arab Gulf states.

Contribution to the Develop-
ment of Economy

Research studies for a number of 
important economic entities in the Gulf 
countries - as confirmed by a recent 
study of the Gulf Cooperation Council 
– indicate that U.S. spending in the 
field of scientific research and innova-
tion exceeds expenditure of the other 
developed countries combined, which 
contributes to making the U.S. economy 
the most sophisticated and dynamic in 
the world. The second aspect of these 
items is the work to create and develop 
human capital with high-quality. The 
last and perhaps most important of 
these requirements in terms of people 
is awareness of investors and companies 
about importance of the knowledge 
economy. It is noted that the world’s 
major transnational companies contrib-
ute to financing of a part of the educa-
tion of their employees, and raising the 
level of their training and competence. 
They also allocate an important part of 
their investment for scientific research 
and innovation.

It is clear that the new technological 
revolution will have significant impact on 
income distribution, both within coun-
tries and between them. This process 
will be done for the benefit of those who 
most deal with the new technology, 
and for the benefit of the modern and 
most recent specializations which are 
predominated by youth, at the expense 
of traditional areas and specialties.

It will be also for the benefit of the 
leading manufacturers, the large trans-
national companies and the institu-
tions with export-oriented production. 
Obviously, it will be also in the interest of 
the most developed countries that are 
able to take advantage of the absolute 
and relative advantages provided by 
acquiring technology.

Importance
The knowledge economy is built pri-

marily on the unprecedented revolution 
of communication, which exceeds in 
size, quality and its implications what 
has already been done by humanity’s 
inventions, creations and innovations 
throughout its history. The increased 
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Gulf Market

The Gulf Digital Economy 
Consumers.. not Producers

Despite the remarkable activity in the Gulf countries, especially in 
the UAE, with respect to the digital economy,  the Arab countries 
as a whole are still in a position of passive recipient, not that 
of a producer of fruits and achievements of the scientific and 
technology revolution in all its stages. This requires restructuring and 
rationalization of public spending and making decisive increase in 
spending dedicated to promoting knowledge, starting from primary 
school up to university education, with giving attention to scientific 
research centers.
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To ensure the companies ability to 
meet their contractual obligations, the 
Agency periodically checks strength of 
financial positions of the companies.

Real Boom
The study emphasizes that the Saudi 

insurance market is of the promising 
markets, and it is going through a real 
boom. Investment in human resources 
in this sector is encouraging to a large 
extent, as the sector is going in the 
way of development and progress, and 
coming on strong competition, creating 
new insurance products and competi-
tion in the market. In the same time, 
this will reflect negatively on profitability 
of insurance companies in the coming 
years.

The study called for the need that 
the regulatory and supervisory agen-
cies in insurance sector should fulfill 
their role in raising awareness of insur-
ance and creating a culture of insurance 
in terms of consolidating the related 
concepts of insurance and finding a 
conscious generation. It also pointed 
out to the importance of training and 
rehabilitation of employees in this sec-
tor on the grounds that insurance is 
a developed industry and always wit-
nesses on going development in terms 
of insurance products and solutions and 
others. Hence, which requires ongoing 
training and education in this area.

Insurance and the Financial 
Crisis

The study demonstrated strength 
of the Saudi insurance sector through 
a report issued by the Saudi Arabian 
Monetary Agency in 2009. This report 
confirmed that the Saudi insurance 
market maintained its growth in 2008, 
despite the global economic slowdown 
as a result of the financial crisis.

The Insurance market has also seen 
during the crisis significant growth with 
a total premiums amounted to 10.9 bil-
lion Riyals, compared to 8.6 billion Riyals 
in 2007. That increase formed a growth 
by 27 percent compared to 24 percent 
in 2007.

The total general insurance premi-
ums, which represent 51 per cent of the 
insurance market, rose by 6.3 percent 
to 5.5 billion Riyals in 2008, compared 
with 5.2 billion Riyals in 2007. Vehicle 
insurance formed 46 percent of the total 
general insurance market reaching 2.5 
billion Riyals over the past year.

Increasing Importance
The insurance sector is one of the 

important and vital sectors due to the 
major role played by insurance compa-
nies in the economic system in general. 
It also reduces risks and compensates 
those affected, which leads to devel-
opment and stability of the activity of 
public and private sectors.

The sector has been able over the 
past few years to achieve good results 
not only at the level of services pro-
vided, diversity of products and building 
trust with the beneficiaries of its ser-
vices, but also at the level of compliance 
with rules, regulations and instructions 
issued.

Insurance also gains great impor-
tance in terms of resettlement. It pos-
sesses the ability of rehabilitation, train-
ing and employment of the citizens. 
It also shows a lot of attention in the 
development and advancing of human 
resources as well as in the training poli-
cies and raising the Saudization rate in 
companies in general.

Saudi insurance is also the most 
important growing sector in the world, 
with estimated sales in 2011 at about 15 
billion Riyals ($ 4 billion), at an increase 
of up to more than 500 percent com-
pared to 2006.

The study deduced importance of 
the sector through a similar study issued 
by GCC on the results of insurance com-
panies in Saudi Arabia in 2010. The study 
showed that consolidated earnings for 
23 insurance companies listed in the 
Saudi market rose to 685.7 million Riyals 
in 2010, and by 90% compared to 360.8 
million Riyals in 2009.

The number of profitable insurance 
companies was 9 companies only dur-
ing the year 2010, where 6 of them 
recorded growth in profits, while profits 
fell in the three other companies.

Saudi Arabian Monetary Agency 
(SAMA) and Insurance

The study pointed to the signifi-
cant role played by the Saudi Arabian 
Monetary Agency towards the insur-
ance sector. It was keen on organizing 
the sector according to the best stan-
dards and professional practices and 
their application, whether issued by 
the relevant international institutions or 
issued by SAMA.

SAMA permanently ensures com-
mitment of all companies operating in 

the insurance sector to the application 
of these practices and act in accor-
dance with clear regulations taking into 
account the positive outlook for the 
sector.

The Agency has also designed a 
mandatory exam on basics of insurance 
to measure knowledge of the sector 
employees and those who support it 
about the basic aspects of insurance 
industry as well as its own rules, regu-
lations and standards. However, firms 
have to organize technical and profes-
sional development programs to raise 
the degree of insurance awareness and 
help provide human efficiencies serving 
the insurance industry and the econ-
omy.

The Agency ensures compliance 
with the issued rules, regulations and 
instructions in the field of insurance. 
It also makes annual supervisory visits 
to all insurance companies in order to 
make sure they are attaining a high 
level of efficiency and professionalism, 
and that statutory and technical require-
ments are applied in a way that helps 
them achieve appropriate growth and 
profitability and at the same time meet 
their obligations to the insured.

In addition to the above, the Agency 
makes inspection visits to the com-
panies to ensure compliance with the 
rules, regulations, and controls of work 
behavior in dealing with the insured. 
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The study has also pointed out that 
insurance companies have suffered dur-
ing the past two years from 5.5 billion 
Riyals in claims, with a rise by 43% com-
pared to the claims incurred in 2009.

 Claims are known in the activity 
of insurance as those amounts paid 
by insurance companies to subscribers 
or policyholders as compensation for 
their exposure to hazards or damage 
according to conditions of the insur-
ance policy. Claims are typically related 
to the size of premiums. The total claims 
incurred during 2010 was about 41% of 
the gross premiums subscribed, while 
claims incurred by the three largest 
companies in terms of premiums sub-
scribed during the period were 75% of 
the total claims incurred in the sector 
as a whole.

Saudi Markets 

Saudi Insurance Sector
Cadres are the
Most Important Challenges

A recent study issued by Riyadh Chamber of Commerce drew attention to 
the importance of creating new legislations and establishment of a system 
to serve insurance. This includes alongside insurance companies, insurance 
agents and brokers, the Committee on Health Insurance, the medical sector, 
car workshops and the National Insurance Committee, in addition to Saudi 
Arabian Monetary Agency (SAMA), and linking this system automatically. 
The study has also called for finding a database to achieve the principle of 
transparency and accelerate knowledge of credit statistics at the same time, 
which will enhance the regulatory role of (SAMA). The system will also 
help to curb manipulation and expedite decision-making in a manner that 
preserves the rights of beneficiaries.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

The Future Economy
To deduce levels of demand on the digital economy, and 

specifically the digital entertainment, it would be enough only 
to review recent figures received from China in the folds of talk 
about the games industry on-line. This industry has witnessed 
increasing and large developments everywhere during the past 
ten years as revealed by the international Chinese interactive 
digital entertainment exhibition held two months ago.

 
The exhibition attracted in its tenth round more than 600 elec-
tronic games submitted by 349 companies and institutions 
from more than 30 countries and regions across the world.

 
The number that does not seem great in the eyes of some is 
great in the eyes of specialists.  Some digital entertainment 
games can remain on the market for years in control of the sales 
outlets, let alone if quarter of these new games get successful.

 
In the past ten years, total business revenues increased in the 
gaming industry on the Internet from about 157.9 million U.S. 
dollars to more than 6.32 billion U.S. dollars, while the number 
of consumers in the sector reached more than 100 million 
people.

 
These numbers are for one country. By looking around us, we 
find publications turned into digital and printing presses pre-
ceded in this area. It looks that most systems, means of com-
munication, entertainment and even the administration are 
moving toward that, which gives indicators for the future of this 
economy, the economy of combining electronic and technical 
functions as well as the basic needs for work, entertainment, 
marketing and all that might come to the mind.

 
Industrial economies are leading over developing countries in 
this area, but with the world being minimized, coupled with 
these technologies are accompanied with demand of people, 
everyone will have to catch up, and we will all have to shift from 
technologies consuming countries that enjoy digital entertain-
ment to productive countries and peoples as if being part of 
our culture, because they are already like that.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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