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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

يطل ال�سهر الكرمي جمدًدا، فت�سيع الروح�نية والطم�أنينة يف القلوب، وت�ستنري 

�سالم،  العقول بنور اأدبي�ت هذا ال�سهر الف�سيل الذي خ�سه اهلل بعب�دة من اأرك�ن الإ

واخت�ص �سبح�نه وتع�ىل بجزائه� وثوابه� تعظيًم� له�.

ومعه  ال�ستهالك،  عنوان  القت�س�دي  ال�سعيد  على  يببرز  ال�سهر  اإطبباللببة  مع 

الوعي  اأهمية  العمل، وهن� ترز  �س�ع�ت  نت�ج، وتقلي�ص  الإ عن�وين كثرية منه�، قلة 

اقت�س�دي�ت كثرية  ا�ستجدت على  ع�دة  الزائد  ف�ل�ستهالك  واأدبي�ته،  ال�سي�م  بحكم 

نتيجة ت�سجيع التج�ر واملوردين لع�دات ب�سيطة وت�سخيمه� وجعله� اإعالمًي� واإعالنًي� 

إدارة  ا املتتبع للنمط الفردي يف  ال�سهر وهي لي�ست كذلك، ويلم�ص  جببزًءا من ثق�فة 

امل�س�رف بوادر وعي لتاليف هذه الظ�هرة والتع�مل مع ال�سهر الكرمي كم� يجب.

إنت�جيتهم يف اأعم�لهم اليومية،  ي�سيء الكثريون اإىل �سهر ال�سي�م، وذلك بقلة ا

املببعببدة مببن الطع�م يجعل  اأخبببرى، فبب�إن خلو  مبببر مببن ن�حية  لكن هن�ك مببن يببرى الأ

ن�س�ن اأكرث قدرة على احلركة، كم� اأن وقته كله �سين�سرف اإىل العمل، ولكن هذا  الإ

ذاته  العمل بحد  اأن  دافببع مهم هو  مببر ل يحدث كثرًيا، ومببن يعمله ينطلق من  الأ

ن�س�ن ج�سم�نًي�  الإ وت�أثري خ��ص على  اأجر خ��ص،  له�  والعب�دات يف رم�س�ن  عب�دة، 

وروح�نًي�.

إنه فر�ص لزي�دة الف�رق بني ثق�فتني، ثق�فة الك�سل واخلمول، وثق�فة م�س�عفة  ا

اجلهد، وكلت�هم� �ستلقي�ن بظاللهم� على القت�س�د الذي ي�سهد طفرة م�سهودة يف 

خرى. قط�ع التجزئة، وبع�ص القط�ع�ت الأ

لبن�ته  ويزيد  يتقدم  واقت�س�دن�  بخري،  وق�دته  والوطن  بخري،  واأنتم  عبب�م  كل 

القوية، وي�سكل عالمة ف�رقة بني نظرائه ومن�ف�سيه.

إنتاجية الخير

�
العدد 58 - أغسطس 2011م



Al-Juof-Ad-3.indd   1 6/28/11   7:20:06 AM



مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�صويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

ف�اك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�صتراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

ف�اك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

ف�اك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

ف�اك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�صوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

ف�اك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�صعد بن محمد القرني

Uس.Ü 26450 � الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

الن��سر

روؤيتنا:

اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�ص�س بالعالم العربي..

ر�صالتنا:

عالم المتخ�ص�س في المملكة العربية  نحن اأول �صركة لالإ

ال�صعودية ن�صعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�صاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير الع�م لدار اليوم لالإ

�صالح بن علي الحميدان

اإحدى �صركات

الطباعة:

الذين يعتقدون اأن تغري املناخ هو جمرد 

م�صاألة تتعلق باجلغرافيا اأو الطق�س 

�صتاأخذ دورتها الطبيعية ثم تذهب يف 

�صالم ل �صك اأنهم واهمون، فالتغري 

ل يعني فقط طول ف�صل ال�صيف اأو 

ال�صتاء، اأو دخول اأحد الف�صول يف 

م�صرية ف�صل اآخر، واإمنا يتعدى الو�صع 

اخلطر ليطال اقت�صاد العامل مبا فيه 

من دول عربية وخليجية.

رمضان وثقافة الشراء.. 
تسوق بذكاء

االقتصاد الخليجي عام 2025م:
البترول يحافظ على مكانته.. 
ونسبة العمالة الوطنية ترتفع

تغري اِّـناخ

االقتصاد.. الخـاسـر األكـبـر
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تعد ظاهرة ال�صراء املكثف لل�صلع ال�صتهالكية اأمًرا طبيعًيا خالل �صهر رم�صان املبارك 

اأن املالحظ يف هذه  اإل  ا،  اململكة خ�صو�صً �صالمي عامة ويف  الإ العامل  يف جميع دول 

ال�صنة ثمة توجه حمموم وم�صعور نحو �صراء ال�صلع املتنوعة ول�صيما ال�صتهالكية. 

واإذا كانت هناك عدة اأ�صباب لهذا ال�صلوك اإل اأن املوؤكد اأن التزام امل�صتهلك مبعايري 

واأ�صاليب ال�صراء الواعي وامل�صوؤول واملر�صد، �صي�صاعد اإىل حد كبري يف احلد من ارتفاع 

�صواق ب�صكل عام، واأ�صعار املواد الغذائية ب�صكل خا�س،  اأ�صعار ال�صلع ال�صتهالكية يف الأ

�صعار ، ف�صاًل عن اأن تقنني ال�صتهالك  لكون ذلك �صيحد من قدرة التجار على رفع الأ

موال والتقليل من الهدر يف ا�صتخدام املواد  العام للمواد الغذائية �صيعمل على توفري الأ

الغذائية.. وكل عام واأنتم عابدون.

كلمة التحرير

585858



نفاق على  قدر اقت�صاديون حجم الإ

املاأكل وامل�صرب خالل �صهر رم�صان 

املبارك بنحو املليار ريال، واأ�صاروا 

اإىل اأن النا�س يواجهون خالل املرحلة 

املقبلة ثالث مراحل تتطلب �صيولة 

كبرية تنفق من دخلهم املادي، مبا 

يتالءم مع ال�صتعدادات الجتماعية 

املعتادة التي يقوم بها املواطن يف كل 

عام من هذه الفرتة، وهي �صهر رم�صان 

وعيد الفطر ودخول املدار�س.

اأ�صفرْت نتائج الربع الثاين من عام 2011م 

لل�صوق املالية ال�صعودية عن ارتفاعها اإىل 

25.75مليار ريال، مقارنة بنحو 21.8 مليار 

ريال عن الربع الثاين، م�صجلة بذلك ن�صبة 

ارتفاع بلغت 18.1 يف املئة، و�صّجلت معدل منو 

�صنوي اأف�صل مقارنة بالربع املماثل من عام 

2010م بلغت ن�صبته 28.3 يف املئة. ويف املنظور 

وىل  رباح لفرتة ال�صتة اأ�صهٍر الأ العام لجتاه الأ

داء  من العام فقد ا�صتمّرت اإيجابية الأ

للمكا�صب املتحققة لل�صركات 

املدرجة يف ال�صوق.

أخبار
إدراج اإلصدار األول من صكوك 

الشركة السعودية العالمية 
للبتروكيماويات

أسواق عالمية
تغير المناخ

 االقتصاد.. الخـاسـر األكـبـر

أسواق سعودية
تحليل نتائج الربع الثاني 

لعام 2011م

قضية العدد
رمضان وثقافة الشراء..

تسوق بذكاء

المجهر
اقتصاد المعرفة.. 
لكل معلومة ثمن

وجوه
عبدالمجيد المبارك:

»بنك الرياض« ابتكر حزمة من الخدمات 
والمنتجات التمويلية لتلبية احتياجات 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الربط بني ما�صي وحا�صر القت�صادات 

مثل لفهم امل�صتقبل  اخلليجية هو ال�صبيل الأ

وتوقع نتائجه، ومن هنا تاأتي اأهمية قراءة البعد 

القت�صادي يف الدرا�صة التي اأعدها الدكتور 

وديع اأحمد كابلي - اأ�صتاذ القت�صاد بجامعة 

امللك عبدالعزيز بجدة عن »اآفاق امل�صتقبل 

القت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي«.



أخبار - السوق

الهيئة توافق على طلب

»هرفي للخدمات الغذائية« زيادة رأس مالها
الغذائية  للخدمات  املالية على طلب �صركة هريف  ال�صوق  وافق جمل�س هيئة 

ريال،   )300.000.000( اإىل  ريال   )270.000.000( من  مالها  راأ�س   زيادة 

وذلك مبنح �صهم جماين مقابل كل ت�صعة اأ�صهم قائمة ميلكها امل�صاهمون املقيدون 

ب�صجل امل�صاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن 

ُت�صدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ )30.000.000( ريال 

�صهم  �صهم من )27.000.000(  الأ يزداد عدد  وبالتايل  اأرباح مبقاة،  بند  من 

اإىل )30.000.000( �صهم، بزيادة قدرها )3.000.000( �صهم. 

انعقاد  يوم  ت��داول  نهاية  يف  املقيدين  �صهم  الأ مالك  على  املنحة  وتقت�صر 

اجلمعية العامة غري العادية الذي �صوف يحدد جمل�س اإدارة ال�صركة تاريخه يف 

وقت لحق، على األ يتجاوز تاريخ انعقادها �صتة اأ�صهر من تاريخ هذه املوافقة.

فـرض غـرامـة مـالية من هيئة السوق المالية
اأعلنت هيئة ال�صوق املالية عن �صدور قرار جمل�س 

1432/8/2ه���  وتاريخ   )2011-23-4( رقم  الهيئة 

مالية  غرامة  بفر�س  القا�صي  2011/7/3م  املوافق 

مقدارها )50.000( خم�صون األف ريال على �صركة 

من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  ال�صعودية،  �صمنت  الأ

وامل��ادة )25(  املالية  ال�صوق  نظام  امل��ادة )46( من 

الهيئة  تبلغ  مل  اإذ  دراج،  والإ الت�صجيل  قواعد  من 

من  عليه  ح�صلت  ال���ذي  ال��ق��ر���س  ع��ن  واجل��م��ه��ور 

جمموعة �صامبا املالية مببلغ )450( مليون ريال يف 

تاريخ 2011/03/26م.

إضافة أسهم اكتتاب حقوق 
األولوية لشركة جبل عمر للتطوير 

في المحافظ االستثمارية
اأ�صهم  اإ���ص��اف��ة  اأن���ه ق��د مت  اأع��ل��ن��ت )ت����داول( 

ولوية ل�صركة جبل عمر للتطوير  املكتتبني حلقوق الأ

2011/7/4م،  املوافق  1432/8/3ه����  الثنني  يوم 

�صهم املخ�ص�صة لكل مكتتب. وذلك ح�صب الأ

إضافة اإلصدار األول من صكوك الشركة 
السعودية العالمية للبتروكيماويات

في المحافظ االستثمارية
ول من  �صدار الأ اأعلنت )تداول( اأنه مت اإ�صافة الإ

يف  للبرتوكيماويات  العاملية  ال�صعودية  ال�صركة  �صكوك 

1432/08/15ه����  ال�صبت  يوم  ال�صتثمارية  املحافظ 

ال�صكوك  ح�صب  وذل��ك  م،   2011/07/16 امل��واف��ق 

املخ�ص�صة لكل مكتتب.

إدراج اإلصدار األول من صكوك الشركة 
السعودية العالمية للبتروكيماويات

اأع��ل��ن��ت هيئة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة اأن���ه مت  اع��ت��ب��اًرا م��ن ي���وم ال��ث��الث��اء 

�صدار   الإ ت��داول  وبدء  اإدراج  2011/07/19م  املوافق  1432/08/18ه���� 

للبرتوكيماويات )�صبكيم العاملية( بالرمز 2311.

الهيئة توافق على طلب شركة كريديت
سويس العربية السعودية زيادة رأس مالها

تقدمت �صركة كريديت �صوي�س العربية ال�صعودية املحدودة 

 210.000.000 من  مالها  راأ���س  زي��ادة  على  املوافقة  بطلب 

ريال �صعودي اإىل 300.000.000 ريال �صعودي. 

ح���د  الأ ي���وم  الهيئة  جمل�س  اأ���ص��در  ذل���ك،  ع��ل��ى  وب��ن��اء 

على  باملوافقة  قراره  2011/7/24م  املوافق  1432/8/23ه��� 

�صعودي  ريال   210.000.000 من  ال�صركة  مال  راأ�س  زيادة 

اإىل 300.000.000 ريال �صعودي.
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أخبار - الشركات

)موبايلي( تعلن عن النتائج المالية األولية الموحدة 
للفترة المنتهية في 2011-6-30

34% زيادة يف صايف األرباح للنصف األول 

اأعلنت �صركة احتاد ات�صالت )موبايلي( 

للفرتة  امل��وح��دة  ول��ي��ة  الأ املالية  النتائج  عن 

اأ�صهر(،  )�صتة  2011/06/30م  يف  املنتهية 

ول من العام  حيث بلغت اإيرادات الن�صف الأ

 7،554 مقابل  ريال،  مليون   9.611 2011م 

مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�صابق 

وذلك بارتفاع قدره %27. 

وبلغ �صايف الربح خالل �صتة اأ�صهر 2.162 

مليون ريال، مقابل 1.615 مليون ريال للفرتة 

املماثلة للعام ال�صابق وذلك بارتفاع قدره %34.  

زي��ادة  اإىل  ي���رادات  الإ يف  النمو  �صبب  ويعود 

البيانات،  وحركة  امل�صتخدمة،  الدقائق  عدد 

من  الرغم  وعلى  الذكية.  الهواتف  ومبيعات 

اأن  اإل  البيانات،  املناف�صة احلادة يف خدمات 

ملحوًظا  ارتفاًعا  �صجلت  البيانات  اإي���رادات 

العام  م��ن  ول  الأ الن�صف  خ��الل   %46 ق��دره 

العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنًة  2011م، 

ن�صبته  ما  البيانات  اإي��رادات  وبلغت  ال�صابق. 

ول من  20% من اإجمايل اإيرادات الن�صف الأ

العام  من  املماثلة  للفرتة   %17 مقابل  2011م  العام 

اإيرادات عمالء اخلطوط املفوترة  ال�صابق. و�صجلت 

هذا  من  ول  الأ الن�صف  خ��الل   %32 قدرها  زي��ادة 

ال�صابق.  العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنًة  العام، 

طفاء وتكاليف  وبلغ الربح قبل خ�صم ال�صتهالك والإ

 3.337  )EBITDA)وال��زك��اة �صالمية  الإ املرابحة 

ول من العام 2011م،  مليون ريال خالل الن�صف الأ

2.568 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام  مقابل 

ال�صابق وذلك بارتفاع قدره 30%. وبلغ هام�س الربح 

املرابحة  وتكاليف  طفاء  والإ ال�صتهالك  خ�صم  قبل 

 %35  )EBITDA Margin( وال��زك��اة  �صالمية  الإ

 %34 مقابل  ال��ع��ام،  ه��ذا  من  ول  الأ للن�صف 

للفرتة املماثلة من العام ال�صابق. وبلغ �صايف 

الربح خالل الربع الثاين 1،164 مليون ريال، 

مقابل 901 مليون ريال للربع املماثل من العام 

ال�صابق وذلك بارتفاع قدره 29% ومقابل 998 

مليون ريال للربع ال�صابق وذلك بارتفاع قدره 

اأ�صهر  17%. وبلغت ربحية ال�صهم خالل �صتة 

3.09 ريال، مقابل 2.31 ريال للفرتة املماثلة 

من العام ال�صابق.

وبناًء على موافقة اجلمعية العامة لل�صركة 

دارة  بتاريخ 2011/2/26م بتفوي�س جمل�س الإ

بتوزيع اأرباح ن�صف �صنوية اعتباًرا من ال�صنة 

املالية 2011م، فاإنه من املقرر اأن يجتمع جمل�س 

دارة يوم اخلمي�س املوافق 2011/07/21م  الإ

توزيعها  املزمع  ولية  الأ رب��اح  الأ قيمة  لتحديد 

ول من العام 2011م. عن الن�صف الأ

املهند�س  دارة  الإ جمل�س  رئي�س  و�صرح 

اأّن موبايلي تعمل  عبدالعزيز �صالح ال�صغري 

على تدعيم بنيتها التحتية عن طريق التو�صع 

على  ال�صركة  ي�صاعد  مم��ا  ال�صبكات،  اإن�����ص��اء  يف 

املعلنة.  ل�صرتاتيجيتها  وفًقا  النمو  يف  ال�صتمرار 

الهواتف  انت�صار  معدلت  اأن  اإىل  ال�صغري  واأ���ص��ار 

لبع�س  وفًقا   -  %11 بنحو  ُتقدر  اململكة  يف  الذكية 

حيث  م�صتمر،  ازدي��اد  يف  ت��زال  ل  واأنها  التقارير- 

..و توزع 875 مليون ريال أرباًحا على المساهمين
ات�صالت  احتاد  �صركة  اإدارة  جمل�س  اأقر 

مليون   875 تبلغ  اأولية  اأرب��اح  توزيع  »موبايلي« 

اجل��اري  ال��ع��ام  م��ن  ول  الأ الن�صف  ع��ن  ري��ال 

بواقع 1.25 ريال عن كل �صهم تعادل ما ن�صبته 

12.5% من القيمة ال�صمية لل�صهم.

رباح �صيجري  وقالت ال�صركة اإن �صرف الأ

بالتحويل  امل��ق��ب��ل  رم�����ص��ان   14 م��ن  اع��ت��ب��اًرا 

املربوطة  البنكية  احل�صابات  اإىل  مبا�صرة 

باملحافظ ال�صتثمارية للم�صاهمني.

كما قرر املجل�س التو�صية للجمعية العامة 

 %40 عن  تقل  ل  بن�صبة  اأرب��اح  بتوزيع  لل�صركة 

رب�����اح ال��ت��ي تتحقق ع��ن ال��ع��ام  م��ن ���ص��ايف الأ

للم�صاهمني  رباح  الأ اأحقية  لتكون   2011 املايل 

ت��داول  بنهاية  ال�صركة  �صجالت  يف  امل�صجلني 

يوم انعقاد اجلمعية العامة التي �صيتم الإعالن 

عنها لحًقا.

اإدارة  جمل�س  اأع��ل��ن  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 

مع  دارة  الإ اتفاقية  جتديد  مت  اأن��ه  »موبايلي« 

 22 يف  املنتهية  لالت�صالت  م��ارات  الإ موؤ�ص�صة 

على  والت��ف��اق  �صنوات   5 مل��دة  املقبل  دي�صمرب 

جمالت  لتطوير  ال�صركتني  من  جلنة  ت�صكيل 

خالل  منها  لال�صتفادة  وامل�����ص��ان��دة  ال��ت��ع��اون 

عمالء  على  بالنفع  يعود  مبا  القادمة  الفرتة 

وم�صاهمي ال�صركة.

�
العدد 58 - أغسطس 2011م



التطور  عالية  النماذج  اأ�صعار  انخفا�س  املتوقع  من 

التطور  متو�صطة  من  اأخ��رى  ذكية  هواتف  وت�صويق 

كما  امل�صتهلك.  على  اأقل  وبتكلفة  تطوًرا  ق��ل  الأ اإىل 

ا�صتخدام  يف  امللحوظ  الرتفاع  اإىل  ال�صغري  اأ�صار 

طريق  عن  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  تطبيقات 

مثل  الت�صاع،  يف  نطاقها  خ��ذ  الآ املتحركة  الهواتف 

في�صبوك وتويرت ويوتيوب، والتي تعد حمرًكا رئي�صًيا 

نرتنت يف جمتمع تغلب عليه  للطلب على خدمات الإ

بع�س  ظهور  مع  خا�صًة  ال�صابة،  ال�صكانية  الرتكيبة 

املواقع التي تدعم املحتوى العربي. 

وتابع ال�صغري اأّن عدد م�صتخدمي النطاق العري�س 

قد جتاوز 5 ماليني م�صتخدم، واأن احل�صة ال�صوقية 

يف  املتحرك  العري�س  النطاق  خدمات  يف  ملوبايلي 

اململكة تقدر بحوايل 75%، واأن �صبكات اجليل الثالث 

ملوبايلي مترر يومًيا ما يزيد على 100 تريابايت، واأن 

ا نف�س هذا  �صبكة واي ماك�س )WiMax( مترر اأي�صً

احلجم من البيانات يومًيا. ومن اأجل مواكبة كل هذه 

املتغريات جاء القرار ال�صرتاتيجي لل�صركة باإ�صافة 

خدمات اجليل الرابع بتقنية )LTE( والتي تعد عامل 

و�صرعات  �صعات  توفري  على  لقدرتها  نظًرا  متّيز، 

عالية يف نقل البيانات، ومعدلت اأداء عالية يف اأوقات 

الذروة، وكفاءة اأعلى يف ا�صتخدام الطيف الرتددي 

كما تتميز بقابليتها للرتقية؛ ف�صاًل عن اأنها ت�صهم يف 

ي�صاعد  مما   ،)Latency( التاأخرية  زمن  من  احلد 

م�صتخدمي  وميكن  العمالء  خ��ربات  على  حت�صني 

ل  التي  املناطق  ذلك  يف  مبا   - اململكة  يف  نرتنت  الإ

ر�صية - من احل�صول  على  ت�صل اإليها اخلطوط الأ

ر�صية.  الأ اخلطوط  تتيحه  ما  تفوق  عالية  �صرعات 

يف  البدء  يتم  اأن  املتوقع  من  اأن��ه  ال�صغري  واأ�صاف 

 ،2011 العام  نهاية  قبل  الرابع  �صبكة اجليل  ت�صغيل 

املدن  بتغطية  ال�صبكة  تبداأ  اأن  املخطط  من  حيث 

مدن  بقية  تغطية  على  العمل  يتم  اأن  على  الرئي�صية 

من  العديد  على  تعتمد  مدرو�صة  خطة  وفق  اململكة 

املعطيات الفنية والت�صويقية.

وىل  الأ بيانات  �صركة  وقعت  اأخ��رى  ناحية  من 

�صوئية   األياف  �صبكة  اإن�صاء  عقد  ملوبايلي  التابعة 

متطورة )FTTX(، بقيمة 400 مليون ريال مع اأربع 

�صركات عاملية، داخل اأربع مدن رئي�صية هي الريا�س 

وجدة والدمام واخلرب كمرحلة اأولية، وبطول 4 اآلف 

كيلومرت تخدم ما يزيد عن 70 األف وحدة �صكنية.

ا�صتمرار  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  ال�صغري  واأك���د 

نفاق الراأ�صمايل، اإل اأن �صايف التدفقات  ال�صركة يف الإ

 Free Cash( نفاق الراأ�صمايل النقدية بعد خ�صم الإ

Flow( يف ارتفاع م�صتمر، وهو ما يعد موؤ�صًرا اإيجابًيا 
رباح.  على قدرة ال�صركة على زيادة توزيع الأ

هذا واأ�صار ال�صغري اإىل ا�صتمرار حر�س موبايلي 

افتتاح  مجموعة السريع التجارية 
الصناعية ألكبر هايبر لها في المملكة 

»ذا هوم ستايلز«
يف  جدة  يف  اململكة  يف  هايرب  اأك��رب  افتتاح  مت 

مري �صلطان  يف جممع اآية مول على م�صاحة  �صارع الأ

تقارب �صبعة اآلف مرت مربع حتت م�صمى )ذا هوم 

منتوجات  على  يحتوي  املعر�س  باأن  علًما  �صتايلز( 

اإىل  �صافة  بالإ واملوكيت،  ال�صجاد  من  املجموعة 

اإىل  النوم  غ��رف  من  اأنواعها  بجميع  املفرو�صات 

اإىل ذلك  اإ�صافة  ...اإل��خ.  واجللو�س  الطعام  غرف 

قم�صة  بالأ خا�صة  اأق�صام  على  املعر�س  �صيحتوي 

وكماليات املنزل وعلى ق�صم خا�س بالبطانيات التي 

ملجموعة  ح�صرية  تكون  والتي  مورا  عالمة  حتمل 

ال�صريع يف اململكة.

املجموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ���ص��رح  وق��د 

هذا  اأن  ال�صريع  نا�صر  ب��ن  عبدالعزيز  ���ص��ت��اذ  الأ

التو�صع يف قطاع التجزئة ياأتي يف ظل روؤية ال�صركة 

القطاع  ن�صاطها يف هذا  زيادة  على  ال�صرتاتيجية 

لل�صنوات املقبلة، وذلك ملا ي�صهده هذا القطاع من 

منو م�صتمر واإقبال كبري من امل�صتثمرين وامل�صتهلكني 

على حد �صواء، وكذلك مل�صاعدة ال�صركة يف حتقيق 

والقت�صادية  املالية  واأهدافها  تطلعاتها 

�صافة اإىل جعلها  وتطلعات م�صاهميها، بالإ

على  التجارية  العالمات  اأكرب  من  واح��دة 

م�صتوى اململكة يف قطاع التجزئة.

هذا  يف  ال�صتثمار  تكلفة  ب��اأن  علًما 

امل�صروع بلغت )25( مليون ريال.

املحتوى  واإث���راء  التقنية  الب��ت��ك��ارات  ت�صجيع  على 

باإطالق  ال�صركة  قامت  اإذ  نرتنت؛  الإ على  العربي 

من  العديد  يف  ال��ربام��ج  مل��ط��وري  موبايلي  ج��ائ��زة 

الباحثني  امل�صرتكني  اأع��داد  تنامي  املجالت يف ظل 

عن تطبيقات ثقافية وتعليمية وترفيهية متنوعة. 

�صجلت  وال��ذي  ع��م��ال،  الأ قطاع  يخ�س  وفيما 

ول  الأ الن�صف  خالل   %47 قدرها  زي��ادة  اإي��رادات��ه 

العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنًة  العام  ه��ذا  من 

ال�صابق، اأكد ال�صغري اأن موبايلي تويل هذا القطاع 

ا، بتوفري عدد من اخلدمات املتطورة  اهتماًما خا�صً

تعزيز  على  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  ت�صاعد  التي 

املوظفني  م��ع  التوا�صل  وت�صهيل  الداخلية  بيئتها 

من  م��وؤخ��ًرا  انتهت  قد  موبايلي  وكانت  والعمالء. 

لل�صناعات  ال�صعودية  ال�صركة  ربط عدد من مواقع 

�صا�صية )�صابك( يف املدن الرئي�صية ب�صبكة الربط  الأ

 ،)IP VPN( نرتنت  الإ بروتوكول  عرب  الفرتا�صية 

املوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية مع  �صراكة  توقيع عقد  وجرى 

العامة للتاأمينات الجتماعية، تقوم موبايلي مبوجبه 

الت�صالت  ل�صبكات  التحتية  البنية  واإدارة  بت�صغيل 

وتقنية املعلومات يف م�صروع واحة غرناطة بالريا�س. 

من  وع��ددا  ال�صت�صافة  خدمات  موبايلي  توفر  كما 

اخلدمات املدارة للموؤ�ص�صات.

ال��وف��اء  يف  ال�صركة  با�صتمرار  يتعلق  وفيما 

ال�صغري  اأ�صار  املجتمع،  نحو  ن�صانية  الإ بالتزاماتها 

ا�صرتاتيجي  تعاون  اتفاقية  اأبرمت  موبايلي  اأن  اإىل 

برامج اجلمعية  لدعم  املعوقني  طفال  الأ مع جمعية 

من  امل�صرتكني  ميّكن  وال��ذي  »نقاطي«  برنامج  عرب 

ت�صتفيد  م��ادي  دعم  اإىل  املكت�صبة  نقاطهم  حتويل 

يزيد  ما  بجمع  ال�صركة  قامت  كما  اجلمعية،  منه 

اخل��ريي  امل���زاد  عائد  م��ن  ري��ال  ماليني   6.7 على 

اجلمعيات  من   10 ل�صالح  البالتينية  رق��ام  الأ لبيع 

اخلريية. وكعادة ال�صركة يف احل�صول على اجلوائز 

والتقديرات التي تعك�س اأهمية الدور الذي تلعبه يف 

�صوق الت�صالت ال�صعودية والعاملية ح�صلت موبايلي 

�صركة  اأف�صل  لفئة  بزن�س(  )اآريبيان  جائزة  على 

ات�صالت يف اململكة لهذا العام.
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أخبار - عربية

75% زيادة في عدد السائحين 
العرب إلى تركيا

قال م�صئول بارز يف املنظمة العربية 

ال��ع��رب  ال�����ص��ائ��ح��ني  ع���دد  اإن  لل�صياحة 

 %75 بن�صبة  ارتفع  تركيا  ي��زرون  الذين 

خالل عام 2011.

اإىل بندر  نا�صول  الأ اأنباء  ون�صبت وكالة 

بن فهد الفهيد رئي�س املنظمة قوله: اإن حوايل 

مليوين �صائح عربي يزورون تركيا �صنوًيا، واإن 

اجلمهور العربي يظهر اهتماًما كبرًيا برتكيا 

مبرور كل يوم.

وذكر اأن اأهمية تركيا ترجع اإىل عالقاتها 

مع الدول العربية وجهودها املكثفة من جانب 

العامل  مع  التعاون  لزيادة  الرتكية  احلكومة 

تدفق  زيادة  على  �صاعد  الذي  مر  الأ العربي 

ال�صائحني العرب اإىل تركيا.

ال�صائحني  زيادة عدد  اإىل  ي�صري  وبينما 

العام  خ��الل  تركيا  اإىل   %75 بن�صبة  العرب 

اجلاري، توقع الفهيد تزايد اأعداد ال�صائحني 

الذين يزورون البالد يف ال�صنوات املقبلة.

يف�صلون  ال��ع��رب  ال�صائحني  اإن  وق���ال 

من  ق�صاء العطالت يف تركيا ب�صبب توفر الأ

والروابط  اخلالبة  الطبيعية  واملناظر 

امل�صرتكة املتمثلة يف الدين والتاريخ.

غرق الحوض العائم بقناة السويس

ارتفاع الواردات الجزائرية 
من القمح بنسبة %35

ك�صفت اإدارة اجلمارك اجلزائرية اأن اجلزائر ا�صتوردت 3.97 ماليني 

وىل من ال�صنة  �صهر ال�صتة الأ طن من القمح بنوعيه ال�صلب واللني خالل الأ

اجلارية، م�صجلة ارتفاًعا ب� 35.4 % عن نف�س الفرتة من العام املا�صي.

املركز  يف  جاءت  فرن�صا  اأن  اإىل  اجلزائرية  اجلمارك  اإدارة  واأ�صارت 

تلتها  طن  مليون   2.15 بن�صيب  اجل��زائ��ر  اإىل  القمح  م��وردي  بني  ول  الأ

الربازيل، وهذا يعني اأن ما يقارب 90% من واردات اجلزائر من هذه املادة 

ال�صرتاتيجية جاءت من فرن�صا.

شمال السودان يفرض رسوًما على نفط الجنوب
 22.8 يطلب  ال�صمال  اإن  ال�صودان  قال جنوب 

خط  ع��رب  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل  ك��ل  لنقل  ك��ر���ص��م  دولًرا 

���ص��ادرات��ه  قيمة  م��ن   %20 ح���وايل  اأي  ن��اب��ي��ب،  الأ

انتاج  م��ن   %75 على  اجل��ن��وب  وح�صل  النفطية. 

يومًيا  برميل  األ��ف   500 البالغ  البالد  يف  النفط 

بعدا�صتقالله اأوئل ال�صهر املا�صي، لكنه يحتاج اإىل 

اأنابيبه ومرفئه وم�صافيه  ال�صمال ل�صتخدام خط 

لبيع النفط.

لتحرير  ال�صعبية  للحركة  العام  م��ني  الأ وق��ال 

اإىل  فجاأة  اخلرطوم  »كتبت  اأموم:  باقان  ال�صودان 

باأنهم  ال�صودان  جنوب  وجمهورية  النفط  �صركات 

�صيفر�صون 22.8 دولر على كل برميل ن�صدره«.

»قناة  لهيئة  التابعة  البحرية  ال�صوي�س  لرت�صانة  العائم  احلو�س  تعر�س 

ال�صوي�س« للغرق يف نهاية ال�صهر املا�صي، مبنطقة »بور توفيق« املطلة على املجرى 

�صالح اخلا�صة  مر الذي ت�صبب يف توقف عمليات الإ املالحي لقناة ال�صوي�س، الأ

بال�صفن داخل تر�صانة ال�صوي�س البحرية.

احلو�س  بغرق  بالًغا  تلقت  عملياتها  غرفة  اأن  ال�صوي�س  قناة  هيئة  واأعلنت 

ت�صل  �صفن  حلمل  املخ�ص�س  العائم 

حمولتها اإىل 55 األف طن، فيما قامت 

حمر« بال�صوي�س  هيئة موانئ »البحر الأ

وال��ق��اط��رات  ال�صفن  جميع  ب�صحب 

اخلم�س التي كان يقوم احلو�س بحملها 

بر�صيف  ربطها  مت  والتي  غرقه،  قبل 

وذلك  بال�صوي�س  توفيق«  »ب��ور  ميناء 

القاطرات  م��ن  ع��دد  دف��ع  مت  اأن  بعد 

ال�صفن  �صحب  اأج��ل  من  بها  اخلا�صة 

الغارق،  العائم  احلو�س  يحملها  التي 

حيث اإن هذه ال�صفن كان يجرى بها 

تر�صانة  داخ��ل  اإ�صالح  عمليات 

ال�صوي�س البحرية.
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البنك الدولي يمنح القرن 
اإلفريقي 500 مليون دوالر

دولر  مليون   500 فريقي  الإ القرن  منح  عن  ال��دويل  البنك  اأعلن 

يف مواجهة موجة اجلفاف التي جتتاحه، وذلك قبيل انعقاد موؤمتر يف 

مم  روما يهدف اإىل الق�صاء على املجاعة املتف�صية يف املنطقة برعاية الأ

املتحدة.

واأو�صح البنك اأن ذلك املبلغ ي�صاف اإىل 12 مليون دولر خ�ص�صت 

زمة«. كرث ت�صرًرا من الأ لتقدمي »م�صاعدة فورية لالأ

واأعلن رئي�س البنك الدويل روبرت زوليك اأن »العانات الفورية هي 

وىل ومن املهم التحرك على وجه ال�صرعة للحد من املعاناة  ولوية الأ الأ

مد«. ا اهتماًما باحللول البعيدة الأ الب�صرية، واأننا نعري اأي�صً

فريقي ي�صهد موجة جفاف  مم املتحدة اإن القرن الإ وقالت منظمة الأ

ال�صومال حيث  12 مليون �صخ�س يف  وتهدد  60 عاًما  �صواأ منذ  الأ هي 

اأعلنت املجاعة يف منطقتني �صمنها، اإىل جانب كينيا واأثيوبيا وجيبوتي 

وال�صودان واأوغندا.

مني العام للمنظمة بان كي مون اإىل جمع 1.6 مليار دولر  ودعا الأ

ب�صكل عاجل لل�صومال وحدها. وحذر من اأن »اأي تاأخري قد يوؤدي اإىل 

مزيد من املوتى«.

ال�صكان، من  3.7 ماليني �صومايل، مايقارب ن�صف عدد  ويعاين 

اأخطر اأزمة غذائية يف اإفريقيا منذ 20 عاًما.

أخبار - عالمية

مريكي تيموثي غيثرن بالتقدم الذي  اأ�صاد وزير اخلزانة الأ

اأحرزته اليونان بخ�صو�س و�صعها القت�صادي وذلك بتطبيق 

برنامج احلزم املالية اجلديدة على اقت�صادها برمته.

كلمة  اأكد يف  اإن غيثرن  مريكية  الأ وزارة اخلزانة  وقالت 

له مبعهد برت�صون لالقت�صاديات الدولية برفقة وزير املالية 

اليوناين ايفنيغلو�س فنزالو�س على احلاجة اإىل تطبيق كامل 

ومتوا�صل للربنامج.

اليوناين  القت�صاد  اإن  مماثلة  كلمة  يف  فنزالو�س  وقال 

جراءات املالية  قادر على ا�صتعادة التعايف من خالل تطبيق الإ

اجلديدة.

وزير الخزانة األمريكي 
يثني على تقدم 
اليونان االقتصادي

االقتصاد البريطاني ينمو 
0.2 % في الربع الثاني

مل يحقق القت�صاد الربيطاين منًوا يذكر يف الفرتة من اإبريل اإىل يونيو املا�صي 

�صد  على  احلكومة  قدرة  يف  ال�صكوك  يثري  ما  وهو  ال�صناعي  نتاج  الإ انكما�س  ب�صبب 

العجز يف امليزانية وفًقا خلططها ويزيد من ال�صغط على وزير املالية لتعزيز النمو.

م�صتوياتها  عند  الفائدة  اأ�صعار  امل��رك��زي  اإجن��ل��رتا  بنك  يبقي  اأن  املتوقع  وم��ن 

قل يف ظل �صعف القت�صاد ورمبا توؤدي  املنخف�صة القيا�صية لعدة اأ�صهر اأخرى على الأ

خرية اإىل ا�صتمرار اجلدل ب�صاأن احلاجة ملزيد من التحفيز النقدي. البيانات الأ

جمايل يف بريطانيا منا بن�صبة  وذكر مكتب الإح�صاء الوطني اأن الناجت املحلي الإ

ول لي�صل معدل النمو ال�صنوي اإىل %0.7  0.2% يف الربع الثاين عن م�صتواه يف الربع الأ

ول من عام 2010. وهو اأقل م�صتوى منذ الربع الأ

امللكي  الزفاف  �صايف مبنا�صبة  العطلة الإ اإن عوامل خا�صة مثل يوم  وقال املكتب 

مل�صتوى  احل��رارة  درج��ات  وارتفاع  اليابان  العاتية يف  املد  اأم��واج  اأعقبت  التي  ث��ار  والآ

قيا�صي خ�صمت ما ي�صل اإىل 0.5 نقطة مئوية من النمو الف�صلي يف الربع الثاين.

واأ�صاف املكتب »كان ميكن اأن يبلغ منو الناجت املحلي الإجمايل 0.7% اإذا ا�صتبعدنا 

التاأثريات التي �صهدناها يف هذا الربع«.
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أسفرْت نتائج الربع الثاني من عام 2011م للسوق املالية السعودية عن ارتفاعها إلى 25.75مليار ريال، مقارنة بنحو 21.8 
مليار ريال عن الربع الثاني، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 18.1 يف املئة، وسّجلت معدل منو سنوي أفضل مقارنة بالربع 
العام فقد  العام الجتاه األرب��اح لفترة الستة أشهٍر األول��ى من  املنظور  املئة. ويف  28.3 يف  املماثل من عام 2010م بلغت نسبته 
استمّرت إيجابية األداء للمكاسب املتحققة للشركات املدرجة يف السوق، حيث حققت معدل منو للفترة باملقارنة مبثيلتها من 
العام السابق بلغت 26.1 يف املئة، لتتجاوز سقف 47.54 مليار ريال عن النصف األول من عام 2011م، مقارنة بنحو 37.7 مليار 
ريال عن عام 2010م. ووصل عدد الشركات املساهمة املدرجة يف السوق التي أعلنت عن نتائجها املالية للربع الثاني من العام 
الربع؛ بلغت قيمتها املجمعة  أرباح صافية عن أعمالها خالل  إلى 145 شركة مساهمة، متكنت 114 شركات منها من حتقيق 
نحو 26.9 مليار ريال كأرباح عن الربع الثاني، فيما تكبدت 31 شركة خسائر ربع سنوية؛ بلغت قيمتها املجمعة نحو - 1.2 مليار 

ريال كخسائر عن الربع الثاني.

تحليل نتائج الربع الثاني لعام 2011م
عبدالحميد العمري

ع�صو جمعية القت�صاد ال�صعودية

خ�صم  بعد  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  ال�صافية  رب���اح  الأ ه��ذه  �صاهمْت 

مليار   676.5 نحو  اإىل  امل�صاهمني  حقوق  زيادة  يف  الفرتة  خالل  توزيعاتها 

اإىل نحو  لل�صوق  الدفرتية  للقيمة  املعدل  املتو�صط  ارتفع  ريال، ومن ثم فقد 

فقد  لل�صوق  �صا�صية  الأ املوؤ�صرات  ببقية  يتعلق  وفيما  لل�صهم.  ري��ال   21.2

حافظت على حت�صنها بارتفاع العائد على ال�صهم اإىل نحو 3.5 ريال لل�صهم، 

 4.0 نحو  اإىل  ال�صوق  ملجمل  املتو�صط  لل�صهم يف  املوزع  الربح  معدل  وو�صل 

12.3 مرة عند تاريخ  يف املئة، وانخف�س مكرر ال�صعر اإىل العائد اإىل نحو 

اإعداد هذا التقرير ح�صب اإغالق يوم 27 يوليو 2011م، ما يعني يف جممله 

املعطيات  تلك  وفق  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  ال�صتثمارية  اجلاذبية  زي��ادة 

يجابية، وُيتوقع اأن حتافظ ال�صوق على هذا الجتاه م�صتقباًل ا�صتناًدا اإىل  الإ

الوطني، على  القت�صاد  متانة  التي تقف عليها ممثلة يف  ال�صلبة  ر�صية  الأ

اأ�صقطت بظاللها  التي  العاملية  املالية  زمة  الأ تداعيات  ا�صتمرار  الرغم من 

الظروف  والنا�صئة، ورغم  الرئي�صة منها  �صواق  والأ اأغلب القت�صادات  على 

و�صط يف الوقت الراهن، والتي  غري امل�صتقرة التي مترُّ بها منطقة ال�صرق الأ

اأّثرت �صلًبا على ت�صنيفها با�صتثناء القت�صاد ال�صعودي املدعوم با�صتقراره 

املتني على كاّفة امل�صتويات.

داء الربع �سنوي ح�سب القط�ع�ت الأ

يف  امل�صاهمة  القطاعات  كاأكرب  البرتوكيماوية  ال�صناعات  قطاع  جاء 

�صايف اأرباح ال�صوق املالية ال�صعودية عن الربع الثاين من عام 2011م باأكرث 

رباح ال�صافية  من 10.6 مليار ريال، مّثلت نحو 41.6 يف املئة من جمموع الأ

لل�صوق. وحل يف املرتبة الثانية قطاع امل�صارف واخلدمات املالية بنحو 6.8 

رباح ال�صافية لل�صوق.  مليار ريال، اأي ما ن�صبته 26.5 يف املئة من جمموع الأ

فيما حل يف املرتبة الثالثة قطاع الت�صالت وتقنية املعلومات بنحو 2.9 مليار 

رباح ال�صافية لل�صوق. واأظهرت  ريال، مبا ميثل 11.2 يف املئة من جمموع الأ

والت�صالت  املتعدد  ال�صتثمار  و�صركات  والن�صر  الإعالم  قطاعات  من  كل 

وتقنية املعلومات والزراعة وال�صناعات الغذائية والت�صييد والبناء وال�صتثمار 

أسواق سعودية
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�صمنت وامل�صارف واخلدمات املالية، متيًزا  ال�صناعي والأ

اأرباحها مقارنًة بالربع ال�صابق، حيث  ملمو�ًصا يف هوام�س 

حققت معدلت منو كانت قيا�صية بالن�صبة لبع�صها، و�صلت 

نحو  اإىل  قطاعات  ث��الث  ف�صل  لأ اأع��اله  الرتتيب  ح�صب 

56.8 يف املئة  62.5 يف املئة لقطاع الإعالم والن�صر، ثم 

لقطاع �صركات ال�صتثمار املتعدد، ثم 29.6 يف املئة لقطاع 

الت�صالت وتقنية املعلومات. 

هوام�س  يف  ا  انخفا�صً ك��رث  الأ للقطاعات  وبالن�صبة 

كاأكرث  التاأمني  قطاع  ج��اء  فقد  �صنوية،  ال��رب��ع  اأرب��اح��ه��ا 

- بنحو  لالنخفا�س  مكا�ص�به  تعّر�صت  التي  القطاعات 

51.3 يف املئة، تاله قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية بنحو 

التطوير  قطاع  ج��اء  الثالثة  املرتبة  ويف  املئة،  يف   3.5-

العقاري بنحو -1.1 يف املئة. 

اأم���ا يف م��ن��ظ��ور امل��ق��ارن��ة ال�����ص��ن��وي��ة ل�����ص��ايف اأرب���اح 

انفرد  2010م، فقد  املماثل من عام  الربع  القطاعات مع 

قيا�صي  باأعلى معدل منو  البرتوكيماوية  ال�صناعات  قطاع 

فاق 49.1 يف املئة، ثم قطاع الفنادق وال�صياحة الذي منْت 

اأرباحه بنحو 38.2 يف املئة، ثم قطاع التجزئة يف املرتبة 

وحل يف  املئة،  32.2 يف  بنحو  �صنوًيا  اأرباحه  بنمو  الثالثة 

بنمو  املعلومات  وتقنية  الت�صالت  قطاع  الرابعة  املرتبة 

واملرافق  الطاقة  قطاع  ثم  املئة،  يف   32.4 بنحو  مكا�صبه 

كرث  اخلدمية بنحو 25.8 يف املئة. وبالن�صبة للقطاعات الأ

اأرباحها لنف�س فرتة القيا�س اأعاله،  ا يف هوام�س  انخفا�صً

ا لالنخفا�س  فقد جاء قطاع التاأمني كاأكرث القطاعات تعّر�صً

بنحو  والن�صر  ع��الم  الإ قطاع  تاله  املئة،  يف   76.3- بنحو 

الت�صييد  قطاع  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  املئة،  يف   26.2-

املرتبة  يف  النقل  فقطاع  املئة،  يف   16.9- بنحو  والبناء 

الرابعة بنحو -13.7 يف املئة.

داء الن�سف �سنوي للقط�ع�ت لع�م 2011م الأ

وىل  انفرد قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية باملرتبة الأ

داء الن�صف �صنوي لعام  �صمن �صّلم املقارنة يف منظور الأ

2011م، حيث �صّجل معدل منو للفرتة بلغ 87.3 يف املئة، 

ريال  ماليني   606.6 جتاوزت  للعام  اأرب��اح  �صايف  حمقًقا 

مقابل  للفرتة(،  ال�صوق  اأرباح  اإجمايل  املئة من  (1.3 يف 

اأرب��اح  اإج��م��ايل  من  املئة  يف   0.9( ري��ال  مليون   323.9

2010م(. وجاء قطاع ال�صناعات  للفرتة من عام  ال�صوق 

50.1 يف  بلغ  الثانية مبعدل منو  املرتبة  البرتوكيماوية يف 

ريال  مليار   21.8 بلغت  للفرتة  اأرباح  املئة، حمقًقا �صايف 

(45.9 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق للفرتة(، مقابل 

14.5 مليار ريال )38.5 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق 

2010م(. وجاء قطاع التجزئة يف املرتبة  للفرتة من عام 

الثالثة مبعدل منو بلغ 27.9 يف املئة، حمقًقا �صايف اأرباح 

للفرتة بلغت 634.9 مليون ريال )1.3 يف املئة من اإجمايل 

اأرباح ال�صوق للفرتة(، مقابل 496.4 مليون ريال )1.3 يف 

املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق للفرتة من عام 2010م(. 

لنف�س  تراجًعا  ك��رث  الأ القطاعات  م�صتوى  على  اأم��ا 

تراجًعا  القطاعات  كاأكرث  النقل  قطاع  جاء  فقد  الفرتة، 

بنحو -75.9 يف املئة، لت�صتقر عند 71.2 مليون ريال )0.1 

يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق للفرتة(، مقابل 295.7 

مليون ريال )0.8 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق للفرتة 

من عام 2010م(، وحل يف املرتبة الثانية من حيث الرتاجع 

قطاع التاأمني بن�صبة تراجع للفرتة بلغت -54.0 يف املئة، 

ريال  مليون   113.4 عند  الفرتة  اأرب��اح  هوام�س  لت�صتقر 

(0.2 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق للفرتة(، مقارنًة 

بنحو 246.7 مليون ريال )0.7 يف املئة من اإجمايل اأرباح 

ال�صوق للفرتة من عام 2010م(. وحل يف املرتبة الثالثة من 

حيث الرتاجع قطاع الإعالم والن�صر بن�صبة تراجع للفرتة 

اأرباح الفرتة عند  بلغت -22.7 يف املئة، لت�صتقر هوام�س 

70.3 مليون ريال )0.1 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�صوق 

للفرتة(، مقارنًة بنحو 90.9 مليون ريال )0.2 يف املئة من 

اإجمايل اأرباح ال�صوق للفرتة من عام 2010م(.

اأف�سل ال�سرك�ت امل�س�همة اأداًء خالل الربع الث�ين

ال�صناعات  قطاع  يف  املدرجة  �صابك  �صركة  انفردْت 

كرب  وىل يف مقيا�س ال�صركات الأ البرتوكيمياوية باملرتبة الأ

2011م،  ع��ام  من  الثاين  الربع  خ��الل  الدخل  �صايف  يف 

�صّكلت  ري��ال،  مليارات   8.1 ناهزت  للربع  اأرب��اح  ب�صايف 

القطاع، فيما  اأرباح  اإجمايل  املئة من  75.6 يف  ن�صبته  ما 

للربع  ال�صوق  اأرب���اح  �صايف  يف  م�صاهمتها  ن�صبة  و�صلت 

�صركة  وج���اءت  ج��م��ايل.  الإ م��ن  املئة  يف   31.5 نحو  اإىل 

الت�صالت ال�صعودية املدرجة يف قطاع الت�صالت وتقنية 

املعلومات يف املرتبة الثانية بنحو 2.3 مليار ريال، �صّكلت 

القطاع، فيما  اأرباح  اإجمايل  املئة من  78.5 يف  ن�صبته  ما 

اإىل  للربع  ال�صوق  اأرباح  ن�صبة م�صاهمتها يف �صايف  و�صلت 

م�صرف  حل  واأخ���رًيا  ج��م��ايل.  الإ من  املئة  يف   8.8 نحو 

املالية  واخل��دم��ات  امل�صارف  قطاع  يف  امل��درج  الراجحي 

1.8 مليار ريال، �صّكلت ما ن�صبته  يف املرتبة الثالثة بنحو 

27.0 يف املئة من اإجمايل اأرباح القطاع، فيما و�صلت ن�صبة 

7.2 يف  نحو  اإىل  للربع  ال�صوق  اأرب��اح  م�صاهمته يف �صايف 

املئة من الإجمايل. 

خالل  من��ًوا  ك��رث  الأ امل�صاهمة  ال�صركات  منظور  ويف 

ول من عام 2011م، فقد جاءت �صركة ال�صقر  الن�صف الأ

للتاأمني املدرجة يف قطاع التاأمني من حتقيق معدل النمو 

و�صل  امل��ئ��ة،  يف   1086.8 بنحو  ع��ل��ى  الأ �صنوي  الن�صف 

من  وىل  الأ اأ�صهٍر  ال�صتة  لفرتة  اأرباحها  �صايف  خالله  من 

10.4 مليون ريال، تالها البنك ال�صعودي  العام اإىل نحو 

املالية  واخلدمات  امل�صارف  قطاع  يف  امل��درج  لال�صتثمار 

مبعدل منو ن�صف �صنوي بلغ 875.5 يف املئة، حمقًقا �صايف 

 416 ناهزْت  العام  من  وىل  الأ اأ�صهٍر  ال�صتة  لفرتة  اأرب��اح 

مليون ريال. ويف املرتبة الثالثة حلت �صركة تبوك الزراعية 

املدرجة يف قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية مبعدل منو 

بلغ 527.1 يف املئة، وحتقيقها مل�صتوى �صايف اأرباح لفرتة 

وىل من العام بلغ 18.2 مليون ريال. ال�صتة اأ�صهٍر الأ
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حقوق م�س�همني 

)مليون(

ع�ئد على 

ال�سهم -ري�ل
ال�سعر للع�ئدربح موزع

القيمة 

الدفرتية

�سعر/قيمة 

دفرتية
تغري �سنويتغري ربعي�س�يف دخل ن�سف الع�م )ب�ملليون(

Q2/2011Q1/2011Q2/2010
Shareholders> 

Equity (mn)
EPS (SR)%P/E Ratio

Book 
Value

P/B V 
Ratio

%20112010
Quarterly 

change
Annual 
change

836,000741,239765,804%9.2%1,577,2391,450,26412.8%1.975.012.719.31.38.8 28,878.9 الريا�س1

65,00062,28621,311%205.0%127,28633,9224.4%0.410.042.515.41.1275.2 4,614.5 اجلزيرة2

208,000207,95321,761%855.8%415,95342,6380.0%1.460.012.515.51.2875.5 8,517.5 ا�صتثمار3

263,300238,058250,473%5.1%501,358480,48510.6%2.450.011.720.81.44.3 6,868.6 ال�صعودي الهولندي4

773,000716,749756,897%2.1%1,489,7491,470,5457.8%3.903.911.125.01.71.3 18,060.2 ال�صعودي الفرن�صي5

852,000751,424446,768%90.7%1,603,4241,067,57513.4%3.231.613.421.42.050.2 16,080.1 �ص�اب6

696,700587,402629,439%10.7%1,284,1021,263,12318.6%2.273.313.218.61.61.7 15,829.2 العربي الوطني7

1,102,0561,123,1341,220,341%9.7-%1.9-2,225,1902,430,976%8.5-4.703.210.429.31.7 26,410.7 �صامبا8

1,843,0001,700,2851,778,609%3.6%3,543,2853,462,7058.4%4.573.815.919.33.82.3 28,986.1 الراجحي9

81,70055,45332,836%148.8%137,15385,41747.3%0.480.037.610.81.760.6 3,231.5 البالد10

102,00070,2283,298%2992.8%71,79645.2-172,228-0.170.056.710.50.9 15,793.8 الإمناء11

6,822,7566,254,2115,927,537%15.1%13,076,96711,715,8549.1%3.033.113.420.42.011.6 173,271.2 امل�صارف واخلدمات املالية

10,6009,6538,608%23.1%20,25317,6709.8%0.070.0179.711.91.114.6 1,434.6 كيمانول12

37,618-10,520-1,240---80,561-11,760--0.060.0392.79.82.2 4,702.8 برتوكيم13

8,100,7507,689,2955,015,915%61.5%15,790,04510,448,0905.4%8.983.811.643.52.451.1 130,572.1 �صابك14

789,932832,625907,201%12.9-%5.1-1,622,5571,605,455%13.016.913.429.16.01.1 7,262.4 �صافكو15

594,165580,035385,377%54.2%1,174,200718,1702.4%3.452.312.418.72.363.5 10,413.9 الت�صنيع16

7,277-19,33011,391---13,949-7,939--0.670.028.08.02.4 554.9 اللجني17

4,35210,556-16,800%59.2-212,44812,661-%0.270.039.412.70.8 1,636.2 مناء للكيماويات18

147,000233,62926,336%458.2%37.1-380,629168,512%1.372.315.913.51.6125.9 6,061.7 املجموعة ال�صعودية19

209,00099,968100,794%107.4%308,968216,818109.1%1.440.016.312.21.942.5 3,579.6 ال�صحراء للبرتوكيماويات20

963,670717,846502,382%91.8%1,681,516761,81634.2%4.610.010.816.03.1120.7 9,022.0 ين�صاب21

165,400120,89687,657%89%286,296168,85436.8%1.350.015.714.21.569.6 5,221.3 �صبكيم العاملية22

155,600131,10665,255%138.4%286,706117,81918.7%3.526.29.112.82.5143.3 1,812.0 املتقدمة23

0.020.0M10.31.7--24,342-5,565---16,010-8,332-1,796- 15,438.2 كيان ال�صعودية24

402,300698,472121,775---296,172393,315%24.7-0.130.0194.49.52.6 8,291.1 برتو رابغ25

10,714,03711,101,7127,185,165%49.1%3.5-21,815,74914,529,105%8.322.911.935.32.550.2 206,002.9 ال�صناعات البرتوكيماوية

111,700116,02581,171%37.6%3.7-227,725162,913%3.994.710.732.41.339.8 2,590.7 ال�صمنت العربية26

220,000179,724192,070%14.5%399,724357,26222.4%5.186.511.822.32.711.9 3,011.7 ا�صمنت اليمامة27

213,700210,845190,623%12.1%424,545367,2011.4%4.693.313.022.82.715.6 3,489.8 ا�صمنت ال�صعودية28

144,651147,176135,762%6.5%1.7-291,827280,989%5.697.411.918.83.63.9 1,695.9 ا�صمنت الق�صيم29

239,000225,875185,177%29.1%464,875374,8105.8%5.353.513.318.63.824.0 2,602.7 ا�صمنت اجلنوبية30

150,000101,096113,417%32.3%251,096236,59748.4%4.240.013.624.52.46.1 2,568.0 ا�صمنت ينبع31

101,00082,553104,280%3.1-%183,553196,47822.3%6.6-3.840.012.623.32.1 2,001.8 ا�صمنت ال�صرقية32

42,91041,22341,714%2.9%84,13375,7324.1%1.463.915.911.72.011.1 1,052.9 ا�صمنت تبوك33

6,923-25,86028,229-%8.4-12,140-54,089-0.5819.324.47.41.9 962.1 اإ�صمنت اجلوف34

1,248,8211,132,7461,044,215%20.4%2,381,5672,039,84210.2%4.533.512.621.62.616.8 19,975.7 ال�صمنت

41,10036,50331,321%31.2%77,60363,06212.6%7.843.211.820.44.523.1 458.6 اأ�صواق ع العثيم35

40,50039,14234,774%16.5%79,64267,1423.5%5.242.515.526.13.118.6 651.5 املوا�صاة 36

15,20059011,335%34.1%15,79013,4302476.3%0.833.616.711.91.217.6 535.9 خدمات ال�صيارات37

2.250.0M2.87.7--5,115-1,365---3,160-1,955147- 28.1 ثمار38

9,80013,1952,078%371.6%25.7-22,99514,776%0.600.019.613.40.955.6 670.3 فتيحي39

98,500136,77275,766%30.0%28.0-235,272194,255%11.054.015.421.87.821.1 872.9 جرير40

24,60022,00726,699%7.9-%46,60746,55411.8%3.444.512.815.52.80.1 388.4 الدري�س41

81,60055,36252,143%56.5%136,96279,88447.4%4.935.010.116.83.071.5 1,176.4 احلكري42

10,67014,4956,938%53.8%26.4-25,16418,702%2.611.413.814.52.534.6 289.3 اخلليج للتدريب43

318,810316,111241,201%32.2%634,920496,4400.9%4.154.313.816.53.527.9 5,071.4 التجزئة

36,4008,91521,396%70.1%45,31537,649308.3%1.493.812.513.71.420.4 1,028.0 الغاز والت�صنيع44

أسواق سعودية
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773,6851,068,453-1,334,782%24.9-561,097286,236%0.625.321.512.21.196.0 50,832.6 كهرباء ال�صعودية45

764,7701,089,849-1,371,182%25.8-606,412323,885%0.645.221.112.21.187.2 51,860.6 الطاقة واملرافق اخلدمية 

230,700165,161207,652%11.1%395,861601,69439.7%34.2-1.363.918.914.21.8 7,117.6 جمموعة �صافول46

2,3234,47512,089%80.8-%48.1-6,79815,140%55.1-0.460.050.910.12.3 201.3 الغذائية47

27,40032,71221,646%26.6%16.2-60,112139,611%56.9-4.177.69.520.32.0 660.9 �صدافكو48

349,256235,248343,058%1.8%584,504577,15348.5%5.622.516.229.33.11.3 6,745.3 املراعي49

1,1002,1894,904%77.6-%49.7-3,2895,140%36.0-0.870.050.311.63.8 126.2 اأنعام القاب�صة50

23,40021,67921,706%7.8%45,07942,6667.9%2.904.212.217.72.05.7 504.5 حلواين اإخوان51

غذية52 39,40032,54832,614%20.8%71,94860,76121.1%5.023.417.415.25.718.4 411.7 هريف لالأ

19,50020,5284,656%318.8%5.0-40,0288,480%0.450.058.216.91.5372.0 1,011.7 نادك53

0.240.0M7.51.3--3,577-11,645---1,700-1,877-10,308- 377.3 الق�صيم الزراعيه54

10,0008,2055,446%83.6%18,2052,90321.9%1.350.02018.61.4527.1 371.6 تبوك الزراعيه55

�صماك56 1.220.0M5.09.3--9,541-11,986---4,950-4,591-6,479- 99.2 الأ

0.280.0M10.53.4--800-3,297---1,074274-274- 78.8 ال�صرقية الزراعيه57

15,1306,04911,995%26.1%21,17919,146150.1%2.747.210.221.41.310.6 536.1 اجلوف الزراعيه58

0.450.0M11.71.7--11,643-30,072---4,939-6,704-33,089- 587.2 جازان للتنمية59

705,546515,896615,615%14.6%1,221,4421,415,69536.8%13.7-2.232.718.717.42.4 18,885.8 الزراعة وال�صناعات الغذائية

2,256,3661,573,1242,061,991%9.4%3,829,4903,834,01643.4%0.1-4.727.07.623.21.5 46,483.8 الت�صالت60

1,164,069998,234901,024%29.2%2,162,3031,615,08816.6%6.809.68.122.12.533.9 15,467.0 احتاد ات�صالت61

1.460.0M3.71.8--979,922-1,294,040---448,177-531,745-631,586- 5,186.6 زين ال�صعودية62

160,805-122,100-98,800---311,140-220,900--14.6-0.5-5.110.00.0- -53.0عذيب لالت�صالت63

2,873,4581,917,5132,170,624%32.4%4,790,9713,843,92449.9%4.316.97.822.91.824.6 67,084.5 الت�صالت وتقنية املعلومات

58,500112,394125,490%53.4-%48.0-170,894231,302%26.1-5.660.09.524.32.2 1,823.2 التعاونية64

5,2424,706-8,274%75.8-3,0329,172%66.9-0.400.039.58.91.8 267.9 مالذ للتاأمني65

55,0007,33554,774%0.4%62,33591,485649.8%31.9-2.544.610.714.11.9 1,124.6 ميدغلف للتاأمني66

0.280.0M7.82.8--1,867-6,158--1,540-3,407-2,509- 156.0 األيانز اإ�س اإف67

344,250662%94.9-%99.2-978-4,284-1.360.023.28.73.6 86.7 �صالمة68

0.410.0M7.12.4--9,530-6,377---10,167637-2,024- 141.1 ولء للتاأمني69

3,0202,0042,639%14.4%5,0244,63750.7%0.770.025.511.21.88.3 224.4 الدرع العربي70

1,804-2,670825-%4,214223.6-3,495-0.060.0260.79.51.7 322.9 �صاب تكافل71

2.000.0M5.43.0--26,314-7,382---25,665-649-8,376- 107.9 �صند72

2.810.0M5.65.4--16,6112,123---4,381-12,230139- 55.5 �صايكو73

1.310.0M4.86.6--5,338-7,634---839-4,499-2,208- 47.7 ال�صعودية الهندية74

0.000.0M9.51.7--9693,131--72.0%1,052-2,0213,761- 209.8 اإحتاد اخلليج75

هلي للتكافل76 0.390.0M6.511.1--1,996-5,917---1,300-696-3,034- 64.7 الأ

هلية77 0.750.0M3.19.5--6,924-5,067---8,0501,126643- 31.1 الأ

0.660.0M2.99.7-32-9,662--158-126-4,689- 29.4 اأ�صيج78

5,2544,0712,240%134.6%9,3256,04329.1%0.140.0164.47.43.254.3 147.6 التاأمني العربية79

14,259-8,39735,906---14,880-27,509-1.140.021.812.12.1 302.7 الحتاد التجاري80

8,6971,7352,466%253%10,432879401.3%1.440.014.611.71.81086.8 233.3 ال�صقر للتاأمني81

11,20011,87822,577%50.4-%5.7-23,07822,870%3.523.77.714.81.80.9 296.2 املتحدة للتاأمني82

6,038-6,854-4,593---11,704-11,447--0.000.028209.70.9 967.6 اإعادة83

1,663-32,650-19,807---14,569-52,457--0.820.022.411.01.7 438.9 بوبا العربية84

7,795-8,321-10,527---10,694-18,848--6.93.2------ 138.7 وقاية للتكافل85

6,343-4,369-15,296---14,547-19,665--6.26.2------ 123.9 الراجحي للتاأمني86

76-320-315---678-635--8.64.3------ 85.6 اي�س87

62-9,462-1,153--1,766-8,309--9.36.2------ 185.7 اك�صا- التعاونية88

7,0460-1,806--5,2400--7.44.3------ 148.3 ال�صركة اخلليجية89
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محمد اليامي - كاتب اقت�صادي

رسوم ابتسامة 
مضيفة

عمدة  �صيا�صات  من  قريبة  �صيا�صاتها  القت�صادية  الطريان  �صركات 

القرية الذي يحب التمهيد قبل اأن يفاجئ »عرتي�س« اأنه ح�صل على مليون 

من  يبداأ  التذكرة  �صعر  اإن  تقول  عالنات  فالإ تعرفونها،  والق�صة  جنيه، 

100 ريال مثاًل، ول ت�صتوي على الكر�صي اإل وقد دفعت األف ريال.

ياأتيك  اجلوال  هاتفك  على  املزعج  اأو  املقروء  اأو  املرئي  ع��الن  الإ يف 

العر�س مبهًرا من اإحدى الدول املجاورة، فقيمة �صفرك اأنت والعائلة تبداأ 

جرة يف املوا�صم. من رقم يقارب �صعر �صيارة الأ

ال�صرعية،  الزكاة  على  ن�صاأنا  ننا  ولأ ال�صريبة،  ب�صعر  املهرجان  يبداأ 

الزكاة  يفر�صون  ل  مل��اذا  نعرف  اأن  ون��ود  ال�صرائب،  �صروب  نعرف  ول 

ال�صرائب من  ن�صاأل عن هذه  ل  فاإننا  نعام،  الأ بهيمة  مثل  را�صي  الأ على 

نار
م

27-Jul-2011

حقوق م�س�همني 

)مليون(
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2,396-3,775-4,394---2,396-8,169--7.14.1------ 91.6 بروج للتاأمني90

280-376-293---280-669--8.53.2------ 170.2 العاملية 91

3,8960-5,430-%0.0%9,32600.0--8.81.8------ 490.2 �صوليدرتي تكافل92

5,4192,4790%0.0%7,89800.0-8.35.8------ 82.8 الوطنية93

2,4450-7,195-%0.0%9,64000.0--8.24.7------ 261.2 اأمانة للتاأمني94

37,12876,256156,542%76.3-%51.3-113,384246,739%54.1-4.020.511.119.02.4 8,857.5 التاأمني

8,1937518,682%5.6-%8,9449,435990.4%5.2-0.710.063.228.01.6 420.4 امل�صايف95

4,1901736,435%34.9-%4,3639,1062324.8%52.1-0.110.0129.819.40.7 838.5 املتطورة96

2,826-2,9004,789-%39.4-7,6893,492%1.040.010.69.91.1120.2 485.0 الح�صاء للتنميه97

7862,216-5,349%141.4-4,5634,311%0.020.0928.910.71.35.8 729.6 �صي�صكو98

3,06024,67625,572%88.0-%87.6-27,73645,947%39.6-0.535.824.618.20.7 2,305.1 ع�صري99

0.280.0M6.12.3--3,461-5,256---1,600-1,861-1,482- 90.8 الباحة100

163,50090,644135,439%20.7%254,144210,64980.4%0.180.044.37.31.120.6 27,073.6 اململكة101

�صتثمار املتعدد 185,593118,386174,035%6.6%303,979277,68556.8%2.460.335.715.41.09.5 31,942.9 �صركات الأ

19,91613,73419,500%2.1%33,64935,41245.0%5.0-2.303.911.215.51.7 426.7 بي �صي اآي102

62,50043,73031,240%100.1%106,23051,86642.9%0.040.0585.518.01.5104.8 16,679.3 معادن103

67,30062,04161,453%9.5%129,341119,3448.5%3.624.49.424.41.48.4 1,805.4 اأ�صرتا ال�صناعية104

16,4049,13825,137%34.7-%25,54338,25779.5%33.2-2.110.010.614.61.5 439.1 جمموعة ال�صريع105

73,60033,61058,334%26.2%107,21077,618119.0%0.004.60.017.33.738.1 605.1 �ص��اكر106

60,80045,70943,098%41.1%106,50988,40333.0%2.483.716.239.71.020.5 3,110.3 الدوائية107

29,70024,96418,959%56.7%54,66436,38719.0%2.983.412.219.61.850.2 589.4 زجاج108

3,8006,5932,953%28.7%42.4-10,3939,231%1.983.116.213.72.312.6 157.1 فيبكو109

2,4101,21110,169%76.3-%3,62118,32999.0%80.2-0.080.0305.913.81.7 352.1 معدنية110

76,00086,18286,469%12.1-%11.8-162,182161,200%4.814.59.224.01.80.6 1,515.0 الكيميائيه ال�صعوديه111

23,32030,04031,954%27.0-%22.4-53,36061,777%13.6-3.803.910.221.81.8 653.0 �صناعة الورق112

41,91035,43938,441%9.0%77,34979,94718.3%3.25-1.849.714.014.91.7 1,206.9 العبداللطيف113

2,869-2,0005,460-%63.4-1,850-7,460-1.150.022.410.72.4 115.9 ال�صادرات114

�صتثمار ال�صناعي 479,660397,851424,839%12.9%877,511775,92020.6%3.021.910.622.11.413.1 27,655.3 الأ

1.013.5M13.11.6190.2%64,33322,170-2.9%169.0%31,70032,63311,785- 1,630.7 جمموعة املعجل115

21,34021,01325,147%15.1-%42,35345,1781.6%6.3-1.374.416.516.11.4 820.5 النابيب ال�صعودية116

42,64039,23450,807%16.1-%81,87489,4108.7%8.4-4.953.013.614.84.6 627.5 اخل�صري117

65,40059,93857,858%13.0%125,338116,2379.1%9.132.615.041.63.37.8 1,040.5 اخلزف118

10,01011,12016,376%38.9-%10.0-21,13033,731%37.4-1.267.022.815.31.9 484.9 اجلب�س119

أسواق سعودية
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فر�صها، وكيف يتم احت�صابها، وملاذا هي »طالعة نازلة«؟

ل  �صعودية،  اأ�صرة  نحن  فتجيب  عف�س؟  معك  ال�صوؤال:  ياأتيك  ثم 

تفهم مندوبة اخلدمة ماذا تق�صد، فال تود اأن ت�صرح لها كيف اأفرزت 

جرامات  كيلو  ال�صبعة  جتعل  وا�صتعرا�س،  ا�صتهالك  ثقافة  الطفرة 

ح�صًنا  الن�صاء،  يد  حقيبة  وزن  هو  جمانيتها  عن  حتدثت  التي  املجانية 

زادت قيمة التذكرة الواحدة ح�صب فئة الوزن الذي اخرتته لكل راكب، 

ثم ي�صاألونك: العف�س ذهاب واإياب، فتجيبهم: ل �صاأتركه هناك، بالطبع 

هو ذهاب واإياب، واحل�صاب يجمع.

اأو  الطيار،  جنب  ودي  »واهلل  فتجيب  مقعدك،  اختيار  تريد  هل 

وعندما  اآخ��ر،  رقم  في�صاف  احللوة«،  املناظر  ع�صان  امل�صيفة،  ق��دام 

كل وال�صرب  تركب »البا�س« امل�صمى طائرة اقت�صادية، ي�صاألونك عن الأ

لك  تبت�صم  اأن  تود  »هل  خري  الأ ال�صوؤال  ياأتي  ثم  املختلفة،  وباأ�صعارهما 

واخلجولة  جمانية،  �صبه  فال�صفراء  ابت�صامتها،  تريد  وكيف  امل�صيفة؟ 

الفاتنة ب�صعر، وامل�صاحبة ل�صحكة خفيفة ب�صعر وهكذا دواليك.

جتعل  امل�صيفات  ابت�صامات  ور�صوم  املقعد  ور�صوم  العف�س  ر�صوم 

التذكرة اأغلى من مثيالتها على الطريان غري القت�صادي، لكن الفكرة 

اقت�صادية  ممار�صة  ه��ي  التطبيقية  العملية  الناحية  م��ن  ب�صراحة 

النا�س، وفيهم من حجز  �صعار جلميع  �صحيحة، فال ميكن ان توحد الأ

اأو  ياأكل  ول  كثرية،  حقائب  يحمل  ل  من  وفيهم  اأ�صهر،  منذ  ماًل  ودفع 

ي�صرب �صيًئا يذكر.

27-Jul-2011

حقوق م�س�همني 

)مليون(

ع�ئد على 

ال�سهم -ري�ل
ال�سعر للع�ئدربح موزع

القيمة 

الدفرتية

�سعر/قيمة 

دفرتية
تغري �سنويتغري ربعي�س�يف دخل ن�سف الع�م )ب�ملليون(

Q2/2011Q1/2011Q2/2010
Shareholders> 

Equity (mn)
EPS (SR)%P/E Ratio

Book 
Value

P/B V 
Ratio

%20112010
Quarterly 

change
Annual 
change

0.245.5M15.00.9-42,826-25,43511.3%-22,56020,266-26,501- 1,140.0 الكابالت120

0.040.0M7.91.8-96.7%3,374101,23214.4%-98.2%1,8001,574101,097- 314.4 �صدق121

38,90034,30445,563%14.6-%73,20495,56913.4%23.4-1.249.213.214.01.2 1,616.5 اميانتيت122

0.400.0M23.31.4-96.4%3399,477--84.4%1,300-9618,323- 733.7 اأنابيب123

48,00036,75563,010%23.8-%84,755118,05730.6%28.2-2.965.29.821.31.4 1,280.2 الزامل لل�صناعة124

17,70016,14024,788%28.6-%33,84049,0219.7%31.0-1.575.716.613.41.9 573.1 البابطني125

24,10019,10321,660%11.3%43,20340,95726.2%5.248.511.214.84.05.5 221.7 الفخارية126

3.060.0M8.81.7--19,6797,826--72.4%1,300-20,9794,704- 350.4 م�صك127

حمر128 21,38532,23114,517%47.3%33.7-53,61638,664%2.462.119.725.21.938.7 755.5 البحر الأ

348,135302,371419,134%16.9-%650,506742,09415.1%12.3-1.013.526.716.01.8 11,589.6 الت�صييد والبناء

25,10030,1542,597%866.5%16.8-55,25433,279%1.695.314.127.20.966.0 3,260.0 العقارية129

32,24038,90316,536%95.0%17.1-71,14330,873%0.884.219.219.70.9130.4 2,961.2 طيبة لال�صتثمار130

48,00059,64842,508%12.9%19.5-107,64894,517%1.764.518.821.21.613.9 3,492.4 مكة لالن�صاء131

32,80028,60226,467%23.9%61,40249,29414.7%1.080.013.615.31.024.6 1,529.7 التعمري132

0.480.0M8.60.8--4,823-181,865--8,760-13,583-128,400- 7,293.0 اإعمار133

0.040.0M7.11.8--17,755-16,507---10,400-7,355-7,595- 6,573.3 جبل عمر134

ركان135 297,800273,090437,000%31.9-%570,890835,6499.1%31.7-1.100.06.713.70.5 14,805.8 دار الأ

9,30020,1900-%0.0%10,89000.0%0.000.00.09.50.80.0 3,229.1 مدينة املعرفة 136

425,000429,649389,113%9.2%1.1-854,649845,240%0.910.610.516.10.81.1 43,144.6 التطوير العقاري

91,40059,693132,173%30.8-%151,093262,52253.1%42.4-0.957.913.415.60.8 4,925.3 النقل البحري137

31,0674,531-19,920%339.6-3,984-11,147--0.346.821.311.50.6 1,435.3 النقل اجلماعي138

6.360.0M8.41.7--115,669-7,973-227.4%3,140-118,809959- 150.7 مربد139

23,94622,96622,627%5.8%46,91245,1804.3%5.284.98.727.71.73.8 507.6 بدجت ال�صعودية140

67,217160,290-138,406%13.7--71,189295,745%75.9-0.687.018.514.70.9 7,018.9 النقل

2,6004,0806,807---1,48016,769%91.2-0.953.841.415.02.6 225.1 تهامه لالعالن141

بحاث والت�صويق142 33,60015,05335,295%4.8-%48,65350,082123.2%2.9-1.070.015.916.91.0 1,354.6 الأ

12,5007,63416,829%25.7-%20,13424,00063.7%16.1-0.590.021.013.70.9 824.3 طباعة وتغليف143

43,50026,76758,931%26.2-%70,26790,85162.5%22.7-0.870.019.915.51.1 2,404.0 العالم والن�صر

35,70036,81826,086%36.9%3.0-72,51857,180%2.003.713.424.11.126.8 1,665.4 الفنادق144

1,05283514%104.7%1,1355541168.0%0.240.093.17.13.2105.2 72.0 �صم�س145

36,75236,90126,600%38.2%0.4-73,65357,734%1.785.014.821.91.227.6 1,737.4 الفنادق وال�صياحة

25,748,78321,794,38220,083,688%28.3%47,543,16537,696,75218.1%676,502.33.54.012.321.22.026.1ال�صوق
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االقتصاد الخليجي عام 2025م:

البترول يحافظ على مكانته.. 
ونسبة العمالة الوطنية ترتفع

ال�سبيل  ه��و  اخلليجية  االقت�سادات  وحا�سر  ما�سي  ب��ن  ال��رب��ط 

مثل لفهم امل�ستقبل وتوقع نتائجه، ومن هنا تاأتي اأهمية قراءة البعد  االأ

اأ�ستاذ  اأحمد كابلي -  اأعدها الدكتور وديع  االقت�سادي يف الدرا�سة التي 

االقت�ساد بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة عن »اآفاق امل�ستقبل االقت�سادي 

ملا  العلمية  التوقعات  من  الكثري  وحوت  اخلليجي«،  التعاون  جمل�س  لدول 

ميكن اأن يكون عليه االقت�ساد اخلليجي عام 2025م اإن �ساء اهلل تعاىل.

»اإن   ال��ب��اح��ث:  ي��ق��ول  ال��درا���ص��ة  م��ع��ر���س  يف 

ال�صبيل  هو  علم،  من  اهلل  وهبنا  ما  على  العتماد 

ميدنا  القت�صاد  فعلم  امل�صتقبل،  �صكل  ملعرفة 

متكننا  التي  الريا�صية  النماذج  من  بكثري  اليوم 

بقدر  القت�صادية  املتغريات  من  الكثري  توقع  من 

الدقة والتحديد، ولكن بالرغم من ذلك  كبري من 

يعتمد  �صيء  فكل  قائم،  الحتمالت  عن�صر  يظل 

ويظل  ال��ت��وق��ع��ات،  ت�صبق  ال��ت��ي  الفر�صيات  على 

ح���وال  الأ ك��ل  ويف  م��وج��وًدا،  التيقن  ع��دم  عن�صر 

ف�����ص��ل و���ص��ع خم��ت��ل��ف الح��ت��م��الت  ي��ظ��ل م��ن الأ

)ال�صيناريوهات( بدل ال�صري يف الظالم الدام�س، 

امل�صتقبل  ا�صت�صراف  فاإن  بيومه،  يوم  كل  ومواجهة 

له فوائده، حتى واإن مل يتحقق منه �صيء. 

حق�ئق اقت�س�دية 

هناك حقائق اقت�صادية رئي�صية معروفة وقائمة 

ر�س ل ميكن نكرانها، وهذه هي التي �صوف  على الأ

حتدد امل�صتقبل ومنها:

اأول: الدول اخلليجية هي دول برتولية يف املقام 

البرتول،  على  ومنوها  وج��وده��ا  يف  تعتمد  ول،  الأ

فدول اخلليج »هبة البرتول«، ن�صاأت وتكونت ومنت 

القرن  بداية  منذ  املتزايدة  النفط  عوائد  ظل  يف 

�صتظل كذلك  اأنها  املوؤكد  ومن  ن،  الآ اإىل  الع�صرين 

كل  بالرغم من  القادمة   �صنة  الع�صرين  نهاية  اإىل 

كمياته  فاإن  ولذلك  الدخل،  م�صادر  تنويع  جهود 

م�صتقبله.  �صتحدد  واأ�صعاره 

خفيفة  تعترب  ال�صتة  اخلليجية  ال���دول  ثانًيا: 

الكثافة ال�صكانية، وتعتمد عل العمالة امل�صتوردة بقدر 

كبري، ولكن هذه احلقيقة احلالية �صتتغري مع مرور 

ال�صنني، ويتوقع ا�صتمرار معدل النمو ال�صكاين فوق 

ال� 2% �صنوًيا، و�صت�صهد دول اخلليج تغرًيا م�صتمًرا يف الرتكيبة 

بع�س  �صت�صهد  كما  الوطنية،  العمالة  ن�صبة  و�صتزيد  ال�صكانية، 

دول اخلليج فرتات من البطالة النوعية خالل تلك الفرتة.

ن  الآ م��رت��ب��ط��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  الق���ت�������ص���ادات  ث���ال���ًث���ا: 

اإىل درجة كبرية،  واأوروبا(  )اأمريكا  الغربية  بالقت�صادات 

القوة  مراكز  كبرًيا يف  �صت�صهد حتوًل  القادمة  الفرتة  ولكن 

�0
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طل�صي اإىل  من الغرب اإىل ال�صرق، ومن املحيط الأ

املحيط الهادي، حيث �صتتجه تدريجًيا اإىل زيادة 

ال�صني  يف  ال�صاعدة  بالقت�صادات  الرت��ب��اط 

حيث  بقوة،  النا�صئة  العامل  دول  وبقية  والهند 

القت�صادية  القوة  هي  ال�صني  تكون  اأن  يتوقع 

وىل بحلول عام 2025 م. الأ

خالل  اخلليج  ل��دول  ع��ظ��م  الأ التحدي  راب��ًع��ا: 

وال��زراع��ة،  املياه  �صيكون  القادمة  �صنة  الع�صرين 

حيث اإن املوارد املائية احلالية قليلة جًدا ومت�صارعة 

متجددة  مائية  م�صادر  هناك  ولي�س  الن�صوب، 

التكاليف،  باهظة  وهذه  البحر(  مياه  )�صوى حتلية 

البرتول  تدفق  ا�صتمرار  اأ�صا�صي على  ب�صكل  وتعتمد 

املوردين  وكال  متزايدة،  وباأ�صعار  جتارية  بكميات 

من  �صيزيد  مما  نا�صب  والبرتول  املاء  �صا�صيني  الأ

يزيد  �صوف  مما  الغذائية،  امل��واد  ا�صترياد  م�صكلة 

معدل  ويبطئ  امل��دف��وع��ات  م��وازي��ن  على  ال�صغط 

عظم الذي  النمو القت�صادي، وهذا هو التحدي الأ

�صيواجه دول اخلليج.

جمموعة  اإىل  املنطقة  دول  حت��ت��اج  خام�ًصا: 

داري���ة،  والإ القت�صادية  �صالحات  الإ من  متكاملة 

���ص��الح��ات  الإ على  ول  الأ امل��ق��ام  يف  تعتمد  وال��ت��ي 

ال�صيا�صية والجتماعية، ولكن يجب الرتكيز على اأن 

جمموعة  حم�صلة  هو  دولة  ي  لأ القت�صادي  داء  الأ

من العوامل الجتماعية وال�صيا�صية. 

توقع�ت ال�سك�ن والدخل

التوقعات  كل  يف  ال�صعبة  املعادلة  هم  ال�صكان 

القت�صادية، فهم القوى املنتجة، والقوى امل�صتهلكة، 

اأي هما كفتا املعادلة القت�صادية.

خالل  اخلليج  دول  يف  ال�صكان  اأع���داد  وت��وق��ع 

وذلك  اجلوانب،  اأ�صهل  من  هي  القادم  قرن  الربع 

ملعدلت  خمتلفة  �صيناريوهات  و���ص��ع  خ��الل  م��ن 

النمو ال�صكاين من خالل ما حدث خالل الربع قرن 

املا�صي، حيث ميكن توقع معدل النمو ال�صكاين لكل 

دولة من دول اخلليج اإىل درجة عالية من الدقة قد 

ت�صل اإىل %95.

كبب�ن عببدد �سك�ن دول اخلليج   1970  ففي عبب�م 

ال�ستة 8.2 ماليني ومتو�سط�ت الدخل ك�لت�يل:

الدولة
  عدد ال�صكان 

باملليون

متو�صط 

الدخل الفردي 

دولر

61.588ال�صعودية

0.89.028الكويت

0.77808عمان

مارات 0.273.324الإ

0.231.589البحرين

0.125.781قطر

مليون   37 ال�سك�ن  عببدد  بلغ  2006م  عبب�م  ويف 

ومتو�سط�ت الدخل ك�لت�يل:

عدد ال�صكانالدولة
متو�صط 

الدخل دولر

25.513.860ال�صعودية

مارات 4.6635.042الإ

2.7734.628الكويت

2.6113.789عمان

0.8462.761قطر

0.7520.743البحرين

ويف ع�م 2025م يتوقع اأن ي�سل عدد �سك�ن هذه 

الفردي  الدخل  ومتو�سط�ت  مليون   52.4 الببدول 

ك�لت�يل:

الدولة
عدد ال�صكان 

باملليون

متو�صط 

الدخل الفردي 

دولر

35.3317.021ال�صعودية

مارات 7.8037.347الإ

3.6016.974عمان

3.3951.491الكويت

1.2181.542قطر

1.0625.141البحرين

التحدي األعظم لدول الخليج 
خالل العشرين سنة القادمة 

سيكون المياه والزراعة
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ويت�صح مما �صبق اأنه بعد 36 �صنة )من عام 

دخل  متو�صط  اأ�صبح   ،)2006 ع��ام  اإىل   1970

ال�صعودي  دخل  متو�صط  ي�صاوي  العماين  املواطن 

بعد اأن كان يف ال�صعودية يعادل �صعف الدخل يف 

عمان، كما �صي�صتمر متو�صط دخل القطري ي�صاوي 

حوايل 5 اأ�صعاف دخل املواطن ال�صعودي.

النمو ال�سك�ين  

توؤكد كل الإح�صاءات املتوفرة ا�صتمرار معدل 

النمو ال�صكاين املرتفعة، خالل الربع قرن القادم، 

النمو  ن�صبة  حتديد  يف  ه��و  الوحيد  والخ��ت��الف 

الع�صرين  مدى  على  دولة  لكل  ال�صنوي  ال�صكاين 

يف  ال�صكاين  النمو  ملعدل  واملتوقع  القادمة،  �صنة 

دول اخلليج جمتمعة اأنه لن يتجاوز ال� 2% �صنوًيا 

خالل الربع قرن القادم.

املوارد امل�ئية.. والزراعية

بالرغم من التو�صع الزراعي الذي حدث يف 

دول اخلليج خالل الربع قرن املا�صي، فاإنه مت عن 

طريق الدعم املبا�صر، اأو غري املبا�صر الذي وفرته 

تو�صع مفتعل،  حكومات دول اخلليج، ولذلك فهو 

�صا�س على دخل البرتول. ويعتمد يف الأ

املا�صية،  �صنة  الثالثني  جتربة  خ��الل  وم��ن 

عموًما،  العربي  العامل  اعتماد  ا�صتمرار  يت�صح 

للمواد  املكثف  ال�صترياد  ا على  واخلليج خ�صو�صً

والزيوت  احلبوب  جمال  يف  ا  وخ�صو�صً الغذائية 

وال�صكر، و�صي�صتمر هذا الجتاه و�صيت�صاعد بحدة 

ي�صتدعي مزيًدا  القادمة، مما  �صنة  الع�صرين  يف 

اأ���ص��اًل،  القليلة  امل��ي��اه  م���وارد  على  العتماد  م��ن 

وتزايد الطلب والعتماد على م�صادر حتلية مياه 

البحر، ملواكبة التزايد ال�صكاين من جهة وتزايد 

الطلب الزراعي وال�صناعي على املياه.

على  الطلب  زي���ادة  اإىل  �صيوؤدي  ذل��ك  وك��ل 

ال�صكان،  زي��ادة  ب�صبب  الغذائية،  امل��واد  ا�صترياد 

اأ�صعار ال��ب��رتول، مما  وارت��ف��اع ال��دخ��ول لرت��ف��اع 

مما  الغذائية،  امل��واد  اأ�صعار  زي��ادة  اإيل  �صيوؤدي 

خالل  اخلليج  دول  يف  الت�صخم  معدلت  �صريفع 

ن. ال�صنوات القادمة، والذي بداأت تلوح اآفاقه الآ

ال�ستثم�ر

ال���دول  اأف�����ص��ل  م��ن  اخلليجية  ال����دول  ت��ع��د 

النفتاح  حيث  م��ن  و���ص��ط  الأ ال�صرق  منطقة  يف 

واملناف�صة،  ال�صوق  باقت�صاد  والتاأثر  القت�صادي، 

وال���ت���اأق���ل���م م���ع الق��ت�����ص��اد ال���ع���امل���ي، وال��ب��ي��ئ��ة 

ال�صتثمارية، حيث حتتل دول اخلليج حالًيا مراكز 

متقدمة ن�صبًيا يف موؤ�صرات حت�صن بيئة ال�صتثمار 

واحلرية القت�صادية، فعلى �صبيل املثال:

م�����ارات يف  والإ  ،24 امل��رت��ب��ة  ت��ي قطر يف  ت��اأ

27، والبحرين  25، وال�صعودية يف املرتبة  املرتبة 

استمرار االستيراد المكثف 
للمواد الغذائية خاصة الحبوب 

والزيوت والسكر

إيرادات دول الخليج خالل عام 
2022م ستصل إلى أكثر من 

4.5 تريليون دوالر

دول  اإي�����رادات  اأن  امل�����ص��ادر  بع�س  وت��ت��وق��ع 

اإىل عام  القادمة  ال�14 �صنة  ال�صتة خالل  اخلليج 

2022م �صت�صل اإىل اأكرث من 4.5 تريليون دولر، 

على اأ�صا�س متو�صط 50 دولًرا للربميل.

الرتب�ط ب�لقت�س�د الغربي  

مزيًدا  القادمة  الع�صرون  ال�صنوات  �صت�صهد 

مراكز  �صتتحول  حيث  ال�صرق،  نحو  الجت��اه  من 

املحيط  وم���ن  ال�����ص��رق،  اإىل  ال��غ��رب  م��ن  ال��ق��وة 

الرتباط  و�صيقل  الهادي،  املحيط  اإىل  طل�صي  الأ

بالقت�صادات الغربية مع تطور دول ال�صرق تقنًيا 

و�صيزيد  فقط،  جت��ارًي��ا  ك��ان  اأن  بعد  و�صناعًيا، 

ال�صني  مثل  ال�صاعدة،  اأ�صيا  دول  على  العتماد 

املايل  الرتباط  اأما  واإندون�صيا،  وماليزيا  والهند 

وذلك  قادمة،  لفرتة  ف�صي�صتمر  الغربية  بالدول 

ل�صيطرة ال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية الغربية على 

اأ�صواق املال العاملية اإىل درجة الحتكار، ولكن لن 

يدوم ذلك طوياًل.

مقارنة   ،32 املرتبة  يف  وعمان    ،29 املرتبة  يف 

2006م،  املوؤ�صر عام  الداخلة يف   177 ال�  بالدول 

 ،58 وال�صني   ،44 اليونان  على  بذلك  متقدمة 

واملك�صيك 68.

التحذير  ع��ن  يثني  األ  يجب  ذل��ك  اأن  اإل 

�صالحات  الإ م�صرية  يف  تراجع  اأو  تباطوؤ  اأي  من 

الزيادة  قبل  بداأت  التي  وال�صيا�صية  القت�صادية 

2004م،  ع���ام  ال���ب���رتول  اأ���ص��ع��ار  يف  ال��ك��ب��رية 

�صالح  لالإ ج���ادة  حم���اولت  ه��ن��اك  ك��ان��ت  حيث 

داري واخل�صخ�صة حتت �صغوط  القت�صادي والإ

يرادات وتزايد العجوزات يف ميزانيات  تراجع الإ

داء  الأ حت�صن  يف  �صاهم  مما  اخلليجية،  ال��دول 

نفاق التفاخري. القت�صادي والتوفري يف الإ

كما اأن هناك �صعوًرا �صائًعا يف املنطقة بعدم 

ال�صتقرار، وهناك خماوف كبرية جًدا من الفرتة 

القادمة اإزاء التحديات التي �صتواجه دول اخلليج 

يف حالة حدوث النزاع امل�صلح بني اأمريكا واإيران، 

وكذلك التحول احلا�صل يف مراكز وموازين القوى 

املنطقة،  يف  والع�صكرية  وال�صيا�صية  القت�صادية 

ويف العامل ب�صكل عام.

نف�ق  الفوائ�ص امل�لية و�سي��س�ت الإ

ترتاكم  ب��داأت  �صخمة  مالية  فوائ�س  هناك 

لدى دول اخلليج، وهي �صتتزايد مع مرور ال�صنني، 

املالية  العوائد  تلك  وا�صتثمار  اإنفاق  كيفية  ولكن 

و�صيا�صية  مالية  تداعيات  له  �صيكون  املتزايدة 

وميتد  اأثرها  �صي�صتمر  جًدا،  عميقة  واقت�صادية 

ال�صيولة  على  �صيوؤثر  كما  ال�صنني،  ع�صرات  اإىل 

العاملية واأ�صواق املال يف كل اأنحاء العامل.

أسواق خليجية
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بني  متبادًل  الرتباط  �صيكون  املقابلة  اجلهة  ويف 

جميع القوى القت�صادية يف العامل، حيث اإن النفتاح 

بع�صه  يعتمد  العامل  �صيجعالن  والعوملة  القت�صادي 

والهند  ال�صني  يف  القوي  النمو  و�صيلعب  بع�س،  على 

للدور  وموازًنا  ا  معو�صً دوًرا  للبرتول  امل�صدرة  والدول 

ن  م��ري��ك��ي��ني ك��ث��رًيا، لأ م��ري��ك��ي، وه���ذا م��ا يقلق الأ الأ

وبالتايل  �صتخف،  العاملي  القت�صاد  على  قب�صتهم 

يام، ودور  فاإن �صيطرتهم املالية �صتنكم�س مع مرور الأ

يوؤدي  قد  مما  �صيت�صاءل  العاملية  التجارة  يف  ال��دولر 

اإىل ظهور عملة جديدة تقوم مقام الدولر.

معلومات.. وأرقام
وذلك  2006م،  عام  دولر  بليون   2000 بحوايل  اخلليج  لدول  اخلارجية  �صول  الأ تقدر   •

ميثل �صعف ما كان لديها يف عام 2003م.

حتى ميكن حتقيق التنمية امل�صتدامة يف دول اخلليج ال�صتة، وجتنب الهزات القت�صادية   •
مع  جنب  اإىل  جنًبا  داري  والإ القت�صادي  �صالح  الإ �صيا�صة  ت�صري  اأن  من  لبد  العنيفة 

60% من  اأن  نفاق احلكومي الداخلي لتنمية القوى العاملة يف اخلليج، خا�صة  �صيا�صة الإ

�صكان اخلليج هم دون �صن ال� 20 �صنة.

ورقيها  تقدمها  مقيا�س  وهي  احلقيقية،  ثروتها  هي  دولة  اأي  يف  العاملة  القوة  نوعية   •
ن اأكرث من 5 اأ�صعاف ما ينتجه  القت�صادي واحل�صاري )300 مليون اأمريكي ينتجون الآ

1300مليون �صيني(، ولذلك يجب على الدول اخلليجية اأن تنفق ب�صخاء على تعليم وتدريب 

املواطنني واإعدادهم لع�صر ما بعد النفط.

املحلي  القت�صاد  يف  القادم  العقد  خالل  دولر  بليون   3000 عن  يقل  ل  ما  ا�صتثمار  يجب   •
�صا�صية، وتطوير القوى العاملة املحلية خللق 4 ماليني فر�صة عمل على اأقل تقدير. والبنية الأ

مستقبل البترول في دول الخليج
املتوفرة  القت�صادية  التوقعات  تكاد   •
بديل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن  اأن���ه  جتمع على 

اأ�صا�صي للطاقة  �صريع للبرتول كم�صدر 

و�صتظل  القادمة،  �صنة  الع�صرين  خالل 

على  تعتمد  الرئي�صية  ال�صناعية  الدول 

ا�صتمرار  رغ��م  رئي�صي  ب�صكل  النفط 

واإذا  خرى،  الأ البدائل  تطوير  حماولت 

كان هناك اأي بدائل للبرتول ف�صي�صتغرق 

مر اأكرث من الربع قرن القادم، وعليه  الأ

فيمكن القول اإنه ل خوف على م�صتقبل 

البرتولية  الناحية  من  اخلليجية  الدول 

رجح. خالل الربع قرن القادم على الأ

ال�صعودية  اإنتاج  ي�صل  اأن  املتوقع  من   •
اإىل 15 مليون برميل عام 2020م، هذا 

�صافة اإىل اأن الحتياطيات البرتولية  بالإ

485 مليار  ال�صتة تعادل  يف دول اخلليج 

من   %40 ي�صاوي  ما  النفط،  من  برميل 

الحتياطي العاملي، ويتوقع زيادة الطلب 

2.5% �صنوًيا، وعلى  النفط مبعدل  على 

الغاز مبعدل 5.5% �صنوًيا.

البرتول  �صعر  متو�صط  يكون  اأن  يتوقع   •
�صنة   15 ال�  خالل  دولًرا   75 ال�  حوايل 

ي������رادات  ال��ق��ادم��ة  مم��ا ي��ع��ن��ي اأن الإ

اخلليج  التعاون  جمل�س  لدول  البرتولية 

�صتبلغ حوايل 6.5 تريليون دولر خالل 

متو�صط  اأن  اأي  ال��ق��ادم��ة،  �صنة   15 ال��� 

اإىل ح��وايل  ق��د ي�صل  ال��ف��ردي  ال��دخ��ل 

120 األف دولر للفرد يف املتو�صط.

املقام  يف  اجتماعي  علم  هو  القت�صاد   •
لكثري  خ�صوعه  م��ن  وب��ال��رغ��م  ول،  الأ

واحل�صاب،  والريا�صيات،  املنطق  من 

امل��ن��ف��ردة  ف�����راد  الأ ت�����ص��رف��ات  اأن  اإل 

احلياة  م�صتقبل  يف  ت��وؤث��ر  واملجتمعة 

توقع  جًدا  ال�صعب  ومن  القت�صادية، 

القريب  امل�صتقبل  فراد يف  الأ ت�صرفات 

دقيق.  ب�صكل 
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كتب – أحمد السيد علي

تغري املناخ

الذين يعتقدون أن تغير املناخ هو مجرد مسألة 
ت��ت��ع��ل��ق ب���اجل���غ���راف���ي���ا أو ال���ط���ق���س س���ت���أخ���ذ دورت���ه���ا 
أنهم واهمون،  الطبيعية ثم تذهب يف سالم ال شك 
فالتغير ال يعني فقط طول فصل الصيف أو الشتاء، 
أو دخ��ول أح��د الفصول يف مسيرة فصل آخ��ر، وإمنا 
ال��ع��ال��م مبا  يتعدى ال��وض��ع اخل��ط��ر ليطال اق��ت��ص��اد 
ول��ذا يأخذ االهتمام  فيه من دول عربية وخليجية، 
واملنظمات  الهيئات  يشمل جميع  تصاعدًيا  بعًدا  به 
تدخل  أن  قبل  مناسبة  حلول  لوضع  عاملًيا،  الكبرى 

مدن العالم يف هوة ال يعلم قراراها إال اهللا.

االقتصاد.. 
الخـاسـر 
األكـبـر

 »FAO« مم املتحدة غذية والزراعة لالأ يف تقرير حديث ملنظمة الأ

املياه  توافر  على  املدى  بعيدة  تاأثريات  �صي�صتتبع  املناخ  تغرّي  اأن  بدا 

يف  املح�صولية  نتاجية  الإ ملعدل  وبالن�صبة  الغذاء،  زراع��ة  غرا�س  لأ

من  غ�صون العقود املقبلة، واأورد التقرير املعنون »تغري املناخ واملياه والأ

الغذائي« م�صًحا �صاماًل للمعارف العلمية املتاحة فيما يتعلق بالنتائج 

املتوّقعة لظاهرة تغرّي املناخ على ا�صتخدام املياه يف الزراعة.

قبل  من  تطورات  »ف��او«  املنظمة  تقرير  ا�صتنتاجات  وتت�صمن 

البحر  حو�س  يف  اجلوفية  وامل��ي��اه  ن��ه��ار  الأ جت��ّدد  كميات  تناق�س 

واأ�صرتاليا  مريكتني  الأ القاحلة من  �صبه  واملناطق  املتو�صط  بي�س  الأ

من  فعلًيا  تعاين  مناطق  جميًعا  وهي  اإفريقيا،  وجنوب 

جهاد املائي، ويف اآ�صيا من املنتظر اأن تت�صّرر مناطق  الإ

را�صي املروية التي تعتمد على ذوبان الثلوج  وا�صعة من الأ

والكتل اجلبلية اجلليدية تلبيًة لحتياجاتها املائية، بينما 

هلة باأعداد مكّثفة من  �صتواجه مناطق الدلتا النهرية الآ

ال�صكان خطًرا مائًيا نتيجة جلملة عوامل ت�صّم انخفا�س 

أسواق عالمية
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من�صوب  وارتفاع  امللوحة  وزيادة  املائية  املوارد  تدّفق 

ال�صطح البحري.

ا من املتوقع اأن تت�صارع الدورة الهيدرولوجية  اأي�صً

�صت�صّبب  التي  احلرارة  درجات  ت�صاعد  مع  العامل  يف 

ويعني  والبحرية،  ر�صية  الأ التبّخر  معدلت  زي��ادة 

ال�صتوائية  املنطقة  �صيزداد يف  املطر  اأن هطول  ذلك 

القاحلة  �صبه  املناطق  �صت�صهد  حني  يف  واملرتفعات، 

ا  واجلاّفة و�صبه اجلافة داخل القارات الكبرية تناق�صً

اجلفاف  ح��الت  وت��رية  تتزايد  اأن  واملتوقع  املطر،  يف 

يف  لها،  حت�صًبا  التخطيط  يتطّلب  مما  والفي�صانات 

حني ينتظر اأن ت�صبح املناطق النادرة املياه يف العامل 

اأ�صّد جفاًفا واأعلى حرارًة.

ورغم عدم اإمكانية التنبوؤ بتقديرات املياه اجلوفّية 

ال��رتّدد  اأن  اإل  املناخ،  تغرّي  ظ��روف  ظل  يف  املتجّددة 

زيادة  اأن�صطة  منو  ي�صّجع  اأن  ميكن  للجفاف  املتزايد 

احتياجات  لتغطية  واقية  كمخزونات  اجلوفّية  املياه 

الذي  الكتل اجلليدية  ذوب��ان  اأّم��ا  ال��زراع��ي،  ن��ت��اج  الإ

يدعم نحو 40 باملائة من اأن�صطة الرّي يف العامل فمن 

املتوافرة  ال�صطحية  املياه  كّميات  يوؤّثر على  اأن  املحتم 

نتاج الزراعي. حوا�س الرئي�صّية لالإ للزراعة يف الأ

ويف حني ينتظر اأن يوؤدي ارتفاع درجات احلرارة 

اإىل اإطالة املوا�صم الزراعية باملناطق املعتدلة ال�صمالية 

ف�صوف يت�صّبب يف تق�صري فرتة املو�صم الزراعي، ومتى 

والنتح  البخر  التطورات بزيادة معّدلت  اقرتنت هذه 

فاملوؤّكد اأن تتناق�س اإمكانيات الغلة الزراعية الكامنة، 

املياه  كميات  مقابل  املح�صولية  نتاجية  الإ ومعدل  بل 

امل�صتخدمة يف الري، وي�صري اخلبري األك�صاندر مولري، 

الطبيعية  امل��وارد  ق�صم  م�صوؤول  امل�صاعد  العام  املدير 

املجتمعات  معي�صة  موارد  اأن  اإىل  »فاو«،  املنظمة  لدى 

خطًرا  �صتواجه  احل�صر  ل�صكان  الغذاء  واأمن  الريفية 

اأن يت�صّرر فقراء الريف  �صواء ب�صواء،يف حني يحتمل 

�صد �صعًفا على نحو غري متكافئ. الأ

والدقة  الرتكيز  من  »املزيد  اأن  التقرير  ويوؤكد 

التاأثريات  ومواقع  ونطاق  بطبيعة  حاطة  لالإ مطلوب 

الزراعية  املياه  ملوارد  بالن�صبة  املناخ  لتغرّي  امل�صتجدة 

املخ�ص�صة لدى البلدان النامية للزراعة.

كرث ت�سرًرا الفقراء دائم� الأ

مر نف�صه،  يف درا�صة اأخرى للبنك الدويل حول الأ

املناخ  لتغري  عر�صة  اأك��رث  النامية  البلدان  اأن  يت�صح 

من البلدان الغنية، حيث اإن الفقراء هم اأكرث النا�س 

التقّلبات  اآث��ار  زي��ادة  عن  الناجمة  للمخاطر  عر�صة 

ونوبات  الفي�صانات  )مثل  املناخية  حوال  لالأ احل��ادة 

تغري  ي��وؤدي  اأن  املتوقع  وم��ن  والعوا�صف(.  اجلفاف 

املناخ الناجم عن اأن�صطة الب�صر )كما يف تقرير منظمة 

والتاأثري  املناخية  ح���وال  الأ تقلب  زي��ادة  اإىل  ال��ف��او( 

املناطق  خمتلف  يف  الزراعية  نتاجية  الإ على  �صلبًيا 

من المتوقع تزايد حاالت 
الفيضانات، والمناطق 

النادرة المياه في العالم 
تصبح أشّد جفاًفا 
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كمية  انخفا�س  جانب  اإىل  امل��داري��ة،  و�صبه  امل��داري��ة 

و�صبه  املناطق اجلافة  نوعيتها يف معظم  املياه وتدين 

اجلافة، وزيادة تف�صي املالريا وحمى الدنغ وغريهما 

مرا�س املنقولة عن طريق احل�صرات يف املناطق  من الأ

نظمة  بالأ ���ص��رار  الإ وكذلك  امل��داري��ة،  و�صبه  املدارية 

حيائي فيها.  البيئية والتنوع الأ

ارت��ف��اع من�صوب  ي��وؤدي  ذل��ك، فقد  وع��الوة على 

�صطح البحر نتيجة للزيادة املتوقعة يف درجات احلرارة 

اإىل ت�صريد ع�صرات املاليني من الب�صر الذين يعي�صون 

يف مناطق منخف�صة، مثل دلتا غانغ ودلتا النيل، اإىل 

من  ال�صغرية  باجلزر  ال�صبيهة  ال��دول  اختفاء  جانب 

اجلنوبي  املحيط  يف  بالفعل  مت  وق��د  اخلريطة.  على 

توثيق ارتفاع درجة حرارة املحيطات ون�صبة حم�صيتها 

اجلو  يف  ال��ك��رب��ون  اأك�صيد  ث��اين  كمية  زي���ادة  ب�صبب 

للخطر  تعر�س  ظاهرة  وهي  املحيط،  يف  ت��ذوب  التي 

املرجانية،  ال�صعاب  وكذلك  البحرية،  الغذاء  �صال�صل 

واملجتمعات املحلية ال�صاحلية التي تعتمد عليها لتاأمني 

الغذاء وموارد الرزق. 

تف�سري التغري املن�خي

من�صور  تقرير  ي�صرح  وخمت�صر  ب�صيط  ب�صكل 

ب��اأن:  املناخي  التغري  املتحدة  مم  الأ جمموعة  مبوقع 

الحتبا�س احلراري  غازات  »وجود غطاء طبيعي من 

دافًئا  ر����س  الأ كوكب  على  يبقي  اجل��وي  ال��غ��الف  يف 

مريح  م�صتوى  عند  نعرفها،  كما  للحياة  تكفي  بدرجة 

غ��ازات  انبعاث  ولكن  حالًيا،  مئوية  درج��ة   15 يبلغ 

جعلت  ن�صان  الإ فيها  ت�صبب  التي  احلراري  الحتبا�س 

الغطاء اأكرث �صمًكا، بحيث يختزن ال�صخونة ويوؤدي اإىل 

»احرتار عاملي«. 

ثم ي�صرد التقرير بع�س التفا�صيل فيقول: »اأنواع 

لغازات  منفرد  م�صدر  اأك��رب  هي  ح��ف��وري  الأ ال��وق��ود 

ويبدو  ن�صان،  الإ عن  تنجم  التي  احل��راري  الحتبا�س 

ر�س كان م�صتقًرا بدرجة  اأن متو�صط درجة حرارة الأ

ملحوظة طيلة الع�صرة اآلف �صنة املا�صية، بحيث كان 

يتيح  مما  مئوية،  واحدة  درجة  عن  تقل  بن�صبة  يتغري 

درج��ة  م�صتوى  عند  تنتع�س  اأن  الب�صرية  للح�صارة 

15 درجة مئوية، ولكن نف�س  يبلغ حالًيا  حرارة مريح 

يف  خلل  اإح��داث  خطر  على  ينطوي  ح�صارتنا  جن��اح 

ن خدمة جيدة، حيث  املناخ الذي كان يخدمنا حتى الآ

يوؤدي »غطاء« غازات الحتبا�س احلراري الذي يحدث 

طبيعًيا يف الغالف اجلوي - والذي ميثل اأقل من واحد 

حيوية  وظيفة   - باأكمله  اجلوي  الغالف  من  املائة  يف 

ر�س، فعندما ت�صرب الطاقة  هي تنظيم مناخ كوكب الأ

ر�صية،  الأ ال��ك��رة  مرئي  �صوء  �صكل  على  ال�صم�صية 

الكرة  من  وتنبعث  ال�صطح،  تدفئة  اإىل  ت��وؤدي  فاإنها 

ال�صم�س،  من  بكثري  برودة  اأكرث  باعتبارها  ر�صية،  الأ

�صكل  على  الف�صاء  اإىل  تعود  اأخرى  مرة  الطاقة  هذه 

غ��ازات  وتعيق  ح��راري��ة،  اأ�صعة  اأو  حمراء  دون  اأ�صعة 

�صعة دون احلمراء عن الت�صلل  الحتبا�س احلراري الأ

ذلك  عن  ينجم  الذي  والتاأثري  الف�صاء،  اإىل  مبا�صرة 

يبقي  طبيعية«  ح��راري  احتبا�س  غ��ازات  وج��ود  »وه��و 

30 درجة مئوية عما  اأدفاأ بحوايل  ر�س  على كوكب الأ

كان �صي�صبح عليه احلال لول ذلك، وهو اأمر �صروري 

ن هي اأن  للحياة كما نعرفها، وامل�صكلة التي نواجهها الآ

هذا  جتعل  احلراري  الحتبا�س  غازات  من  انبعاثاتنا 

بداية  منذ  م�صبوقة  غري  ب�صرعة  �صمًكا  اأك��رث  الغطاء 

الثورة ال�صناعية قبل حوايل 250 عاًما. وقد اأدى ذلك 

منذ  اجلوي  الغالف  تكوين  تغري يف  اأكرب  اإىل حدوث 

قل«. 000 650 �صنة على الأ

يف  »امل�صكلة  بقوله:  ال�صرح  التقرير  وي��وا���ص��ل 

ر�س يجب، على املدى الطويل،  مر هو اأن كوكب الأ الأ

من  لها  تلقيه  معدل  بنف�س  الطاقة  من  يتخل�س  اأن 

ال�صم�س، وبالنظر اإىل اأن تكّون غطاء اأكرث �صمًكا من 

من  احل��د  على  ي�صاعد  احل���راري  الحتبا�س  غ��ازات 

املناخي  النظام  ف��اإن  الف�صاء،  يف  الطاقة  ا�صتخدام 

حقائق هامة
• تواجه املنطقة العربية اأ�صواأ معدل لندرة املياه يف العامل، فمن املتوقع اأن 
جهاد املائي بحلول عام 2050،  يقع نحو 100 مليون ن�صمة حتت خط الإ

وىل التي تنفد منها املياه. وقد تكون �صنعاء على �صبيل املثال املدينة الأ

ل  مبا  احلرارة  درجات  يف  زيادة  العربية  البلدان  ت�صجل  اأن  املتوقع  • من 
يقل عن درجتني مئويتني خالل فرتة ترتاوح بني 15 و20 عاًما، واأكرث من 

اأربع درجات بحلول عام 2100، ومن املحتمل اأن تزيد احلرارة عن ذلك.

اجلفاف  وموجات  ال�صيول  زي��ادة  يف  متمثلة  خماطر  املنطقة  تواجه   •
درجات  يف  الزيادة  �صتوؤدي  ذل��ك،  على  ع��الوة  ر�صية.  الأ والنهيارات 

احلرارة اإىل تفاقم املخاطر املرتبطة باملناخ.

الزراعي يف املنطقة  نتاج  الإ الزراعة، قد ينخف�س  • نتيجة اعتمادها على 
العربية اإىل ما بني 20 و40 يف املئة بحلول عام 2080 مع تراجع معدلت 

مطار. هطول الأ

ارتفاع  مع  زيادة  واحل�صرات  املياه  طريق  عن  املنقولة  مرا�س  الأ • ت�صهد 
درجات احلرارة.

امل�صدر: تقرير للبنك الدويل – مايو 2011م

إطالة المواسم الزراعية 
بالمناطق المعتدلة الشمالية 
وقصر فترة الموسم الزراعي

تناقص الغلة الزراعية الكامنة 
ومعدل اإلنتاجية المحصولية 

مقابل كميات المياه 
المستخدمة في الري

أسواق عالمية
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بني  ال��ت��وازن  ع���ادة  لإ ما  بطريقة  يتكيف  اأن  يجب 

النتيجة  وهذه  اخلارجة،  والطاقة  الداخلة  الطاقة 

الحتبا�س  غ���ازات  ت��اأث��ري  »حت�����ّص��ن  با�صم  ت��ع��رف 

غطاء  �صمك  زي��ادة  مع  املناخ  ويتاأقلم  احل��راري«، 

اإىل ح��د كبري عن  الح��ت��ب��ا���س احل����راري  غ���ازات 

ر�صية  الأ الكرة  ل�صطح  العاملي«  »الح��رتار  طريق 

اجلوي.  الغالف  طبقات  من  املنخف�صة  والطبقة 

وهذا الرتفاع يف درجة احلرارة ت�صحبه تغيريات 

اأخرى، مثاًل يف غطاء ال�صحب واأمناط الريح، وبع�س 

هذه التغريات قد يوؤدي اإىل زيادة حت�صني الحرتار 

تقاوم  ق��د  بينما  ي��ج��اب��ي��ة(،  الإ امل��رت��دة  )التغذية 

الحرتار تغريات اأخرى )التغذية املرتدة ال�صلبية(، 

وامل�صكلة اأن هذه التفاعالت املختلفة تعّقد اجلهود 

الكيفية  على  حتديًدا  للوقوف  العلماء  يبذلها  التي 

التي �صيتغري فيها املناخ خالل العقود املقبلة«.

املنطقة العربية.. ذروة اخلطر

يف درا�صة ثالثة للبنك الدويل ثمة تاأكيد على 

اأنه من املتوقع اأن تكون املنطقة العربية مب�صاحاتها 

ت�صررا  املناطق  اأ�صد  من  ال�صا�صعة  ال�صحراوية 

جمهوًل  م���ازال  ال��ذي  م���ر  الأ لكن  امل��ن��اخ،  بتغري 

التقلبات  الذي �صترتكه هذه  ثر  الأ ن، هو  الآ حتى 

الوا�صعة،  املنطقة  هذه  على  املناخية  والتغريات 

مر اإ�صافة اإىل  كما اأن اأ�صلوب التكيف مع هذا الأ

ا، ويف اإطار  التوجيه العملي يف عداد املجهول اأي�صً

د�صن  اخلطرة،  املعرفية  الفجوة  لهذه  الت�صدي 

برناجًما  العربية  ال��دول  وجامعة  ال��دويل  البنك 

ارتفاع منسوب سطح 
البحر يشرد عشرات 
الماليين ممن يعيشون 
في مناطق منخفضة

دول شمال إفريقيا تخوض حلواًل عملية
و�صط و�صمال اإفريقيا حثيًثا ل�صتغالل مورد للطاقة اأكرث وفرة من  ت�صعى عدة بلدان يف ال�صرق الأ

احتياطيات النفط الكبرية يف املنطقة، األ وهو ال�صم�س.

ال�صم�صية املركزة  للطاقة  ردن بناء حمطات  بلدان املغرب وم�صر وتون�س واجلزائر والأ وتعتزم 

وبحلول  اأوروبا،  املتجددة يف  الطاقة  الطلب على  تلبية  وامل�صاعدة يف  الطاقة  الحتياجات من  لتلبية 

عام 2020 قد ت�صل طاقة هذه املحطات يف تلك البلدان اإىل 5 جيجاوات، وذلك بالتعاون مع البنك 

ال�صرق  البلدان يف  4.3 مليارات دولر، لتمكني هذه  الدويل من خالل منح وقرو�س مي�صرة قيمتها 

1.8 مليون طن �صنويا، ويف  اأك�صيد الكربون نحو  اإفريقيا من خف�س انبعاثات ثاين  و�صط و�صمال  الأ

من يف جمال الطاقة وتعزيز الروابط القت�صادية مع اأوروبا من خالل �صادرات  الوقت نف�صه تعزيز الأ

الطاقة املتجددة.
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50 مليون دوالر لـ بنغالدش 
وطاجيكستان والنيجر للمواجهة

عر�صة  البلدان  اأكرث  هي  والنيجر  وطاجيك�صتان  بنغالد�س 

لتغري املناخ، ولذا قرر الربنامج التجريبي ملرونة التكيف مع 

تغري املناخ )التابع للبنك الدويل( منح البلدان الثالثة 

ا�صرتاتيجيات  لتجريب  منها  لكل  دولر  مليون   50

ت�����ص��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق م���رون���ة ال��ت��ك��ي��ف م���ع تغري 

خططها  يف  املناخية  املخاطر  واإدراج  املناخ، 

القت�صادية. 

التي  البلدان  اأوىل  هي  الثالثة  والبلدان 

�صناديق  رع��اي��ة  حت��ت  الربنامج  يف  ت�صارك 

تبلغ  التي  املناخية  ن�صطة  الأ يف  ال�صتثمار 

تاأ�ص�صت  والتي  دولر،  مليارات   6.4 مواردها 

عام 2008 لتمويل م�صروعات الطاقة املتجددة 

اجلماعي  النقل  ونظم  النظيفة  والتكنولوجيا 

التي تت�صم بالكفاءة واحلفاظ على الغابات ومرونة 

التكيف مع املناخ.

تتناول  املعارف  من  جمموعة  اأول  �صدار  لإ م�صرتًكا 

التكيف مع ظاهرة تغري املناخ جلميع البلدان العربية 

التقرير  اإع���داد  على  ويعمل  والع�صرين،  الثنتني 

�صركاء حمليون، من بينهم باحثون وخرباء يف تغري 

املناخ والق�صايا ذات ال�صلة.

بتغري  املعنية  املن�صقة  ف��رين��ر،  دورت���ي  وت��رى 

و�صمال  و���ص��ط  الأ ال�صرق  منطقة  مكتب  يف  املناخ 

اإفريقيا يف البنك الدويل اأنه كي ت�صبح اأي �صيا�صة 

دائمة  �صيا�صة  بيئية  اأو  اجتماعية  اأو  اقت�صادية 

البداية  يف  تتعر�س  اأن  يجب  لال�صتمرار  وقابلة 

لتغري املناخ، �صواء من حيث التكيف مع تغري املناخ 

اأو تخفيف النبعاثات الدفيئة«.

خمتلف  يف  ي��وؤث��ر  البيئي  التدهور  اإن  وت��ق��ول 

را�صي  اأنحاء العامل العربي على املوارد املائية والأ

واحلياة  ال�صمكية  وامل�صايد  وامل��راع��ي  الزراعية 

م��ن  الأ الجتماعية  ث���ار  الآ مت�ّس  ح��ني  يف  ال��ربي��ة، 

ال�صحي  وامل�صتوى  العي�س  ك�صب  و�صبل  الغذائي 

والنبات، وقد ينتج عن  للحيوان  واملوطن الطبيعي 

هذا ال�صغط املتزايد على هذه العوامل اآثار اإ�صافية، 

الفقر  م�صتويات  وزيادة  والهجرة  ال�صراعات  مثل 

للتنمية  تهديًدا  املناخ  تغري  ميثل  ولذلك،  والظلم. 

يتم  مل  واإن  العربي،  العامل  بلدان  يف  القت�صادية 

الت�صدي له فاإن معاناة الفقراء �صتزداد.

جهود داخلية ملح�ربة التغري

تعمل العديد من اجلهات واملنظمات العاملية على 

مواجهة التغري املناخي بعدة �صبل وعلى جميع امل�صتويات 

تنفذها  التي  الداخلية  اجل��ه��ود  ذل��ك  وم��ن  املمكنة، 

جمموعة البنك الدويل، حيث اأ�صبحت يف عام 2006، 

يف اإطار التزامها مب�صوؤوليتها البيئية والجتماعية ومن 

�صهام يف اجلهود الرامية اإىل الت�صدي لظاهرة  اأجل الإ

ينتج  ل  ط��راف  الأ متعدد  تنمية  بنك  اأول  املناخ،  تغري 

عمليات  من  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  غ��از  انبعاث  عنه 

مقره الرئي�صي، وجنحت املجموعة يف منع اأي انبعاثات 

كربونية من من�صاآت مقارها يف اأنحاء العامل، و�صفريات 

الربيعية  واج��ت��م��اع��ات��ه��ا  ال��ع��م��ل،  ل��غ��ر���س  موظفيها 

وال�صنوية، وذلك من خالل اتباع ا�صرتاتيجية لرت�صيد 

النبعاثات  خلف�س  واإج�����راءات  ال��ط��اق��ة،  ا�صتخدام 

الطاقة  و�صراء  النبعاثات،  هذه  ومعادلة  الكربونية، 

الكهربائية ال�صديقة للبيئة. 

يف  ال��دخ��ول  يف  م�صتمرة  املجموعة  اأن  كما 

غ��ازات  انبعاثات  عن  عالنية   Æب���ال والإ �صراكات 

اليومية  بعملياتها  املرتبطة  احل��راري  الحتبا�س 

للهيئة  اخل�صراء  الطاقة  �صراكة  خالل  من  وذلك 

وامل��ب��ادرة  املناخ  ق��ادة  وبروتوكول  للبيئة،  العامة 

ف�صاح  مم املتحدة، وكذلك م�صروع الإ امل�صتدامة لالأ

وه���ي منظمة غري  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات  ع��ن 

حكومية مقرها يف اململكة املتحدة، وحتتفظ باأكرب 

قاعدة بيانات عاملية حتوي معلومات عن انبعاثات 

الحتبا�س احلراري لل�صركات. 

�صا�صية وزيادة القدرات  وبغية حت�صني املعارف الأ

والو�صول اإىل مزيد من التمويل ملواجهة ظاهرة تغري 

اإع��داد  على  ال��دويل  البنك  جمموعة  تعكف  املناخ، 

غازات  وانبعاث  املناخ  تغري  خماطر  لتحليل  و�صائل 

بالفعل  مت  وق��د  امل�صروعات،  م�صتوى  على  الدفيئة 

انبعاث  ح�صر  مثل  دوات،  الأ هذه  بع�س  ا�صتخدام 

البيئة  غازات الدفيئة وحتديد قيمة لها يف �صندوق 

العاملية وم�صروعات متويل احلد من انبعاث الغازات 

غرا�س  لأ تطبيقها،  يف  التو�صع  ويجري  الكربونية. 

من  اأو���ص��ع  جمموعة  ت�صمل  ك��ي  وامل��ع��رف��ة،  التعلم 

امل�صروعات التي يتم اختيارها على اأ�صا�س الطلب. 

م�صرتك  معيار  اإط��الق  مت   ،2010 مار�س  ويف 

وبرنامج  من��ائ��ي،  الإ املتحدة  مم  الأ برنامج  ب��ني 

مم  الأ  - الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  مم  الأ

املتحدة، والبنك الدويل لنبعاثات غازات الحتبا�س 

ه��ذا  وي�����ص��ت��ه��دف  ا،  خ�صي�صً ل��ل��م��دن  احل�����راري 

لتمويل خف�س  املعيار م�صاندة برامج مثل منهجية 

)يجري  املدينة  م�صتوى  على  الكربونية  النبعاثات 

قرا�س  ردن(، والإ تنفيذ م�صروع جتريبي يف عمان بالأ

ن�صطة  املوجه املقدم من �صندوقي ال�صتثمار يف الأ

املناخية. ومت اأي�صا عر�س منهجية تقييم املخاطر 

يف املناطق احل�صرية يف اجتماع اخلرباء الدوليني 

العاملي  احل�صري  واملنتدى  العا�صمة(  )وا�صنطن 

اخلام�س )ريو دي جانريو(.

الذي  النموذجي«  الكربون  »�صندوق  يعد  ا  اأي�صً

اأن�صئ يف عام 2000، وهو اأول �صندوق عاملي لتمويل 

خف�س انبعاثات الكربون، وقد زادت عمليات متويل 

خف�س انبعاثات الكربون التي يديرها البنك الدويل 

اليوم اإىل 2.5 مليار دولر اأمريكي، وذلك من خالل 

اأحد ع�صر �صندوًقا وبرناجًما يبلغ جمموع الرتباطات 

الفرتة  اأمريكي، وخالل هذه  دولر  مليار   1.9 فيها 

�صاعدت هذه ال�صناديق والربامج على تو�صيع ال�صوق 

العاملية ملوجودات الكربون، وهي م�صدر مهم لدخول 

خ��رى  الأ امل���وارد  وتكملة  تعبئة  يف  ت�صاهم  اإ�صافية 

لتنمية منخف�صة النبعاثات الكربونية.

امل�س�در: 

.»FAO« املتحدة  مم  لالأ والزراعة  غذية  الأ • منظمة 
الدويل. البنك  • جمموعة 
املتحدة. مم  الأ • �صندوق 

عر�صة  البلدان  اأكرث  هي  والنيجر  وطاجيك�صتان  بنغالد�س 

لتغري املناخ، ولذا قرر الربنامج التجريبي ملرونة التكيف مع 

تغري املناخ )التابع للبنك الدويل( منح البلدان الثالثة 
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ت�����ص��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق م���رون���ة ال��ت��ك��ي��ف م���ع تغري 

اجلماعي  النقل  ونظم  النظيفة  والتكنولوجيا 

التي تت�صم بالكفاءة واحلفاظ على الغابات ومرونة 

التكيف مع املناخ.

أسواق عالمية
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رمضان وثقافة 
الشراء..
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كتبت: أماني فالح

قدر اقتصاديون حجم اإلنفاق على املأكل واملشرب خالل شهر رمضان املبارك بنحو املليار 
ريال، وأش��اروا إلى أن الناس يواجهون خالل املرحلة املقبلة ثالث مراحل تتطلب سيولة كبيرة 
تنفق من دخلهم املادي، مبا يتالءم مع االستعدادات االجتماعية املعتادة التي يقوم بها املواطن 

يف كل عام من هذه الفترة، وهي شهر رمضان وعيد الفطر والعودة إلى املدارس.

فتزدحم  ال�صتعداد،  من  يتطلبه  وما  املبارك،  رم�صان  �صهر  دخول  ت�صتقبل  �صر  الأ اإن  القت�صاديون  وقال 

املتاجر ل�صراء اللوازم الغذائية التي تاأتي من ثقافة احلر�س على املائدة العربية، ثم يلي �صهر ال�صيام ال�صتعداد 

فتزدحم  اأفرادها،  عدد  بح�صب  �صرة  لالأ العيد  م�صتلزمات  ل�صراء  مالًيا  دخاًل  يتطلب  الذي  املبارك  الفطر  لعيد 

�صرة تلك امل�صاريف  عياد، ثم تختتم الأ �صواق من اأجل البحث عن اجلديد الذي يتحول اإىل ال�صعف يف مو�صم الأ الأ

بال�صتعداد للعام الدرا�صي اجلديد وما يتطلبه من �صراء م�صتلزمات املدر�صة فتعج املكتبات وحمالت القرطا�صية 

التي  املدار�س  القائمة من طلبات ومالحظات  لعام درا�صي جديد، وما حتمله  اأبناوؤهم  ي�صتعد  الذين  باملواطنني 

لرب  ال�صهري  الراتب  تنفق على  فيما  تعتمد  التي  �صرة  الأ درا�صي، فريتبك دخل  يوم  اأول  الطالب يف  ترفقها مع 

�صرة، الذي يكون قد ق�صت عائلته اأياًما من الرتفيه يف العطلة ال�صيفية �صبقت هذه اللتزامات الثالثة املقبلة،  الأ

اأين يبدوؤها،  اأ�صبحت هناك �صغوطات مادية متتالية، ل يعرف املواطن من  اإىل توفري جديد حتى  والتي حتتاج 

وكيف �صينتهي منها؟ 

عبدالرحمن  الدكتور  جدة  يف  عمال  الأ اإدارة  كلية  يف  الت�صويق  مادة  واأ�صتاذ  القت�صادي  ال�صت�صاري  وقال 

املبارك  رم�صان  �صهر  خالل  طبيعًيا  اأمًرا  تعترب  ال�صتهالكية  لل�صلع  املكثف  ال�صراء  ظاهرة  اإن  ال�صنيع  اإبراهيم 

ا، »اإل اأننا جند اأن يف هذه ال�صنة هناك توجه حمموم  �صالمي عامة ويف اململكة خ�صو�صً يف جميع دول العامل الإ

وم�صعور نحو �صراء ال�صلع املتنوعة ل�صيما ال�صتهالكية«. 

املتوا�صل  الرتفاع  ظاهرة  اأهمها:  خمتلفة  �صباب  لأ يعود  امل�صبوق  غري  امل�صتهلكني  �صلوك  اإن  ال�صنيع  وقال 

�صعار وذلك منذ عدة اأ�صهر؛ ويتزامن ذلك مع العطلة ال�صيفية وتبعات وم�صتلزمات املنا�صبات، مثل متطلبات  لالأ

فراح واحلفالت؛ ال�صفر والتنقل داخل وخارج اململكة؛ اإحياء املهرجانات  الزواج من مهور وجموهرات و�صالت الأ

والحتفالت ال�صيفية.

�صعار  �صباب اأدت اإىل ظاهرة ال�صلوك النهم للم�صتهلكني خوًفا من ا�صتمرار ارتفاع الأ واأ�صاف: اإن كل هذه الأ

و�صاع لدرجة اأن القدرة ال�صرائية للم�صتهلك املتو�صط الدخل لن متكنه من �صراء وتب�صع ال�صلع  بحيث تتفاقم الأ

ال�صتهالكية واملواد التموينية التي تغطي احتياجاته خالل هذه الفرتة مثل كل عام، ونظًرا ل�صعف القوة ال�صرائية 

بحيث  والنتقائية،  بالر�صادة  مت�صًما  املو�صم  هذا  خالل  امل�صتهلكني  �صلوك  يكون  اأن  املتوقع  من  فاإنه  للم�صتهلك 

�صرة.  كرث اأهمية لالحتياجات الالزمة لالأ ي�صرتون ويتب�صعون ال�صلع الأ

نف�ق حتديد اأولوي�ت الإ

يف  كبري  حد  اإىل  ي�صاعد  نفاق  الإ اأولويات  وحتديد  لل�صراء  امل�صبق  التخطيط  اإن  �صم�س  حممد  الدكتور  وقال 

�صواق.  �صعار يف الأ تقنني ال�صتهالك واحلد من ارتفاع الأ

كل  املبارك  رم�صان  �صهر  دخول  ي�صهد  ما  »عادة  حافظ:  زكي  طلعت  القت�صادي  الكاتب  قال  جانبه  من 

خا�صة  خا�س،  ب�صكل  الغذائية  املواد  واأ�صعار  عام،  ب�صكل  ال�صتهالكية  املواد  اأ�صعار  م�صتوى  يف  ارتفاًعا  عام، 

املحلية  �صواق  الأ يف  ا�صتهالكها  على  الطلب  يزداد  التي  رم�صان،  �صهر  يف  ال�صتخدام  ال�صائعة  الغذائية  املواد 

اجللي  وم�صاحيق  ال�صوربة،  من  متعددة  واأ�صناف  املختلفة،  املنزلية  الدقيق  عبوات  مثل  الكرمي،  ال�صهر  خالل 

�صعار الذي ت�صهده ال�صلع ال�صتهالكية ب�صكل  باأنواعها، واملعجنات، وامل�صروبات الرم�صانية، هذا الرتفاع يف الأ

اأولهما  اأ�صا�صيني:  عاملني  اإىل  اأ�صبابه  تعزى  املبارك،  رم�صان  �صهر  خالل  خا�س  ب�صكل  الغذائية  واملواد  عام 

من  عدد  ا�صتغالل  وثانيهما  ال�صعودي،  امل�صتهلك  ال�صديد  �صف  ولالأ به  ويتمتع  ميتاز  الذي  ال�صتهالك  �صراهة 

التجار من �صعاف النفو�س حلاجة امل�صتهلك واإقباله املتزايد على �صراء املواد الغذائية يف �صهر رم�صان، يف رفع 
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خرى املماثلة  واأ�صاف اأن جناح جهود وزارة التجارة وال�صناعة واجلهات الأ

�صواق املحلية،  يف ال�صعودية املعنية بتوافر ال�صلع ال�صتهالكية واملواد الغذائية يف الأ

�صعار وا�صتقرارها، يتطلب بكل تاأكيد التفاعل معها من قبل  اإ�صافة اإىل �صبط الأ

العموم، والرفع من م�صتوى وعي  نفاق على وجه  الإ امل�صتهلك، من خالل تر�صيد 

وثقافة ال�صراء على وجه اخل�صو�س، ما يفر�س احلاجة اإىل املفا�صلة بني البدائل 

�صواق، واختيار اأف�صلها من  املتاحة من ال�صلع ال�صتهالكية واملواد الغذائية يف الأ

حيث ال�صعر واجلودة والقيمة الغذائية.

واأكد اأن التزام امل�صتهلك ال�صعودي مبعايري واأ�صاليب ال�صراء الواعي وامل�صوؤول 

واملر�صد، �صي�صاعد اإىل حد كبري يف احلد من ارتفاع اأ�صعار ال�صلع ال�صتهالكية يف 

�صواق ب�صكل عام، واأ�صعار املواد الغذائية ب�صكل خا�س، لكون ذلك �صيحد من  الأ

�صعار، ول �صيما يف ظل املناف�صة ال�صر�صة التي ت�صهدها  قدرة التجار على رفع الأ

بكميات  ال�صلع  توافر  اإىل  اإ�صافة  يام،  الأ التجار خالل هذه  بني  املحلية  �صواق  الأ

ت�صوق  مركز  من  اأكرث  دخول  يوؤكده  ما  لل�صلعة،  العديدة  البدائل  وتوافر  كبرية، 

ال�صلع  من  لعدد  بالن�صبة  �صيما  ول  �صعار،  الأ

املو�صمية،  الطبيعة  ذات  الغذائية  وامل���واد 

التي يزداد عليها الطلب ب�صكل كبري يف �صهر 

ال�صوربة،  واأنواع من  رم�صان، مثل املعجنات، 

اجللي،  وم�صاحيق  الرم�صانية،  وامل�صروبات 

وم�صتلزمات �صناعة احللوى. 

احلكومية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  اأن  واأو����ص���ح 

�صواق  الأ يف  �صعار  الأ و�صبط  مبراقبة  املعنية، 

وزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود  مثل  ال�صعودية، 

التجارة وال�صناعة، ملحوظة وملمو�صة، خا�صة 

يف �صهر رم�صان املبارك، التي تركز من خاللها 

���ص��واق،  الأ على  التفتي�صية  حمالتها  ال���وزارة 

يف  الغذائية  امل���واد  ت��واف��ر  م��ن  التاأكد  بهدف 

�صعار  الأ ا�صتقرار  و�صمان  جهة،  من  �صواق  الأ

ال��وزارة يف هذا  اأخ��رى، حيث قامت  من جهة 

اأ�صعار  ملتو�صط  حتليل  ب��اإج��راء  اخل�صو�س، 

ال�صائعة  الرم�صانية  الغذائية  ال�صلع  من  عدد 

ال��ط��ل��ب عليها يف  ي����زداد  ال��ت��ي  ال���ص��ت��ع��م��ال، 

�صواق املحلية يف اململكة خالل �صهر رم�صان،  الأ

اأ�صعارها خالل �صهر �صعبان من  وذلك بر�صد 

مماثلة  ف��رتات  مع  ومقارنتها  اجل��اري،  العام 

-1426( للفرتة  وبالتحديد  ما�صية،  ع��وام  لأ

1430ه���(، وال��ذي اأك��دت ال��وزارة من خالله، 

البدائل  وتعدد  ال�صلع  من  املعرو�س  وفرة  على 

لل�صلعة الواحدة، خا�صة يف ظل وجود مناف�صة 

ق��اع��دة املنتجني  وات�����ص��اع  ���ص��واق،  الأ ح��رة يف 

املتعاملني  للتجار  ال�صترياد  وحرية  واملوردين 

بتلك ال�صلع. 

التجارة  وزارة  جهود  ب��ني  م��ن  اأن  ب���ان  واأ

توافر  �صمان  اإىل  الرامية  ا،  اأي�صً وال�صناعة 

املواد وال�صلع الغذائية يف �صهر رم�صان املبارك 

هذا العام وا�صتقرار اأ�صعارها، اإطالقها ملوؤ�صر 

�صمن  وذلك  الرم�صانية  ال�صلع  باأ�صعار  خا�س 

الوزارة  موقع  على  ال�صتهالكية  ال�صلع  موؤ�صر 

والذي   ،   www.cpi.mci.gov.sa لكرتوين  الإ

اأ�صناف  من  عدد  �صعار  لأ عر�س  على  ي�صتمل 

ب�صكل  ال�صتهالك  �صائعة  الرم�صانية  ال�صلع 

حم��اف��ظ��ات  م���ن  حم��اف��ظ��ة   )27( يف  ي��وم��ي 

على  م�صبًقا  امل�صتهلك  اإط��الع  بهدف  اململكة، 

�صواق،  الأ يف  املتاحة  الغذائية  املواد  اأ�صعار 

مبا يف ذلك البدائل املتاحة، حيث يتمكن 

بني  واملفا�صلة  املقارنات  اإج��راء  من 

اأف�صلها  لختيار  املختلفة  �صعار  الأ

واأح�صنها، مبا يتما�صى ويتوافق 

م���ع رغ��ب��ات��ه واح��ت��ي��اج��ات��ه 

واإمكانياته املالية. 

مليار ريال حجم اإلنفاق 
خالل رمضان
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�صعودي متخ�ص�س يف بيع املواد الغذائية يف مناف�صة حممومة قبل بداية 

�صهر رم�صان املبارك، بعد اأن قدمت اإحدى ال�صركات الكربى يف جمال 

بيع املواد الغذائية تخفي�صات خا�صة للمواد الغذائية تتجاوز 10 يف املائة 

�صناف الرم�صانية.  جلميع الأ

الغذائية مبا  ال�صلع  توافر  اإنه يف ظل  اإىل  القت�صادي  الكاتب  وخل�س 

�صواق يف �صهر رم�صان املبارك هذا العام، وفًقا  يف ذلك ال�صتهالكية يف الأ

ت�صهد  اأن  �صواق  لالأ يتوقع  فاإنه  لذلك،  وال�صناعة  التجارة  وزارة  لتاأكيدات 

�صعار، وعدم ظهور حالت من الرتفاع املفاجئ  ا�صتقراًرا يف م�صتويات الأ

بداأ يخو�س مناف�صة �صر�صة  التجار قد  اأن عدًدا من  �صيما  غري املربر، ول 

�صعار، ولكن حتى توؤتي اجلهود احلكومية اأكلها، خا�صة الرامية  لتخفي�س الأ

م�صاندة  يتطلب  م��ر  الأ فاإن  �صواق،  الأ يف  و�صبطها  �صعار  الأ ا�صتقرار  اإىل 

والرتكيز  ال�صتهالك،  وتقنني  برت�صيد  اجلهود  لتلك  املحلي  امل�صتهلك 

واملبالغة  فراط  الإ عن  بعيًدا  �صا�صية  والأ ال�صرورية  احلاجات  اإ�صباع  على 

ال�صراء  تبني ثقافة  حيان، وي�صتح�صن  الأ ال�صراء يف معظم  غري املربرة يف 

بالوحدة اأو ب�احلبة كبديل عن ال�صراء بالكمية اأو بالكرتون، وكما هو واقع 

احلال ومعمول به ومطبق يف عدد كبري من الدول الغربية املتقدمة، خا�صة 

�صلوب يف  الأ مثل هذا  اإن  العدد، حيث  ال�صغرية وحمدودة  �صر  الأ يف حال 

ال�صراء �صي�صاعد اإىل حد كبري على تقنني ال�صتهالك العام للمواد الغذائية، 

موال والتقليل من الهدر يف ا�صتخدام املواد الغذائية،  و�صيعمل على توفري الأ

�صعار، واهلل من وراء الق�صد. مبا يف ذلك يف ا�صتقرار الأ

التخطيط بشكل جيد
�صرة اجليدة  اأن الأ اأ�صماء العبدالكرمي  ترى 

الظروف  ملقابلة  جيد  ب�صكل  تخطط  التي  هي 

املالية واللتزامات يف هذه املوا�صم الثالثة املقبلة، 

مبا  زوجها  مع  التفاق  يف  كبري  دور  لها  فاملراأة 

�صرة  يتنا�صب مع الدخل املادي، لتدبري �صوؤون الأ

�صلوب الذي ت�صتخدمه من  والبيت، م�صرية اإىل الأ

عياد  الأ مو�صم  يف  املالحظ  الغالء  جتنب  اأج��ل 

وال�صتعداد للمدار�س، حيث تقوم ب�صراء الثياب 

قبل  التخفي�صات  مو�صم  يف  للعيد  املخ�ص�صة 

�صهر رم�صان ب�صهر، حتى اأ�صبحت تالحظ اأنها 

الب�صاعة  اإىل  النظر  دون  املال  من  الكثري  توفر 

واخر  الأ الع�صر  يف  �صواق  الأ متالأ  التي  اجلديدة 

اأ�صعارها  التجار  يرفع  والتي  رم�صان،  �صهر  من 

اإىل ال�صعفني، حتى اأ�صبحت ت�صرتي م�صتلزمات 

العيد قبل العيد ب�صهرين، وحت�صل على التوفري، 

اأقالم  من  املدر�صة  م�صتلزمات  ب�صراء  تقوم  كما 

والتي  التخفي�س،  اأماكن  وكرا�صات وحقائب من 

قليلة  وباأ�صعار  طفال  لالأ مده�صة  باأ�صكال  تاأتي 

من  رياًل   25 بقيمة  الكرا�صة  �صراء  فبدل  جًدا، 

 2 ب�  جميلة  كرا�صة  ب�صراء  تقوم  املكتبات  اأ�صهر 

ريال من حمالت »كل �صيء بريالني واأكرث«، حتى 

اأ�صبحت ت�صعر باأن اللتزامات املالية وال�صغوطات 

قلت كثرًيا، ففي الوقت الذي يت�صابق النا�س فيه 

�صواق بحًثا عن م�صتلزمات العيد تبقى هي  على الأ

يف املنزل مرتاحة البال، دون زحام اأو ا�صتغالل 

من قبل التجار. 

من  ت�صدر  التي  املبالغات  بع�س  منتقدة 

ا�صتعداًدا  الغذائية  املواد  بتكدي�س  �صر  الأ بع�س 

ل�صهر ال�صيام، وكاأن ال�صهر �صهر الطعام ولي�س 

يف  كله  وقتها  البيت  رب��ة  تق�صي  حتى  العبادة، 

يف  نهايتها  تكون  التي  �صناف  الأ ع��داد  لإ املطبخ 

�صيا�صة  الن�صاء  جميع  تتبع  اأن  متمنية  القمامة، 

العتدال والت�صوق بذكاء.

المجتمع بحاجة لترسيخ 
ثقافة الشراء
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قضية العددقضية العدد

مرحلة ع�سيبة من اللتزام�ت

من جانبه يقول »�صعد النهاب«: منّر مبرحلة ع�صيبة من اللتزامات املالية 

رب  يفكر  حينما  خا�صة  منها،  يتخل�س  اأن  املواطن  ي�صتطيع  ل  والتي  امل�صتمرة 

الذي  الوقت  ففي  املرتفة،  ولي�صت  �صرته،  لأ املعقولة  احلياة  يوفر  اأن  �صرة يف  الأ

ال�صيفية  بالعطلة  لال�صتمتاع  ولده  لأ فر�صة  مينح  اأن  �صرة«  الأ »رب  فيه  يحاول 

فرتة  يف  عليه  اعتادوا  الذي  الدرا�صي  النمط  ين�صيهم  والذي  املعقول،  بال�صكل 

لال�صتمتاع  تكفي  ميزانية  اإىل  يحتاج  ال�صفر  يف  التفكري  اأن  جند  الدرا�صة، 

فتحتاج  اململكة،  يف  داخلية  �صياحة  ال�صياحة  تلك  كانت  اإن  حتى  جيد،  ب�صفر 

فكرة  باإلغاء  نفكر  وحينما  وال�صراء،  وال�صراب  والطعام  لل�صكن  مال  اإىل  ا  اأي�صً

الرتفيه  ذلك  فاإن  ن�صكنها،  التي  املنطقة  داخل  لال�صتمتاع  والتخطيط  ال�صفر 

جازة يف املجمعات اأو يف احلدائق  ا، فاخلروج لق�صاء وقت الإ يحتاج للمال اأي�صً

اإىل ميزانية، ثم نفاجاأ بدخول �صهر رم�صان والذي  البحرية يحتاج  وال�صواحل 

ب�صكل  اأ�صعارها  ارتفعت  التي  الغذائية  املواد  ل�صراء  اإىل ميزانية �صخمة  يحتاج 

اعتادت  التي  املواد  بع�س  للتقليل من  املا�صي  العام  ا�صطررنا يف  خميف، حتى 

ي�صع  والذي  للعيد،  ال�صتعداد  ياأتي  ثم  ال�صيام،  �صهر  يف  �صرائها  على  �صرة  الأ

�صرة كبرًيا فاإن  ا على املحك، خا�صة حينما يكون عدد اأفراد الأ »املحافظ« اأي�صً

ميزانية ال�صراء ا�صتعداًدا للعيد ل بد اأن تكون كبرية، خا�صة مع ا�صتغالل التجار 

الذين اأ�صبحوا يرفعون �صعر القطعة اإىل ال�صعفني، وحينما ينتهي مو�صم ال�صراء 

للعيد يقل �صعرها اأكرث من الن�صف دون اأن يوجد من يحا�صب هوؤلء امل�صتغلني، 

ثم اأزمة املدار�س واللوازم املدر�صية جميعها متثل »هزات ثالث« يواجهها املواطن 

ب�صغوطات �صديدة، خا�صة اأنها تاأتي متتالية ل يف�صل بينها �صوى اأ�صابيع، حتى 

اأ�صبح الو�صع �صيًئا مع التاأزم القت�صادي الكبري. 

رمضان والعيد 
مواسم للعصف 

بميزانية األسر ذات 
الدخل المحدود

مع  تعاين  التي  اليو�صف«  ريان  »اأم  معه  وتتفق 

التي  ال�صعبة  الفرتة  هذه  من  عام  كل  يف  زوجها 

اأ�صبحت  حتى  ك��ب��ري،  م��ايل  مبلغ  ���ص��رف  تتطلب 

ب��ال��غ  ���ص��خ�����س  اإىل  ي��ت��ح��ول  زوج���ه���ا  اأن  ت��الح��ظ 

التي  املتتالية  املالية  اللتزامات  ب�صبب  الع�صبية؛ 

ال�صيفية،  العطلة  فرتة  يف  عام  كل  يف  بها  ي�صعر 

واإقباًل على �صهر ال�صيام، ثم العيد، ثم ال�صتعداد 

التعقيد؛  اأ�صبحت احلياة يف غاية  للمدار�س، حتى 

ريان(  )اأم  متمنية  الثالث،  زم��ات  الأ تلك  ب�صبب 

قبل  من  الكبري  امل��ادي  ال�صتغالل  لف�س  التدخل 

والذين  ���ص��واق،  والأ التجارية  امل��ح��الت  اأ�صحاب 

اأو  رقيب  دون  املنا�صبات  تلك  يف  املواطن  ي�صتغلون 

على  تفر�س  املتاجر  بع�س  اأن هناك  ح�صيب، حتى 

العينة الواحدة من املواد الغذائية ن�صف الريال اأو 

الريال كربح لها، وحينما ي�صل املواطن اإىل مكان 

اإن  حتى  القيمة،  مرتفعة  بفاتورة  يفاجاأ  املحا�صبة 

الزيادات  كانت احلاجيات غري كثرية؛ ب�صبب تلك 

على  ينطبق  وذل��ك  خ��ر،  لآ متجر  من  تختلف  التي 

املحالت  على  ولي�س  املوا�صم،  ف��رتة  يف  �صيء  كل 

�صواق فح�صب، بل كذلك على اأ�صحاب  التجارية والأ

رم�صان  �صهر  يف  يطالبون  الذين  ج��رة  الأ �صيارات 

فاإذا كان  املعتاد،  اأعلى من  الواحد  للم�صوار  بقيمة 

يف  يدفع  فاإنه  ري��اًل   15 م�صواره  يف  يدفع  الراكب 

�صهر رم�صان واقرتاب العيد 25 رياًل، ويربر �صائق 

الطرقات،  على  ال�صديد  بالزحام  ذل��ك  ج���رة  الأ

وباملو�صم الذي يرغب اأن »يرتزق فيه« بح�صب تعبري 

جرة، حتى اأ�صبح الغالء لغة هذا املو�صم  �صائقي الأ

تو�صع  التي  عالنات  الإ بع�س  منتقدة  عام،  كل  يف 

والتي  التجارية،  املحالت  بع�س  على  كبري  ب�صكل 

والتي  بها،  للت�صوق  وم�صوقة  رنانة  عبارات  ت�صع 

اأو  الغالء«  »نحارب  ك�  امل�صداقية  حتمل  ل  غالًبا 

واإذا  جماًنا«،  اثنتني  على  واح�صل  واح��دة  »ا�صرت 

دخل امل�صرتي �صعيًدا ومقباًل يفاجاأ بقرب انتهاء 

في�صطر  جودتها  بقلة  رمبا  اأو  العبوة،  تاريخ 

بني  التنقل  �صعوبة  م��ع  خا�صة  لل�صراء، 

املتاجر يف وقت الذروة يف املو�صم.
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المجهر

كتبت: أماني فالح

لكل معلومة ثمن
اقتصاد املعرفة

فك�ر منتج�ته�،  الأ ن �س�ر يتع�مل مع �سن�ع�ت معرفية تكون  الآ الع�مل  اأن  »بيرت دروكببر«  مريكي  الأ دارة  الإ يرى ع�مل 

والجتم�عي  القت�س�دي  للنظ�م  الرئي�سي  املكون  املعرفة  ب�تت  حد  اإىل  اأداته�،  الب�سري  والعقل  ولية،  الأ مواده�  والبي�ن�ت 

املع��سر، ومن هذا املنطلق اأ�سبحت الب�سرية داخل مكون ع�سر جديد ي�ستمد من مف�هيم القت�س�د الرقمي  قوته املحركة.
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فروع  من  جديد  فرع  نه  باأ ع��ادة  املعرفة«  »اقت�صاد  يعرف 

فهم  على  ويقوم  خ��رية،  الأ ون��ة  الآ يف  ظهر  القت�صادية،  العلوم 

تطور  يف  الب�صري  امل��ال  ���س  وراأ املعرفة  ل��دور  عمًقا  اأك��رث  جديد 

القت�صاد وتقدم املجتمع.

التحول  يف  الريادة  دور  والت�صالت  املعلومات  لثورة  وك��ان 

خري من القرن الع�صرين، كونها مكنت  الكبري الذي �صهده الربع الأ

عامل  اأ�صبح  حد  اإىل  الطبيعة  على  �صيطرته  فر�س  من  ن�صان  الإ

خ��رى  الأ العوامل  بني  من  احلياة  يف  تاأثرًيا  اأك��رث  املعريف  التطور 

املادية والطبيعية، فيما باتت املعلومات مورًدا اأ�صا�صًيا من املوارد 

يف  اجلديد  ال�صرتاتيجي  امل��ورد  بل  خ�صو�صيته،  له  القت�صادية 

احلياة القت�صادية، املكمل للموارد الطبيعة.

»منط  ن�����ه  ب��اأ ��ا  اأي�����صً املعرف�ة  اقت�صاد  تعريف  ميكن  ول���ذا 

اقت�صادي متطور قائم على ال�صتخ�دام وا�صع النطاق للمعلومات�ية 

نت�رنت يف خمتلف اأوجه الن�صاط القت�ص�ادي وخا�صة  و�صب�كات الإ

ب���داع،  والإ املعرفة  على  بق�وة  مرتكًزا  لكرتون�ية،  الإ التجارة  يف 

ع�الم  والإ بالتكنولوجيات  يتعلق  ما  خا�صة  التكنولوج�ي   والتطور 

والت�ص�ال«.

خرى من�ط الأ م� الذي مييزه عن الأ

ونظًرا لرتباطه ال�صديد باآخر التطورات العاملية يف تكنولوجيا 

اإنتاج  كعن�صر  املعرفة  عامل  على  وارت��ك��ازه  والت�صال  ع��الم  الإ

جديد، فاإن اقت�صاد املعرفة يختلف عن اأمناط القت�صاد ال�صابقة 

وجه املهمة مثل: يف بع�س الأ

خرى، ل ميكن نقل ملكية املعرف�ة  نتاج الأ • على عك�س عنا�صر الإ
من طرف اإىل طرف اآخ�ر.

كونه  م��ن  اأك��رث  وف��رة  اقت�صاد  ن��ه  ب��اأ املعرفة  اقت�صاد  يت�صم   •
اقت�صاد ندرة، فعلى عك�س اأغلب املوارد التي تن�صب من جراء 

وال�صتخدام  باملمار�صة  الواقع  يف  املعرفة  تزداد  ال�صتهالك، 

وتنت�صر بامل�صاركة. 

ومن�صاآت  اأ���ص��واق  بخلق  املالئمة  التقانة  ا�صتخدام  ي�صمح   •
التجارة  م��ن خ��الل  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  ق��ي��ود  تلغي  اف��رتا���ص��ي��ة 

تخفي�س  حيث  من  املزايا  من  كثرًيا  توفر  التي  لكرتونية،  الإ

التكلفة ورفع الكفاءة وال�صرعة يف اإجناز املعامالت على مدار 

الرتكيز  ين�صب  لذلك،  ونتيجة  العامل.  نطاق  وعلى  ال�صاعة 

�صواق وال�صراكة والتحالف ال�صرتاتيجي مع  اأوًل على تطوير الأ

اأطراف خارجية قبل الرتكيز على تطوير املنتجات. 

والقيود  القوانني  تطبيق  املعرفة  اقت�صاد  يف  ال�صعوبة  من   •
متاحة  املعرفة  اأن  فطاملا  بحت،  قومي  اأ�صا�س  على  وال�صرائب 

نتاج  الإ عن�صر  ت�صكل  باتت  واأنها  املعمورة،  من  مكان  اأي  يف 

�صا�صي، فاإن ذلك يعني اأن هنالك اقت�صاًدا عاملًيا يهيمن على  الأ

القت�صاد الوطني.

من  اأكرث  الرموز  ي�صخرون  الذين  اأولئك  هم  املعرف�ة  عمال   •
واملعلمني،  والباحثني  البنوك  وع��م��ال  كامل�صممني  لت،  الآ

وراأ�س  للعمل  )خالًفا  عامة  �صلعة  املعرفة  اعتبار  ميكن  فيما 

امل�ال( اإذ عند اكت�صافها وتعميمها ت�صبح م�صاركتها مع مزيد 

اأنه  اأن الذي ينتج املعرفة يجد  من امل�صتخدمني جمانية، كما 

نمط اقتصادي متطور 
قائم على االستخـدام 

واسع النطاق للمعلوماتـية

الو�صائل  بع�س  وتوؤّم�ن  ا�صتخدامها،  من  خرين  الآ منع  ال�صعب  من 

حماية  التجارية  والعالمات  امللكية  وحقوق  الخ��رتاع  ب��راءات  مثل 

املعرف�ة. ملنِتج 

اأ�سك�ل اقت�س�د املعرفة  

للمعلومات  املختلفة  �صكال  الأ على  ال�صيطرة  مدى  املعرفة  تعك�س 

وميكن تق�صيم املعرفة اإىل اأربعة اأ�صكال هي:

 اأ-معرفة املعلومة

 ب-معرفة العلة

 ج-معرفة الكيفية

 د-معرفة اأهل الخت�صا�س

نواع من املعرفة  ن على ترميز هذه الأ وتعمل تكنولوجيا املعلومات الآ

يف  م�صى   مما  مبا�صرة  اأك��رث  ب�صكل  توؤثر  �صلع  اإىل  حتويلها  وبالتايل 

القت�صاد واملال واملنعة الوطنية.

على  ت�صتمل   -  know what مبب�ذا-  »معرفة  اأو  املعلومة«  »معرفة   •
معرفة احلقائق وهي اأقرب ما تكون اإىل معرفة املعلومات التقليدية، 

كمعرفة احلقائق الطبية من قبل الطبيب اأو معرفة القوانني وال�صرائع 

من قبل املحامي واأمثالها.

know why - وت�صمل على معرفة   - مل�ذا«  »معرفة  اأو  العلة«  • »معرفة 
وتكمن  ن�صان،  الإ خلدمة  وا�صتثمارها  الطبيعة  ظواهر  وراء  �صباب  الأ

هذه املعرفة وراء التقدم العلمي والتكنولوجي ووراء ال�صناعة واإنتاج 

التعليم  وح��دات  يف  املعرفة  ه��ذه  م�صادر  وترتكز  املختلفة،  ال�صلع 

والبحث والتطوير العام واخلا�س.

وت�صري   –  know how  – كببيببف«  »مببعببرفببة  اأو  الكيفية«  »مببعببرفببة   •
�صياء  الأ كانت هذه  �صواء  �صياء  الأ تنفيذ  اإىل اخلربة يف  املعرفة  هذه 

اأو  لت  والآ جهزة  الأ ت�صغيل  اأو  العمليات  ت�صغيل  اأو  ف��راد  الأ اإدارة  هي 

التكنولوجيا املختلفة، وعادة ما تكون هذه املعرفة ملًكا  ا�صتخدامات 

لل�صركات واملوؤ�ص�صات ويحتاج احل�صول على بع�صها اإىل اآليات خمتلفة 

ومعقدة ومكلفة.

know who - وتزداد   - اأو« معرفة من«  اأهل الخت�س��ص«  • »معرفة 
حالًيا اأهمية هذه املعرفة، معرفة من ي�صتطيع عمل �صيء ما ل بد منه 

لتنفيذ هذا العمل ب�صكل �صليم واقت�صادي، كما ت�صرع هذه املعرفة من 

تنفيذ امل�صاريع ب�صكل �صليم.

ول �صك اأن هذا الرتميز للمعرفة وتخزينها رقمًيا انطالًقا من توفرها 

كمعلومات على �صكل كتب وجمالت واأوراق عمل ومراجع وفهار�س و�صور 

الرقمية  ال�صبكات  نقلها عرب  لت�صهيل  اإ�صافة  ور�صومات،  واأفالم  و�صوت 

دور  وذات  منية،  والأ والثقافية  القت�صادية  للتنمية  اأداة  يجعلها  العاملية 

رقمية  اإىل معلومات  املعرفة، وحتويلها  توفري  اأن  يعني  ما  للغاية،   فعال 

اأنواعها يوًما بيوم، كما يزداد دورها يف  يجعلها تتحول اإىل �صلعة تزداد 

القت�صاد العاملي الذي يتحول اإىل »اقت�صاد املعرفة«.
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المجهر

اأبرز مقوم�ته 

مقوماته،  وجود  من  لبد  املعرفة  على  يعتمد  اقت�صاد  اإيجاد  يتم  حتى 

وهذه يتمثل اأهمها يف:

لقت�صاد  توؤ�ص�س  التي  العنا�صر  اأهم  م�ستوي�ته:  بكل  املعرفة  جمتمع   •
املعرفة. ويف املجتمع  املعرفة هو وجود ترجمة فعلية ملجتمع  يعتمد على 

تنح�صر  ل  التي  املعرفة،  املجتمع على قدر من  اأف��راد  كل  يكون  املعريف 

يف ذوي الخت�صا�س ونخب املجتمع. بل املطلوب اأن يكون املزارع وعامل 

ال�صيد وعامل امل�صنع لديهم من املعرفة ما توؤهلهم للتعامل مع التقنية 

وي�صتخدمونها يف جمال عملهم.

املعرفة  يعتمد  جمتمع  يف  رئي�س  كيان  واجل��ام��ع��ة  امل��در���ص��ة  الببتببعببلببيببم:   •
يفكرون  اأنا�ًصا  َج  تخرِّ اأن  يجب  واجلامعة  فاملدر�صة  لقت�صاده.  اأ�صا�ًصا 

اأن يحظى هذا  ال�صروري  وبالتايل من  تفكريهم.  واأح��رار يف  ويبدعون 

اإىل  امل�صتندة  وال�صيا�صات  نفاق  الإ من حيث  الق�صوى  همية  بالأ اجلانب 

ا�صرتاتيجيات وا�صحة.

اقتصاد المعرفة وتطوير 
المؤسسات المالية

يف  �صاهمت  التي  املتغريات  اأه��م  من  التكنولوجي  التقدم  يعد 

اإحداث حتول جذري يف اأمناط العمل امل�صريف يف ع�صر العوملة، حيث 

اهتمت البنوك اهتماًما كبرًيا بتكثيف ال�صتفادة من اأحدث تقنيات 

عالية  بكفاءة  وتطويعها  لية  الآ واحلوا�صب  والت�صالت  املعلومات 

تقدميها  اأ�صاليب  وتطوير  م�صتحدثة  م�صرفية  خدمات  ابتكار  بغية 

مبا يكفل ان�صياب اخلدمات امل�صرفية من البنوك اإىل العمالء بدقة 

و�ص�هولة وي�صر. ولعل من اأهم مالمح هذه املنظومة احلديثة النتقال 

التدريجي من البنوك التقليدية التي لها وجود مادي يف �صكل فروع 

نرتنت   ومعامالت اإىل »البنوك الفرتا�صية« التي تعتمد على �صبكة الإ

يف تقدمي خدماتها للعمالء وهي ما ت�صمى »Internet Banks« لت�صيف 

اأبعاد غري م�صبوقة للعمل امل�صريف.

 Electronic( لكرتونية  الإ البنوك  ا�صطالح  اأو  تعبري  ي�صتخدم 

كتعبري   )Internet Banking( ن��رتن��ت   الإ بنوك  اأو   )Banking
متطور و�صامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع الت�صعينيات كمفهوم 

 Remote( لكرتونية عن بعد اخلدمات املالية عن بعد اأو البنوك الإ

 )Home Banking( املنزيل  البنك  اأو   )  Electronic Banking
املالية  اخلدمات  اأو   )Online Banking  ( اخل��ط  على  البنك  اأو 

تت�صل  تعبريات  وجميعها   ،)  Self – Service Banking( الذاتية 

بالبنك  املت�صلة  اأعمالهم  واإجناز  ح�صاباتهم  باإدارة  الزبائن  بقيام 

اآخر ويف الوقت الذي يريد  اأي مكان  اأو  اأو املكتب  عن طريق املنزل 

اأي  وم��ن  وق��ت  كل  يف  املالية  )اخلدمة  بعبارة  عنه  ويعرب  ال��زب��ون، 

مكان(، مما اأدى اإىل حترير العمالء من قيود الزمان واملكان وتوفري 

الوقت واجلهد لعمالء البنوك.

يتسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد 
وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة

تبقى المعرفة القوة الدافعة 
في المجتمع الذي تستخدم فيه 

المعلومات بمختلف أوجه الحياة
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امل�س�در:

املحروق   ح�سن  د.م�هر  العربية   للمراأة  التن�ف�سية  والقدرات  املهنية  امله�رات  · تنمية 
اهلل  اآيببة  عبداهلل،  غبب�من  امل�لية-  املوؤ�س�س�ت  وتطوير  تنمية  على  املعرفة  اقت�س�د  اآثبب�ر   ·

موحل�س�ن.

الدين   حميي  – ح�س�نة  املعلوم�ت«  جمتمع  يف  املعرفة  · »اقت�س�د 

المرأة.. والمعرفة
يف بحث مقدم ملنظمة العمل العربية خل�س امل�صت�صار الرتبوي د.ماهر 

اقت�صاد  جعل  يف  ت�صاهم  اأن  ميكنها  اقرتاحات  ع��دة   اإىل  املحروق  ح�صن 

املعرفة منهجية هامة يف تعزيز القدرات التناف�صية للمراأة العربية منها: 

اأف�صل  ب�صكل  ت�صرح  اأن  على  واحلكومات  ال�صيا�صية  طراف  الأ ت�صجيع   •
ب�صكل  لال�صتجابة  املعريف  القت�صاد  ا�صتخدام  تنوي  كيف  براجمها  يف 

�صا�صية للن�صاء والرجال. من�صف للحاجات الأ

اإعداد  البتكار من خالل  برامج يف  رعاية  على  عالم  الإ و�صائل  ت�صجيع   •
ويلّبوا  املجتمع  م�صالح  العلماء  يخدم  اأن  اإمكانية  حول  م�صّورة  تقارير 

وخا�صة  حياتهم  يف  العلوم  تاأثريات  وحول  للنا�س،  �صا�صية  الأ احلاجات 

التاأثريات املختلفة للعلوم والتكنولوجيا عند الرجال والن�صاء.

العلوم  يف  امل���راأة  مبكانة  تهتم  التي  احلكومية  غري  املنظمات  دع��م   •
والتكنولوجيا يف خدمة التنمية. 

للتمييز  مراعاة  اأكرث  والتكنولوجيا  العلوم  يف  القرار  �صنع  عملية  جعل   •
دور  حول  خربات  مراكز  توؤ�ّص�س  اأن  احلكومات  على  يجب  اإذ  اجلن�صي، 

املراأة يف القت�صاد املعريف،  من �صاأنها اإعطاء الن�صح للوزارات وغريها 

تطبيق  ومراقبة  التدريب،  جل�صات  وت�صهيل  احلكومية،  الهيئات  من 

والبحث  والتكنولوجيا،  والعلوم  املراأة  ت�صتهدف  حكومية  ا�صرتاتيجيات 

والتطوير. 

خا�صة  والتدريب  التعليم  يف  دم���اج  الإ ع���ادة  لإ عديدة  فر�س  تقدمي   •
مهات ال�صابات.  لالأ

بعد  عن  كالتعليم  والتكنولوجيا،  العلوم  لتعليم  جديدة  مبادرات  اإطالق   •
)مثاًل  ح��ّد  اأق�صى  اإىل  واجل��دي��دة  القدمية  التكنولوجيات  با�صتخدام 

الراديو وو�صائل الإعالم املتعددة(.

العلوم  يف  املهنية  احلياة  متابعة  من  امل��راأة  متنع  التي  العوائق  اإزال��ة   •
والتكنولوجيا.

اإنتاج  عاتقها  على  تاأخذ  كيانات  توجد  اأن  بد  ول  والتطوير:  البحث   •
التي  �صيلة  الأ البحث  مراكز  فوجود  املجتمعات.  حتتاجها  التي  املعرفة 

مراكز  ووجود  ال�صناعة  واحتياجات  جمتمعها  احتياجات  مع  تتوا�صل 

بداع والبتكار ت�صجع املبدعني وحتمي  التطوير ووجود اأنظمة وقوانني لالإ

بداعات اإىل تقنية ت�صاهم يف العملية  نتاجهم، وال�صعي اإىل ترجمة هذه الإ

نتاجية ورقي املجتمع معرفًيا من ال�صروريات يف هذا الع�صر، كما اأن  الإ

ا.  بداع والبحث واملعرفة �صرورة اأي�صً وجود �صبكات لتوا�صل مراكز الإ

ب��داع  الإ عملية  يف  رئي�صًيا  �صريًكا  تكون  اأن  حتتاج  ال�صناعة  ا  اأي�صً

ن تكون  والخرتاعات يف اجلامعة والبحث، وال�صناعة واجلامعة بحاجة لأ

لها عالقة مع حميطها وت�صارك يف التنمية املعرفية، وهنا تربز احلاجة اإىل 

وجود مراكز البحوث التطبيقية واحلا�صنات العلمية.

�سم�ت جمتمع املعرفة

فيه  ت�صتخدم  ال��ذي  املجتمع  يف  وامل�صيطرة  الدافعة  القوة  املعرفة  تبقى 

املعلومات بكثافة يف خمتلف اأوجه احلياة، اأي اأنه يعتمد على التكنولوجيا الفكرية 

التي ت�صم �صلًعا وخدمات جديدة مع التزايد امل�صتمر للقوى العاملة املعلوماتية 

واخلدمات،  ال�صلع  هذه  وت�صويق  وتوزيع  ون�صر  ومعاجلة  وجتهيز  باإنتاج  تقوم  التي 

وملجتمع املعرفة جمموعة خ�صائ�س ينفرد بها عن باقي املجتمعات منها:

بها  والنتفاع  ا�صتغاللها  خالل  من  اقت�صادي  كمورد  املعرفة  ا�صتخدام   •
حت�صني  على  للعمل  املعرفة  ا�صتخدام  نحو  متزايد  اجت��اه  بوجود  خا�صة 

القت�صاد الكلي للدولة.

ملمار�صة  املعرفة  ي�صتخدم  الذي  اجلمهور  بني  للمعرفة  املتناهي  ال�صتخدام   •
حقوقه وم�صوؤولياته.

فراد،  الأ لكافة  والثقافة  التعليم  اإتاحة  من  تو�صع  التي  املعرفة  نظم  •  اإن�صاء 
ي فرد. وبذا تكون املعرفة عن�صًرا ل غنى عنه يف احلياة اليومية لأ
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الري��ص: تداول

أكد األستاذ عبداملجيد املبارك، نائب الرئيس التنفيذي ملصرفية الشركات يف بنك الرياض، أن برنامج «كفالة متويل 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة» هو مبادرة مشتركة بني وزارة املالية والبنوك السعودية بهدف حتفيز مساهمات تلك املنشآت 
يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة املنشودة، مشيًرا إلى أن مشاركة بنك الرياض الفاعلة يف البرنامج تأتي ضمن 

جهود البنك املتواصلة لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملؤسسات الناشئة، ومساندتها على تطوير أنشطتها. 
ولفت املبارك خالل حواره مع «تداول» إلى أن بنك الرياض عمد إلى ابتكار حزمة من اخلدمات واملنتجات التمويلية 
لتلبية احتياجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة، معتبًرا أن تبوء البنك صدارة قائمة البنوك املشاركة يف برنامج «كفالة» 
من حيث عدد الكفاالت املعتمدة أو املنشآت املستفيدة يعكس ريادة البنك وتفوقه يف خدمة أهداف االقتصاد الوطني وما 

يتربط به من مشاريع حيوية ومبادرات متميزة.
 وفيما يلي نص احلوار.

عبداملجيد املبارك:

»بنك الرياض« ابتكر حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية
 لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة يحتاج إلى 

مزيد من الرعاية واالهتمام 
والدعم لتعزيز حصته في 

الناتج اإلجمالي

هناك دور متنام للمرأة 
السعودية في قيادة 

األعمال وفي األنشطة 
االقتصادية

ب�لتزامن مع اإطالق احلملة الرتويجية   •
املن�س�آت  متويل  كف�لة  لرن�مج  الرابعة 

بنك  ينظر  كيف  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

الببريبب��ببص الببذي يببعببّد اأحببد اأكببر البنوك 

الداعمة للرن�مج، اإىل منو هذا القط�ع 

احليوي الذي يعد اأحد الروافد الرئي�سة 

لالقت�س�د الوطني؟ 

ال�صغرية  املن�صاآت  قطاع  فاإن  �صك  • بدون 
ن�صبته  ما  على  ي�صتحوذ  الذي  واملتو�صطة 

املن�صاآت  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   %85 –  80

اإىل  يحتاج  زال  م��ا  اململكة  يف  العاملة 

م��زي��د م��ن ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام وال��دع��م 

التي  جمايل  الإ الناجت  يف  ح�صته  لتعزيز 

ل تزيد عن 35%، وعلى نحو مغاير لكثري 

م�صاهمة  فيه  تتخّطى  التي  البلدان  من 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة يف القت�صاد 

»كفالة  برنامج  ف��اإن  ل��ذا   ،%50 الوطني 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة« يعد  متويل 

برناجًما ريادًيا بامتياز للنهو�س بالقطاع 

على  فيه  امل��ن�����ص��اآت  اأ���ص��ح��اب  وم�����ص��ان��دة 

اإنتاجيتهم،  يف  والتو�صع  اأن�صطتهم  تطوير 

ف�����ص��اًل ع���ن ال���ه���دف امل��ن�����ص��ود ب��ت��وف��ري 

فر�س عمل لل�صباب للم�صاهمة يف تقلي�س 

معدلت البطالة. 

و�صمن  ال��ري��ا���س«  »ب��ن��ك  �صعى  ول��ق��د 

���ص��ه��ام يف دع��م  ن�����ص��اط��ات��ه ال��ف��اع��ل��ة ل��الإ

التنمية  لتحقيق  الهادفة  والربامج  امل�صاريع 

التمويلية  وعية  الأ توفري  اإىل  امل�صتدامة 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  لقطاع  الالزمة 

اإيراداتها  ترتاوح  التي  واملتو�صطة 

مليون   30  –  2 ب��ني  ال�صنوية 

ال��ب��ن��ك على  ري�����ال، وع��م��ل 

الدعم  اأ���ص��ك��ال  كافة  تقدمي 

»كفالة«  ب��رن��ام��ج  لإجن���اح جت��رب��ة  ال��الزم��ة 

البنك  وتبواأ  2006م،  منذ انطالقته يف عام 

نظري جهوده املتوا�صلة يف دعم الربنامج من 

اأو من  خالل حجم الكفالت املعتمدة للبنك 

مركز  للم�صاريع  املقدم  التمويل  حجم  حيث 

عوام متتالية، وهذا يعك�س مدى  ال�صدارة لأ

املن�صاآت  لقطاع  البنك  يبديها  التي  ولوية  الأ

واإدراك���ه  والنا�صئة،  واملتو�صطة  ال�صغرية 

املاأمول  املن�صاآت ودورها  تلك  همية  العميق لأ

التنمية  وحتقيق  الوطني  القت�صاد  دعم  يف 

ال�صاملة امل�صتدامة. 

كيف ق�بلتم يف بنك الري��ص قرار وزارة   •
املمنوحة  الببقببرو�ببص  ن�سبة  بببرفببع  امل�لية 

 %80 اإىل  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�س�آت 

للمن�س�أة  ريببب�ل  مببلببيببون   1.6 اإىل  لت�سل 

الواحدة؟

احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود  يوؤكد  • هذا 
الر�صيدة يف �صبيل دعم املن�صاآت ال�صغرية 

لهذا  توليها  التي  ه��م��ي��ة  والأ واملتو�صطة 

القطاع احليوي، ف�صاًل عن حر�صها على 

حتفيز اأ�صحاب تلك املن�صاآت على تطوير 

العوائد  ح��زم��ة  اإىل  بالنظر  اأن�صطتهم 

ونحن  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  امل��رتت��ب��ة على من��و 

بدون �صك نرّحب باأي اإجراءات من �صاأنها 

تفعيل اأداء تلك املن�صاآت وتاأكيد ح�صورها 

على ال�صاحة القت�صادية ودفع دورها اإىل 

م�صتويات متقدمة. 

جن�زات  الإ اأبرز  على  نتعرف  اأن  لن�  هل   •
اأبببرز  كبب�أحببد  الببريبب��ببص  الببتببي حققه� بنك 

البنوك امل�س�ركة يف برن�مج »كف�لة«؟

الريا�س  بنك  ف��اإن  �صابًقا  اأ���ص��رت  كما   •
قائمة  �صمن  ول  الأ املركز  تبوء  يف  جنح 

كفالة  ب��رن��ام��ج  يف  امل�����ص��ارك��ة  ال��ب��ن��وك 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  مت��وي��ل 

للبنك  املعتمدة  الكفالت  عدد  بلغ  حيث 

منت�صف  وحتى  الربنامج  انطالقة  منذ 

متثل  كفالة   740 من  اأك��رث  احل��ايل  العام 

32% م��ن اإج���م���ايل ع��دد  م��ا ي��زي��د ع��ن 

الربنامج  قبل  م��ن  امل�����ص��درة  ال��ك��ف��الت 

وبقيمة اإجمالية للكفالت تقّدر باأكرث من 

273 مليون ريال،  فيما بلغ عدد املن�صاآت 

امل�صتفيدة نحو 530 من�صاأة متثل نحو %60 
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من اإجمايل املن�صاآت امل�صتفيدة من الربنامج، 

منذ  ق��ّدم  الريا�س  بنك  اأن  جانب  اإىل  ه��ذا 

للمن�صاآت  مت��وي��اًل  كفالة  ب��رن��ام��ج  ان��ط��الق��ة 

ال�صغرية واملتو�صطة بقيمة اإجمالية بلغت نحو 

734 مليون ريال متثل ما ن�صبته نحو  32% من 

حتت  املن�صاآت  لتلك  املقدم  التمويل  اإجمايل 

ح�صائيات  الإ تلك  كل  كفالة،  برنامج  مظلة 

تعك�س الدور الريادي لبنك الريا�س وحر�صه 

الدعم  تقدمي  كفالة عرب  برنامج  اإجناح  على 

الالزم للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، ومدى 

وجهوده  الربنامج  خطوات  مع  البنك  تفاعل 

خذ دور  لتو�صيع قاعدة تلك املن�صاآت ودفعها لأ

اأكرث  فاعلية يف القت�صاد الوطني. 

اأ�سح�ب  اإقب�ل  ملعدل  تقييمكم  هو  م�  • ولكن 
برامج  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املببنبب�ببسبب�آت 

التمويل والكف�لة التي يقدمه� الرن�مج؟ 

متنامية  اإقبال  معدلت  هناك  فاإن  �صك  • بدون 
خ����ر، وه���ذا ي��ع��ود اإىل  وت����زداد ع��اًم��ا ت��ل��و الآ

املتزايدة  والثقة  للربنامج  املتواتر  النجاح 

زيادة  عن  ف�صاًل  ال�صريحة،  تلك  قبل  من  به 

منو  على  وانعكا�صاتها  اأهدافه  باأهمية  الوعي 

هنا  اأ�صر  ودعني  ن�صاطهم.   وات�صاع  اأعمالهم 

اإىل اأن عدد امل�صتفيدين من كفالت الربنامج 

كفالة   46 م��ن  ارت��ف��ع��ت  ال��ري��ا���س  بنك  ع��رب 

كفالة   170 من  كرث  لأ  2007 عام  م�صدرة يف 

ول فقط من العام احلايل،  خالل الن�صف الأ

وه����ذا م��وؤ���ص��ر ع��ل��ى جن���اح اخل���ط���وات التي 

اخلدمات  فاعلية  وعلى  الربنامج،  يقطعها 

التمويلية التي توفرها البنوك يف هذا اجلانب 

اأ�صحاب  وطموحات  احتياجات  مع  وتوافقها 

تلك املن�صاآت. 

من  امل�ستفيدة  التج�رية  ن�سطة  الأ هي  م�    •
الرن�مج من خالل البنك؟ 

ن�صطة  الأ كافة  لت�صمل  متتد  الربنامج  مظلة   •
اأو  قائمة  ك��ان��ت  ���ص��واء  واخل��دم��ي��ة  التجارية 

ال�صناعية،  ن�صطة  الأ ذل��ك  يف  مبا  ج��دي��دة، 

واملراكز  كالعيادات  وال�صحية  وال��زراع��ي��ة، 

اإىل  وال�صيدليات،  وامل�صت�صفيات،  الطبية، 

ن�صطة  والأ واملوا�صالت،  النقل  جانب خدمات 

ع��م��ال  الأ وخ��دم��ات  والرتفيهية،  ال�صياحية 

الن�صائية،  وامل�صاغل  التعليمية،  واخل��دم��ات 

ذلك  ورغم  لكن  احليوية.  امل�صاريع  من  وغري 

على  ي�صيطر  زال  ما  »امل��ق��اولت«  قطاع  ف��اإن 

التي  امل�صاريع  اإجمايل  من  الكربى  احل�صة 

�صملها الربنامج يليه القطاع ال�صناعي. 

على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�س�آت  قط�ع  يف  املخ�طرة  معدل  ارتف�ع  اإىل  • ينظر 
جببراءات املتخذة من  اأنه اأكرث العوائق التي تواجه عملي�ت التمويل، م� هي الإ

قبل البنك لتقييم جدوى امل�سروع اأو املوؤ�س�سة و�سالمة اأدائه�؟

وامل�صاريع،  املن�صاآت  تقييم  جمال  يف  وا�صعة  وخربة  بدراية  يتمتع  الريا�س  بنك   •
املقدمة  اجل��دوى  تقييم  على  القادرة  الكفاءات  من  ا  متخ�ص�صً فريًقا  وميتلك 

ف��اق  الآ وحتديد  املوؤ�ص�صة  م�صرية  لتحليل  ال��الزم  الت�صخي�س  وو�صع  للم�صروع 

جراءات  امل�صتقبلية للقطاع اأو الن�صاط التجاري الذي تعمل حتت مظلته، وتلك الإ

وحتقيق  اأدائها  تعزيز  على  وقدرتها  للمن�صاأة  التناف�صي  داء  الأ معرفة  يف  ت�صهم 

معدلت  وتقلي�س  الربنامج،  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  وبالتايل  املجزية  العوائد 

املخاطرة اأو احتمالت الف�صل ل قّدر اهلل.

بنك  يقدمه�  التي  اخلدم�ت  من  ال�ستف�دة  على  الن�س�ء  اإقب�ل  تقيمون  كيف   •
الري��ص يف جم�ل متويل املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة؟ 

• احلقيقة اأن معدل اإقبال الن�صاء ما زال دون امل�صتوى املاأمول، رغم اأن هناك دوًرا 
ن�صطة القت�صادية، واأعتقد اأن  عمال ويف الأ متنامًيا للمراأة ال�صعودية يف قيادة الأ

هناك الكثري من الفر�س املواتية اأمامها لتو�صيع م�صاركتها يف املجال ال�صتثماري 

حتتاج  لل�صيدات  الناجحة  التجارب  من  الكثري  وهناك  جمدية،  قطاعات  و�صمن 

اإىل التو�صع والتطور عرب ال�صتفادة من الفر�س التي يطرحها الربنامج، ونحن يف 

وجوه
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معدل المشاريع المتعثرة لم يتجاوز نسبة %0.5 
من عدد الكفاالت المعتمدة لبنك الرياض

بنك الريا�س نعمل على حتفيز �صريحة الن�صاء 

على ا�صتثمار الفر�س التمويلية التي ميكن من 

خاللها تفعيل ن�صاطهن القت�صادي.

هي  وم�  املتعرثة؟  امل�س�ريع  حجم  عن  • وم�ذا 
احلبببلبببول الببتببي يببتببخببذهبب� البببببنببك لببلببحببّد من 

ح�لت التعرث  من قبل املن�س�آت؟ 

اإىل  �صارة  • لعله من دواعي الفخر والعتزاز الإ
ن�صبة  يتجاوز  مل  املتعرثة  امل�صاريع  معدل  اأن 

لبنك  امل��ع��ت��م��دة  ال��ك��ف��الت  ع���دد  م��ن   %0.5

اإىل  البنك يعمد  اأن  اإىل  يعود  الريا�س، وهذا 

اتخاذ خطوات احرتازية ترتبط بتوعية �صاحب 

وال�صتثمارية  املالية  ر���ص��ادات  ب��الإ املن�صاأة 

لية  والآ ج����راءات  الإ عن  ف�صاًل  ل��ه،  املالئمة 

طلبات  لتقييم  البنك  يتبعها  التي  املتقدمة 

ت�صتهدف  اإج��راءات  وهي  والرت�ّصح،  التقدم  

م�صروعه  يف  جناحه  ن  لأ اأوًل  العميل  خدمة 

ولالقت�صاد  وللربنامج  للبنك  جناًحا  يعترب 

الوطني ب�صفة عامة، من هنا فاإننا نحر�س متاًما على تقدمي امل�صورة التي متّكن العميل 

مثل.  من النجاح بتحقيق روؤيته ال�صتثمارية على النحو الأ

ال�سغرية  املن�س�آت  بقط�ع  اهتم�مه�  بتعزيز  للبنوك  البع�ص  مط�لب�ت  عن  وم�ذا   •
على  املن�س�آت  هببذه  بخدمة  تعنى  متخ�س�سة  إدارات  ا إن�س�ء  ا خببالل  من  واملتو�سطة 

نحو اأو�سع؟ 

من  مزيد  اإىل  يحتاج  واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  قطاع  باأن  الع��رتاف  من  بد  ل   •
�صعدة، واإىل تكاتف اجلهود لالرتقاء بهذا القطاع، وهذا ما عمدنا  الدعم عرب كافة الأ

اعتباره مبادرة م�صرتكة  برنامج »كفالة« على  اإىل  ننظر  اأننا  اإذ  الريا�س،  بنك  اإليه يف 

ال�صعودية  البنوك  وبني  جهة،  من  ال�صناعي  التنمية  ب�صندوق  ممثلة  املالية  وزارة  بني 

خالل  من  ذلك  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  ذهبنا  بل  احل��ّد  هذا  عند  نتوقف  ومل  امل�صاركة، 

اأدائنا يف  التمويل الدولية لتطوير  التعاون مع جهات متخ�ص�صة عاملية كموؤ�ص�صة  اإقامة 

هذه  وتثقيف عمالء  متخ�ص�صة خلدمة  واإدارات  مراكز  اإقامة  اجلانب من خالل  هذا 

ال�صريحة لتعزيز املعرفة ال�صتثمارية والئتمانية لديهم، ف�صاًل عن جهودنا لتطوير بنية 

الفروع لدينا للتو�صع يف ن�صاطنا لدعم تلك املن�صاآت من خالل ابتكار املزيد من املنتجات 

التمويلية واخلدمات ال�صت�صارية التي تلبي احتياجاتهم يف هذا اجلانب، واأعتقد اأن بنك 

الريا�س متّكن من حتقيق قفزة نوعية رائدة على �صعيد ن�صاطه املتعلق بقطاع املن�صاآت 

ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة كذلك. 

املن�س�آت  مل�س�ندة  ن�س�طه  لتعزيز  الري��ص  بنك  لببدى  ا�سرتاتيجية  من  هن�ك  هل   •
قل ن�س�ًط� اقت�س�دًي�؟  ال�سغرية واملتو�سطة يف املن�طق البعيدة والأ

ودعم  مل�صاعدة  حلول  تقدمي  اإىل  طويل  وقت  ومنذ  ي�صعى  الريا�س  فبنك  �صحيح،   • هذا 
البنك  توجهات  مع  ين�صجم  ذلك  ن  لأ الرئي�صة،  املدن  عن  البعيدة  املناطق  يف  املن�صاآت 

لدعم التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف خمتلف اأنحاء اململكة، من هنا فاإن بنك الريا�س 

اأ�صحاب  طلبات  ا�صتقبال  اإىل  اململكة  اأنحاء  خمتلف  يف  املنت�صرة  فروعه  وعرب  عمد 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة الراغبني بتو�صيع اأن�صطتهم وتطويرها اإىل جانب الربامج 

توفري  �صاأنها  من  التي  النا�صئة  املوؤ�ص�صات  لدعم  البنك  يوفرها  التي  خرى  الأ التمويلية 

فر�س عمل جديدة وتعزيز الن�صاط القت�صادي يف تلك املناطق.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سرك�ت الو�س�طة )جميع عملي�ت البيع وال�سراء ( يوليو 2011م

Member Activity  - July 2011

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�سبةال�سفق�تالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%1666,28120.90%1995,501,973.0019.27%28,267,848,176.2021.23 �صركة الراجحي للخدمات املالية

5AlJazira Capital%2309,4919.71%2677,664,567.0013.12%18,158,173,741.6013.64  اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال NCB Capital 2%3463,10214.53%3616,393,912.0011.93%14,295,194,743.9010.74 الأ

3Samba Capital%4381,92011.98%4513,936,685.009.95%11,882,584,794.258.92 �صامبا كابيتال 

4Fransi Tadawul%5322,61910.12%5502,263,354.009.72%11,098,446,560.158.33فرن�صي تداول 

8Sabb Securities Limited%7196,2206.15%6383,838,501.007.43%10,075,906,409.507.57  �صاب لالوراق املالية 

�صتثمار 7ANB Invest%6215,9246.77%7466,407,422.009.03%9,663,344,316.257.26العربي لالإ

Riyad Capital 6%8248,3877.79%8306,263,797.005.93%7,061,711,453.405.30الريا�س املالية

�صتثمار كابيتال  9AlIstithmar Capital%974,2322.33%9139,603,449.002.70%4,182,989,816.803.14 الإ

Falcom Financial Group .10%1068,4092.15%10119,836,787.002.32%4,179,017,884.403.14 فالكم للخدمات املالية   

13Derayah Financial Corporation%1428,6250.90%1139,722,546.000.77%3,043,791,817.952.29  دراية املالية 

�صتثمار   AlBilad Investment Co.11%1257,8761.82%1290,972,383.001.76%2,232,749,370.451.68  �صركة البالد لالإ

Saudi Hollandi Capital 12%1146,5661.46%1394,000,928.001.82%2,197,561,059.751.65 ال�صعودي الهولندي املالية   

14Aloula Geojit Capital co%1322,2770.70%1441,201,476.000.80%1,378,140,550.601.03 الوىل جوجيت للو�صاطة املالية

15Alinma Investment Company%1520,8500.65%1534,516,307.000.67%874,830,822.450.66 �صركة الإمناء لال�صتثمار  

�صتثمار 16AlNefaie Investment Group%1611,2940.35%1634,511,180.000.67%707,953,143.300.53   جمموعة النفيعي لالإ

18Jadwa Investment%187,6900.24%1716,369,328.000.32%678,472,167.300.51جدوى لال�صتثمار 

19Credit Suisse%196,3610.20%1815,624,727.000.30%635,174,234.500.48  كريديت �صوي�س العربية ال�صعودية 

20Morgan Stanley Saudi Arabia%215,6250.18%198,944,077.000.17%558,097,419.400.42مورغان �صتانلي ال�صعودية  

17Osool Capital%1710,4270.33%2019,916,755.000.39%455,917,549.150.34  اأ�صول املالية    

وراق املالية    21Deutsche Securities%204,6340.15%2111,332,613.000.22%326,108,326.100.24 دويت�صه لالأ

22Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia%224,0150.13%227,221,908.000.14%219,097,007.750.16مرييل لين�س اململكة العربية ال�صعودية 

23EFG_Hermes ksa%242,7880.09%234,402,167.000.09%182,831,000.950.14هريمي�س ال�صعودية  

25SHUAA Capital Saudi Arabia%252,2510.07%243,871,102.000.07%160,435,112.300.12   �صعاع كابيتال  

و�صط لال�صتثمار املايل  24%232,5120.08%256,924,456.000.13%155,202,122.900.12 �صركة ال�صرق الأ
 Middle East Financial Investment

Company

�صتثمار   مارات خلدمات الإ 26Emirates NBD Capital KSA LLC%271,5030.05%262,945,477.000.06%116,697,494.500.09 الإ

29Audi Capital%281,2040.04%272,846,495.000.06%95,495,562.550.07   عودة العربية ال�صعودية

وراق املالية   27Muscat Capital Company%261,4500.05%283,654,824.000.07%92,255,576.250.07 بيت م�صقط لالأ

28Arbah Capital%291,4170.04%291,642,757.000.03%71,092,849.300.05  اأرباح املالية 

30Global Investment House Saudi Arabia%301,0950.03%301,481,142.000.03%58,883,395.050.04 بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(

وراق املالية  31The Investor For Securities%314600.01%311,341,431.000.03%21,160,159.400.02 �صركة امل�صتثمر لالأ

32Al Mal Securities Saudi%322780.01%32399,247.000.01%12,429,035.550.01  املال �صكيوريتيز   

33Watan Investment and Securities%332090.01%33350,679.000.01%9,219,918.450.01 وطن لال�صتثمار    

35Aldukheil Financial Group%35600.00%34181,466.000.00%6,579,014.750.01جمموعة الدخيل املالية

34Watheeqa Capital Company%341320.00%35190,213.000.00%3,848,049.000.00 �صركة وثيقة املالية   

36Unicorn Capital Saudi Arabia%36200.00%361,111.000.00%26,209.600.00يونيكورن كابيتال ال�صعودية 

133,159,266,865.705,166,277,242.003,188,204املجموع
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اداء �سرك�ت الو�س�طة )جميع عملي�ت البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( يوليو 2011م

Internet Activity   - July 2011

�سركة الو�س�طة

 

 الرتتيبالن�سبةقيمة التداول

ن�سبة القيمة 

للع�سو من  

النرتنت

ن�سبة قيمة 

النرتنت 

للع�سو على 

م�ستوى 

ال�سوق

الرتتيب الن�سبةكمية التداولت

ن�سبة الكمي�ت 

للع�سو من  

النرتنت

الرتتيبالن�سبةال�سفق�ت

ن�سبة 

ال�سفق�ت 

للع�سو من 

النرتنت 

ن�سبة �سفق�ت 

النرتنت 

للع�سو على 

م�ستوى 

Member Nameال�سوق

Internet Value
 Internet
 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

 Internet
 Value

 Market
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume
 Member

Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades

 Member
Ratio

 Internet
 Trades
 Market

Ratio
AlJazira Capital%7.93%581.66%252,74011.53%176.11%515,799,74815.83%10.81%179.29%14,398,175,118.5518.73اجلزيرة ك�بيت�ل

  �سركة الراجحي للخدم�ت 

امل�لية 
10,011,402,137.0013.02%235.42%7.52%470,962,43214.45%247.31%354,24516.16%253.17%11.11%Al Rajhi Capital 

هلي ك�بيت�ل  NCB Capital%11.25%177.42%358,52316.36%372.80%448,715,79213.77%7.35%368.49%9,790,303,830.1012.73 الأ
Samba Capital%10.61%388.59%338,36215.44%481.42%418,466,87512.84%7.01%478.53%9,331,206,541.4012.14 �س�مب� ك�بيت�ل 
Fransi Tadawul%8.27%481.69%263,56212.03%575.98%381,613,13511.71%6.24%574.92%8,314,727,335.8010.81  فرن�سي تداول 

%3.69%760.00%117,7265.37%749.11%188,492,7135.78%3.69%648.72%4,909,077,246.256.38  �س�ب لالوراق امل�لية
Sabb Securities 

Limited
�ستثم�ر ANB Invest%3.67%854.21%117,0515.34%657.47%268,057,8418.23%3.63%750.06%4,837,611,451.456.29العربي لالإ
 Riyad Capital%5.08%665.18%161,9027.39%856.83%174,040,9655.34%3.07%857.84%4,084,181,104.005.31 الري��ص امل�لية  

%2.08%997.09%66,4153.03%997.42%116,742,6283.58%3.07%997.70%4,083,019,800.505.31 ف�لكم للخدم�ت امل�لية 
Falcom Financial 

Group .
�ستثم�ر ك�بيت�ل AlIstithmar Capital%1.29%1055.40%41,1251.88%1049.46%69,046,3562.12%1.57%1050.06%2,094,212,911.652.72الإ

 الوىل جوجيت للو�س�طة 

امل�لية 
1,360,281,218.401.77%1198.70%1.02%40,475,5851.24%1298.24%21,8040.99%1297.88%0.68%

Aloula Geojit Capital 
co

�ستثم�ر  %1.26%1169.24%40,0731.83%1166.40%60,405,1521.85%0.89%1253.27%1,189,391,507.401.55 �سركة البالد لالإ
AlBilad Investment 

Co.
 Saudi Hollandi Capital%0.67%1345.95%21,3990.98%1342.54%39,991,9191.23%0.66%1339.72%872,784,829.601.14 ال�سعودي الهولندي امل�لية  

من�ء لال�ستثم�ر   %0.48%1472.79%15,1760.69%1471.45%24,662,0540.76%0.35%1452.96%463,277,775.550.60�سركة الإ
Alinma Investment 

Company
Osool Capital%0.31%1594.79%9,8840.45%1588.86%17,698,1040.54%0.31%1591.28%416,155,498.750.54  اأ�سول امل�لية   

جمموعة النفيعي 

�ستثم�ر  لالإ
263,835,304.600.34%1637.27%0.20%10,291,3240.32%1629.82%4,5170.21%1639.99%0.14%

AlNefaie Investment 
Group

Jadwa Investment%0.05%1819.53%1,5020.07%1816.46%2,694,0970.08%0.10%1720.22%137,174,067.450.18 جدوى لال�ستثم�ر  

%0.05%1774.59%1,6790.08%2058.00%2,245,3100.07%0.09%1872.89%116,937,864.250.15  �سع�ع ك�بيت�ل     
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

وراق امل�لية    %0.04%1982.97%1,2030.05%1784.32%3,081,7740.09%0.05%1973.01%67,436,514.450.09 بيت م�سقط لالأ
Muscat Capital 

Company
و�سط   �سركة ال�سرق الأ

لال�ستثم�ر امل�يل 
60,920,401.000.08%2039.25%0.05%2,630,7510.08%1937.99%8350.04%2133.24%0.03%

Middle East Financial 
Investment Company

بيت ال�ستثم�ر الع�ملي 

)ال�سعودية(
40,612,007.600.05%2168.97%0.03%862,9860.03%2158.26%9350.04%2085.39%0.03%

Global Investment 
House Saudi Arabia

EFG_Hermes ksa%0.01%2214.13%3940.02%2211.13%489,8870.02%0.02%2212.48%22,812,617.450.03 هريمي�ص ال�سعودية 

%0.01%2383.09%2310.01%2384.30%336,5710.01%0.01%2383.24%10,346,505.100.01امل�ل �سكيوريتيز 
Al Mal Securities 

Saudi
Arbah Capital%0.01%2413.90%1970.01%257.62%125,1820.00%0.00%245.61%3,991,268.000.01 اأرب�ح امل�لية 

%0.00%2863.33%380.00%2660.05%108,9700.00%0.00%2554.10%3,559,502.850.01جمموعة الدخيل امل�لية    
Aldukheil Financial 

Group

%0.00%2597.73%1290.01%2489.49%170,2130.01%0.00%2686.63%3,333,549.000.00�سركة وثيقة امل�لية
Watheeqa Capital 

Company

%0.00%2630.62%640.00%2722.94%80,4350.00%0.00%2722.62%2,085,488.550.00 وطن لال�ستثم�ر   
Watan Investment and 

Securities
وراق  �سركة امل�ستثمر لالأ

امل�لية 
892,802.950.00%284.22%0.00%24,7070.00%281.84%390.00%278.48%0.00%

The Investor For 
Securities

�ستثم�ر   م�رات خلدم�ت الإ %0.00%290.00%00.00%290.00%00.00%0.00%290.00%0.000.00الإ
Emirates NBD Capital 

KSA LLC
وراق امل�لية    Deutsche Securities%0.00%290.00%00.00%290.00%00.00%0.00%290.00%0.000.00دويت�سه لالأ
 كريديت �سوي�ص العربية 

ال�سعودية 
0.000.00%290.00%0.00%00.00%290.00%00.00%290.00%0.00%Credit Suisse

Audi Capital%0.00%290.00%00.00%290.00%00.00%0.00%290.00%0.000.00عودة العربية ال�سعودية

%0.00%290.00%00.00%290.00%00.00%0.00%290.00%0.000.00مورغ�ن �ست�نلي ال�سعودية  
Morgan Stanley Saudi 

Arabia

%0.00%290.00%00.00%290.00%00.00%0.00%290.00%0.000.00دراية امل�لية 
Derayah Financial 

Corporation

%0.00%290.00%00.00%290.00%00.00%0.00%290.00%0.000.00يونيكورن ك�بيت�ل ال�سعودية 
Unicorn Capital Saudi 

Arabia

مرييل لين�ص اململكة العربية 

ال�سعودية 
0.000.00%290.00%0.00%00.00%290.00%00.00%290.00%0.00%

Merrill Lynch 
Kingdom of Saudi 

Arabia
76,889,746,199.653,258,313,5062,191,750املجموع
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

�صهم املتداولة يف  جمالية لالأ بلغت القيمة  الإ

ال�صوق املالية ال�صعودية خالل �صهر يوليو 2011م 

66.58مليار ريال، بانخفا�س قدره )%21.19( 

ع���ن ت������داولت ���ص��ه��ر ي��ون��ي��و م���ن ع���ام 2011، 

من  ن��ف��ذت  مليار ريال،   84.48 ك��ان��ت  وال��ت��ي 

خالل1.59مليون �صفقة. 

فراد 60.88مليار ريال  وقد بلغت مبيعات الأ

اأي بن�صبة )91.45%( من جميع عمليات ال�صوق 

53.84م��ل��ي��ار  بلغت  فقد  ال�صراء  عمليات  اأم��ا 

عمليات  جميع  من   )%80.87( بن�صبة  اأي  ريال 

ال�صعودية  ال�صركات  بلغت مبيعات  بينما  ال�صوق. 

1.39مليار ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته )%2.09(.

7.52مليار  بلغت  فقد  ال�صراء  عمليات  اأما   

بالن�صبة  اأم��ا   .)%11.29( ن�صبته  ما  اأي  ري��ال 

لل�صناديق ال�صتثمارية فقد بلغ اإجمايل مبيعاتها  

اأما   )%2.08( ن�صبته  ما  اأي  ريال  مليار    1.39

اأي  ريال  بلغت  2.30مليار  فقد  ال�صراء  عمليات 

ما ت�صكل ن�صبته )3.45%(يف حني بلغت مبيعات 

ريال  مليون   843.93 اخلليجيني  امل�صتثمرين 

بلغت  للم�صرتيات فقد  اأما  بن�صبة )%1.27(  اأي 

840.82 مليون ريال اأي ما ن�صبته)%1.26(.

ال��ع��رب  امل�صتثمرين  م��ب��ي��ع��ات  بلغت  وق���د 

ريال  اخلليجيني(978.71مليون  )غري  املقيمني 

بلغت  ح��ني  يف   )%1.47( ن�صبته  ت�صكل  م��ا  اأي 

بن�صبة  اأي  ري���ال  مليون  م�����ص��رتي��ات��ه��م945.46 

فقد  املقيمني  جانب  الأ مبيعات  اأم��ا   )%1.42)

 )%0.27( ن�صبته  ما  اأي  بلغت181.71مليون 

ما  م�����ص��رتي��ات��ه��م117.84م��ل��ي��ون،اأي  بلغت  وق��د 

عرب  ج��ان��ب  الأ مبيعات  اأم��ا   .)%0.18( ن�صبته 

914.50م��ل��ي��ون  بلغت  فقد  امل��ب��ادل��ة  اتفاقيات 

امل�صرتيات  اأم��ا  ن�صبته)%1.37(،  ما  اأي  ري��ال 

ت�صكل  م��ا  وه���و  ري���ال  1.02م��ل��ي��ار  بلغت  ف��ق��د 

ن�صبته)%1.53(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –يوليو2011

 اح�س�ئية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر يوليو 2011م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفق�ت  الن�سبة  قيمة الأ

91.45% 60,884,672,562.70 93.60% 1,492,055 92.79% 2,396,818,755  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديني 

80.87% 53,839,930,738.00 87.47% 1,394,435 85.88% 2,218,398,896  �صراء 

2.09% 1,391,021,518.50 1.07% 17,131 1.86% 48,129,411  بيع 

 �صركة 

11.29% 7,518,874,275.30 6.27% 99,925 7.46% 192,777,921  �صراء 

2.08% 1,385,098,567.95 0.97% 15,463 1.57% 40,674,100  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

3.45% 2,298,761,036.40 1.71% 27,230 3.06% 79,105,354  �صراء 

1.27% 843,925,940.70 0.65% 10,396 1.06% 27,415,965  بيع 

 اخلليجيني 

1.26% 840,824,764.50 0.79% 12,516 0.89% 22,886,905  �صراء 

1.47% 978,710,946.40 2.55% 40,706 1.65% 42,719,700  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمني  

1.42% 945,456,332.55 2.76% 43,953 1.64% 42,399,676  �صراء 

0.27% 181,705,723.35 0.37% 5,823 0.22% 5,557,136  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( الأ

0.18% 117,843,203.05 0.33% 5,209 0.16% 4,256,951  �صراء 

1.37% 914,498,173.25 0.79% 12,528 0.84% 21,823,554  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ

1.53% 1,017,943,083.05 0.68% 10,834 0.90% 23,312,918  �صراء 

100% 66,579,633,432.85 100% 1,594,102 100% 2,583,138,621 اجماليات البيع

100% 66,579,633,432.85 100% 1,594,102 100% 2,583,138,621 اجماليات ال�صراء

مالحظة: كمية ال�صهم املتداولة غري معدلة
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  66.58 مليار ريال 

 1.59 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو 2011م
املوؤ�صر  اأغ��ل��ق  م   2011 يوليو  �صهر  نهاية  يف 

ال�صعودية )تداول( عند م�صتوى  املالية  لل�صوق  العام 

نقطة   183.87 ��ا  م��ن��خ��ف�����صً ن��ق��ط��ة   6.392.13

(2.80%( مقارنة بال�صهر ال�صابق. 

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�صر  داء  لأ وبالن�صبة 

وقد   )%3.45( نقطة   228.62 خ�صر  فقد  تاريخه 

كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�صر خالل ال�صهر يف يوم 

2011/07/03م عند م�صتوى 6.660.17 نقطة.

�صهم امل�صدرة يف نهاية  بلغت القيمة ال�صوقية لالأ

ما  اأي  ري��ال  مليار   1،273.66 2011م،  يوليو  �صهر 

ا  يعادل 339.64 مليار دولر اأمريكي، م�صجلة انخفا�صً

بلغت ن�ص����بته 2.59% مقارنة بال�صهر ال�صابق.

ل�صهر  املتداولة  �صهم  جمالية لالأ القيمة الإ بلغت 

يعادل  م��ا  اأي  ري��ال  مليار   66.58 2011م،  يوليو 

17.75 مليار دولر اأمريكي، وذلك بانخفا�س بلغت 

ن�ص����بته 21.19% عن ال�صهر ال�صابق.

�صهم املتداولة ل�صهر يوليو  اإجمايل عدد الأ وبلغ 

2011م، 2.58 مليار �ص����هم مقابل 3.82 مليار �صهم 

بانخفا�س  وذلك  ال�صابق،  ال�صهر  خالل  تداولها  مت 

بلغت ن�ص����بته %32.39.

اأما اإجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل �صهر 

مقاب���ل  �صفقة  مليون   1.59 بلغ  فقد  2011م،  يوليو 

يونيو  �صهر  خالل  تنفيذها  مت  �صفقة  مليون   2.04

2011م، وذلك  بانخفا�س بلغت ن�ص����بته %21.91.

  ،2011 يوليو  �صهر  التداول خالل  اأيام  بلغ عدد 

22يوًما.

مقابل 21  يوًما خالل �صهر يونيو 2011م.

ملخص السوق - الشهري

 اأداء موؤ�سرات القط�ع�ت

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices

ن�سبة التغري  للع�م حتي ت�ريخه  يونيو - 2011 م يوليو - 2011 م

موؤ�سرات القط�ع�ت

YTD Change % June - 2011 July - 2011

Banks & Financial Services -9.19% -1.04% 15,330.33 15,171.54 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 1.97% -3.20% 6,866.27 6,646.49 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 18.45% -5.66% 4,927.71 4,648.65 �صمنت الأ

Retail 8.96% -3.24% 5,545.56 5,365.89 التجزئة

Energy & Utilities -4.71% -2.98% 4,927.34 4,780.74 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -13.48% -4.38% 5,085.82 4,862.98 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -9.97% -0.61% 1,739.90 1,729.20 ت�صالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance -4.42% -5.59% 922.77 871.21 التاأمني

Multi-Investment -1.78% -5.14% 2,365.22 2,243.60 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 8.51% -2.95% 5,667.70 5,500.48 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -6.01% -7.42% 3,372.19 3,121.82 الت�صييد والبناء

Real Estate Development -8.56% -3.91% 2,624.75 2,522.05 التطوير العقاري

Transport -21.29% -6.49% 2,692.05 2,517.23 النقل

Media & Publishing 0.98% -6.02% 1,567.87 1,473.46 العالم والن�صر

Hotel & Tourism -1.26% -0.59% 4,848.11 4,819.46 الفنادق وال�صياحة
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ملخص السوق - الشهري

مق�رنة معلوم�ت التداول عن �سهر يوليو 2011 م مع �سهر يونيو 2011 م

Comparing Trading Information for July 2011 with June 2011

Trading Information
نسبة التغير June   يونيو July   يوليو

معلوم�ت التداول

Change % 2011 2011

Transactions -21.91% 2,041,393 1,594,102 عدد الصفقات المنفذة

 Shares Traded -32.39% 3,820,451,508 2,583,138,621  عدد األسهم المتداولة

Value Traded (SR) -21.19% 84,479,406,701.35 66,579,633,432.85 قيمة األسهم المتداولة )لاير(

Number of Trading Days - 21 22   عدد أيام التداول    

Daily Average of Transactions -25.46% 97,209 72,459 المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة

 Daily Average of Shares Traded -35.46% 181,926,262 117,415,392  المتوسط اليومي لألسهم المتداولة

Daily Average of Value (SR) -24.77% 4,022,828,891 3,026,346,974 المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة )لاير(

Market Capitalization (SR biln) -2.59% 1,307.49 1,273.66 )القيمه السوقيه لألسهم المصدرة )مليار لاير  

Tadawul All Share Index (TASI) -2.80% 6,576.00 6,392.13  )المؤشر العام  )نقطة 

 

مق�رنة معلوم�ت التداول عن �سهر يوليو 2011 م مع �سهر يوليو 2010 م

Comparing Trading Information for July 2011 with July 2010

Trading Information
نسبة التغير July   يوليو July   يوليو

معلوم�ت التداول

Change % 2010 2011

Transactions 9.01% 1,462,345 1,594,102 عدد الصفقات المنفذة

 Shares Traded 11.59% 2,314,893,717 2,583,138,621  عدد األسهم المتداولة

Value Traded (SR) 22.01% 54,567,068,480.95 66,579,633,432.85 قيمة األسهم المتداولة )لاير(

Number of Trading Days - 21 22   عدد أيام التداول    

Daily Average of Transactions 4.05% 69,636 72,459 المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة

 Daily Average of Shares Traded 6.52% 110,233,034 117,415,392  المتوسط اليومي لألسهم المتداولة

Daily Average of Value (SR) 16.47% 2,598,431,832 3,026,346,974 المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة )لاير(

Market Capitalization (SR biln) 3.34% 1,232.50 1,273.66 )القيمه السوقيه لألسهم المصدرة )مليار لاير  

Tadawul All Share Index (TASI) 1.73% 6,283.73 6,392.13  )المؤشر العام  )نقطة 

�سهم ح�سب القط�ع�ت - يوليو 2011 م  تداول الأ

   Sectoral Activities - July 2011

Sector
جم�ىل الن�سبة اىل الإ �سهم املتداولة قيمه الأ جم�ىل الن�سبه اىل الإ �سهم املتداولة  الأ جم�ىل الن�سبه اىل الإ ال�سفق�ت املنفذة

القط�ع�ت

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 8.08% 5,376,944,827.05 14.78% 381,731,168 5.37% 85,593 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 41.30% 27,494,731,977.10 22.20% 573,455,835 21.18% 337,609 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 2.46% 1,640,565,085.30 2.36% 60,875,694 2.57% 41,007 �صمنت الأ

Retail 2.37% 1,580,220,003.05 2.49% 64,371,880 3.64% 58,049 التجزئة

Energy & Utilities 1.39% 926,450,735.25 2.58% 66,685,589 1.05% 16,814 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.32% 4,872,928,231.40 6.86% 177,197,530 9.79% 156,132 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.22% 4,139,394,919.20 10.82% 279,506,455 7.81% 124,425 ت�صالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 15.39% 10,249,440,041.75 13.99% 361,388,807 26.69% 425,461 التاأمني

Multi-Investment 2.61% 1,738,510,503.90 4.25% 109,847,435 3.98% 63,484 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 3.89% 2,589,932,731.75 3.23% 83,502,052 5.05% 80,500 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 2.97% 1,974,323,133.30 3.16% 81,551,267 4.43% 70,655 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 3.56% 2,372,940,913.70 9.75% 251,967,073 4.65% 74,142 التطوير العقاري

Transport 1.17% 780,359,060.35 2.06% 53,215,898 1.61% 25,587 النقل

Media & Publishing 0.45% 296,383,755.10 0.56% 14,547,742 0.81% 12,841 العالم والن�صر

Hotel & Tourism 0.82% 546,507,514.65 0.90% 23,294,196 1.37% 21,803 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 66,579,633,432.85 100.00% 2,583,138,621 100.00% 1,594,102 الإجمايل
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إرتف�ع� يف اأ�سع�ره� )مق�رنة �سعر اإغالق يوليو 2011 م مع يونيو 2011 م( كرث ا ال�سرك�ت الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of July 2011 with June 2011)

Company
ن�سبة التغري

2011/06/29 2011/07/31 ال�سركة

Change %

AXA - Cooperative 33.16% 38.30 51.00 اك�صا - التعاونية

Saudi Indian 9.35% 27.80 30.40 ال�صعودية الهندية

Taiba 6.50% 16.15 17.20 طيبة لال�صتثمار

Sagr Insurance 6.50% 20.00 21.30 ال�صقر للتاأمني

Glass 5.93% 33.70 35.70 زجاج

كرث اإنخف��س� يف اأ�سع�ره� )ممق�رنة �سعر اإغالق يوليو 2011 م مع يونيو 2011 م( ال�سرك�ت الأ

Top Losers (Comparing Close Price of July 2011 with June 2011)

Company
ن�سبة التغري

2011/06/29 2011/07/31 ال�سركة

Change %

Taywuniya -15.54% 62.75 53.00 التعاونية

MESC -14.62% 17.10 14.60 م�صك

SSP -14.29% 26.60 22.80 النابيب ال�صعودية

Jouf Cement -14.02% 16.40 14.10 ا�صمنت اجلوف

SADAFCO -13.84% 44.80 38.60 �صدافكو
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 Market Activity - July 2011 �صهم - يوليو 2011 م    تداول الأ

Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

امل�س�رف واخلدم�ت امل�لية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 156,212,272.30 6,355,566 2,756 الريا�س

AlJazira 265,267,281.85 14,529,407 7,309 اجلزيرة

Saudi Investment 31,629,336.15 1,695,308 941 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 26,480,790.30 913,864 785 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 97,315,199.50 2,235,210 1,136 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 139,945,272.30 3,315,013 2,075 �ص�اب

Arab National 103,827,530.10 3,504,589 1,530 العربي الوطني

SAMBA 164,951,179.05 3,345,449 2,579 �صامبا

Al Rajhi 1,070,728,471.00 14,461,269 15,788 الراجحي

AL Bilad 55,136,009.05 2,962,352 3,989 البالد

Alinma 3,265,451,485.45 328,413,141 46,705 الإمناء

Total 5,376,944,827.05 381,731,168 85,593 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

ال�سن�ع�ت البرتوكيم�وية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 166,445,640.85 12,471,320 8,893 كيمانول

Petrochem 269,325,444.55 12,162,920 7,054 برتوكيم

SABIC 15,993,263,588.25 152,332,483 151,853 �صابك

SAFCO 696,405,789.50 3,825,977 8,334 �صافكو

Industrialization 1,274,499,776.00 29,792,735 12,125 الت�صنيع

Alujain 460,071,052.35 22,666,662 13,764 اللجني

Nama Chemicals 268,910,113.75 24,839,806 8,136 مناء للكيماويات

SIIG 469,401,457.15 21,062,551 8,763 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 2,117,391,854.95 83,103,372 26,773 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 2,012,589,667.55 40,483,348 19,637 ين�صاب

Sipchem 953,977,417.25 43,416,612 21,903 �صبكيم العاملية

Advanced 610,869,483.70 18,400,538 10,002 املتقدمة

Saudi Kayan 1,381,337,464.45 77,738,732 22,621 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 820,243,226.80 31,158,779 17,751 برتو رابغ

Total 27,494,731,977.10 573,455,835 337,609 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

Arab Cement 367,336,997.60 8,278,622 6,333 ال�صمنت العربية

Yamamah Cement 140,580,156.50 2,268,008 2,095 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 115,667,034.75 1,868,516 1,955 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 99,542,961.25 1,509,822 2,161 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 60,530,328.75 812,490 1,227 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 62,643,624.00 1,103,670 1,082 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 77,329,126.95 1,587,235 1,749 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 140,638,962.25 5,729,423 4,166 ا�صمنت تبوك

Jouf Cement 576,295,893.25 37,717,908 20,239 ا�صمنت اجلوف

Total 1,640,565,085.30 60,875,694 41,007 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 181,605,145.25 1,931,525 5,020 اأ�صواق ع العثيم

Mouwasat 86,546,395.25 1,030,017 3,128 املوا�صاة

SASCO 141,948,903.15 10,149,848 5,888 خدمات ال�صيارات

Thim`ar 597,759,408.90 28,146,882 24,176 ثمار
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Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

Fitaihi Group 201,488,605.75 16,558,026 8,283 جمموعة فتيحي

Jarir 99,059,072.50 571,055 2,071 جرير

Aldrees 75,900,798.70 1,682,630 2,595 الدري�س

AlHokair 153,583,731.35 3,155,320 4,848 احلكري

Alkhaleej Trng 42,327,942.20 1,146,577 2,040 اخلليج للتدريب

Total 1,580,220,003.05 64,371,880 58,049 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الط�قة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 77,106,218.55 4,021,845 3,960 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 849,344,516.70 62,663,744 12,854 كهرباء ال�صعودية

Total 926,450,735.25 66,685,589 16,814 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الزراعة وال�سن�ع�ت الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 156,030,569.20 5,885,248 3,509 جمموعة �صافول

Food 1,195,655,739.65 49,753,418 41,864 الغذائية

SADAFCO 229,539,064.20 5,476,984 7,190 �صدافكو

Almarai 521,627,853.75 5,550,404 8,682 املراعي

Anaam Holding 312,674,935.80 6,890,514 13,273 اأنعام القاب�صة

H B 141,620,341.10 3,857,867 6,215 حلواين اإخوان

Herfy Foods 92,537,083.25 1,066,929 2,216 غذية هريف لالأ

NADEC 183,956,088.30 6,823,968 6,413 نادك

Qassim Agriculture 312,066,956.40 30,823,415 10,795 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,107,662,297.00 42,174,510 31,429 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 264,486,966.20 5,635,033 10,106 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 120,878,248.20 3,331,455 5,157 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 129,665,819.50 4,758,188 4,528 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.00 0.00 0.00 * بي�صة الزراعيه

Jazan Development 104,526,268.85 5,169,597 4,755 جازان للتنمية

Total 4,872,928,231.40 177,197,530 156,132 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information Technology
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الت�س�لت وتقنية املعلوم�ت

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 535,594,062.90 14,854,130 9,335 الت�صالت

Etihad Etisalat 1,372,793,484.25 25,367,906 16,087 احتاد ات�صالت

ZAIN KSA 625,702,201.80 95,013,729 25,193 زين ال�صعودية

** Atheeb Telecom 0.00 0 0 **عذيب لالت�صالت

Almutakamela 1,605,305,170.25 144,270,690 73,810 املتكاملة

Total 4,139,394,919.20 279,506,455 124,425 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الت�أمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 162,236,193.50 2,853,654 4,668 التعاونية

Malath Insurance 112,405,631.40 7,053,942 5,397 مالذ للتاأمني

MEDGULF 99,718,011.30 3,458,519 3,679 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 103,051,379.70 4,572,742 6,052 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 120,873,775.90 3,659,138 5,690 �صالمة

Walaa Insurance 112,022,492.00 6,584,698 5,785 ولء للتاأمني

Arabian Shield 85,143,094.35 4,248,561 3,921 الدرع العربي

SABB Takaful 77,469,574.80 4,651,944 4,777 �صاب تكافل
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Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الت�أمني

Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 91,423,714.55 5,445,710 5,486 �صند

SAICO 378,980,174.20 12,302,596 16,029 �صايكو

Saudi Indian 564,277,588.40 17,229,468 24,396 ال�صعودية الهندية

Gulf Unionn 94,716,111.75 5,684,990 4,884 احتاد اخلليج

ATC 90,819,905.25 1,245,416 4,185 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 662,372,073.00 21,733,457 27,423 هلية الأ

ACIG 443,532,570.10 15,272,489 19,567 اأ�صيج

AICC 139,275,107.20 5,970,406 5,757 التاأمني العربية

Trade Union 258,424,075.50 10,351,676 9,392 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 496,932,671.70 23,525,926 22,720 ال�صقر للتاأمني

U C A 146,951,491.00 5,202,300 6,425 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 106,703,480.95 11,812,070 5,542 عادة ال�صعودية الإ

Bupa Arabia 176,812,993.65 9,049,001 8,885 بوبا العربية

Weqaya Takaful 716,339,759.05 30,628,370 28,174 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 287,349,407.20 7,094,064 13,013 تكافل الراجحي

ACE 778,376,238.60 19,820,584 33,030 اي�س

AXA - Cooperative 1,173,852,530.25 22,852,456 44,155 اك�صا - التعاونية

Gulf General 550,201,516.90 17,141,865 20,577 اخلليجية العامة

Buruj 205,822,927.70 6,939,439 8,850 بروج

Al Alamiya 267,262,779.20 9,588,067 11,250 العاملية

Solidarity 666,033,165.70 40,277,100 26,264 �صوليدرتي تكافل

Wataniya 466,855,989.95 9,668,616 18,556 الوطنية

Amana Insurance 613,203,617.00 15,469,543 20,932 امانة للتامني

Total 10,249,440,041.75 361,388,807 425,461 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

�سرك�ت ال�ستثم�ر املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 424,003,158.80 9,453,352 15,971 امل�صايف

Saudi Advanced 196,510,198.55 13,448,863 7,234 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 166,709,951.70 15,499,058 6,807 الح�صاء للتنميه

SISCO 579,158,586.65 40,523,979 16,689 �صي�صكو

Assir 112,336,834.45 8,488,177 4,042 ع�صري

Al Baha 183,077,112.35 12,713,968 8,949 الباحة

kingdom 76,714,661.40 9,720,038 3,792 اململكة

Total 1,738,510,503.90 109,847,435 63,484 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

ال�ستثم�ر ال�سن�عي

Value Traded Volume Traded Transactions

BCI 21,785,258.05 825,978 2,274 بى �صى اآى

MA>ADEN 587,058,395.20 22,057,200 12,556 معادن

Astra Indust 139,996,756.40 4,049,125 4,868 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 105,887,198.45 4,674,297 4,690 جمموعة ال�صريع

Shaker 156,802,809.75 2,349,925 4,841 �صاكر

 Pharmaceutical 79,205,123.70 2,003,856 1,580 الدوائية

Glass 106,404,466.90 2,974,672 3,777 زجاج

FIPCO 308,357,394.60 9,335,549 10,813 فيبكو

Maadaniyah 293,205,511.30 11,569,279 11,748 معدنية

Saudi Chemical 302,883,811.00 6,667,595 5,222 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 93,439,446.60 2,314,574 3,505 �صناعة الورق

AlAbdullatif 53,001,141.10 2,019,577 2,315 العبداللطيف

Saudi Export 341,905,418.70 12,660,425 12,311 ال�صادرات

Total 2,589,932,731.75 83,502,052.00 80,500.00 اجمايل القطاع

5�
العدد 58 - أغسطس 2011م



Market Summary - Monthly

 Market Activity - July 2011 �صهم - يوليو 2011 م    تداول الأ

Building & Construction
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الت�سييد والبن�ء

Value Traded Volume Traded Transactions

MMG 219,242,721.25 9,801,698 8,801 جمموعة املعجل

SSP 90,982,654.05 3,617,471 4,059 نابيب ال�صعودية الأ

ALKHODARI 211,527,654.75 3,078,249 4,908 اخل�صري

Ceramic 84,035,446.00 613,073 1,658 اخلزف

Gypsum 52,097,182.10 1,746,672 2,489 اجلب�س

Cables 212,369,379.65 15,202,603 7,850 الكابالت

Saudi Industrial 135,627,001.10 9,332,158 4,921 �صدق

Amiantit 158,099,189.70 9,240,895 5,911 اميانتيت

Pipes 133,408,254.10 4,001,560 5,437 اأنابيب

Zamil Industrial 263,783,199.60 8,637,666 7,503 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 90,838,004.40 3,254,459 3,843 البابطني

SVCP 85,357,961.75 1,424,688 2,676 الفخارية

MESC 157,549,146.80 10,021,904 6,804 م�صك

Red Sea 79,405,338.05 1,578,171 3,795 حمر البحر الأ

Total 1,974,323,133.30 81,551,267 70,655 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

التطوير العق�ري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 43,956,024.90 1,782,890 1,648 العقارية

Taiba 97,010,231.65 5,715,773 3,185 طيبة لال�صتثمار

Makkah 94,215,835.30 2,896,779 2,596 مكة لالن�صاء

Arriyadh Development 83,893,912.65 5,639,124 2,433 التعمري

Emaar E .C 484,513,991.20 65,090,520 17,650 اإعمار

Jabal Omar 676,053,903.95 53,694,453 17,662 جبل عمر

Dar Al Arkan 767,457,559.45 101,268,198 21,233 ركان دار الأ

KEC 125,839,454.60 15,879,336 7,735 مدينة املعرفة

Total 2,372,940,913.70 251,967,073 74,142 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 258,257,615.40 19,425,364 6,505 النقل البحري

SAPTCO 143,060,191.05 18,957,513 6,092 النقل اجلماعي

Mubarrad 140,987,906.80 9,715,441 5,784 مربد

Budget Saudi 238,053,347.10 5,117,580 7,206 بدجت ال�صعودية

Total 780,359,060.35 53,215,898 25,587 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 152,587,980 3,874,819 4,859 تهامه لالعالن

SRMG 19,689,767 1,128,639 1,703 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 124,106,009 9,544,284 6,279 طباعة وتغليف

Total 296,383,755.10 14,547,742 12,841 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفق�ت املنفذه

الفن�دق وال�سي�حة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 72,764,027.90 2,649,703 2,580 الفنادق

Shams 473,743,486.75 20,644,493 19,223 �صم�س

Total 546,507,514.65 23,294,196 21,803 اجمايل القطاع

Market 66,579,633,432.85 2,583,138,621 1,594,102 اجمايل ال�صوق

2007/01/Suspended since 13 * * معلقة من التداول منذ 13/01/2007

2011/05/Suspended since 25 ** ** معلقة من التداول منذ 25/05/2011
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ملخص السوق - الشهري

FINANCIAL INDICATORS - 31/07/2011  املوؤ�سرات امل�لية الرئي�سية - 31/07/2011 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

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
الع�ئد على ال�سهم ال�سعر للع�ئد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�س�همني 

)مليون(

�س�يف الدخل 

)مليون(

Riyad 24.80 19.83 1.25 1.97 12.60 1,500.000 37,200.00 29,743.23 2,951.60 الريا�س

AlJazira 16.95 15.24 1.11 0.41 41.77 300.000 5,085.00 4,573.13 121.74 اجلزيرة

Saudi Investment 18.40 15.37 1.20 1.46 12.61 550.000 10,120.00 8,454.75 802.65 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 28.70 20.77 1.38 2.45 11.70 330.750 9,492.52 6,870.81 811.30 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 43.40 25.55 1.70 3.90 11.13 723.214 31,387.50 18,477.69 2,820.21 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 42.30 21.31 1.99 3.23 13.11 750.000 31,725.00 15,979.09 2,419.00 �ص�اب

Arab National 29.60 18.99 1.56 2.27 13.02 850.000 25,160.00 16,143.40 1,932.07 العربي الوطني

SAMBA 48.60 29.53 1.65 4.70 10.34 900.000 43,740.00 26,576.72 4,229.34 �صامبا

Al Rajhi 72.00 20.57 3.50 4.57 15.76 1,500.000 108,000.00 30,861.14 6,851.41 الراجحي

AL Bilad 17.95 10.77 1.67 0.48 37.38 300.000 5,385.00 3,229.70 144.06 البالد

Alinma 9.80 10.53 0.93 0.17 56.60 1,500.000 14,700.00 15,801.29 259.72 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 19.20 1.82 2.54 13.79 9,203.964 321,995.03 176,710.96 23,343.10
اإجمايل قطاع امل�صارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 12.55 11.89 1.06 0.07 175.52 120.600 1,513.53 1,434.25 8.623 كيمانول

Petrochem 21.80 9.77 2.23 0.03 669.14 480.000 10,464.00 4,691.69 15.638 برتوكيم

SABIC 102.75 43.52 2.36 8.98 11.45 3,000.000 308,250.00 130,570.71 26,927.33 �صابك

SAFCO 172.75 29.02 5.95 13.01 13.28 250.000 43,187.50 7,253.86 3,251.72 �صافكو

Industrialization 42.90 17.88 2.40 3.45 12.45 557.428 23,913.66 9,966.42 1,921.20 الت�صنيع

Alujain 19.05 8.02 2.38 0.67 28.23 69.200 1,318.26 554.97 46.705 اللجني

Nama Chemicals 10.20 12.71 0.80 0.267 38.22 128.520 1,310.90 1,634.02 34.302 مناء للكيماويات

SIIG 22.15 12.97 1.71 1.37 16.15 450.000 9,967.50 5,834.85 617.166 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 22.95 13.88 1.65 1.44 15.93 292.530 6,713.56 4,061.70 421.324 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 49.60 16.04 3.09 4.61 10.76 562.500 27,900.00 9,022.00 2,592.47 ين�صاب

Sipchem 20.90 17.43 1.20 1.35 15.47 366.666 7,663.32 6,392.77 495.5 �صبكيم العاملية

Advanced 31.80 12.79 2.49 3.517 9.04 141.375 4,495.73 1,808.11 497.213 املتقدمة

Saudi Kayan 17.15 10.29 1.67 -0.02 (M)  (س) 1,500.000 25,725.00 15,438.21 -33.519 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 24.70 9.46 2.61 0.13 194.01 876.000 21,637.20 8,291.12 111.525 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 23.53 2.39 4.20 12.68 8,794.819 494,060.16 206,954.68 36,907.20
اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 42.00 31.80 1.32 3.99 10.52 80.000 3,360.00 2,544.16 319.40 ال�صمنت العربية

Yamamah Cement 61.00 22.41 2.72 5.18 11.77 135.000 8,235.00 3,024.82 699.81 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 60.25 18.80 3.21 4.69 12.86 153.000 9,218.25 2,875.64 716.91 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 65.50 21.09 3.11 5.69 11.52 90.000 5,895.00 1,898.38 511.70 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 71.50 18.59 3.85 5.35 13.37 140.000 10,010.00 2,602.82 748.68 ا�صمنت اجلنوبيه
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Market Summary - Monthly

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
الع�ئد على ال�سهم ال�سعر للع�ئد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�س�همني 

)مليون(

�س�يف الدخل 

)مليون(

Yanbu Cement 58.25 24.46 2.38 4.24 13.75 105.000 6,116.25 2,567.88 444.77 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 48.20 23.27 2.07 3.84 12.56 86.000 4,145.20 2,001.07 330.11 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 23.00 11.70 1.97 1.46 15.72 90.000 2,070.00 1,052.86 131.72 ا�صمنت تبوك

Jouf Cement 14.10 10.15 1.39 0.58 24.19 130.000 1,833.00 1,319.82 75.77 ا�صمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.71 2.56 3.94 12.79 1,009.000 50,882.70 19,887.44 3,978.87 �صمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 91.00 20.38 4.46 7.84 11.60 22.500 2,047.50 458.63 176.47 ا�صواق ع العثيم

Mouwasat 81.50 24.06 3.39 5.24 15.55 25.000 2,037.50 601.50 131.05 املوا�صاة

SASCO 13.60 11.90 1.14 0.83 16.47 45.000 612.00 535.66 37.16 خدمات ال�صيارات

Thim`ar 21.70 2.73 7.95 -2.25 (M)  (س) 10.000 217.00 27.29 -22.46 ثمار

Fitaihi Group 11.70 13.15 0.89 0.60 19.35 50.000 585.00 657.47 30.23 جمموعة فتيحي

Jarir 167.75 21.12 7.94 11.05 15.19 40.000 6,710.00 844.88 441.84 جرير

Aldrees 43.90 15.54 2.83 3.44 12.76 25.000 1,097.50 388.40 86.04 الدري�س

AlHokair 50.00 16.81 2.97 4.93 10.14 70.000 3,500.00 1,176.51 345.02  احلكري 

Alkhaleej Trng 36.70 14.05 2.61 2.61 14.08 20.000 734.00 281.08 52.14 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.17 3.53 4.15 13.33 307.500 17,540.50 4,971.42 1,277.49 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 18.50 13.77 1.34 1.49 12.42 75.000 1,387.50 1,032.92 111.72 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 13.35 12.05 1.11 0.62 21.54 4,166.594 55,624.03 50,220.74 2,582.27 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 12.08 1.11 0.64 21.16 4,241.594 57,011.53 51,253.67 2,693.99
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 25.70 14.29 1.80 1.36 18.87 500.000 12,850.00 7,142.94 680.90 جمموعة �صافول

Food 22.70 10.08 2.25 0.46 49.72 20.000 454.00 201.60 9.13 الغذائية

SADAFCO 38.60 20.32 1.90 4.17 9.25 32.500 1,254.50 660.41 135.62  �صدافكو

Almarai 91.50 26.92 3.40 5.62 16.28 230.000 21,045.00 6,192.05 1,292.77 املراعي

Anaam Holding 43.30 11.58 3.74 0.87 49.79 10.900 471.97 126.19 9.48 اأنعام القاب�صة

H B 35.10 17.65 1.99 2.90 12.12 28.571 1,002.86 504.15 82.72 حلواين اإخوان

Herfy Foods 87.50 15.18 5.76 5.02 17.45 27.000 2,362.50 409.84 135.41 غذية هريف لالأ

NADEC 25.40 16.86 1.51 0.45 56.88 60.000 1,524.00 1,011.70 26.79 نادك

Qassim Agriculture 9.75 7.55 1.29 -0.24 (M)  (س) 50.000 487.50 377.31 -11.96 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 25.50 18.57 1.37 1.35 18.93 20.000 510.00 371.44 26.94 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 44.90 4.96 9.05 -1.22 (M)  (س) 20.000 898.00 99.24 -24.44 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 34.90 10.50 3.32 -0.19 (M)  (س) 7.500 261.75 78.75 -1.46 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 27.00 21.44 1.26 2.74 9.86 25.000 675.00 536.11 68.47 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه *

Jazan Development 19.55 11.81 1.66 -0.45 (M)  (س) 50.000 977.50 590.47 -22.72 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.90 2.46 2.22 17.08 1,086.471 45,123.33 18,358.71 2,407.66
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�صناعات الغذائية
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
الع�ئد على ال�سهم ال�سعر للع�ئد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�س�همني 

)مليون(

�س�يف الدخل 

)مليون(

STC 35.20 23.16 1.52 4.72 7.46 2,000.000 70,400.00 46,313.80 9,435.85 الت�صالت

Etihad Etisalat 53.50 23.35 2.29 6.80 7.87 700.000 37,450.00 16,341.97 4,758.70 احتاد ات�صالت

Zain KSA 6.50 3.72 1.75 -1.46 (M)  (س) 1,400.000 9,100.00 5,202.55 -2,044.32 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom* 7.75 -0.53 -14.63 - - 100.000 775.00 -52.98 - *عذيب لالت�صالت

Almutakamela 10.75 10.00 1.08 - - 100.000 1,075.00 1,000.00 - املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 16.00 1.73 2.83 7.60 4,300.000 118,800.00 68,805.33 12,150.23
اإجمايل قطاع الت�صالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 53.00 24.46 2.17 5.66 9.36 75.000 3,975.00 1,834.40 424.49 التعاونية

Malath Insurance 15.25 9.00 1.69 0.40 38.34 30.000 457.50 269.99 11.93 مالذ للتاأمني

MEDGULF 27.60 12.74 2.17 2.54 10.86 80.000 2,208.00 1,019.26 203.29 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 21.40 7.89 2.71 -0.28 (M)  (س) 20.000 428.00 157.72 -5.70 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 31.10 8.73 3.56 1.36 22.93 10.000 311.00 87.33 13.56 �صالمة

Walaa Insurance 16.20 7.08 2.29 -0.406 (M)  (س) 20.000 324.00 141.57 -8.13 ولء للتاأمني

Arabian Shield 19.65 11.22 1.75 0.77 25.45 20.000 393.00 224.44 15.44 الدرع العربي

SABB Takaful 15.90 9.46 1.68 0.06 254.28 34.000 540.60 321.73 2.13 �صاب تكافل

SANAD 16.00 5.47 2.93 -2.00 (M)  (س) 20.000 320.00 109.37 -40.07 �صند

SAICO 29.00 5.55 5.22 -2.81 (M)  (س) 10.000 290.00 55.55 -28.12 �صايكو

Saudi Indian 30.40 4.74 6.41 -1.31 (M)  (س) 10.000 304.00 47.41 -13.09 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 15.95 9.59 1.66 -0.001 (M)  (س) 22.000 350.90 211.07 -0.01 اإحتاد اخلليج

ATC 69.25 6.45 10.74 -0.39 (M)  (س) 10.000 692.50 64.47 -3.94 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 28.60 3.12 9.15 -0.75 (M)  (س) 10.000 286.00 31.25 -7.53 هلية الأ

ACIG 28.00 3.01 9.29 -0.66 (M)  (س) 10.000 280.00 30.13 -6.62 اأ�صيج

AICC 23.35 8.39 2.78 0.14 163.34 20.000 467.00 167.83 2.86 التاأمني العربية

Trade Union 24.50 12.06 2.03 1.14 21.54 25.000 612.50 301.54 28.44 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 21.30 11.67 1.83 1.44 14.79 20.000 426.00 233.32 28.80 ال�صقر للتاأمني

U C A 28.80 14.72 1.96 3.52 8.18 20.000 576.00 294.44 70.42 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 8.75 9.63 0.91 0.003 2777.78 100.000 875.00 962.66 0.32 عادة ال�صعودية الإ

Bupa Arabia 18.60 10.87 1.71 0.82 22.61 40.000 744.00 434.67 32.91 بوبا العربية

Weqaya Takaful 23.50 6.94 3.39 -1.65 (M)  (س) 20.000 470.00 138.73 -32.90 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 36.00 6.16 5.84 -1.56 (M)  (س) 20.000 720.00 123.27 -31.24 تكافل الراجحي 

ACE 34.80 8.52 4.08 -0.25 (M)  (س) 10.000 348.00 85.21 -2.47 اي�س

AXA - Cooperative 51.00 9.19 5.55 -0.32 (M)  (س) 20.000 1,020.00 183.71 -6.37 اك�صا - التعاونية

Gulf General 31.50 7.41 4.25 - - 20.000 630.00 148.29 - اخلليجية العامة
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
الع�ئد على ال�سهم ال�سعر للع�ئد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�س�همني 

)مليون(

�س�يف الدخل 

)مليون(

Buruj 27.60 7.01 3.89 - - 13.000 358.80 92.24 - بروج للتامني

Al Alamiyah 26.10 8.47 3.08 - - 20.000 522.00 169.39 - العاملية

Solidarity 16.10 8.78 1.83 - - 55.500 893.55 487.35 - �صوليدرتي تكافل

Wataniya 46.20 8.14 5.67 - - 10.000 462.00 81.42 - الوطنية

Amana Insurance 38.40 8.16 4.70 - - 32.000 1,228.80 261.23 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.61 2.45 0.78 13.88 826.500 21,514.15 8,770.98 648.40 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 44.00 27.42 1.60 0.71 61.94 15.000 660.00 411.35 10.66  امل�صايف 

Saudi Advanced 14.30 19.34 0.74 0.11 129.78 43.200 617.76 835.58 4.76 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 10.80 9.85 1.01 1.04 10.42 49.000 529.20 482.42 50.80 الح�صاء للتنميه

SISCO 13.75 10.73 1.28 0.92 14.94 68.000 935.00 729.59 1.02 �صي�صكو

Assir 12.65 18.03 0.70 0.75 16.96 126.389 1,598.82 2,278.85 94.28 ع�صري

Al Baha 13.75 6.05 2.27 -0.28 (M)  (س) 15.000 206.25 90.74 -4.17 الباحة

Kingdom 7.60 7.26 1.05 0.18 43.42 3,705.882 28,164.70 26,905.18 648.72 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.89 1.03 0.20 40.12 4,022.471 32,711.73 31,733.70 806.06
اإجمايل قطاع �صركات ال�صتثمار 

املتعدد

BCI 25.80 14.51 1.78 2.30 11.21 27.500 709.50 399.15 63.30 بى �صى اآى

MA`ADEN 26.20 18.03 1.45 0.04 582.74 925.000 24,235.00 16,679.39 41.59 معادن

Astra Indust 33.60 22.87 1.47 3.62 9.27 74.118 2,490.35 1,695.22 268.61 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 22.35 14.64 1.53 2.11 10.60 30.000 670.50 439.11 63.27 جمموعة ال�صريع

Shaker 66.00 17.51 3.77 5.00 13.21 35.000 2,310.00 612.88 174.85 �صاكر

Pharmaceutical 39.70 41.75 0.95 2.48 16.00 78.438 3,113.97 3,274.45 194.59 الدوائية

Glass 35.70 18.06 1.98 2.98 11.99 30.000 1,071.00 541.83 89.33 زجاج

FIPCO 30.70 12.59 2.44 1.98 15.47 11.500 353.05 144.81 22.83 فيبكو

Maadaniyah 23.20 13.78 1.68 0.08 296.01 25.556 592.91 352.13 2.00 معدنية

Saudi Chemical 43.90 21.96 2.00 4.81 9.13 63.240 2,776.24 1,388.53 304.18 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 40.00 20.25 1.97 3.80 10.51 30.000 1,200.00 607.62 114.15 �صناعة الورق

AlAbdullatif 25.80 13.85 1.86 1.84 13.99 81.250 2,096.25 1,125.65 149.83 العبداللطيف

Saudi Export 24.90 10.68 2.33 1.15 21.66 10.800 268.92 115.33 12.42 ال�صادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 19.25 1.53 1.06 27.91 1,422.402 41,887.69 27,376.11 1,500.94 اإجمايل قطاع ال�صتثمار ال�صناعي

MMG 20.80 12.30 1.69 -1.01 (M)  (س) 125.000 2,600.00 1,536.95 -137.30 جمموعة املعجل

SSP 22.80 16.03 1.42 1.37 16.58 51.000 1,162.80 817.73 70.11 نابيب ال�صعودية الأ

ALKHODARI 67.00 14.77 4.54 5.29 12.67 42.500 2,847.50 627.53 224.83 اخل�صري

Ceramic 137.50 41.62 3.30 9.13 15.06 25.000 3,437.50 1,040.44 228.32 اخلزف

Gypsum 28.60 15.33 1.87 1.26 22.68 31.667 905.67 485.40 39.92 اجلب�س
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial 
data (2nd Q 2011 as recent).
Suspended *

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 

ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف  �س :املوؤ�صر �صالب لن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية لآ

الربع الثاين 2011 م(.

* معلقة من التداول

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders> 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
الع�ئد على ال�سهم ال�سعر للع�ئد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�س�همني 

)مليون(

�س�يف الدخل 

)مليون(

Cables 13.35 14.63 0.91 -0.24 (M)  (س) 76.000 1,014.60 1,111.78 -17.90 الكابالت

Saudi Industrial 14.05 7.86 1.79 -0.04 (M)  (س) 40.000 562.00 314.46 -1.63 �صدق

Amiantit 16.40 14.05 1.17 1.24 13.27 115.500 1,894.20 1,622.76 142.72 اميانتيت

Pipes 31.00 23.29 1.33 -0.40 (M)  (س) 31.500 976.50 733.68 -12.62 اأنابيب

Zamil Industrial 29.20 22.08 1.32 2.96 9.86 60.000 1,752.00 1,324.84 177.76 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 26.00 13.52 1.92 1.57 16.56 42.631 1,108.41 576.16 66.94 البابطني

SVCP 58.00 14.78 3.92 5.25 11.05 15.000 870.00 221.73 78.70 الفخارية

MESC 14.60 8.87 1.65 -3.06 (M)  (س) 40.000 584.00 354.61 -122.33 م�صك

Red Sea 47.50 24.19 1.96 2.46 19.33 30.000 1,425.00 725.81 73.73 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 15.84 1.84 1.12 13.96 725.798 21,140.17 11,493.88 811.25 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 23.40 25.92 0.90 1.69 13.88 120.000 2,808.00 3,110.30 202.37 العقارية

Taiba 17.20 19.01 0.90 0.88 19.65 150.000 2,580.00 2,864.40 131.32 طيبة لال�صتثمار

Makkah 32.90 20.26 1.62 1.76 18.73 164.816 5,422.45 3,339.34 289.47  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 14.60 14.28 1.02 1.08 13.48 100.000 1,460.00 1,428.33 108.30 التعمري

Emaar E .C 7.15 8.67 0.82 -0.39 (M)  (س) 850.000 6,077.50 7,371.85 -327.96 اإعمار

Jabal Omar 12.30 7.08 1.74 -0.04 (M)  (س) 929.400 11,431.62 6,583.72 -38.24 جبل عمر

Dar Al Arkan 7.30 13.71 0.53 1.10 6.62 1,080.000 7,884.00 14,805.74 1,190.92 ركان دار الأ

KEC 7.65 9.52 0.80 -0.01 (M)  (س) 339.300 2,595.64 3,229.17 -1.85 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 11.45 0.94 0.42 10.48 3,733.516 40,259.22 42,732.84 1,554.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 12.70 15.64 0.81 0.95 13.35 315.000 4,000.50 4,926.71 299.56 النقل البحري

SAPTCO 7.25 10.98 0.66 0.34 21.13 125.000 906.25 1,371.92 42.90 النقل اجلماعي

Mubarrad 13.95 8.28 1.68 -6.36 (M)  (س) 18.000 251.10 149.06 -114.40 مربد

Budget Saudi 46.00 25.46 1.81 5.28 8.72 18.300 841.80 465.96 96.54 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 14.52 0.87 0.68 13.09 476.300 5,999.65 6,913.64 324.60 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 39.60 17.06 2.32 0.95 41.86 15.000 594.00 255.91 14.19 عالن تهامة لالإ

SRMG 16.90 15.90 1.06 1.07 15.77 80.000 1,352.00 1,272.24 85.72 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 12.05 13.22 0.91 0.59 20.51 60.000 723.00 793.27 35.25 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.98 1.15 0.87 19.75 155.000 2,669.00 2,321.42 135.16 اإجمايل قطاع العالم والن�صر

Hotels 26.70 24.24 1.10 2.00 13.35 69.006 1,842.46 1,672.45 138.02 الفنادق

Shams 22.10 7.09 3.12 0.24 90.89 10.150 224.32 71.97 2.47 �صم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 22.04 1.18 1.77 14.71 79.156 2,066.78 1,744.42 140.49 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 16.84 1.87 2.20 13.04 40,384.491 1,273,661.63 680,029.20 88,679.79 اجمايل ال�صوق
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Market Summary - Monthly

At the end of July 2011 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a 
level of 6,392.13 points, lost 183.87 
points (2.80%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI decreased 
by 3.45% (228.62 points). Highest 
close level for the index during 
the month was 6,660.17 as on 
03/07/2011.

Total equity market capitalizatt

tion at the end of July 2011 reached 
SR 1,273.66 billion (US$ 339.64 biltt
lion), decreased by 2.59% over the 
close of the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of July 2011 reached 
SR 66.58 billion (US$ 17.75 billion), 
decreased by 21.19% over the previtt
ous month.

The total number of shares tradtt
ed reached 2.58 billion shares during 

the month of July 2011 compared to 
3.82 billion shares traded for the prett
vious month, decreasing by 32.39%.

The total number of transactions 
executed during July 2011 reached 
1.59 million compared to 2.04 miltt
lion trades for the month of June 
2011, decreasing by 21.91%.

• Number of trading days during 
July 2011 were 22, against 21  tradtt
ing days during  June 2011.

Value of Shares Traded Reached SR 66.58 billion 

1.59 million Transactions Executed During July 2011
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in the rain. So, it is expected that pace 
of droughts and floods will increase 
which requires planning in anticipat
tion, while it is anticipated that water 
scarce areas of the world will suffer 
from more drought and higher temt
peratures.

Explanation of climate change
In simple and concise words, a 

report published on the site of the 
United Nations’ Group for climate 
change explains that: “A natural blant
ket of greenhouse gases in the atmot
sphere maintains the planet warm 
enough for life as we know, at a comt
fortable 15 degrees C today. But  the 
emission of greenhouse gases caused 
by human made the blanket thicker, 
trapping heat and leading to the 
global ‘warming’.”

The Arab region .. 
The peak of danger

In another study of the 
World Bank it stressed that 
the Arab region is expected, 

with its vast desert areas, to be most 
affected by climate change. But, the 
matter which is still unknown until 
now, is the impact these fluctuations 
and climate change will have on such 
a large area. The method of adjustt
ment with this matter in addition to 
the practical guidance are among the 
unknown also. In the framework to 
address this hazardous knowledge 
gap the World Bank and the Arab 
League launched a joint program 
for the issuance of the first group of 
knowledge dealing with adaptation 
to climate change for all twentyttwo 
Arab countries. The report is being 
prepared by local partners, including 

researchers and experts in climate 
change and the related issues.
Internal efforts to fight the change

Many international agencies and 
organizations work to tackle climate 
change in several ways and at all post
sible levels, including internal efforts 
implemented by the World Bank 
Group, which became in 2006, within 
the framework of its commitment 
to environmental and social respont
sibility and in order to contribute to 
efforts to address climate change, the 
first multilateral development bank 
that does not produce emissions of 
carbon dioxide from operations of its 
headquarters. 

The group succeeded in preventt
ing any carbon emissions from its 
headquarters facilities around the 
world, and travel of its employees for 
the purpose of work, and the spring 
and annual meetings, by following 
a strategy for rational use of enert
gy, and measures to reduce carbon 
emissions, and neutralization of these 
emissions, and purchase of electric 
power friendly to the environment.

Bangladesh, Tajikistan, and Niger are the most vulnerable countries 
to climate change. Therefore, the pilot program for adaptation flext
ibility to climate change (affiliated to World Bank) decided to grant 
the three countries U.S. $ 50 million each to test strategies aimed at 
achieving the flexibility to adapt to climate change, and inclusion of 
climate risks in their economic plans.

The three countries are the first to participate in the program 
under the auspices of investment funds in the climate activities which 
resources amount to $ 6.4 billion, and which were founded in 2008 to 

finance renewable energy and clean technology projects 
and mass transit systems that are efficient, maint

taining forests, and providing adaptation 
flexibility to the climate.

$ 50 million for Bangladesh, Tajikistan 
and Niger for the confrontation

grants and soft loans worth 
$ 4.3 billion, to enable these 
countries in the Middle East and 
North Africa to reduce emissions 
of carbon dioxide by about 1.8 milt
lion tons per year, while promoting 
energy security and strengthening  
economic ties with Europe through 
the export of renewable energy.

emission of greenhouse gases caused 
by human made the blanket thicker, 
trapping heat and leading to the 

finance renewable energy and clean technology projects 
and mass transit systems that are efficient, maint

taining forests, and providing adaptation 
flexibility to the climate.

$ 4.3 billion, to enable these 
countries in the Middle East and 
North Africa to reduce emissions 
of carbon dioxide by about 1.8 milt
lion tons per year, while promoting 
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In a recent report by the Food 
and Agriculture Organization of the 
United Nations “FAO”, it showed that 
climate change will entail fartreacht
ing effects on the availability of water 
for growing food and for the rate 
of crop production in the coming 
decades. The report entitled “Climate 
change, and water and food secut
rity,” cited a comprehensive survey of 
the available scientific knowledge in 
respect to the expected results of the 
phenomenon of climate change on 
water use in agriculture.

Conclusions of the report of 
“FAO” Organization contained develt
opments of decreasing amounts of 
renewed rivers and groundwater in 
the basin of the Mediterranean, and 
the semitarid regions of the Americas, 
Australia and South Africa which are 

Global Markets 

Climate Change

Economy .. 
The biggest 
loser
Those who believe that climate change is just a 
question of geography or weather that will take 
its natural cycle and then go in peace, no doubt 
they are deluded.
Change means not only the length of the summer or 
winter, or entrance of a season in the course of another 
one, but it goes beyond the grave situation and extends to 
the world economy, including the Arab and Gulf countries.  So, 
attention to it takes upward dimension including all bodies and large 
organizations worldwide, to develop appropriate solutions before the 
cities of the world enter into a bottomless abyss.

all areas where there is actually water 
stress. 

In Asia, it is expected that large 
areas of irrigated land will be affected 
that rely on melting of ice blocks 
from snow mountains to meet their 
needs of water, while the river delta 
areas inhabited by extensive numbers 
of the population will face a water 
hazard as a result of range of factors 
including low flow of water resources, 
increased salinity, and rising sea level.

It is also expected that the hydrot
logical cycle in the world will accelert
ate with rising temperatures which 
will cause increased rates of terrest
trial and marine evaporation. This 
means that rainfall will increase in 
the equatorial region and the hight
lands, while semitarid and arid areas 
in the big continents will see decline 

North African 
countries engaged in 
practical solutions

Several countries in the Middle 
East and North Africa actively seek to 
exploit energy resources that are more 
abundance than the large oil reserves 
in the region, namely the sun.

Arab Maghreb countries, Egypt, 
Tunisia, Algeria, and Jordan plan 
to build concentrated solar power 
plants to meet the energy needs and 
to help meet demand for renewable 
energy in Europe. By 2020, the capact
ity of these plants in those countries 
may reach 5 gigawatts, in collaborat
tion with the World Bank through 
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Gulf Market

Oil maintains its position ..
The national employment rate rises

Gulf economy in 2025 ..

Link between the past and present of GCC economies is the best way 
to understand the future and anticipate its consequences. Hence, the 
importance of reading the economic dimension in the study prepared by 
Dr. Wadeea Ahmad Kabely - Professor of Economics at King Abdulaziz 
University in Jeddah, on the topic of «Prospects for the future economy 
of GCC countries,». The study included  a lot of scientific predictions of 
what could be the Gulf economy in 2025, God willing.

Economic Facts
There are major welltknown economic 

facts that are standing on the ground and 
undeniable. These facts will determine the 
future, including:

First, the Gulf states are oil producing  
countries in the first place, and depend 
for their existence and growth on oil. The 
Gulf states are «the gift of oil,». This means 
that they were created, formed, and grew 
under the oil revenues growing since the 
beginning of the twentieth century up till 
now. They certainly will remain so to the 
end of the next twenty years despite all 
the efforts to diversify sources of income. 
So, oil quantities and prices will determine 
income future.

Second: The six Gulf states are   light 
density populated, and depend to a great 
deal on imported labor. But, this current 
fact, will change over the next years, and 
these countries are expected to continue 
population growth rate of more than 2% 
per year. The Gulf countries will see ongot
ing change in the population structure, and 
the proportion of national workforce will 
increase. Some Gulf countries will also see 
periods of specific unemployment during 
that period.

Third: Gulf economies are now linked 
to a large degree with economies of the 
West (America and Europe). But, the comt
ing period will witness a major shift in 
the centers of power from west to east, 
and from the Atlantic Ocean to the Pacific 
Ocean. Therefore,  Gulf economies will move 
gradually to increase relationships with the  
emerging economies in China, India and 

the rest of the world’s strongly emerging 
power. China is expected to be the first 
economic power by the year 2025.

Fourth: The greatest challenge for the 
Gulf states during the next twenty years 
will be water and agriculture. The current 
water resources are very scarce and rapidly 
depleted. There are no renewable water 
sources (except desalination of sea water) 
and this resource is expensive, and mainly 
dependent on the continued flow of oil in 
commercial quantities and increasing prices. 
Both basic supplies, water and oil, are unret
newable which would increase the problem 
of food imports, which will in turn increase 
the pressure on balance of payments and 
slows down the rate of economic growth. 
This is the greatest challenge that faces the 
Gulf states.

Fifth: You need of the region to a full 
range of economic and administrative 
reforms, which depends primarily on politit
cal and social reforms. But, focus must be 
on that the economic performance of any 
country is the outcome of a range of social 
and political factors.

Water.. and agricultural resources
Despite the agricultural expansion 

that has occurred in the Gulf states during 
the past century quarter, it was achieved 
through direct or indirect support provided 
by governments of the Gulf states. Therefore, 
this agricultural expansion is artificial and 
depends mainly on oil income.

Through experience of the last thirty 
years, it is clear that there is a continued 
adoption of the Arab world in general, and 
the Gulf in partucular, on intensive import of 

food, especially grains, oils, and sugar. 
This trend will continue and will escat

late sharply in the next twenty years, 
which requires greater reliance on already 
scarce water resources, with the increasing 
demand and reliance on desalination of 
sea water, to keep pace with population 
growth on the one hand and the increast
ing demand of water for agriculture and 
industry on the other hand.

All this will lead to increased demand 
for food imports, due to increased populat
tion, rising incomes and the high oil prices, 
which will lead to a rise in food prices, 

which will in turn increase the rates 
of inflation in the Gulf states in 

the coming years, which began 
to loom now.

Investment
States of the Gulf are among the best 

countries in the Middle East in terms 
of economic openness, vulnerability to 
market economy and competition, and 
in coping with the global economy, and 
investment environment. 

The Gulf states occupy now relativet
ly advanced ranks on indicators of the 
improved investment environment and 
economic freedom. For example:

Qatar is ranked 24, the UAE is ranked 
25, Saudi Arabia ranked 27, Bahrain 
ranked 29, and Oman ranked 32, comt
pared with the 177 countries included 
in the index in 2006, ahead of Greece 44, 
China 58, and Mexico 68.

However, this should not discourage 
the warning of any slowdown or reversal 
in the march of economic and politit
cal reforms that began before the large 
increase of oil price in 2004, where there 
were serious attempts of economic and 
administrative reform, and privatization, 
under the pressure of declining revenues 
and increasing deficits in the budgets of 
the Gulf States, which contributed to 
improved economic performance and 
savings in luxuriou spending.

There is also a common sense in the 
region of instability, and there are too 
much fears over the next period of the 
challenges that face the Gulf states in 
the event of armed conflict outbreak 
between U.S and Iran, as well as the shift 
in the positions and the balance of ecot
nomic, political, and military powers in 
the region and in the world in general.
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News

The Capital Market Authority>s Council approved request of 
Herfy Foods to increase its capital from (SR 270 million) to (SR 300 
million) by granting one bonus share for every nine outstanding 
shares owned by shareholders enrolled in the register of sharett
holders by the end of trading day of the Extraordinary General 
Assembly. The increase in capital should be paid by transferring 
an amount of (SR 30 million) from the retained earnings, thus 
increasing the number of shares from (27 million) shares to (30 
million) shares, with an increase of (3 million) shares. The grant 
is limited to registered share owners at the end of trading day 
of the Extraordinary General Assembly, which will be determine 
by the company>s board at a later time, by it should be held no 
later than six months from the date of this consent.

CMA approves the request of «Harfy Foods» to increase its capital

The Capital Market Authority 
imposes Financial Penalty 

Adding priority rights 
subscription stocks to 

Jabal Omar Development 
Company in investment 

portfolios

Adding the first issuance 
of instruments of 

Saudi International 
Petrochemical Company in 
the investment portfolios

(TADAWUL) announced that 
the first issuance of instruments of 
Saudi International Petrochemical 
Company was added in the investtt
ment portfolios on Saturday, 
15/08/1432 H corresponding to 
16/07/2011, according to the shares 
allocated to each subscriber.

Listing of the first issuance of instruments of Saudi 
International Petrochemical Company

Capital Market Authority announced that 
listing and start of trading on the first issutt
ance of instruments of Saudi International 
Petrochemical Company (Sipchem) with code 
2311, starts from Tuesday, 18/08/1432H corrett
sponding to 19/07/2011.

The Capital Market Authority announced issuance of the CMA Council 
resolution No. (4t23t2011) dated 2/8/1432H corresponding to 3/7/2011 
stipulating impose of a fine of SR  (50,000) fifty thousand Saudi riyals on 
the Saudi Cement Company, for violating paragraph (a) of Article (46) of 
the Capital Market Law and Article (25) of the Listing Rules, where the 
company did not inform the Authority and the public about the loan it got 
from Samba Financial Group in the amount of (450) million Saudi riyals on 
26/03/2011.

CMA approves the request of Saudi Arabian Credit 
Suisse Company to increase its capital

(TADAWUL) announced that priority 
rights subscription shares have been 
added to Jabal Omar Development on 
Monday, 03/08/1432 H, corresponding 
to 04/07/2011, according to the shares 
allocated to each subscriber.

Saudi Arabian Credit Suisse Limited Company submitted application for 
approval to increase its capital from SR 210 million to SR 300 million.

Accordingly, the CMA Council on Sunday, 23/08/143 H corresponding to 
24/07/2011 made a decision to approve the capital increase from 210 million Saudi 
riyals to 300 million Saudi riyals.
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

Productivity of Good
The holy month is coming again, so spirituality and tranquility 

fill the hearts, and minds are lightened with this month’s virtue 

which is dedicated for a worship that is a pillar of Islam, and the 

Almighty singled it out with reward and penalty to maximize its 

value.

With overlook of the month, at the economic level, the title of 

consumption stands out, together with many topics of the like, 

such as the lack of production, and reduced working hours. 

Here, appears the importance of awareness about the virtue 

of fasting and its paradigm. Excessive consumption is a new habit 

in many economies as a result of encouragement by retailers and 

suppliers to simple habits, then by amplifying them and making 

them through media and advertisement as part of the culture of 

the month, while they are not so.  

The follower of the individual style touches in the management 

of banks signs of awareness in order to avoid this phenomenon 

and deal with the holy month as it should be.

Many people offend the month of fasting, through the lack of 

productivity in their daily work. However, there are those who see 

it on the other hand. The absence of food from stomach makes 

people lighter for movement, and helps them dedicate all their 

time to work, but this matter does not happen very often, and 

those who do that stem out from important motivation that is 

the work itself is a worship, and worship in Ramadan has a special 

reward, and a special impact on humans physically and spiritually.

It is a real opportunity to increase the difference between 

two cultures: the culture of laziness and lethargy, and the culture 

of doubling the effort. Both cultures will cast their shadow on 

economy, which is witnessing a remarkable boom in the retail 

sector, and some other sectors.

Congratulations to you and to the nation and its leaders, 

wishing our economy to move forward and increase in strength 

so that it becomes a landmark among its peers and rivals.

Editorial
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