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العدد 49 - نوفمبر 2010م

إليه   � �النتقال  مت  �ل��ذي  �جلديد  �لو�ضع  ف��اإن  �إيجابًيا،  تغيري،  �أي  �لتغيري،  يكون  لكي 

د�ء، و�أكرث جمااًل وتاألًقا على  يجب �أن يكون �أكرث كفاءة وفعالية على م�ضتوى �مل�ضمون �أو �الأ

م�ضتوى �ل�ضكل و�ملظهر.

يجابية وردود �لفعل �لقوية خلطوتي تطوير �ملوقع  �ضد�ء �الإ �ضعدنا يف �ضركة تد�ول باالأ

لكرتوين، وتغيري �ضعار �ل�ضركة، وهما �خلطوتان �للتان ت�ضع بهما �ل�ضركة قدمها على  �الإ

�خلطط  مبتطلبات  وتفي  �ل�ضابقة،  �ملرحلة  جناحات  تعك�س  �لفعالية  من  جديدة  مرحلة 

�مل�ضتقبلية.

�مل�ضتمر  �لتطوير  �أهمية  �ل�ضركة من  إد�رة  � إليه  � �أكدت ما ذهبت  �لتي و�ضلتنا  �ضد�ء  �الأ

خرى �خلا�ضة و�ملتعلقة بتوفري  نظمة و�لرب�مج، �أو �جلو�نب �الأ �ضو�ء يف �جلانب �لفني للأ

جميع �ملعلومات �ل�ضرورية و�ملهمة للم�ضتثمرين.

فعال من �ملتخ�ض�ضني و�خلرب�ء جنًبا �إىل جنب مع بقية �ضركائنا  وعندما تاأتي ردود �الأ

لتوفري كل  للموقع  �لت�ضميم  �لنجاح يف  جتديد  �ل��ذي يرتجم  �لزخم  بهذ�  وزو�ر موقعنا 

�ضعار  تطوير  يف  و�لنجاح  �مل�ضتثمر،  قبل  من  عليها  �حل�ضول  و�ضهولة  �للزمة،  �ملعلومات 

مبو��ضلة  �جلميع  �أم��ام  �اللتز�م  وميثل  وتطور،  جتدد  ملرحلة  �ضمة  معا  لي�ضبحا  �ل�ضركة 

لكرتونية �مل�ضتخدمة يف ذلك. �لتميز يف و�ضائل �لتو��ضل و�لو�ضائط �الإ

ونحن يف جملة تد�ول وقد لب�ضت حلة جديدة وتو�ضحت �ضعار �ل�ضركة �جلديد جندنا- 

نتحمل  و�ال�ضتثمارية-  �القت�ضادية  و�لثقافة  و�لتوعية  �لتو��ضل  و�ضائل  �إح���دى  كوننا 

�مل�ضتثمرين  �أكرب جتاه قر�ئنا ب�ضكل خا�س، وجتاه �ملجتمع �القت�ضادي وجمهور  م�ضوؤولية 

ب�ضكل عام، و�ضنو��ضل �لتطور يف �ملحتوى كما فعلنا يف �ل�ضكل ملتزمني بالتخ�ض�س كديدن 

بالر�أي و�مل�ضورة  �أن تكونو� �ضركاء فاعلني فيه  علمي �لذي نتمنى دوًما  عملي جلهدنا �الإ

و�مل�ضاركة و�لتفاعل، فنحن يف �لنهاية نرك�س على بلط �ضاحبة �جلللة ووقودنا يف رحلة 

بد�ع �أنتم و�أفكاركم. �الإ

�ضو�ء على ملفات �قت�ضادية نتمنى  نو��ضل تقدمي �ملعلومة و�لرقم و�لتحليل وت�ضليط �الأ

�أن تلم�س �هتماماتكم، و�أن تكون باآر�ء من يكتبونها �أو ي�ضاركون فيها نرب��ًضا للباحثني عن 

�إعلم �قت�ضادي متخ�ض�س وهادف.

وىل يف  جمل دوًما هو �لذي يجعلنا دوًما جملتكم �الأ جميلة هي �أ�ضد�وؤكم، و�ل�ضدى �الأ

جمال �ملال و�ال�ضتثمار.

الصدى األجمل
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مدير التحرير

أحمد السيد علي
ahmedaly@rawnaa.com

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

اإدارة االإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

ف�اك�ض : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع واال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

ف�اك�ض مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير االأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

ف�اك�ض : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

ف�اك�ض : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

ف�اك�ض : 01-4192624

art@rawnaa.com

�لمدير �لتنفيذي

�سعد بن محمد القرني

Uس.Ü 26450 � الريا�ض 11486

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

www.rawnaa.com

�لنا�ضر

روؤيتنا:

اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في االإعالم 

المتخ�س�ض بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

علم �لمدير �لعام لد�ر �ليوم للإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

ارتفعت كلفة ال�سلع اال�ستهالكية 

الزراعية يف العامل، وباتت تنذر 

بعواقب غري حميدة يف ظل ت�سافر 

تغري املناخ مع هذا االرتفاع وما 

ترتب على ذلك من ازدياد رقعة 

الفقر.
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منذ قدمي الزمان �ساهم املوقع املتميز للمملكة وتو�سطها لقارات العامل يف اأن ت�سبح ملتقى 

قليمية والعاملية الربية والبحرية. الطرق التجارية واالإ

ويعد القطاع امل�سريف من القطاعات املتميزة يف منوها ال�سريع واملتوا�سل طوال �سنوات خطط 

التنمية، وقد اأدى دوًرا مهًما ورئي�ًسا يف حتقيق التنمية من خالل بنوكه التي انت�سرت فروعها 

يف خمتلف مدن اململكة.

�سهم يف اململكة يف نهاية ال�سبعينيات امليالدية عندما تزايد  وميكن حتديد بداية ظهور �سوق االأ

عدد ال�سركات امل�ساهمة ب�سكل ملحوظ، وقامت احلكومة بدمج �سركات الكهرباء يف �سركات 

�سافة اإىل قيام احلكومة  موحدة نتج عنه توزيع اأ�سهم اإ�سافية دون مقابل على م�ساهميها، باالإ

جنبية العاملة يف اململكة، وطرح اأ�سهمها لالكتتاب العام، من خالل اإقبال  ب�سعودة البنوك االأ

�سهم بيع��ًا و�سراًء فنما هذا ال�سوق . عمال على �سوق االأ اأ�سحاب االأ

واليوم ي�سهد هذا ال�سوق زخًما تنموًيا يطرد اإىل مزيد من التطور ال�سامل يف اآلياته وحماوره 

ولي�ض اأدل على  ذلك من نتائج الربع الثالث لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية وما 

داء االقت�سادي بوجه عام. حققته من اأرباح تدعم مركزها وتقوي من االأ

كلمة التحرير



حتت مظلة حرب العمالت 

امل�ستعرة باتت الواليات املتحدة 

مريكية واأوروبا كلها يف جهة  االأ

�سيوية  والقوى االقت�سادية االآ

ال�ساعدة بقوة يف اجلهة 

املقابلة، بعد اأن  اأ�سبحت اأ�سعار 

ال�سرف �سالًحا �سيا�سًيا لتقوي�ض 

خرى ودعم  االقت�سادات االأ

�سركات الت�سدير الوطنية، ما 

ثر  ميثل خطًرا حمدًقا وبالغ االأ

على االنتعا�ض العاملي.

اأ�سفرْت نتائج الربع الثالث من العام 

اجلاري لل�سركات املدرجة يف ال�سوق 

املالية ال�سعودية عن ارتفاع مكا�سبها 

من نحو 20.2 مليار ريال بنهاية الربع 

الثاين من العام اجلاري، اإىل نحو 

21.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، 

لتحقق معدل منو جيد بلغ 6.0 يف املئة.

آخبار
250 ألف ريال غرامات مالية للمخالفين 

ألنظمة تداول

أسواق سعودية
الصناعات البتروكيماوية تحافظ على تقدمها .. 

والمصارف تعزز مكاسبها

أسواق خليجية
منافع اقتصادية على جسر التجارة الحرة

أسواق عالمية
محاوالت لرأب الصدع

أسواق عالمية
النمور اآلسيوية تفقد 

عرشها

المجهر
 »الذهـب« وجهة للمستثمرين .. 

قبـل السيـدات

الذهب معدن ثمني جلاأ اإليه 

امل�ستثمرون قبل ال�سيدات خالل 

�سعار  العامني املا�سيني، مما قاد االأ

لالرتفاع اإىل م�ستويات عالية مل ت�سل 

اإليها منذ اأكرث من ثالثة عقود من 

الزمن، دعونا نتعرف من خالل هذا 

التقرير عن هذا املعدن عن قرب.



250 ألف ريال غرامات مالية للمخالفين ألنظمة تداول
فر�ست هيئة ال�سوق املالية عدة غرامات مالية بلغ 

جمموعها 250 األف ريال على عدة �سركات الرتكابها 

خمالفات لنظام العمل بال�سوق ال�سعودي كالتايل:

احتاد  �سركة  على  ريال  األف  خم�سون   )50.000(  -

)ج(  الفقرة  ملخالفتها  التعاوين،  للتاأمني  اخلليج 

دراج،  واالإ الت�سجيل  قواعد  من   )25( امل��ادة  من 

ال�سركة يف االإعالن عن ح�سولها على  تاأخرت  اإذ 

بتعيني  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  موافقة 

مدير عام تنفيذي لل�سركة، اإذ مل تعلن عن ذلك اإال 

بعد اإغالق ال�سوق بتاريخ 2010/07/26م. 

اأ�سمنت  �سركة  على  ري��ال،  األف  مئة   )100.000(  -

ال�ساد�سة  املادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  تبوك، 

 )3( والفقرة  املالية  ال�سوق  نظام  من  رب��ع��ني  واالأ

الت�سجيل  قواعد  من  والثالثني  الثانية  امل��ادة  من 

اإذ تاأخرت يف االإعالن عن قرار جمل�ض  دراج،  واالإ

اإدارتها بتوزيع اأرباح نقدية عن ن�سف العام املايل 

2010م، اإذ مل تعلن عن ذلك اإال بعد اإغالق ال�سوق 

بتاريخ 2010/06/29م.

ح�ساء  االأ �سركة  على  ريال  األف  مئة   )100.000(  -

للتنمية، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة ال�ساد�سة 

ربعني من نظام ال�سوق املالية واملادة اخلام�سة  واالأ

دراج، اإذ مل تبلغ  والع�سرين من قواعد الت�سجيل واالإ

مببلغ  �سدها  املقامة  بالق�سية  واجلمهور  الهيئة 

)24.500.000( ريال.

3 شركات تطرح صناديق استثمارية جديدة
اأمانة املرن  اإ�ض بي �سي  اإت�ض  اإ�ض بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة على طرح » �سندوق  اإت�ض  اأعلنت هيئة ال�سوق املالية موافقتها ل�سركة 

�سهم ال�سعودية«. لالأ

�سول املحدودة على طرح »�سندوق �سائب لل�سكوك«. دارة االأ كما وافقت الهيئة ل�سركة �سائب بي اإن  بي باريبا الإ

�سواق النا�سئة«  �سهم االأ �سهم العاملية« و»�سندوق الي�سر الأ ا وافقت  الهيئة ل�سركة ال�سعودي الهولندي املالية على طرح »�سندوق الي�سر لالأ واأي�سً

�سواق النا�سئة« و»�سندوق العقار العاملي«. �سهم العاملية« و»�سندوق اأ�سهم االأ و»�سندوق االأ

شركة مسقط المالية تقدم خدمات االستثمار 
والوساطة في المملكة

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اجلري�سي،  علي  بن  عبدالرحمن  برعاية 

الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�ض افتتحت �سركة م�سقط املالية 

عبدامللك  بح�سور  بالريا�ض  اأعمالها  باكورة  م�سقط  لبنك  التابعة 

بن  علي  بن  وعبدالرزاق  م�سقط  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخلليلي  عبداهلل  بن 

عي�سى الرئي�ض التنفيذي لبنك م�سقط ورئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة م�سقط املالية 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  ل�سركة  التنفيذي  املدير  ال�سويلمي  �سالح  بن  وعبداهلل 

عمال وال�سركات العاملة يف قطاع البنوك وال�سركات  )تداول( وعدد من رجال االأ

املالية باململكة.

اإن  م�سقط  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخلليلي  عبداهلل  بن  عبدامللك  وق��ال 

ال�سركة �ستعمل على تقدمي العديد من اخلدمات يف قطاع اأ�سواق املال و�ست�ساهم 

ي���سهد منًوا  الذي  اململكة  املال يف  وتطوير قطاع  تنمية  خرى يف  االأ ال�سركات  مع 

بهذا  واالهتمام احلكومي  والت�سريعات  القواني���ن  بف�سل  وتطوًرا ملح���وًظا  كبرًيا 

القطاع الذي يعد من القطاعات الواعدة واملهمة يف اململكة. 

من ناحيته اأو�سح عبدالرزاق بن علي بن عي�سى، رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 

م�سقط املالية والرئي�ض التنفيذي لبنك م�سقط اأن �سركة م�سقط املالية تهدف اإىل 

�سول يف اململكة العربية  التمي��ّز يف تقدي���م خدمات اال�ستثمار والو�ساطة واإدارة االأ

واملخت�سني  اخلرباء  من  فريق  طريق  عن  ذلك  لتحقيق  وت�سعى  ال�سعودية، 

يف جمال اال�ستثمار ومن املتوقع اأن تقوم ال�سركة بالعديد من اخلطوات 

تقدمي  ا  واأي�سً باململكة  وامل�سريف  املايل  القطاع  التي تخدم  عمال  واالأ

الراغبة  وال�سركات  وامل�ستثمرين  عمال  االأ لرجال  اال�ست�سارات 

�سواق املالية يف اململكة و�سلطنة عمان. باال�ستثمار يف االأ

أخبار - السوق

�
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تعديل قائمة أعمال 
شركة مجموعة 
التوفيق المالية

اإىل  املالية  التوفيق  جمموعة  �سركة  تقدمت 

عمال  االأ قائمة  تعديل  على  املوافقة  بطلب  الهيئة 

رقم  الهيئة  جمل�ض  بقرار  ممار�ستها  لها  املرخ�ض 

امل��واف��ق  21/3/1428ه��������  وت��اري��خ   2007/9/17

ب�سفة  التعامل  ن�ساط  باإلغاء  وذلك  2007/9/4م 

ال�سادر  املالية  ال�سوق  ن��ظ��ام  على  وب��ن��اًء  وك��ي��ل، 

2/6/1424ه�،  باملر�س�وم امللكي رقم )م/( وتاريخ 

عن  ال�����س��ادرة  لهم  املرخ�ض  �سخا�ض  االأ والئ��ح��ة 

جمل�ض الهي�ئة بالقرار رقم )1-83-2005( وتاريخ 

اأ�سدر  28/6/2005م،  امل��واف��ق  21/5/1426ه������ 

املوافق  9/11/1431ه����  ح��د  االأ يوم  الهيئة  جمل�ض 

قائمة  تعديل  على  باملوافقة  قراره  17/10/2010م 

املالية  التوفيق  جمموعة  ل�سركة  املرخ�ض  عمال  االأ

وكيل،  ب�سفة  التعامل  ن�ساط  ب��اإل��غ��اء  ممار�ستها 

لت�سبح بعد التعديل: التعامل ب�سفة اأ�سيل، والتعهد 

امل�سورة،  وتقدمي  والرتتيب،  دارة،  واالإ بالتغطية، 

واحلفظ.

المراعي ترفع رأس مالها بمنح 
أسهم مجانية

وافقت هيئة ال�سوق املالية على طلب �سركة 

املراعي  زيادة راأ�ض مالها من 1.150.000.000 

ريال اإىل 2.300.000.000ري���ال وذلك مبنح 

�سهم جماين مقابل كل �سهم ميلكه امل�ساهمون 

يوم  ت��داول  بنهاية  امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون 

اأن  على  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد 

عن  امل��ال  راأ����ض  يف  ال��زي��ادة  قيمة  ت�سديد  يتم 

 )1.150.000.000( مبلغ  حت��وي��ل  ط��ري��ق 

زيادة  وبالتايل  مبقاة(،  )اأرب��اح  بند  من  ري��ال 

�سهم   )115.000.000( م��ن  ���س��ه��م  االأ ع��دد 

قدرها  بزيادة  �سهم،   )230.000.000( اإىل 

)115.000.000( �سهم. 

�سهم املقيدين  وتقت�سر املنحة على مالك االأ

يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 

وقت  يف  وقتها  حتديد  يتم  �سوف  التي  العادية 

الحق من قبل جمل�ض اإدارة ال�سركة.

انضمام شركة دراية المالية 
لمؤسسات الوساطة

الفنية  واملتطلبات  ج��راءات  االإ كافة  اأنهت  املالية  دراية  �سركة  اأن  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

والنظامية املتعلقة بع�سوية ال�سوق املالية التي تخولها لت�سبح اإحدى موؤ�س�سات الو�ساطة العاملة التي تقدم خدمات 

�سهم املحلية(. الو�ساطة املالية والتعامل ب�سفة وكي��ل يف ال�سوق املالية ال�سعودية )البيع وال�سراء لالأ

تنويه .. واعتذار
يف العدد  املا�سي من »تداول« الذي حمل رقم )48( ت�سبب 

اأب��ا اخليل  ط��ارق  بن  زي��اد  �ستاذ  االأ ا�سم  فني يف ظهور  خطاأ 

�سواق  الرئي�ض التنفيذي والع�سو املنتدب ل�سركة اجلزيرة لالأ

على  ممتدة  نقاط  هيئة  على  كابيتال(  )اجل��زي��رة  املالية 

ال�سطر، وذلك يف مقدمة احلوار الذي اأجرته جملة »تداول« 

مع �سعادته، ون�سر حتت عنوان: »ثقة عمالئنا �سر ا�ستمرارنا«، 

�سواق املالية  وتناول فيه الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اجلزيرة لالأ

التي  اخلدمات  حول  املحاور  من  ع��دًدا  كابيتال(  )اجلزيرة 

العن�سر  ا�ستثمار  واأهمية  ال�سعودي،  لل�سوق  ال�سركة  تقدمها 

الب�سري داخلها، وكذلك خططها امل�ستقبلية.

املق�سود  غري  الفني  اخلطاأ  عن  تعتذر  اإذ  و»ت���داول« 

دارة �سركة  �ستاذ زياد بن طارق اأبا اخليل والإ فاإنها تقدر لالأ

تفهمهم  كابيتال(  )اجل��زي��رة  املالية  ���س��واق  ل��الأ اجل��زي��رة 

العميق ملا حدث.

زياد بن طارق اأبا اخليل
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أخبار - الشركات

»البحر األحمر«: 

أوامر الشراء ترتفع إلى 1.25 مليار ريال
�سكان اأنه بعد توقيع العقد مع �سركة معادن، والذي  حمر خلدمات االإ اأعلنت �سركة البحر االأ

�سافة اإىل العقود ال�سابقة لدى ال�سركة فاإن قيمة  بلغت قيمته )558( مليون ريال �سعودي باالإ

اأوامر ال�سراء يف 20 اأكتوبر 2010 �سجل اأعلى معدالته التاريخية ارتفاًعا حيث بلغ 1.25 مليار 

املا�سي وهو  العام  الفرتة من  نف�ض  �سعودي خالل  ريال  ب�)401( مليون  �سعودي مقارنة  ريال 

اأعلى من الرقم القيا�سي ال�سابق حيث كان 737 مليون ريال �سعودي يف الربع الثاين من عام 

2008م والذي كان يعد اأف�سل عام مايل لل�سركة.

»موبايلي« تقرر توزيع أرباح على 
نحو نصف سنوي

قرر جمل�ض اإدارة �سركة احتاد ات�ساالت 

)موبايلي( يف اجتماعه املنعقد يوم اخلمي�ض 

رباح  املوافق 2010/10/21م، اأن يتم توزيع االأ

التي تتحقق على نحو ن�سف �سنوي ابتداء من 

ال�سنة املالية 2011م.

»الخضري« تفوز 
بمشروع من وزارة النقل

اأعلنت �سركة اأبناء عبداهلل عبداملح�سن اخل�سري 

عن فوزها مب�سروع من قبل وزارة النقل لتنفيذ عملية 

الطرق مبنطقة جنران )املجموعة  بع�ض  ا�ستكماالت 

وت�سعة  مئة   )189.003.945( بقيمة  اخلام�سة( 

وثمانني مليوًنا وثالثة اآالف وت�سعمئة وخم�سة واأربعني 

على  بناء  وذل��ك  �سهر،   36 مدة  خالل  �سعودًيا  ري��ااًل 

خطاب املوافقة على الرت�سية الوارد اإىل ال�سركة من 

املوافق  1431/11/15ه����  اليوم  بتاريخ  النقل  وزارة 

ال�سركة باالإعالن عن  2010/10/23م، و�سوف تقوم 

توقيع العقد يف حينه.

استقالة عضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت 

في شركة »مبرد«
للنقل  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  تقدم 

واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  وع�سو  »م��ربد«  واال�ستثمار 

ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه م��ن من�سبه  اإب��راه��ي��م ب��ن م��و���س��ى امل��اج��د 

بتاريخ  دارة  االإ جمل�ض  اإىل  بها  تقدم  التي  املجل�ض  لع�سوية 

من  اب��ت��داء  2010/10/24م  امل��واف��ق  1431/11/16ه������� 

تاريخه، وذلك لظروفه اخلا�سة.

الموافقة على زيادة رأس مال 
»أسيج« عن طريق طرح أسهم 

حقوق أولوية
اأن���ه���ا ت�سلمت  اأع��ل��ن��ت امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��اأم��ني ال��ت��ع��اوين )اأ����س���ي���ج( 

موؤ�س�سة  خطاب  1431/11/16ه������  امل��واف��ق  2010/10/24م  بتاريخ  بالفاك�ض 

ال��ن��ق��د امل�����وؤرخ ب��ت��اري��خ 1431/11/11ه���������� م��واف��ق��ة م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي 

اأ�سهم  ط��رح  ط��ري��ق  ع��ن  مليون   100 بقيمة  امل���ال  راأ����ض  زي���ادة  على  ال�����س��ع��ودي 

بتاريخ  ب��ال��زي��ادة  دارة  االإ جمل�ض  تو�سية  ع��ن  ع����الن  االإ مت  كما  اأول��وي��ة  ح��ق��وق 

املالية  ال�سوق  هيئة  موافقة  على  احل�سول  تبقى  ن��ه  ب��اأ علًما   2009/10/31م 

�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية  وتقت�سر الزيادة على مالك االأ

من  املوافقات  اأخذ  بعد  الحًقا  موعدها  حتديد  �سيتم  التي  العادية  غري  العمومية 

لالكتتاب  املطروحة  �سهم  االأ وعدد  الطرح  �سعر  حتديد  و�سيتم  الر�سمية،  اجلهات 

بنهاية يوم تداول انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
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أخبار - عربية

وزير نفط اإلمارات: 

األسعار ال تثير القلق فوق 
٨0 دوالًرا للبرميل

ماراتي حممد الهاملي خالل اجتماع لوزراء  قال وزير النفط االإ

تخمة  من  تعاين  ال�سوق  اإن  الكويت  يف  العربية  اخلليج  دول  نفط 

�سعار فوق 80 دوالًرا ال يثري قلقه،  طفيفة يف املعرو�ض واإن ارتفاع االأ

واأ�ساف الوزير اأنه يلحظ عالمات اإيجابية للتعايف االقت�سادي.

ديون تركيا تنخفض
إلى ٤2٪ من الناتج المحلي 

اإلجمالي في 2010
قال وزير املالية الرتكي حممد �سيم�سك اإنه يتوقع انخفا�ض 

ن�سبة الدين العام اإىل الناœ املحلي االإجمايل لت�سل اإىل نحو 

42 باملئة بحلول نهاية عام 2010، واأظهرت بيانات ر�سمية اأن 

ن�سبة الدين اإىل الناœ املحلي االإجمايل بلغت 48.8 باملئة يف 

عام 2009.

المغرب يزيد حجم االستثمار 
لحفز النمو في 2011

نفاق اال�ستثماري ثالثة يف  قال وزير املالية املغربي اإن بالده تعتزم زيادة االإ

يف  االنتعا�ض  تباطوؤ  وتعوي�ض  االقت�سادي  النمو  تعزيز  بهدف  املقبل  العام  املئة 

اأ�سواق �سادراتها الرئي�سية يف اأوروبا، وقال �سالح الدين مزوار يف موؤمتر �سحفي 

»هدفنا وتركيزنا يف م�سروع امليزانية لعام 2011 هو حتفيز النمو والنمو واملزيد 

من النمو«، واأ�ساف اأن احلكومة تتوقع منو االقت�ساد مبعدل خم�سة يف املئة العام 

املقبل مقابل تقديرات بنمو اأربعة يف املئة هذا العام.

تاأثري  من  القت�سادنا  احلماية  اال�ستثماري  نفاق  االإ »وف��ر  قائاًل  وا�ستطرد 

من  الفرتة  دوالر( يف  مليار  درهم )49.46  مليار   400 واأنفقنا  العاملية،  زمة  االأ

2008 اإىل 2010 و�سنوا�سل هذا اجلهد من خالل زيادة اال�ستثمارات اإىل 167.3 

مليار دوالر العام القادم«.

لبلد  بالن�سبة  �سغرية  مبالغ  لي�ست  اال�ستثمارية  النفقات  »هذه  مزوار  وقال 

يتعافى  الثمار عندما  وجني  باملرونة  االحتفاظ  و�ستتيح القت�سادنا  املغرب،  مثل 

االقت�ساد العاملي متاًما«.

وتتوقع احلكومة اأن يبلغ العجز يف امليزانية 3.5 يف املئة العام املقبل مقابل 

اأربعة يف املئة هذا العام مع بقاء الت�سخم دون تغيري عند اثنني باملئة وفًقا لتوقعات 

العام احلايل، و�سترتكز اال�ستثمارات على حتديث البنية التحتية الرئي�سية مثل 

الطرق واملوانئ وتخفيف حدة الفقر يف املناطق النائية.

الجزائر تطلب 
مستشارين لتأميم وحدة 

أوراسكوم تليكوم
بداأت اجلزائر تعيني م�ست�سارين مل�ساعدتها يف تاأميم �سركة 

مر الذي يلقي بظالل �سك جديدة  االت�ساالت املحلية جازي االأ

على م�ستقبل عر�ض فيمبلكوم الرو�سية البالغ 6.6 مليار دوالر 

م جلازي. لال�ستحواذ على اأورا�سكوم تليكوم ال�سركة االأ

على  اال�ستحواذ  تاأمل يف  الرو�سية  فيمبلكوم  �سركة  وكانت 

يرادات اأورا�سكوم - �سمن ال�سفقة اإال  جازي - اأكرب م�سدر الإ

اأن اإعالن اجلزائر ي�سري اإىل ت�ساوؤل فر�ض ذلك.

فمن  بالكامل  جازي  تاأميم  يف  قدًما  اجلزائر  م�ست  واإذا 

من  كلية  االن�سحاب  �سوى  فيمبلكوم  اأم���ام  يكون  اأال  امل��رج��ح 

ال�سوق  �سعر  بدفع  اجلزائر  اإقناع  خماطرة  حتمل  اأو  ال�سفقة 

ل�سراء الوحدة.
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جي.إس الكورية لإلنشاءات توقع 
عقد خط أنابيب مع أبو ظبي

قامة خط اأنابيب نفطي بقيمة  ن�ساءات اإنها وقعت عقًدا ر�سمًيا الإ قالت �سركة جي.اإ�ض الكورية اجلنوبية لالإ

623 مليون دوالر من اأبو ظبي.

وقالت ال�سركة يف بيان يوم الثاين من �سبتمرب/ اأيلول املا�سي اإنها ح�سلت على خطاب برت�سية عقد 

الوطنية  اأبو ظبي  ل�سركة برتول  التابعة  تكرير  كيلومرتات من وحدة   910 بطول  اأنابيب  اإقامة خط 

بحلول 2014.

أخبار - عالمية

التنظيمية  وال�سلطات  م��وت��ورز  ج��رال  قالت 

ا�ستدعت  مريكية  االأ ال�سيارات  �سركة  اإن  االحتادية 

اإمباال  �سيفرولية  نوع  من  �سيارات  و409  األًفا   322

م���ان  االأ اأح��زم��ة  الن  و2010   2009 ط����رازي  م��ن 

مامية غري مثبتة ب�سكل �سليم. االأ

اإدارة  اإىل  ر�سالة  يف  م��وت��ورز  ج��رال  وق��ال��ت 

يجر  مل  اإن��ه  مريكية  االأ ال�سريعة  ال��ط��رق  �سالمة 

بالغ عن اإ�سابات اأو وفيات يف احلاالت التي كانت  االإ

الرئيس النيجيري يوافق على بيع نايتل 
مقابل 2.5 مليار دوالر

نيجرييا ال�سهر  مكتب اخل�سخ�سة يف  قال 

وافق على  الرئي�ض جودالك جوناثان  املا�سي اإن 

نايتل  احلكومية  االت�����س��االت  �سركة  بيع  خطة 

التي كانت حتتكر خدمات االت�ساالت يف البالد 

عملية  بذلك  ليحيي  دوالر  مليار   2.5 مقابل 

تعطلت مراًرا.

منًوا  االت�ساالت  اأ�سواق  اأ�سرع  اأحد  ونيجرييا 

بيع  �سنوات  منذ  حت��اول  احلكومة  لكن  العامل  يف 

و�ساع املزرية  �سا�ض ب�سبب االأ نايتل التي تكافح يف االأ

اخلا�سة  الثابت  الهاتف  خلطوط  التحتية  للبنية 

بال�سركة وديونها ال�سخمة.

ب�ساأن  �سكوك  ب�سبب  اجلهود  اأح��دث  وتعطلت 

متويل العر�ض املف�سل البالغ 2.5 مليار دوالر من 

اأكرب  ثاين  ي�سم  ال��ذي  جري�سن  نيو  كون�سورتيوم 

يونيكوم ومنريفا من دبي  ت�ساينا  ال�سني  ناقلة يف 

و�سركة جي �سل املحلية.

واأن�ساأ جوناثان جلنة يف مار�ض ا يقودها املدعي 

العام لدرا�سة اأعلى عر�سني. وقال مكتب امل�سروعات 

العامة   اإن اللجنة خل�ست اإىل اأن ال�سفقة املزمعة 

تتما�سى مع االإجراءات الواجب اتباعها.

وافق  »الرئي�ض  اإن  بيان  يف  املكتب  وق��ال 

على اأن يدفع كون�سورتيوم نيو جري�سن تاأميًنا 

�سدار  750 مليون دوالر ك�سرط م�سبق الإ قدره 

خطاب القبول«.

جنرال موتورز تستدعي 
السيارة شيفرولية إمباال 
لمشكلة في حزام األمان

مان فيها غري مثبتة ب�سكل �سليم. اأحزمة االأ

وقت  �ستبداأ يف  اإن��ه��ا  م��وت��ورز  ج��رال  وق��ال��ت 

اإمباال  ال�سيارة  م�سرتي  مطالبة  ال�سهر  هذا  الحق 

اإذا  ���س��الح  واالإ للفح�ض  امل��وزع��ني  اإىل  بت�سليمها 

اإن  موتورز  جرال  وقالت  جماًنا،  احلاجة  اقت�ست 

يف  جتميعها  مت  ا�ستدعاوؤها  يجري  التي  ال�سيارات 

حتى   2008 ني�سان  اإبريل  من  الفرتة  يف  اأونتاريو 

مار�ض اآذار 2010.

اإلكوادور تستثمر 
3.5 مليارات دوالر 
في قطاع النفط

كوادور اإن بالده تتوقع ا�ستثمار  قال وزير مالية االإ

3.5 مليارات دوالر يف قطاع النفط لديها عام 2011 

181 مليون برميل  اإنتاج  اأن ي�سهد  الذي من املنتظر 

من اخلام وت�سدير 126 مليون برميل.

واأو�سح الوزير اأن ميزانيته لعام 2011 �ستتطلب 

متوياًل خارجًيا باأقل من خم�سة مليارات دوالر واأنها 

ت�سمل خطة ل�سداد 1.57 مليار دوالر من الدين العام 

، وتوقع عجًزا مالًيا قدره 3.73 مليارات دوالر العام 

القادم.
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فيتنام تمنح رخًصا الستيراد 
الذهب وتحدد حصًصا

ا ال�سترياد الذهب لعدة �سركات  منح البنك املركزي الفيتنامي رخ�سً

حمدًدا لكل منها ح�سة ترتاوح بني 200 و300 كيلو جرام يف حماولة لت�سييق 

�سواق العاملية. �سعار يف االأ الفجوة بني اأ�سعار الذهب يف فيتنام واالأ

وحظرت فيتنام فعلًيا ا�سترياد الذهب يف منت�سف 2008 للم�ساهمة 

لكن  االقت�سادي  للنمو  ال�سديد  الت�سارع  مع  التجاري  العجز  خف�ض  يف 

ا على اأ�سا�ض  ا ال�سترياد الذهب ويحدد ح�س�سً البنك املركزي مينح رخ�سً

انتقائي منذ ذلك احلني.

منظمة التجارة ترفض 
معظم الدعاوى الصينية في 

قضية ضد رسوم أمريكية
ال��دع��اوى  معظم  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  مبنظمة  جل��ن��ة  رف�����س��ت 

ال�سينية يف نزاع مع الواليات املتحدة ب�ساأن ر�سوم جمركية اإ�سافية 

على ب�سائع �سينية جتادل وا�سنطن باأنها م�سعرة باأقل من التكلفة 

باحلكم  كريك  رون  مريكي  االأ التجاري  املمثل  ورح��ب  ومدعومة، 

ب��واردات  املتاأثرين  مريكيني  االأ والعمال  لل�سركات  ن�سًرا  واعتربه 

يجري تداولها بطريقة غري عادلة.

اقت�ساد  يطبق  ال  بلد  من  ب�سائع  معاملة  الق�سية  وتناولت 

ويوؤيد  عليها،  نفوًذا  متار�ض  اأو  �سعار  االأ الدولة  فيه  حتدد  ال�سوق 

احلكم حق امل�ستورد يف حتديد ر�سوم على الب�سائع الواردة من مثل 

الدعم  وعن  العادل  غري  الت�سعري  عن  للتعوي�ض  االقت�سادات  هذه 

وهو �سيء كانت حمكمة اأمريكية قد رف�سته، والنزاع الذي بداأ قبل 

من  واردات  على  املتحدة  الواليات  فر�ستها  ر�سوم  اأثارته  عامني 

املن�سوجة. جولة  واالأ ال�سيارات  واإط��ارات  ال�سينية  ال�سلب   اأنابيب 

املتحدة  الواليات  ودع��ت  ال�سينية  ال�سكاوى  بع�ض  اللجنة  واأي��دت 

اإىل جعل اإجراءاتها متما�سية مع قواعد منظمة التجارة العاملية يف 

املوا�سع التي تخالفها.

الواليات  ا�ستخدمتها  التي  الطريقة  يف  ال�سني  طعنت  فيما 

املتحدة يف ح�ساب الر�سوم، وحقيقة اأنها تعر�ست لعقوبة مزدوجة 

غري  بطريقة  امل�سعرة  للب�سائع  غ��راق  االإ ملكافحة  ر�سوم  �سورة  يف 

عادلة ور�سوم تعوي�سية للمنتجات املدعومة.

ملكافحة  ر�سوم  عنها  نتج  املعاملة  ه��ذه  ب��اأن  ال�سني  وجت��ادل 

ن�ساف اأن يفر�ض  غراق اأعلى مما ميكن تربيره واأن من غري االإ االإ

اأنها لي�ست من  عليها نوعان من الر�سوم بينما ال تزال تعامل على 

دول اقت�ساد ال�سوق.

أسهم أمريكا تستقر 
بنهاية أكتوبر

مريكية التعامل م�ستقرة دومنا تغري يذكر يف نهاية �سهر  �سهم االأ ختمت االأ

داء القوي حتركها توقعات باأن يتخذ جمل�ض االحتياطي االحتادي )البنك  من االأ

املركزي( مزيًدا من اخلطوات لتي�سري االئتمان �سعًيا لتحفيز االقت�ساد.

�سبوع املا�سي، وتاأثرت  وكانت حركة التعامل �سعيفة اإىل اأدنى حد خالل االأ

�سول من جانب  االأ �سراء  مال يف جولة كبرية من عمليات  باالآ ب�سدة  التعامالت 

البنك املركزي.

عند  مريكية  االأ ال�سركات  كربى  �سهم  الأ ال�سناعي  جونز  داو  موؤ�سر  وارتفع 

االإغالق 4.54 نقطة اأو 0.04 باملئة اإىل 11118.49 نقطة.

و�سع نطاًقا 0.52 نقطة اأو 0.04  وانخف�ض موؤ�سر �ستاندرد اأند بورز 500 االأ

باملئة اإىل 1183.26 نقطة، وارتفع موؤ�سر نا�سداك املجمع الذي تغلب عليه اأ�سهم 

�سركات التكنولوجيا 0.04 نقطة اأو 0.00 باملئة اإىل 2507.41 نقطة.

�سبوع املا�سي ختم داو جونز التعامالت منخف�سا 0.1 يف املئة  وعلى مدى االأ

بينما ارتفع �ستاندرد اأند بورز 0.02 يف املئة وزاد نا�سداك 1.1 يف املئة.
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الصناعات البتروكيماوية تحافظ على تقدمها .. 
والمصارف تعزز مكاسبها

نتائج الربع الثالث لعام ٢٠١٠م :

أسواق سعودية

أسفرْت نتائج الربع الثالث من العام اجلاري للشركات املدرجة يف السوق املالية السعودية عن ارتفاع مكاسبها من 
نحو ٢٠,٢ مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام اجلاري، إلى نحو ٢١,٢ مليار ريال بنهاية الربع الثالث، لتحقق معدل 
منو جيد بلغ ٦,٠ يف املئة. كما سّجلت معدل منو سنوي أفضل مقارنًة مع الربع املماثل من العام السابق بلغت نسبته 
١٩,٧ يف املئة، واستمّرت هذه اإليجابية يف املكاسب املتحققة للشركات املدرجة يف السوق على مستوى مقارنة أدائها خالل 
التسعة أشهٍر األولى من العام اجلاري، حيث متكنت من حتقيق معدل منو قياسي بلغ ٣٣,٢ يف املئة، لتناهز سقف ٥٨,٨ 
مليار ريال عن الثالثة أرباع األولى من عام ٢٠١٠م، مقارنًة بنحو ٤٤,١ مليار ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٩م. وصل 
عدد الشركات املساهمة املدرجة يف السوق التي أعلنت عن نتائجها املالية للربع الثالث من عام إلى ١٣٧ شركة مساهمة، 

متكنت ١٠٧ شركات منها من حتقيق أرباح صافية عن أعمالها خالل الربع، فيما كابدت ٣٠ شركة خسائر ربع سنوية.
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زيادة  يف  الفرتة  خالل  توزيعاتها  خ�سم  بعد  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  ال�سافية  رب��اح  االأ هذه  �ساهمْت 

حقوق امل�ساهمني اإىل اأكرث من 643.0 مليار ريال، ومن ثم فقد ارتفع املتو�سط املعدل للقيمة الدفرتية لل�سوق 

�سا�سية لل�سوق فقد حافظت على حت�سنها بارتفاع  20.0 ريال لل�سهم. وفيما يتعلق ببقية املوؤ�سرات االأ اإىل 

العائد على ال�سهم اإىل نحو 2.9 ريال لل�سهم، وانخف�ض مكرر ال�سعر اإىل العائد اإىل نحو 13.9 مرة عند 

تاريخ اإعداد هذا التقرير بتاريخ 20 اأكتوبر 2010م، ما يعني يف جممله زيادة اجلاذبية اال�ستثمارية لل�سوق 

يجابية، وُيتوقع اأن حتافظ ال�سوق على هذا االجتاه م�ستقباًل ا�ستناًدا  املالية ال�سعودية وفق تلك املعطيات االإ

املالية  زم��ة  االأ من  الرغم  على  الوطني،  االقت�ساد  متانة  يف  ممثلة  عليها  تقف  التي  ال�سلبة  ر�سية  االأ اإىل 

�سواق الرئي�سة منها والنا�سئة. العاملية التي اأ�سقطت بظاللها على اأغلب االقت�سادات واالأ

داء ربع ال�سنوي ح�سب القطاعات الأ

جاء قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية كاأكرب القطاعات امل�ساهمة يف �سايف اأرباح ال�سوق املالية ال�سعودية 

رباح ال�سافية  عن الربع الثالث من عام 2010م بنحو 6.8 مليار ريال، مّثلت نحو 31.8 يف املئة من جمموع االأ

لل�سوق. وحل يف املرتبة الثانية قطاع امل�سارف واخلدمات املالية بنحو 5.0 مليار ريال، اأي ما ن�سبته 23.7 

رباح ال�سافية لل�سوق. فيما حل يف املرتبة الثالثة قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات  يف املئة من جمموع االأ

رباح ال�سافية لل�سوق. فيما اأظهرت كل من  باأكرث من 3.8 مليار ريال، مبا ميثل 17.7 يف املئة من جمموع االأ

قطاعات الطاقة واملرافق اخلدمية، وال�سناعات البرتوكيماوية، والتاأمني، واالت�ساالت وتقنية املعلومات، 

اأرباحها مقارنة  والتجزئة، والزراعة وال�سناعات الغذائية، والفنادق وال�سياحة متيًزا ملمو�ًسا يف هوام�ض 

مع الربع ال�سابق، حيث حققت معدالت منو كانت قيا�سية بالن�سبة لبع�سها، و�سلت ح�سب الرتتيب اأعاله اإىل 

نحو 115.1 يف املئة لقطاع الطاقة واملرافق اخلدمية، ثم 84.0 لقطاع التاأمني، ثم 73.4 يف املئة لقطاع 

االت�ساالت وتقنية املعلومات. 

ا يف هوام�ض اأرباحها  ربع ال�سنوية، فقد جاء قطاع الت�س�ييد والبناء  كرث انخفا�سً وبالن�سبة للقطاعات االأ

كاأكرث القطاعات التي تعّر�ست مكا�س�به لالنخفا�ض بنحو -68.7 يف املئة، تاله قطاع االإعالم والن�سر بنحو 

ا فقد جاء قطاع التطوير العقاري بنحو -29.1  كرث انخفا�سً -62.5 يف املئة، ويف املرتبة الثالثة من حيث االأ

خري ينحو -26.2 يف املئة، وجاء قطاع امل�سارف  �سمنت الذي انخف�ض خالل الربع االأ يف املئة، فقطاع االأ

املئة،  يف   15.3- بنحو  �سنوية  الربع  اأرباحها  هوام�ض  انخف�ست  التي  القطاعات  �سمن  املالية  واخلدمات 

واملحتمل  القطاع  من  املمنوحة  االئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  الرتفاعات  نتيجة  االنخفا�سات  تلك  وجاءت 

اأرباح قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية النخفا�ض بلغت ن�سبته -6.0 يف املئة، وتاأتي  تعرثها، كما تعّر�ست 

اأكرث  اأنهما حال يف املرتبتني ال�ساد�سة وال�سابعة على التوايل من حيث  �سارة اإىل هذين القطاعني رغم  االإ

القطاعات تراجعًا يف اأرباحها بني ثمانية قطاعات مرتاجعة، وذلك للثقل الكبري الذي ميثالنه يف اإجمايل 

مكا�سب ال�سوق الربع �سنوية )اأكرث من 55 يف املئة من االإجمايل(. 

فقد  املا�سي،  العام  من  املماثل  الربع  مع  القطاعات  اأرب��اح  ل�سايف  ال�سنوية  املقارنة  منظور  يف  اأم��ا 

ال�سناعات  املئة، ثم قطاع  137.6 يف  الذي فاق  باأعلى معدل منو قيا�سي  وال�سياحة  الفنادق  انفرد قطاع 

البرتوكيماوية الذي منْت اأرباحه بنحو 80.8 يف املئة، ثم قطاع النقل يف املرتبة الثالثة بنمو اأرباحه �سنوًيا 

قطاع  ثم  املئة،  62.0 يف  بنحو  مكا�سبه  بنمو  التاأمني  قطاع  الرابعة  املرتبة  وحل يف  املئة،  77.2 يف  بنحو 

ا يف هوام�ض اأرباحها  كرث انخفا�سً االت�ساالت وتقنية املعلومات بنحو 57.5 يف املئة. وبالن�سبة للقطاعات االأ

بنحو - تعّر�سًا لالنخفا�ض  القطاعات  كاأكرث  والبناء  الت�سييد  اأعاله، فقد جاء قطاع  القيا�ض  لنف�ض فرتة 

67.2 يف املئة، تاله قطاع التطوير العقاري بنحو -58.7 يف املئة، ويف املرتبة الثالثة جاء قطاع اال�ستثمار 

ال�سناعي بنحو -20.4 يف املئة.

وىل من عام 2010م للقطاعات اأداء الت�سعة اأTسهرm الأ

�سهر  وىل �سمن �سّلم املقارنة يف منظور اأداء الت�سعة االأ انفرد قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية باملرتبة االأ

وىل من عام 2010م، حيث �سّجل معدل منو للفرتة بلغ 294.9 يف املئة، حمققًا �سايف اأرباح للفرتة بلغت  االأ

ريال )12.2 يف  مليار   5.4 للفرتة(، مقابل  ال�سوق  اأرباح  اإجمايل  املئة من  ريال )36.2 يف  مليار   21.3

املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة( لنف�ض الفرتة من عام 2009م. وجاء قطاع التاأمني يف املرتبة الثانية 
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أسواق سعودية
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�سايف  حمققًا  امل��ئ��ة،  يف   134.3 بلغ  من��و  مبعدل 

ريال )0.9 يف  مليون   508.4 بلغت  للفرتة  اأرباح 

املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة(، مقابل 217 

مليون ريال )0.5 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق 

للفرتة( لنف�ض الفرتة من عام 2009م. وجاء قطاع 

مبعدل  الثالثة  املرتبة  يف  العاّمة  واملرافق  الطاقة 

منو بلغ 53.7 يف املئة، حمققًا �سايف اأرباح للفرتة 

اإجمايل  2.7 مليار ريال )4.5 يف املئة من  بلغت 

ريال  مليار   1.7 مقابل  للفرتة(،  ال�سوق  اأرب���اح 

للفرتة(  ال�سوق  اأرباح  اإجمايل  من  املئة  )3.9 يف 

لنف�ض الفرتة من عام 2009م. 

تراجًعا  ك��رث  االأ القطاعات  م�ستوى  على  اأم��ا 

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

املئة،  يف   74.6- بنحو  تراجًعا  القطاعات  كاأكرث 

 360.5 مقابل  ري��ال،  مليون   91.5 عند  لت�ستقر 

الكبري  الرتاجع  هذا  تف�سري  وميكن  ري��ال،  مليون 

لت�سمن اأرباح �سركة الفنادق لفرتة الت�سعة اأ�سهٍر 

القطاع  هذا  يف  املدرجة  2009م  عام  من  وىل  االأ

من  ج����زًءا  بيعها  ب�سبب  م��ت��ك��ررة  غ��ري  اأرب���اًح���ا 

اأ�سولها، وحل يف املرتبة الثانية من حيث الرتاجع 

قطاع التطوير العقاري بن�سبة تراجع للفرتة بلغت 

الفرتة  اأرب��اح  هوام�ض  لت�ستقر  املئة،  يف   35.0-

ج��دول رق��م )1(

20-Oct-2010
�ضعر 

غلق �الإ

عائد على 

�ل�ضهم -

ريال

ربح موزع
�ل�ضعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ضعر/قيمة 

دفرتية
وىل )باملليون( Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغري �ضنويتغري ربعي�ضايف دخل �لت�ضعة �أ�ضهر �الأ

%2010-Q32009-Q3

امل�سارف واخلدمات املالية1

611,000765,804759,388%19.5-%20.2-2,061,2642,118,446%2.7-1.984.913.419.41.4 26.50الريا�ض1

0.700.0M15.11.0-80.9%55,922293,2453.2%-68.5%22,00021,31169,789- 15.60اجلزيرة2

149,00021,761202,756%26.5-%191,638631,172584.7%69.6-0.180.0120.617.21.3 22.00ا�ستثمار3

85,300250,473150,329%43.3-%65.9-565,785525,327%0.380.081.618.71.77.7 31.20ال�سعودي الهولندي4

621,000756,897714,323%13.1-%18.0-2,091,5452,146,833%2.6-3.342.313.224.21.8 44.20ال�سعودي الفرن�سي5

419,000446,768570,457%26.6-%6.2-1,486,5752,006,399%25.9-2.022.020.719.52.1 41.70�س�اب6

347,000629,439633,494%45.2-%44.9-1,610,1232,074,195%22.4-2.932.712.623.91.6 37.00العربي الوطني7

1,103,0001,220,3411,210,525%8.9-%9.6-3,533,9763,725,309%5.1-4.852.712.528.52.1 60.50�سامبا8

1,640,0001,778,6091,794,911%8.6-%7.8-5,102,7055,297,640%3.7-4.383.617.420.83.7 76.25الراجحي9

0.710.0M10.31.871.8%87,81751,101-92.7%26.2%2,40032,8361,901- 18.40البالد10

0.030.0M10.41.0--51,796215,940506.4%-48.2%20,0003,29838,646- 10.70االإمناء11

5,019,7005,927,5376,146,519%18.3-%15.3-16,735,55419,085,607%12.3-2.632.816.719.22.0القطاع

ال�سناعات البرتوكيماوية2

15,6008,6085,706---2,07016,344%87.3-0.060.0213.111.71.2 13.75كيمانول1

0.220.0M9.91.9--84,061-39,437---3,500-37,618-19,205- 18.75برتوكيم2

5,330,0005,015,9153,647,765%46.1%15,778,0904,478,5166.3%6.793.313.439.82.3252.3 90.75�سابك3

604,000907,201464,151%30.1%33.4-2,209,4551,469,034%10.349.014.024.16.050.4 145.00�سافكو4

373,000385,377237,309%57.2%3.2-1,091,170303,496%2.592.212.017.11.8259.5 31.00الت�سنيع5

9,937-7,277-16,400--29,803-2,451-0.070.0236.47.42.3 17.00اللجني6

12,80010,5567,364%73.8%28,40321.3-25,461-0.150.064.712.40.8 9.85مناء للكيماويات7

46,00026,336136,494%66.3-%214,512159,92874.7%0.752.724.612.21.534.1 18.55املجموعة ال�سعودية8

68,700100,79444,260%55.2%31.8-285,51824,095%1.160.018.911.41.91085.0 21.85ال�سحراء للبرتوكيماويات9

7,001-356,200502,382-%29.1-21,892-1,118,016-1.970.021.012.13.4 41.50ين�ساب10

84,10087,65754,662%54%4.1-252,95484,347%0.934.324.914.41.6199.9 23.10�سبكيم العاملية11

121,10065,25520,882%479.9%238,91998,38685.6%1.897.013.312.22.1142.8 25.10املتقدمة12

0.010.0M10.31.7--10,635-16,474---5,070-1,796-3,724- 17.10كيان ال�سعودية13

0.190.0M9.12.5-156,115-1,109,318---237,200121,775-844,671- 22.90برتو رابغ14

6,750,9307,185,1653,734,055%80.8%6.0-21,280,0355,388,819%6.063.113.621.62.3294.9القطاع

اإجمايل  املئة من  ريال )1.9 يف  مليار   1.1 عند 

مليار   1.7 بنحو  مقارنًة  للفرتة(،  ال�سوق  اأرب��اح 

ال�سوق  اأرب���اح  اإج��م��ايل  من  املئة  يف   3.9( ري��ال 

يف  وحل  2009م.  عام  من  الفرتة  لنف�ض  للفرتة( 

الت�سييد  قطاع  الرتاجع  حيث  من  الثالثة  املرتبة 

يف   29.5- بلغت  للفرتة  تراجع  بن�سبة  والبناء 

 786.0 عند  الفرتة  اأرباح  هوام�ض  لت�ستقر  املئة، 

اأرب��اح  اإج��م��ايل  م��ن  املئة  يف   1.3( ري��ال  مليون 

ريال  مليار   1.1 بنحو  مقارنًة  للفرتة(،  ال�سوق 

ال�سوق للفرتة(  اأرباح  اإجمايل  املئة من  )2.5 يف 

لنف�ض الفرتة من عام 2009م.
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ج��دول رق��م )2(

20-Oct-2010
�ضعر 

غلق �الإ

عائد على 

�ل�ضهم -

ريال

ربح موزع
�ل�ضعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ضعر/قيمة 

دفرتية
وىل )باملليون( Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغري �ضنويتغري ربعي�ضايف دخل �لت�ضعة �أ�ضهر �الأ

%2010-Q32009-Q3

�سمنت3 االإ

�سمنت العربية1 81,70081,17172,820%12.2%244,613259,2470.7%5.6-1.973.418.630.61.2 36.50االإ

140,000192,070125,287%11.7%27.1-497,262416,620%4.769.910.724.12.119.4 50.75اإ�سمنت اليمامة2

140,300190,623123,141%13.9%26.4-507,501442,799%4.278.010.321.02.114.6 44.00اإ�سمنت ال�سعودية3

107,091135,762128,768%16.8-%21.1-388,080428,518%9.4-6.3118.09.921.62.9 62.50اإ�سمنت الق�سيم4

119,000185,177140,563%15.3-%35.7-493,810552,879%10.7-4.827.013.318.63.5 64.25اإ�سمنت اجلنوبية5

94,240113,41797,624%3.5-%16.9-330,837400,473%17.4-3.917.410.423.11.8 40.60اإ�سمنت ينبع6

64,000104,280100,604%36.4-%38.6-260,478300,648%13.4-3.616.912.023.31.9 43.30اإ�سمنت ال�سرقية7

23,79041,71424,241%1.9-%43.0-99,52295,582%1.3911.813.112.81.44.1 18.15اإ�سمنت تبوك8

5,896-1,707-5,002--15,295-1,922-- -  -  -  -  - 12.50اإ�سمنت اجلوف9

775,1231,042,508813,048%5.3-%26.2-2,820,1812,881,471%2.1-4.038.811.521.72.2القطاع

التجزئة4

45,90031,32125,198%82.2%108,96261,06246.5%5.573.512.717.64.078.4 70.75اأ�سواق ع العثيم1

23,10034,77421,883%5.6%33.6-90,24282,467%4.593.014.721.83.19.4 67.50املوا�ساة 2

14,50011,3353,335%334.8%27,93018,48427.9%0.960.012.511.71.051.1 12.05خدمات ال�سيارات3

0.900.0M6.23.5--6,765-8,034---5,400147-2,211- 21.90ثمار4

2,4802,0781,588%56.2%17,25612,75819.3%0.300.037.212.70.935.3 11.25فتيحي5

102,00075,76690,643%12.5%296,255270,50634.6%9.995.716.018.98.49.5 159.50جرير6

21,00026,69918,136%15.8%21.3-67,55451,478%3.406.413.715.03.131.2 46.70الدري�ض7

174,04052,143127,201%36.8%253,924176,828233.8%4.234.510.517.32.643.6 44.50احلكري8

7,1916,938738%874.4%25,89317,0073.6%3.411.311.016.42.352.3 37.40اخلليج للتدريب9

384,811241,201286,511%34.3%881,251682,55659.5%3.714.414.115.73.329.1القطاع

الطاقة واملرافق اخلدمية 5

26,90021,39638,119%29.4-%64,54961,47725.7%18.601.272.714.713.61.45.0الغاز والت�سنيع1

2,317,0001,068,4531,730,676%33.9%2,603,2361,674,247116.9%14.250.504.928.412.31.255.5كهرباء ال�سعودية2

2,343,9001,089,8491,768,795%32.5%2,667,7851,735,724115.1%0.524.927.812.31.253.7القطاع

اأف�سل ال�سركات امل�ساهمة اأداًء

ال�سناعات  قطاع  يف  املدرجة  �سابك  انفردّت 

وىل يف مقيا�ض ال�سركات  البرتوكيمياوية باملرتبة االأ

كرب يف �سايف الدخل خالل الربع الثالث من عام  االأ

مليار   5.33 ناهزت  للربع  اأرب��اح  ب�سايف  2010م، 

اإجمايل  من  املئة  يف   79.0 ن�سبته  ما  �سّكلت  ريال، 

يف  م�ساهمتها  ن�سبة  و�سلت  فيما  القطاع،  اأرب���اح 

املئة  يف   25.1 نحو  اإىل  للربع  ال�سوق  اأرب��اح  �سايف 

ال�سعودية  جمايل. وجاءت �سركة االت�ساالت  من االإ

يف  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  قطاع  يف  املدرجة 

ما  �سّكلت  ري��ال،  مليار   3.32 بنحو  الثانية  املرتبة 

ن�سبته 88.1 يف املئة من اإجمايل اأرباح القطاع، فيما 

و�سلت ن�سبة م�ساهمتها يف �سايف اأرباح ال�سوق للربع 

اإىل نحو 15.6 يف املئة من االإجمايل. واأخريًا حلْت 

�سركة الكهرباء ال�سعودية املدرجة يف قطاع الطاقة 

 2.32 بنحو  الثالثة  املرتبة  يف  اخلدمية  وامل��راف��ق 

من  املئة  يف   98.9 ن�سبته  ما  �سّكلت  ري��ال،  مليار 

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

يف �سايف اأرباح ال�سوق للربع اإىل نحو 10.9 يف املئة 

من االإجمايل. 

منًوا  ك��رث  االأ امل�ساهمة  ال�سركات  منظور  ويف 

2010م،  عام  من  وىل  االأ اأ�سهر  الت�سعة  فرتة  خالل 

للبرتوكيمياويات  ال�سحراء  �سركة  ج���اءت  فقد 

من  البرتوكيمياوية  ال�سناعات  قطاع  يف  املدرجة 

على بنحو 1085.0 يف املئة،  حتقيق معدل النمو االأ

نحو  اإىل  للفرتة  اأرباحها  �سايف  خالله  من  و�سل 

املدرجة  امل�سايف  �سركة  تلتها  ريال،  مليون   285.5

يف قطاع اال�ستثمار املتعدد مبعدل منو بلغ 887.2 يف 

املئة، حمققًة �سايف اأرباح للفرتة ناهزْت 10 ماليني 

الت�سنيع  �سركة  حلت  الثالثة  املرتبة  ويف  ري���ال. 

املدرجة يف قطاع ال�سناعات البرتوكيمياوية مبعدل 

�سايف  مل�ستوى  وحتقيقها  املئة،  يف   259.5 بلغ  منو 

اأرباح للفرتة بلغ 1.1 مليار ريال. 
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جــدول رقــم )3(

20-Oct-2010
�ضعر 

غلق �الإ

عائد على 

�ل�ضهم -

ريال

ربح موزع
�ل�ضعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ضعر/قيمة 

دفرتية
وىل )باملليون( Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغري �ضنويتغري ربعي�ضايف دخل �لت�ضعة �أ�ضهر �الأ

%2010-Q32009-Q3

�لزر�عة و�ل�ضناعات �لغذ�ئية6

283,000207,652277,893%1.8%884,694682,94736.3%2.314.614.114.52.229.5 32.60جمموعة �سافوال1

2,24312,0891,568%43.1%81.4-17,3836,174%0.850.018.19.71.6181.6 15.35الغذائية2

34,00021,64630,890%10.1%173,61152,55357.1%6.4314.65.820.61.8230.4 37.60�سدافكو3

424,500343,058363,434%16.8%1,001,653847,90423.7%10.873.918.950.44.118.1 205.00املراعي4

2,2004,904914%140.7%55.1-1,238-7,340-0.090.0402.810.93.5 38.10اأنعام القاب�سة5

20,30021,7069,887%105.3%6.5-62,96634,306%2.554.615.017.22.283.5 38.20حلواين اإخوان6

غذية7 30,40032,61429,841%1.9%6.8-91,16184,998%4.473.016.714.45.27.2 74.75هريف لالأ

0.320.0M16.41.5-9,180-9,870-85.0%-93.8%7004,65611,337- 25.00نادك8

0.330.0M7.71.1--14,145-4,746---2,500-10,308-1,801- 8.15الق�سيم الزراعية9

1,624-1,2005,446-%78.0-4,1038,303%50.6-0.142.912018.01.0 17.10تبوك الزراعية10

�سماك11 1.600.0M5.86.5--19,736-16,395---7,750-6,479-7,429- 37.90االأ

0.730.0M10.83.3--3,602-2,869---305-274-1,969- 35.70ال�سرقية الزراعية12

23,58011,99516,836%40.1%42,72742,04096.6%3.186.69.626.81.11.6 30.40اجلوف الزراعية13

000--0.000.00.011.36.200 69.75بي�سة الزراعية14

0.620.0M12.21.1--33,8301,495---3,758-33,089699- 13.95جازان للتنمية15

807,810615,615730,476%10.6%2,223,5051,725,60131.2%2.904.017.818.72.828.9القطاع

�الت�ضاالت وتقنية �ملعلومات7

3,317,0002,061,9912,402,615%38.1%7,151,0167,880,58160.9%9.3-5.059.57.822.01.8 39.50االت�ساالت1

1,138,000901,024806,851%41.0%2,753,0881,961,94526.3%5.444.610.120.22.740.3 54.75احتاد ات�ساالت2

1.780.0M4.81.6--1,838,040-2,441,763---544,000-631,586-819,734- 7.80زين ال�سعودية3

160,8050-146,300---525,3400--5.250.00.03.14.6- 14.50عذيب لالت�ساالت4

3,764,7002,170,6242,389,732%57.5%7,540,7247,400,76373.4%4.037.18.415.52.01.9القطاع

جــدول رقــم )4(

20-Oct-2010
�ضعر 

غلق �الإ

عائد على 

�ل�ضهم -

ريال

ربح موزع
�ل�ضعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ضعر/قيمة 

دفرتية
وىل )باملليون( Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغري �ضنويتغري ربعي�ضايف دخل �لت�ضعة �أ�ضهر �الأ

%2010-Q32009-Q3

�لتاأمني8

163,827125,490125,582%30.5%395,129194,84530.5%9.938.010.131.53.2102.8 100.00التعاونية1

6,1614,7061,005%513.0%15,3335,44130.9%0.570.028.58.71.9181.8 16.25مالذ للتاأمني2

50,84154,77436,284%40.1%7.2-142,32687,684%2.512.710.912.42.262 27.50ميدغلف للتاأمني3

0.890.0M8.02.8--7,118-11,754---960-2,509-3,251- 22.10األيانز اإ�ض اإف4

3,4036624,582%25.7-%2,4259,767414.1%75.2-0.500.059.08.13.6 29.40�سالمة5

0.420.0M7.52.3--5,198-11,715--1,179-2,024-2,309- 17.50والء للتاأمني6

2,9032,6392,389%21.5%7,5406,47010.0%0.460.047.510.62.116.5 21.75الدرع العربي7

0.350.0M9.41.9--8,749-13,442---4,535-1,804-2,674- 17.85�ساب تكافل8

0.670.0M7.22.4--10,359-13,595---6,179-8,376-3,745- 17.60�سند9

3,429-7,213139-%7,4215089.2-9,336-0.840.037.89.13.5 31.60�سايكو10

1.560.0M4.17.1--10,583-16,920---2,949-2,208-5,192- 29.10ال�سعودية الهندية11

1,3794,2992,042%32.5-%67.9-9,7305,455%0.670.027.88.62.278.4 18.50اإحتاد اخلليج12

هلي للتكافل13 1.010.0M6.910.4--7,644-2,548---1,727-3,034-1,599- 71.75االأ

هلية14 1.700.0M4.413.1--6,241-21,222---1,173642-9,603- 58.00االأ
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1.880.0M3.77.9--12,666-17,555---3,004-4,689-5,175- 29.10اأ�سيج15

0.610.0M7.32.4--9,108-9,577---3,347-2,873-2,937- 17.90التاأمني العربية16

0.090.0M9.61.8--1,994683---684-689-441- 17.50االحتاد التجاري17

1,074-6,9562,466-%5,046182.1-7,835-0.330.063.410.32.0 20.90ال�سقر للتاأمني18

39-25-499--683-766-0.020.01110.28.72.8 23.85املتحدة للتاأمني19

0.060.0M9.90.9--6,0024,396--5,702-6,038-886- 8.70اإعادة20

1,66337,290-59,003%58.2-44,43433,752%1.720.013.111.91.931.6 22.65بوبا العربية21

6,5550-6,968---16,4220--8.22.4------19.55وقاية للتكافل22

6,3430-4,084--10,4630--8.14.5------36.10الراجحي للتاأمني23

760-137---8150--9.03.7------33.10اي�س24

620-11,304---13,0700--9.12.2------19.70اك�سا- التعاونية25

10.04.200------42.10ال�سركة اخلليجية26

10.02.900------29.30بروج للتاأمني27

00--00-10.02.7------27.00العاملية 28

10.01.300------13.05�سوليدرتي تكافل29

10.04.800------48.20الوطنية30

10.01.400------14.40اأمانة للتاأمني31

270,182146,850166,820%62.0%508,422217,01684.0%3.842.111.610.92.5134.3القطاع

جــدول رقــم )5(

20-Oct-2010
�ضعر 

غلق �الإ

عائد على 

�ل�ضهم -

ريال

ربح موزع
�ل�ضعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ضعر/قيمة 

دفرتية
وىل )باملليون( Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغري �ضنويتغري ربعي�ضايف دخل �لت�ضعة �أ�ضهر �الأ

%2010-Q32009-Q3

�ضتثمار �ملتعدد9 �ضركات �الأ

5198,682633%18.0-%94.0-9,9541,008%0.781.543.021.41.6887.2 33.60امل�سايف1

1,7366,43510,457%83.4-%73.0-10,84228,614%62.1-0.400.029.918.60.6 12.05املتطورة2

2,8264,623-2,500%45.9--5,9925,790%0.080.0117.28.71.13.5 9.90االح�ساء للتنميه3

2292,216784%70.7-%89.7-515-4,541-0.090.0179.710.81.4 15.65�سي�سكو4

15,00025,57215,139%0.9-%41.3-60,94749,188%0.725.718.318.30.723.9 13.20ع�سري5

0.550.0M6.31.9--6,228-3,649---973-1,482-915- 12.00الباحة6

160,000135,439104,837%52.6%370,649247,06518.1%0.140.055.66.71.250.0 7.90اململكة7

179,011174,035135,558%32.1%456,696327,5012.9%2.050.336.27.31.139.4القطاع

�ستثمار ال�سناعي10 االأ

15,29019,50014,851%3.0%21.6-50,70243,868%2.386.912.213.72.115.6 29.00بي �سي اآي1

2031,24049,114%100.0-%99.9-51,88661,007%15.0-0.430.051.118.01.2 21.80معادن2

80,60061,45354,225%48.6%199,944154,18331.2%3.383.012.222.51.829.7 41.10اأ�سرتا ال�سناعية3

9,74825,13723,216%58.0-%61.2-48,00459,342%19.1-2.300.09.713.91.6 22.30جمموعة ال�سريع4

46,60058,33443,225%7.8%20.1-124,218120,825%0.000.00.014.44.12.8 59.00�س��اكر5

18,10043,09815,820%14.4%58.0-106,50396,330%2.105.014.330.81.010.6 30.10الدوائية6

20,20018,9599,954%102.9%56,58740,9146.5%2.042.012.116.51.538.3 24.70زجاج7

5,9802,9534,019%48.8%15,21115,288102.5%0.5-1.710.015.212.22.1 26.10فيبكو8

1,40010,1696,993%80.0-%86.2-19,72910,206%0.982.718.713.81.393.3 18.30معدنية9

54,00086,469104,701%48.4-%37.5-215,200235,940%8.79-4.439.89.321.51.9 41.00الكيميائيه ال�سعودية10

30,17031,95424,671%22.3%5.6-91,94766,443%3.982.512.718.82.738.4 50.50�سناعة الورق11

40,14038,44157,077%29.7-%120,087128,9164.4%6.85-1.9712.214.615.01.9 28.70العبداللطيف12

0.270.0M9.52.4--650-3,317--1,200-2,869-1,495- 22.50ال�سادرات13

323,448424,839406,372%20.4-%23.9-1,099,3681,029,945%3.502.311.218.51.46.7القطاع
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جــدول رقــم )6(

20-Oct-2010
�ضعر 

غلق �الإ

عائد على 

�ل�ضهم -

ريال

ربح موزع
�ل�ضعر 

للعائد

�لقيمة 

�لدفرتية

�ضعر/قيمة 

دفرتية
وىل )باملليون( Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغري �ضنويتغري ربعي�ضايف دخل �لت�ضعة �أ�ضهر �الأ

%2010-Q32009-Q3

الت�سييد والبناء11

13,50011,78513,853%2.5-%35,67030,83914.6%0.364.942.514.31.115.7 15.35جمموعة املعجل1

نابيب ال�سعودية2 6,55025,14730,200%78.3-%74.0-51,72894,652%45.3-1.2712.715.516.51.2 19.75االأ

46,20057,85852,780%12.5-%20.1-162,437146,038%8.542.315.537.83.511.2 132.25اخلزف3

10,85016,37623,347%53.5-%33.7-44,58176,257%41.5-1.809.215.216.41.7 27.30اجلب�ض4

1.405.7M13.61.0--96,965113,575---71,530-26,50120,107- 13.15الكابالت5

3,100101,097131%2266%97-1,647-104,332-2.560.03.38.01.1 8.45�سدق6

42,40045,56372,350%41.4-%6.9-137,969160,875%14.2-1.556.010.613.91.2 16.55اميانتيت7

4,8008,3238,186---4,67724,428%80.9-0.160.0136.923.50.9 21.70اأنابيب8

31,70063,01053,831%41.1-%49.7-149,757166,140%9.9-3.565.910.821.21.8 38.30الزامل لل�سناعة9

24,10024,78828,520%15.5-%2.8-73,12184,802%13.8-2.4310.611.714.52.0 28.40البابطني10

19,00021,66010,151%87.2%12.3-59,95723,716%5.264.010.816.13.5152.8 56.75الفخارية11

0.356.3M11.91.3-93.8%4,32269,342---3,5004,70013,229- 15.80م�سك12

حمر13 2,30014,52024,424---36,367100,992%64.0-1.989.820.622.61.8 40.70البحر االأ

115,270368,326351,109%67.2-%68.7-767,9531,090,009%29.5-1.475.817.216.21.6القطاع

التطوير العقاري12

33,0002,50019,798%66.7%66,18272,0371220.0%8.1-0.723.034.925.61.0 25.00العقارية1

18,14016,53615,192%19.4%49,01247,2499.7%0.484.031.618.40.83.7 15.05طيبة لال�ستثمار2

ن�ساء3 119,00042,50066,295%79.5%213,509149,654180.0%1.604.919.123.01.342.7 30.50مكة لالإ

21,00026,46724,036%12.6-%20.7-70,29469,040%0.943.316.114.41.11.8 15.15التعمري4

محمد اليامي
كاتب اقت�سادي

حلواًل الحكومة تبادر االقت�سادي  التطوير  وقائد  �سالح  االإ ملك  ي�سع  اأخرى  مرة 

كان  قانون  اأو  نظام  من  قدمًيا  ف�ساًل  وينهي  املواطنني،  اأم��ام  جديدة 

اأ�سا�سي،  هدف  ن�سان  االإ رفاه  اأن  يوؤكد  اأخ��رى  ومرة  ما،  لفرتة  مالئًما 

ر�ض عند طلب قر�ض �سندوق التنمية  فهاهو قرار اإلغاء �سرط متلك االأ

العقاري، ومعه قراران اآخران مهمان هما توحيد القر�ض يف كافة املدن 

فيها  القر�ض  يقل  ال�سغرية  والقرى  املدن  بع�ض  كانت  بعدما  واملناطق 

عن املدن الكبرية، ثم التوجيه باإيجاد اآلية للتعاون مع املوؤ�س�سات املالية 

يجاد متويل اإ�سايف. الإ

وت�سجع  منًوا،  قل  االأ املناطق  تنمية  على  �ست�ساعد  جميلة،  ق��رارات 

اأعادت  ورمبا  املنح،  اأرا�سي  و�ستق�سي على م�ساربات  فيها،  اال�ستقرار 

اإي�سال  ا رمبا �سرعت من  اأي�سً توازنها، وهي  �سيًئا من  العقارية  لل�سوق 

أسواق سعودية

نار
م
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0.530.0M8.80.8--377,455-238,975---195,590-128,400-63,525- 7.10اإعمار5

0.040.0M9.81.7--25,712-31,976---9,200-7,600-9,638- 16.45جبل عمر6

ركان7 289,600437,000616,154%53.0-%33.7-1,125,2491,658,939%32.2-1.4710.96.312.90.7 9.20دار االأ

000 -  -  -  -  - 8.00مدينة املعرفة 8

275,950389,003668,312%58.7-%29.1-1,121,0791,725,968%35.1-0.984.010.611.21.0القطاع

جــدول رقــم )7(

20-Oct-2010سعر اإلغالق
عائد على 
السهم -لاير

السعر للعائدربح موزع
القيمة 
الدفترية

سعر/قيمة 
دفترية

Q3/2010Q2/2010Q3/2009تغير سنويتغير ربعيصافي دخل التسعة أشهر األولى )بالمليون(

%2010-Q32009-Q3

النقل13

97,000132,17356,033%73.1%26.6-359,522314,732%1.2911.813.116.01.114.2 16.95النقل البحري1

9,2004,5006,013%53.0%10,056104.4-5,185-0.370.019.311.20.6 7.20النقل اجلماعي2

20,2009593,228%525.8%12,2275,0382006.4%0.700.018.610.01.3142.7 13.10مربد3

28,10922,62721,919%28.2%73,28963,30924.2%5.236.911.024.22.415.8 57.75بدجت ال�سعودية4

154,509160,25987,193%77.2%3.6-450,223373,023%1.189.313.414.81.120.7القطاع

االإعالم والن�سر14

4,4006,8004,074%8.0%35.3-21,16215,198%0.765.130.815.81.539.2 23.35تهامه لالعالن1

بحاث والت�سويق2 10,80035,3003,261%231.2%69.4-60,88734,482%0.972.719.415.91.276.6 18.85االأ

6,90016,80017,609%60.8-%58.9-30,87144,677%30.9-1.020.012.113.30.9 12.35طباعة وتغليف3

22,10058,90024,944%11.4-%62.5-112,92094,357%0.972.217.314.91.119.7القطاع

الفنادق وال�سياحة15

32,60026,10014,626%122.9%89,794360,87424.9%75.1-1.597.516.723.91.1 26.50الفنادق1

0.030.0M7.03.1-1,697-371122.4%-1,144514-423- 21.30�سم�ض2

33,74426,61414,203%137.6%91,491360,50426.8%74.6-1.386.718.721.71.2القطاع

اخلدمات ملخططات كانت تعتمد يف ت�سويقها على فكرة التقدمي لل�سندوق 

فقط ويتم التداول على اأرا�سيها ع�سرات املرات لهذا الغر�ض، و�سيكون 

لال�ستهالك  �ساحلة  تكون  اأن  والطلب  العر�ض  دائ��رة  دخالها  الإ لزاًما 

ال�سكني اإن �سحت العبارة.

ال�سندوق الذي يطالب الكثريون بتحويله اإىل بنك عقاري يواجه كًما 

هائاًل من الطلبات، وهو طور اأ�ساليب التح�سيل باالقتطاع من املوظفني 

�سعبة  خطوة  اأنها  اعتقد  اإ�سايف  دعم  اإىل  يحتاج  ا  اأي�سً لكنه  مبا�سرة، 

عفاء اأو التخفي�ض الذي مينحه للمنتظمني يف  لكنها مهمة وهي اإلغاء االإ

ا ح�سًنا  ال�سداد، فح�سبه وهو اأحد اأذرع احلكومة التنموية اأنه مينح قر�سً

ال�سندوق  عوائد  لزيادة  مهمة  اخلطوة  وهذه  طويلة،  فرتة  على  ي�سدد 

ليتمكن من تقلي�ض قوائم االنتظار.

من  وتقلي�سها  لل�سداد  املقررة  املدة  يف  النظر  اإع��ادة  ينبغي  ا  اأي�سً

25 اإىل 20 �سنة، وهو اأمر لن يحدث فارقا كبريا لدى املقرت�سني بينما 

�سيحدث فارقا لدى امل�سجلني على قوائم االنتظار، وهذا التقلي�ض يعني 

1250 ريال �سهرًيا  األف ريال بواقع   15 املبلغ املطلوب �سنوًيا �سيكون  اأن 

وهو مبلغ ال ي�سل اليوم اإىل اإيجار �سقة متو�سطة احلجم واحلال يف اأي 

مدينة �سعودية.

�سكان من امل�ساكل التي يواجهها اأغلب املواطنني، واحلكومة  م�سكلة االإ

رغبتها  بني  املواءمة  على  قادرة  لتكون  اخلطوات  من  املزيد  اإىل  حتتاج 

يف اإقرا�ض اجلميع، وبني قدرتها على ذلك، و�سرى با�ستمرار اجتاهات 

وقرارات تدعم هدفها التنموي العظيم، ويجب اأن نتقبل بع�ض التغيري يف 

بع�ض القوانني حتى يتم حت�سني و�سع اأكرب عدد ممكن من النا�ض.
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منافع اقتصادية على 
جسر التجارة الحرة

الخليج .. ودول أوروبا

تنبع أهمية تتبع مسار تطور العالقات االقتصادية بني دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي من املكانة التي 
يحتالنها إقليمًيا وعربًيا ودولًيا، حيث إن جناح هذه العالقات قد يشكل منوذًجا للعالقات الدولية الناجحة واملثمرة التي تأخذ 

باالعتبار مصالح كافة األطراف. وهذا املبدأ هو الذي أكدته دول املجلس طوال مباحثاتها مع االحتاد األوروبي.
الدراسة احلديثة التي أصدرها مجلس التعاون اخلليجي حول العالقات االقتصادية اخلليجية األوروبية تلقي الضوء على 
التطورات املتسارعة التي شهدتها تلك العالقات خالل العقود املاضية، إضافة إلى استعراض أهم أشكال ومؤشرات التعاون 

االقتصادي بني دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي.

أسواق خليجية

هناك �سوؤال تطرحه الدرا�سة وجتيب عنه يتلخ�ض 

وروب��ي بدول جمل�ض التعاون  يف: ملاذا يهتم االحتاد االأ

اخلليجي؟

جابة هي: تعد منطقة اخلليج العربي من اأهم  واالإ

اأقاليم العامل على االإطالق فيما يتعلق مبوارد الطاقة، 

وخا�سة النفط اخلام والغاز الطبيعي، حيث يحت�سن 

ر�ض يف اخلليج اأكرث من 700 مليار برميل من  باطن االأ

النفط اخلام كاحتياطيات موؤكدة )66%( من اإجمايل 

اأن  امل�ستقبلية  الدرا�سات  وتوؤكد  العاملي.  االحتياطي 

يف  يبقى  و�سوف  م��زده��ًرا  ي��زال  ال  النفطي  امل�ستقبل 

والتجارية  ال�سناعية  وا�ستخداماتها  الطاقة  �سدارة 

طوال القرن الواحد والع�سرين.

وروبيون اأهمية البرتول ال�ستمرار عمل  ويدرك االأ

 %70 ي�سكل  اإذ  االحت���اد،  ب��دول  االقت�سادي  النظام 

وروب��ي من دول جمل�ض التعاون  من واردات االحتاد االأ

اخلليجي، كما يعد هذا القطاع جمااًل خ�سًبا ال�ستثمار 

وروب���ي  االأ االحت���اد  يفر�ض  ب��ل  وروب���ي���ة،  االأ ال�سركات 

املكا�سب  يزيد من  امل�ستورد مما  النفط  �سرائب على 

وروبية من ا�سترياد النفط. االأ

االحت��اد  ا�ستهالك  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  وت�سري 

ت�ستاأثر  كما  م�ستمر،  ازدي��اد  يف  النفط  من  وروب���ي  االأ

ال�سناعات  من  �سد  االأ بن�سيب  التعاون  جمل�ض  دول 

البرتوكيمائية يف الوطن العربي، ويوجد لها ا�ستثمارات 

من   %50 ل�  ت�سل  وروب����ي  االأ االحت���اد  دول  يف  �سخمة 

اال�ستثمارات اخلليجية يف اخلارج، اإىل  جانب ا�ستفادة 

وروبية من �سادراتها غري  موازين مدفوعات الدول االأ

املنظورة اإىل  دول املجل�ض واملتمثلة يف حتويالت القوى 
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وروبية يف منطقة اخلليج من اأجور ومرتبات،  العاملة االأ

وروب��ي  االأ دول االحتاد  ال�سياحة اخلليجية يف  وكذلك 

وخدمات اال�ستثمار واملقاوالت التي توفرها املوؤ�س�سات 

وروبية لدول املجل�ض واخلدمات امل�سرفية والعالج  االأ

والتعليم وغري ذلك من ال�سادرات غري املنظورة لدول 

وروبي. االحتاد االأ

ومن جانب اآخر تتمتع امل�سارف اخلليجية الكبرية 

وروب���ي  ���س��واق املالية ل��الحت��اد االأ ب��وج��ود ق��وي يف االأ

العديد  تاأ�سي�ض  مع  وباري�ض،  لندن  اأ���س��واق  واأهمها 

موؤ�س�سات  بني  امل�سرتكة  االقت�سادية  امل�سروعات  من 

القطاع اخلا�ض يف الطرفني. وتتمتع هذه امل�سروعات 

تقدمها  التي  املتميزة  اال�ستثمارية  واحلوافز  باملزايا 

دول املجل�ض.

ن دول اخلليج هي دول حمدودة التعدد  ونظًرا الأ

ال�سكاين فاإن الغالبية ال�ساحقة من اإنتاج النفط والغاز 

يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي تتدفق ك�سادرات اإىل 

البلدان امل�ستوردة للنفط وب�سورة جتعل من �سادرات 

هذه الدول عاماًل مهًما اإن مل يكن حا�سًما يف حتديد 

حجم العر�ض العاملي من النفط.

وروبي اأهمية الحتاد الأ

هي  ما  املقابل:  ال�سوؤال  عن  الدرا�سة  جتيب  ثم 

وروبي ملجل�ض التعاون اخلليجي؟ اأهمية االحتاد االأ

اآ�سيا تعد من  جابة: على الرغم من اأن قارة  واالإ

اأهم املناطق بالن�سبة لل�سادرات البرتولية لدول جمل�ض 

وروبي ياأتي يف املرتبة  التعاون اخلليجي، فاإن االحتاد االأ

همية.  الثانية من حيث االأ

وكان جمل�ض التعاون اخلليجي قد بداأ موؤخًرا بيع 

كميات حمدودة من الغاز الطبيعي امل�سال اإىل بع�ض 

وروبي، اإال اأن دول املجل�ض  ع�ساء يف االحتاد االأ الدول االأ

وروبي  مل تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي اإىل االحتاد االأ

جل. على اأ�سا�ض تعاقدي طويل االأ

االحتاد  ف��اإن  خ��رى،  االأ لل�سادرات  بالن�سبة  اأم��ا 

���س��ادرات  م��ن  رئي�سًيا  ن�سيًبا  ي�ستوعب  وروب�����ي  االأ

واملنتجات  امل��ك��ررة  البرتولية  املنتجات  من  املجل�ض 

يف  ع�ساء  االأ ال��دول  وتعد  ملنيوم.  واالأ البرتوكيماوية 

وروبي ثاين اأكرب م�ستثمر اأجنبي يف اخلليج  االحتاد االأ

بعد الواليات املتحدة.

اأهمية  تزداد  وال�سيا�سي،  مني  االأ امل�ستوى  وعلى 

وروبي بالن�سبة لدول جمل�ض التعاون، حيث  االحتاد االأ

الق�سايا  يف  املجل�ض  دول  وروب����ي  االأ االحت���اد  يدعم 

احليوية.

وروبي  التبادل التجاري اخلليجي الأ

ب��ني دول جمل�ض  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ب��ادالت  ت��ط��ورت 

وروبي تطوًرا كبرًيا خالل  التعاون اخلليجي واالحتاد االأ

ر�سيد  اأن  الوا�سح  ومن  املا�سية،  اخلم�ض  ال�سنوات 

بقيمة  وروب��ي  االأ االحتاد  ل�سالح  هو  التجاري  امليزان 

30،082 مليون دوالر اأمريكي.

نرى  ح��دة،  على  خليجية  دول��ة  كل  �سعيد  وعلى 

ال�سريك التجاري  ال�سعودية تعترب  اأن اململكة العربية 

وروبي بح�سة قدرها %38  ول لالحتاد االأ اخلليجي االأ

ال��واردات  اإجمايل  ال��واردات( من  )الثانية من حيث 

اخلليجية و93% من اإجمايل ال�سادرات اخلليجية.

ال�سعودية  لل�سادرات  الكبرية  همية  االأ وتعك�ض 

الثانية  املرتبة  يف  تليها  البرتوكيماويات،  ���س��ادرات 

حيث  م��ن  وىل  )االأ املتحدة  العربية  م����ارات  االإ دول��ة 

الواردات( بح�سة قدرها 39% من الواردات و1% فقط 

من ال�سادرات، وتاأتي قطر يف املرتبة الثالثة بح�سة 

قدرها 9% من الواردات و4% من ال�سادرات، وتعك�ض 

الغاز  القطرية �سادرات  لل�سادرات  الن�سبية  همية  االأ

والبرتوكيماويات.

الدولة  ه��ي  ال�سعودية  العربية  اململكة  وتعترب 

اخلليجية الوحيدة التي حتتفظ بفائ�ض جتاري )غري 

مليون   8.742 بقيمة  وروب���ي  االأ االحت��اد  مع  نفطي( 

العربية  م���ارات  االإ حتتفظ   حني  يف  اأمريكي.  دوالر 

مع  نفطي  غ��ري  جت��اري  عجز  ر�سيد  ب��اأك��رب  املتحدة 

وروبي بقيمة 25.573 مليار دوالر. االحتاد االأ

وي�سجل هنا اأن دول جمل�ض التعاون اخلليجي تعد 

وروبية، بينما  خام�ض اأكرب �سوق بالن�سبة لل�سادرات االأ

ول  االأ التجاري  ال�سريك  وروب���ي  االأ االحت��اد  دول  تعد 

لدول املجل�ض. 

اأما من حيث الهيكل ال�سلعي للواردات وال�سادرات 

ال�سلعة  ه��و  ال��وق��ود  فيعترب  النفط(،  ذل��ك  يف  )مب��ا 

وروبي بن�سبة  اخلليجية الرئي�سية امل�سدرة لالحتاد االأ

الت  االآ يليه  ال�سادرات،  اإجمايل  من   %72.1 قدرها 

بن�سبة  الكيماويات  ثم   %8.5 االت�ساالت  واأج��ه��زة 

8.3% ثم املواد امل�سنعة بن�سبة 6.2% ثم مواد منوعة 

بن�سبة  احلية  واحليوانات  غذية  االأ ثم   %2.2 بن�سبة 

1% ثم زيوت نباتية وحيوانية 0،6%. ونخرج من هذه 

خذ باالعتبار  البيانات بنتيجة هامة وهي اإذا ما مت االأ

وروب��ي  االأ لالحتاد  املجل�ض  لدول  النفطية  ال�سادرات 

يكون  التجاري �سوف  فاإن ر�سيد احل�ساب  باالعتبار، 

ل�سالح الدول اخلليجية.  

من  اخلليجية  ال����واردات  لقائمة  بالن�سبة  اأم��ا 

واأج��ه��زة  الت  االآ فتت�سدرها  وروب�������ي،  االأ االحت����اد 

االت�ساالت بن�سبة 54.8% ثم املواد امل�سنعة %15.4 

ثم   %9.1 الكيماويات  ثم   %10.6 املنوعة  امل��واد  ثم 

امل��واد  ثم   %4.7 بن�سبة  احلية  واحليوانات  غ��ذي��ة  االأ

اخلام بن�سبة %1.6.

جتارة اخلدمات.. وامل�سارف   

حجم  من  وروبية  االأ املدفوعات  موازين  ت�ستفيد 

مثل  املجل�ض  دول  مع  ال�سخمة  اخلدمات  يف  التجارة 

وروبي وخدمات  ال�سياحة اخلليجية يف دول االحتاد االأ

وروبية  اال�ستثمار واملقاوالت التي توفرها املوؤ�س�سات االأ

والتعليم  والعالج  امل�سرفية  املجل�ض واخلدمات  لدول 

وغري ذلك من ال�سادرات غري املنظورة لدول االحتاد 

وروبية يف  وروبي، كذلك حتويالت القوى العاملة االأ االأ
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عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية االقت�ساديني ال�سعوديني

الفرص أم التحديات.. 
من يعرقل من؟!

تتوافر يف الوقت الراهن لالقت�ساد الوطني العديد من الفر�ض املثالية غري امل�سبوقة، ولكن يف 

ا من املتوقع اأن يواجه اقت�سادنا الوطني املزيد من التحديات اجل�سيمة. فعلى الرغم من  املقابل اأي�سً

حت�ّسن م�ستويات النمو احلقيقي لالقت�ساد املدفوعة با�ستمرار ارتفاع اأ�سعار النفط العاملية، وارتفاع 

يرادات املالية احلكومية، اإال اأن التحديات  �سايف التعامالت اخلارجية لالقت�ساد، واأخرًيا وفرة االإ

بال�سورة  التوظيف  معدالت  ارتفاع  عدم  يف  ممثلًة  االقت�ساد  يواجهها  التي  واجلديدة  القدمية 

املاأمولة مقابل حمافظة معدالت البطالة على م�ستوياتها املرتفعة، وما يتبعه ذلك من حما�سرة 

فراد، ميكن اأن يعزز من اأثقال الفقر والعوز لدى بع�ض ال�سرائح  مل�ستويات الدخول احلقيقية لالأ

ال�سكانية، ومع ا�ستدامة �سبح الت�سخم مهدًدا ما تبقى من مكا�سب حمدودة لتلك ال�سرائح. كل ذلك 

ال يجعلنا نغفل عن �سرورة تطوير وحت�سني الكثري من املعوقات املرت�سبة يف العديد من القطاعات 

احليوية، كالقطاع ال�سحي والتعليمي مب�ستوياته العام والعايل وم�ستوى اخلدمات البلدية والقروية 

اإ�سافًة اإىل حاجة قطاعات النقل واملوا�سالت والبناء والت�سييد والبيئات التجارية واال�ستثمارية اإىل 

الكثري من العمل واجلهد.

كل ذلك وغريه مما ال يت�سع املجال الخت�ساره هنا، نعتقد اأنه يف�سح عن مواجهة قائمة بني 

منطقة اخلليج من اأجور ومرتبات، ومن جانب اآخر تتمتع امل�سارف 

وروبي  �سواق املالية لالحتاد االأ اخلليجية الكبرية بوجود قوى يف االأ

امل�سروعات  من  العديد  تاأ�سي�ض  مع  وباري�ض  لندن  اأ�سواق  واأهمها 

االقت�سادية امل�سرتكة بني موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض.

وروبية   وعلى �سعيد مت�سل، توجد حتركات قوية من قبل الدول االأ

حتركات  من  للحد  �سالمي  االإ والتمويل  �سالمية  االإ ال�سريفة  نحو 

العامل،  يف  اال�ستهالكية  امل��واد  اأ�سعار  ت�سخم  عن  امل�سوؤولة  الفائدة 

�سالمي« هو اأول م�سرف يقدم  واجلدير بالذكر اأن »بنك بريطانيا االإ

األف عميل   35 2004، ولديه  اأوروب��ا عام  اإ�سالمية يف  خدمات مالية 

�سالمي  وروبي االإ وثمانية فروع يف بريطانيا. كما بداأ بنك اال�ستثمار االأ

ا، وقد اتخذت وزارة املال الربيطانية  اأعماله عام 2006 يف لندن اأي�سً

النظام  �سمن  �سالمية  االإ امل�سارف  عمل  لت�سهيل  اإج���راءات  ع��دة 

امل�سريف الربيطاين، وقررت احلكومة اإدراج اإجراءات توؤ�س�ض لنظام 

�سالمية، كما اأعلن بنك »لويدز تي ا�ض بي«  قانوين للخدمات املالية االإ

عن بدء تقدمي اأكرب خدمة م�سرفية يف اأوروبا تتفق مع اأحكام ال�سريعة 

م���وال  االأ روؤو����ض  جل��ذب  حم��اول��ة  يف  لل�سركات  وموجهة  �سالمية  االإ

�سالمية، وقام »بنك اأوف ا�سكتالند« بفتح نوافذ اإ�سالمية ليقدم  االإ

وىل من خالل  �سالمية للمرة االأ من خاللها خدماته امل�سرفية االإ

و�سط يف البحرين،  ول فروعه يف منطقة ال�سرق االأ افتتاحه الأ

كما مت افتتاح اأول بنك اإ�سالمي يف اإيطاليا عام 2008.

قطاع  ي�سهده  ال���ذي  ال��ن��م��و  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

�سالمية يف اأوروبا والذي ت�سل ن�سبته اإىل  امل�سارف االإ

الفرن�سية  ال�سوق  يزال غائًبا عن  القطاع ال  فاإن هذا  �سنوًيا،   %10

- والتي يوجد بها اأكرث من اأربعة ماليني م�سلم ي�سكلون اأكرب جالية 

م�سلمة يف اأوروبا والغرب - فال يوجد اأي م�سرف يوفر اخلدمات 

الفرن�سية  امل�سارف  اقتناع  عدم  ظل  يف  وذل��ك  �سالمية  االإ املالية 

�سافة اإىل عوائق النظام  بوجود �سوق لهذه اخلدمات يف فرن�سا، باالإ

�سالمية وعملها. ال�سريبي التي تعقد هند�سة اخلدمات املالية االإ

ال�ستثمارات

وروبي،  يوجد لدول املجل�ض ا�ستثمارات �سخمة يف دول االحتاد االأ

وروبية يف دول املجل�ض، فاإنها  وعلى الرغم من �ساآلة اال�ستثمارات االأ

واملال  واخلدمات  التكنولوجيا  اأبرزها  عدة،  قطاعات  على  تتوزع 

مريكية التي ترتكز متاًما يف  وال�سياحة على عك�ض اال�ستثمارات االأ

قطاع البرتوكيماويات. 

منطقة التجارة احلرة

وتذهب الدرا�سة اإىل اأن اإقامة منطقة التجارة احلرة بني اجلانبني �سيجلب املزيد من حجم 

خرى، كما اأن ان�سمام ال�سعودية  اال�ستثمارات التجارية بينهما وبني التكتالت االقت�سادية العاملية االأ

وروبية نحو االقتناع  اإىل منظمة التجارة الدولية  يعني يف جملة ما يعنيه بدء توجه املجموعة االأ

للولوج بها نحو عامل  املوؤ�س�سات االقت�سادية املتطورة  اإىل  التعاون  ب�سرورة ان�سمام دول جمل�ض 

وروبية - اخلليجية. االقت�ساد احلر الذي �سيبداأ من منطقة التجارة احلرة االأ

منطقة  اإقامة  اأن  �سك  فال  اخلليجي  اجلانب  يف  حتقيقها  املتوقع  باملكا�سب  يتعلق  وفيما 

والوحدة  التكامل  وتعزيز  اخلليجية  ال��دول  بني  التعاون  دع��م  على  �سيعمل  احل��رة  التجارة 

وروبية التي �ست�ساعد على تطوير اآليات التعاون  نظمة والتكنولوجيا االأ االقت�سادية وا�ستقدام االأ

اخلليجي، كما ترتبط اال�ستفادة من قبل اجلانب اخلليجي مبجاالت اأخرى مثل تنظيم ندوات 

وتقدمي  التعاون  براءات االخرتاع يف جمل�ض  كوادر مكتب  وتدريب  لكرتونية  االإ التجارة  وور�ض 

مرا�ض احليوانية  الدعم الفني واال�ست�سارات يف املجال الزراعي والتعاون يف جمال ت�سخي�ض االأ

اجلامعات  بني  التعاون  جانب  اإىل  وروبية،  االأ البيطرية  امل�ست�سفيات  خربات  من  واال�ستفادة 

أسواق خليجية

لنا
داو

ت
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ول ممثاًل يف الفر�ض الواعدة لالقت�ساد التي قد ال تتكرر يف  الطرفني؛ الطرف االأ

�سكاالت االقت�سادية التي  جل القريب، والطرف الثاين ممثاًل يف التحديات واالإ االأ

حتاول ت�ستيتنا عن اال�ستفادة الق�سوى من االنتعا�ض الراهن لالقت�ساد.

وىل على طريق احلل، وفر�سة الفوز حتت مظلة املواجهة  نعتقد اأن اخلطوة االأ

اأعلى حدودهما،  ف�ساح اإىل  بني الطرفني تنطلق من رفع م�ستوى ال�سفافية واالإ

والتي تعني �سراحًة اأن تقوم كل جهة من اجلهات الر�سمية ح�سب اخت�سا�ساتها 

ببناء ال�سورة احلقيقية للمجاالت الواقعة حتت م�سوؤوليتها، حتى ميكن التو�سل 

امل�ساكل واملع�سالت، والبدء يف مرحلة الحقة  لتلك  اإىل ت�سخي�ض دقيق  الفعلي 

مم واملجتمعات من  باقرتاح وو�سع احللول الناجعة لها. لقد تعلمت الكثري من االأ

جتاربها ال�سابقة، واأن حماولة ر�سم �سورة غري واقعية له حماذيره الوخيمة فيما 

ن اأن خمتلف  بعد، وهذا ما يجب اأن نعتمده هنا يف اقت�سادنا! قد يكون �سحيًحا االآ

�سكان والتعليم والبطالة  التحديات الراهنة يف مواجهة الت�سخم، وق�سايا الفقر واالإ

والتوظيف والتجارة واال�ستثمار اإىل اآخره من امل�ساكل االقت�سادية والتنموية خالل 

ن يف خمتلف اأنحاء العامل،  الفرتة الراهنة ُتعد اأقل خطورًة باملقارنة مع القائم االآ

اإال اأن ذلك ال يعني تاأجيل مواجهتها مبا يوّفر احلماية الالزمة ملقدرات االقت�ساد 

الوطني، ويجّنب املجتمع اأية تداعيات اأو م�ساعفات �سلبية هو يف غنى عنها.

لن�سع تلك التحديات على املحك قبل اإ�سدار اأي اإعالنات اأو اإح�ساءات يغلب 

احلقائق،  من  اأكرث  منيات  االأ عليها  وتغلب  املو�سوعية،  من  اأكرث  التفاوؤل  عليها 

وتبعد عن اأر�ض الواقع اأكرث من اقرتابها منه. 

اإن االرتكان اإىل مثل تلك التقديرات يف الوقت الراهن؛ �سيكون له عواقبه 

لنا عدم  انك�سف  ما  اإذا  القريب  امل�ستقبل  واملجتمع يف  االقت�ساد  الوخيمة على 

دقتها اأو �سحتها، كما اأنه �سيدفع بنا م�ستقباًل اإىل مواجهة اأعقد واأ�سعب بكثرٍي 

من املواجهة الراهنة، وعلى افرتا�ض اأن الفر�ض املواتية اليوم قد ت�ساءلت، فاإن 

اأمام  ن  االآ نعي�سها  موؤقتة  فرحة  تنفعنا  لن  وحينها  تاأزًما،  اأكرث  �سيكون  املوقف 

مع�سالٍت قد تفتح علينا م�ستقباًل ردًحا من الزمن يعاين فيه االقت�ساد واملجتمع 

ويالت ال قبل لهما بها!

وو�سائل االإعالم وكل هذه املجاالت وغريها تعرف يف 

االتفاقية ب�فعاليات ال�سراكة.

التجارة  اتفاقية  م�سروع  اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ وجت��در 

احلرة مع اأوروبا يت�سمن تق�سيم ال�سلع اإىل ثالث قوائم 

الر�سوم فور تطبيق االتفاقية وت�سمل  وىل معفاة من  االأ

الزراعية  املنتجات  وبع�ض  والبرتوكيماويات  ملونيوم  االأ

�سماك. اأما القائمة الثانية فتت�سمن �سلًعا تعفى بعد  واالأ

املنتجات  �سنوات مثل  و10   5 انتقالية ترتاوح بني  فرتة 

ال�سناعية والقائمة الثالثة هي ال�سلع امل�ستثناة التي لن 

لبان. تطبق عليها اأحكام االتفاقية كمنتجات اللحوم واالأ

كذلك �سوف تنعك�ض االتفاقية اإيجاًبا على املواطن 

اإىل  اأ�سا�ًسا  ت�سعى  املجل�ض  دول  اأن  باعتبار  اخلليجي 

وروبية على ال�سادرات اخلليجية،  احلد من القيود االأ

ا  ا�ستثمارية وا�سعة مما يوؤدي اإىل توفري فر�ض وظيفية جديدة لل�سباب اخلليجي اإىل جانب  كما �ستوفر فر�سً

�سواق اخلليجية مما يوؤدي اإىل وجود خدمات  توفري فر�ض متعددة لالختيار من ال�سلع والب�سائع املوجودة يف االأ

اأف�سل و�سلع اأرخ�ض.

العامل وب�سورة خا�سة  اأكرب �سوق يف  اأمام ال�سادرات اخلليجية على  اأن يفتح املجال  ومن �ساأن االتفاق 

اأن يتح�سن ميزانها  التي يتوقع  خرى  اإىل جانب القطاعات االأ الن�سيج والبرتوكيماويات  من منتجات قطاعي 

التجاري ل�سالح دول املجل�ض كقطاعات البرتول واملناجم وا�ستخراج املعادن، كما �سيكون التو�سع يف �سناعات 

يجابي على العمالة متمثاًل يف زيادة الطلب عليها. ثر االإ تلك القطاعات االأ

عمال وخدمات االت�ساالت، وخدمات  اأنه من املتوقع زيادة االزدهار يف اخلدمات املتعلقة بقطاع االأ كما 

الت�سييد واخلدمات البيئية واملالية وتقنية املعلومات وغريها. 

جنبية املبا�سرة اإىل دول جمل�ض التعاون  كذلك من املرجح اأن توؤدي االتفاقية اإىل ا�ستقطاب اال�ستثمارات االأ

وروبي ثاين  ع�ساء يف االحتاد االأ اخلليجي وتنويع اقت�سادياتها واحلد من اعتمادها على النفط، وتعترب الدول االأ

اأهم م�ستثمر اأجنبي يف دول جمل�ض التعاون قبل اليابان وبعد الواليات املتحدة.

وروبي ميثل  وروبي، فان اإقامة منطقة جتارة حرة بني جمل�ض التعاون اخلليجي واالحتاد االأ وعلى ال�سعيد االأ

�سافة اإىل اأن اجلانب  فائدة كربى لالحتاد ملا ميثله جمل�ض التعاون من قوة اقت�سادية و�سيا�سية وع�سكرية باالإ

وروبي �سوف ي�ستفيد باعتبار اأن النفط ي�سكل نحو 70% من �سادرات دول جمل�ض التعاون اخلليجي. االأ

تطوير التعاون والعمل امل�سرتك

التجارة احلرة بني  اتفاقية  التي �سوف تولدها  التعاون والعمل امل�سرتك  وبينت الدرا�سة جماالت تطوير 

اجلانبني واأهمها:

�لقطاع �ل�ضناعي:

�سافة اإىل قطاع البرتول هي القطاعات  كرث قطاعات الرابحة يف دول املجل�ض باالإ تتوقع الدرا�سة اأن تكون االأ

التي تتميز بكثافة العمالة كقطاع املالب�ض والن�سيج، وكذلك القطاعات ذات اال�ستخدام الكثيف للطاقة واحلاجة 

وروبي فان االتفاقية �ستنعك�ض  اإىل العمالة املدربة كالبرتوكيماويات وال�سناعات املعدنية، اأما بالن�سبة لالحتاد االأ

ب�سورة اأ�سا�سية على القطاعات غري البرتوكيماوية. 

�ضوق �لعمل:

اإن اأي تو�سع متوقع يف ال�سناعات البرتوكيماوية �سيكون له اأثر اإيجابي على العمالة الوطنية حيث اإن هذا القطاع 

خرى التي  جور املرتفعة يف دول املجل�ض. وين�سحب ذلك ب�سورة عامة على القطاعات االأ يقع �سمن القطاعات ذات االأ

يتوقع حت�سن ميزانها التجاري ل�سالح دول املجل�ض كقطاعات البرتول واملناجم وا�ستخراج املعادن، وعلى دول املجل�ض 

اأن تبذل جهودها لتهيئة املواطنني للعمل يف تلك القطاعات من خالل برامج التعليم والتدريب املنا�سبة. 

كما يتوقع زيادة الطلب على العمالة الوطنية يف قطاعات اخلدمات املرتبطة بزيادة واردات دول املجل�ض 

وروبي خا�سة يف الوظائف التي تتطلب مهارة متو�سطة.   من االحتاد االأ

امل�سادر :

وروبي. قاعدة البيانات واالإح�سائيات يف موقع االحتاد االأ

قاعدة البيانات واالإح�سائيات والتقارير يف موقع جمل�ض التعاون اخلليجي.

وروبي حول تقييم التاأثري التجاري الدائم التفاقية التجارة احلرة. درا�سة االحتاد االأ
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محاوالت لرأب 
الصدع

األمن الغذائي

ارتفعت كلفة السلع االستهالكية 
ال����زراع����ي����ة يف ال���ع���ال���م, وب����ات����ت ت��ن��ذر 
تضافر  ظ��ل  يف  حميدة  غير  بعواقب 
تغير املناخ مع هذا االرتفاع وما ترتب 

على ذلك من ازدياد رقعة الفقر.
مارتن  ووي��ل  إيفانيتش  م���اروس 
ال����ب����اح����ث����ان مب���ع���ه���د م����ون����ا س��ي��ن��غ 
والعامالن يف  للتنمية يف سريالنكا 
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي تنبها إل��ى 

خطورة األمر، فأجريا دراسة متكاملة 
توصال من خاللها إلى بعض النتائج 
التي ميكن أن تفيد يف احل��ل خاصة 

يف بلدان العالم النامي.

أسواق عالمية

اال�ستهالكية  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

الزراعية الرئي�سية ب�سدة، وال تزال رغم اأن 

االنخفا�سات احلديثة العهد اأعلى بكثري من 

خريين. ويلمح  متو�سط م�ستويات العقدين االأ

قبيل  من  عوامل  اأن  اإىل  املحللني  من  الكثري 

الوقود  ن��ت��اج  الإ ال��غ��ذاء  على  اجلديد  الطلب 

�سعار، و�سيكون  احليوي �ستبقي على ارتفاع االأ

واأ�سباه  للفقراء  �سيئة  اأن��ب��اء  مبثابة  ذل��ك 

جًدا  كبرية  ح�سة  ينفقون  الذين  الفقراء 

وت�سري  الرئي�سية.  غذية  االأ على  دخولهم  من 
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2005والربع  عام  بني  فيما  غذية  االأ اأ�سعار  زيادة  اأن  اإىل  الدويل  النقد  �سندوق  تقديرات 

مع  حتى  ن�سمة،  مليون   100 من  باأكرث  الفقراء  عدد  رفعت   2008 عام  من  ول  االأ

ال�سرف  الباعة  من  يعتربون  الذين  الفقراء  لبع�ض  العامة  احلظوظ  حت�سن 

غذية. لالأ

والعجز  املرتفعة  غذية  االأ اأ�سعار  اإن  وامل�سوؤولني  املحللني  بع�ض  ويقول 

قل جزئًيا - يف حترير  يف بع�ض البلدان الفقرية لهما جذورهما - على االأ

على  البلدان  �سجع  والذي  الزراعية،  املنتجات  يف  العاملية  التجارة 

نتاج املحلي من  على قيمة حمل االإ اإحالل حما�سيل الت�سدير االأ

�سا�سية. هل ينبغي للحكومات، بغية حت�سني  املواد الغذائية االأ

من الغذائي - وكفالة تغذية �سعب البلد - اأن تتبع �سيا�سات  االأ

ال�سلع  م��ن  املحلي  ن��ت��اج  االإ لت�سجيع  جت��اري��ة  وغ��ري  جت��اري��ة 

اال�ستهالكية الرئي�سية وزيادة االكتفاء الذاتي؟

من الغذائي  ويعتقد اأمارتيا �سني الفائز بجائزة نوبل باأن االأ

من الغذائي ال يحدده اأين  واالكتفاء الذاتي لي�سا متماثلني. فاالأ

و�سيلة  فراد  لالأ كان  اإن  ما  يحدده  واإمنا  الغذاء،  ينتج 

للح�سول عليه اأم ال، وقد تبني لدرا�سته للمجاعات 

من الغذائي  الكربى يف القرن الع�سرين اأن انعدام االأ

هناك  تكون  عندما  حتى  يحدث  اأن  ميكن  احل��اد 

اأن  اإىل  اأ�سار  كما  البالد.  يف  متاحة  وفرية  اأغذية 

من بال�سماح بالواردات  اأن تعزز االأ بو�سع ال�سلطات 

�سعار بخالف ذلك. غذية عندما قد ترتفع االأ من االأ

من الغذائي ب�سيا�سة التجارة - املحلية  ويتاأثر االأ

اإمنا هي  والعاملية على حد �سواء، و�سيا�سات التجارة 

نوع واحد فح�سب من التدابري التي توؤثر على �سبل 

العامل  اإن  وحيث  غ��ذي��ة.  االأ على  الفقراء  ح�سول 

يحاول اإحياء مفاو�سات التجارة لتخفي�ض حواجز 

الغذائي  من  االأ يف  نبحث  فاإننا  العاملية،  التجارة 

والطويل  الق�سري  جلني  االأ يف  النامية  البلدان  يف 

و�سالته ب�سيا�سة التجارة.

املدى الق�سري

بتي�سري  املتعلقة  املوؤقتة  للم�ساكل  حتى  ميكن 

احل�سول على الغذاء اأن تهدد الفقراء ب�سكل خطري، 

والذين لديهم القليل مما ميكنهم التفكري يف توفريه 

اأ�سعار  ترتفع  غذية عندما  االأ النفقات على غري  من 

اإىل  حيان  االأ من  كثري  يف  يفتقرون  والذين  غذية،  االأ

االئتمان مبا ميكنهم  على  �سبل احل�سول  اأو  مدخرات 

مع  التعامل  بغية  احلكومات،  ول��دى  زم���ة،  االأ عبور  من 

القريب،  ج��ل  االأ يف  غذية  االأ على  احل�سول  تي�سري  م�ساكل 

ثالثة نهج عامة متاحة: توفري �سكبات اأمان اجتماعي، والتدخل 

مدادات بوا�سطة االحتفاظ  غذية، وكفالة االإ لتخفي�ض اأ�سعار االأ

مبخزونات.

مان االجتماعي، مثل توفري  وميكن توجيه نهج �سبكات االأ

ناحية  للفقراء، من  مالية  اأو حتويالت  معونات غذائية طارئة 

�سبكات  فاإن  لذلك،  ونتيجة  احتياًجا.  �سد  االأ اإىل من هم  املبداأ- 

مان لها اآثار جانبية اأقل من اآثار ال�سيا�سات التي ت�سفر عن تخفي�ض  االأ
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�سعار بالن�سبة للجميع. وف�ساًل عن ذلك، ميكن  االأ

امل�ساكل  كانت  �سواء  ت�ساعد  اأن  م��ان  االأ ل�سبكات 

اأم ال.  غذية  االأ اأ�سعار  قد جنمت عن تغيريات يف 

اإىل  ت�سعى  التي  ال�سيا�سات  فاإن  النقي�ض،  وعلى 

غذية كثرًيا ما تكون غري فعالة  تخفي�ض اأ�سعار االأ

من الغذائي، مثل  يف معاجلة الكثري من م�ساكل االأ

الزراعة   œن��ا يف  انخفا�سات  عن  الناجتة  تلك 

مبعثها اجلفاف على �سبيل املثال.

بتخفي�ض  اخل��ا���س��ة  ال�سيا�سات  واإج�����راءات 

على  �سرائب  فر�ض  مثل  املحلية-  غذية  االأ اأ�سعار 

ال�سادرات اأو تخفي�ض ر�سوم اال�سترياد اجلمركية- 

دارية. فعندما ارتفعت  ي�سهل تنفيذها من الناحية االإ

 2007 ع��ام  اأواخ���ر  يف  �سا�سية  االأ غ��ذي��ة  االأ اأ�سعار 

45% من البلدان النامية  2008 خف�ض  واأوائل عام 

�سرائب  من  و/اأو  اجلمركية  ر�سومها  من  تقريًبا 

غذية، يف حني فر�ض زهاء %30  اال�ستهالك على االأ

قيوًدا  فر�ست  اأو  ال�سادرات  على  �سرائب  منها 

غذية، ولكن من املمكن اأن  اأخرى على �سادرات االأ

فمثاًل  مق�سودة،  غري  عواقب  النهج  لذلك  يكون 

رز  ت�سفر قيود الت�سدير التي تخف�ض من اأ�سعار االأ

الطلب  وزي��ادة  نتاج  االإ انخفا�ض  عن  ا  اأي�سً املحلية 

ال�سرر  يلحق  م��ا  وه��و  عجز،  فيه  يوجد  وق��ت  يف 

منافع  ويوفر  رز،  االأ يبيعون  الذين  الفقراء  بالزراع 

للم�ستهلكني الذين هم اأعلى بكثري من خط الفقر.

عزل  اإىل  ت�سعى  التي  ال�سيا�سات  متيل  كما 

اأ�سعار  يف  التغيريات  عن  املحلية  غذية  االأ اأ�سواق 

�سعار  االأ زيادة  نريان  اإذكاء  اإىل  العاملية  �سواق  االأ

التي حتاول اإخمادها. وقد اأ�سهم فر�ض قيود على 

الرئي�سية  امل�سدرة  اجلهات  قبل  من  ال�سادرات 

�سعار العاملية خالل  يف حدوث زيادات حادة يف االأ

هذه الفرتة، وميكن اأن ت�ساعد اإزالة هذه القيود اأو 

�سعار العاملية.  تخفي�سها يف تقليل ال�سغوط على االأ

فمثاًل، عندما اأعلنت اأوكرانيا اأنها �ستخفف قيود 

الت�سدير فيها يف ني�سان/ اأبريل 2008، انخف�ست 

اأ�سعار القمح فوًرا بن�سبة %18.

وميكن ا�ستخدام املخزونات العمومية ملواجهة 

ولكنها  جل،  االأ الق�سرية  الغذائي  من  االأ حتديات 

وثمة  �سعبة.  اإدارة  ق�سايا  على  وتنطوي  مكلفة 

املطلوبة  ر���س��دة  االأ كمية  حول  متف�ض  تيقن  عدم 

ف���راج عنه  وال��ق��در ال��ذي يتعني االإ

يف اأي مرحلة. وعالوة على 

تكون  اأن  ذلك، ميكن 

اإدارة  ���س��ي��ا���س��ات 

ر�سدة مثرية  االأ

اإذا  للقالقل 

م���ا ح��اول��ت 

احلكومات، 

ك��م��ا ح��دث 

تو�سعها،  اأو  ر���س��دة،  االأ تخلق  اأن   ،2008 عام  يف 

هم من  واالأ غذية مرتفعة،  االأ اأ�سعار  تكون  عندما 

غ��ذي��ة امل��وج��ودة يف خمازن  ذل��ك، اأن اأر���س��دة االأ

م��ن  االأ لكفالة  ذاتها  حد  يف  كافية  لي�ست  القمح 

العمومية  ر�سدة  االأ ا�ستخدمت  و�سواء  الغذائي. 

من الغذائي هو  اأم ال، فاإن العامل الرئي�سي يف االأ

كفالة ح�سول الفقراء على الغذاء.

جل الطويل الأ

م���ن  االأ يف  امل�����س��ت��دام��ة  التح�سينات  ت��ت��وق��ف 

القدرة  اإىل حد كبري على  مد  االأ الطويل  الغذائي 

ع��ل��ى اإح�����داث زي�����ادات م�����س��ت��دام��ة يف ال��دخ��ول 

التي  التنمية  و���س��ي��ا���س��ات  ل��ل��ف��ق��راء.  احلقيقية 

لتحقيق  �سرورية  الفقراء  اأ�سول  اإنتاجية  ترفع 

اأن  وميكن  ال��دخ��ول.  يف  امل�ستدامة  ال��زي��ادة  ه��ذه 

يف  ���س��ا���ض  االأ العري�ض  ال��ت��ج��ارة  حت��ري��ر  ي�ساعد 

كفالة  بوا�سطة  والدخول  نتاجية  االإ زيادة 

ن�سطة  االأ اإىل  اال�ستثمارات  توجيه 

ال�سحيحة والنهو�ض بالتغيري 

يجب  ولكن  التكنولوجي. 

حت��ري��ر  ي��ت��م��ا���س��ى  اأن 

�سيا�سات  مع  التجارة 

من  ب��دًءا   - التنمية 

قانوين  اإط��ار  توفري 

وم��وا���س��ل��ة  واف، 

أسواق عالمية

ف���راج عنه  وال��ق��در ال��ذي يتعني االإ

يف اأي مرحلة. وعالوة على 

تكون  اأن  ذلك، ميكن 

اإدارة  ���س��ي��ا���س��ات 

ر�سدة مثرية  االأ

اإذا  للقالقل 

م���ا ح��اول��ت 

احلكومات، 

ك��م��ا ح��دث 

كفالة  بوا�سطة  والدخول  نتاجية  االإ زيادة 

ن�سطة  االأ اإىل  اال�ستثمارات  توجيه 

ال�سحيحة والنهو�ض بالتغيري 

يجب  ولكن  التكنولوجي. 
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يف  اال�ستثمارات  خالل  من  العمل 

ال�سلع العامة، مثل البحث والتطوير 

���س��ا���س��ي��ة  وال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة، وال��ب��ن��ي��ة االأ

مل�ساعدة  �سا�سية  االأ م���ان  االأ و�سبكات  والتعليم، 

وال  ال�سدمات.  من  ب��الء  االإ على  الفقرية  �سر  االأ

الريفي  والتطوير  البحث  يف  لال�ستثمار  اأن  يبدو 

اخل�سو�ض  وج��ه  على  فقط  اأعلى  عائد  معدالت 

املزارعني  عوائد  زي��ادة  اإمكانية  ا  اأي�سً له  واإمن��ا 

�سعار بالن�سبة  يف الوقت الذي يخف�ض فيه من االأ

للم�ستهلكني.

ومن املمكن اأن يتوقع عادة اأن يخف�ض حترير 

اإال  املحلية،  ���س��ع��ار  االأ للتجارة  ف���رادى  ال��ب��ل��دان 

تخفي�سات  على  ج���راءات  االإ تلك  تنطوي  حينما 

واآثار  ال��واردات.  اأو دعوم  ال�سادرات  يف �سرائب 

التجارة  حت��ري��ر 

ال����ع����امل����ي����ة اأك�����رث 

الكيفية  تعقيًدا، وتتوقف 

على  فرادى  البلدان  بها  تتاأثر  التي 

العاملية  �سعار  االأ زي��ادة  املعار�سة-  عوامل  ت��وازن 

وتخفي�ض يف حواجز التجارة اخلا�سة بالبلد.

ومن الناحية التاريخية، كانت البلدان النامية 

تفر�ض �سرائب على قطاعاتها الزراعية لكي تفيد 

القطاعات احل�سرية- فر�ض �سرائب على ال�سلع 

بقاء  القابلة للت�سدير ب�سكل اأ�سد من الواردات لالإ

�سعار منخف�سة. غري اأن هذا النمط تبدل  على االأ

حديث  مل�سروع  وفًقا  املا�سية،  �سنة  اخلم�سني  يف 

ال����واردات  ف��ق��د دع��م��ت  ال����دويل.  للبنك  ال��ع��ه��د 

جًدا  قليل  ب�سكل  املحلية  املنتجات  تناف�ض  التي 

مبتو�سط  حالًيا  تتمتع  ولكنها  اخلم�سينيات،  يف 

خ��رى،  االأ الناحية  ومن  تقريًبا.   %30 يبلغ  حماية 

كونها  م��ن  للت�سدير  القابلة  املنتجات  انتقلت 

قريبة  باأ�سعار  البيع  اإىل  بقوة  لل�سرائب  خا�سعة 

�سكوًكا  النتيجة  هذه  وتثري  العاملية،  �سعار  االأ من 

غذية  ج�سيمة ب�ساأن املزاعم القائلة باأن حترير االأ

من  �سا�سية يف البلدان النامية �سبب م�ساكل االأ االأ

�سا�سية  االأ ال�سلع  تلك  فحماية  الراهنة-  الغذائي 

يف ازياد ولي�ض يف تناق�ض.

هل �سيكون يف اإ�سالحات التجارة العاملية نفع؟

وحيث اإن من املتوقع اأن يرفع اإ�سالح التجارة 

غذية العاملية، وحيث اإن اأ�سعار  العاملية من اأ�سعار االأ

على ميكن اأن تزيد من الفقر  �سا�سية االأ غذية االأ االأ

�سالح العاملي اإمكانية  يف البلدان الفقرية، فاإن لالإ
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من الغذائي بالن�سبة للفقراء يف البلدان  تقليل االأ

على  اجلمركية  الر�سوم  تخفي�ض  اإن  النامية. 

نطاق العامل يحفز الطلب على ال�سلع اال�ستهالكية 

يحفز  ث��م  وم��ن  العاملية،  ���س��واق  االأ يف  الرئي�سية 

�ساأن  من  اأن  الدرا�سات  معظم  وتقدير  اأ�سعارها، 

�سعار  اإ�سالح التجارة الزراعية العاملية اأن يرفع االأ

للتغريات  بالن�سبة  جًدا  متوا�سعة  مببالغ  العاملية 

خرية - بني 2 و7 باملائة  امل�ساهدة يف ال�سنوات االأ

�سا�سية، ولذا فاإن �سوؤااًل  غذية االأ بالن�سبة ملعظم االأ

رئي�سًيا يواجه البلدان النامية هو ما اإن كانت اآثار 

�سعار الناجمة عن تخفي�سها لر�سومها  انخفا�ض االأ

�سعار الناجمة  اجلمركية �ستفوق اآثار الزيادة يف االأ

على. �سعار العاملية االأ عن االأ

وقد وجد ال�سندوق اأنه بتطبيق منوذج حتليل 

الباحث هريتيل  ا�ستخدمه  الذي  العاملية  التجارة 

ال��واردات  اأ�سعار  يف  االنخفا�سات  اأن  واآخ���رون، 

�سعار  الناجمة عن التحرير الكامل �ستفوق اآثار االأ

قيمته  عام  انخفا�ض  عن  وت�سفر  على،  االأ العاملية 

غذية يف البلدان  اأ�سعار االأ نقطة مئوية واحدة يف 

النامية. وهذا �سبب رئي�سي وراء ما وجده هريتيل 

للمنتجات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ح��ري��ر  اأن  م��ن  وزم�����الوؤه 

الزراعية التي تغطيها منظمة التجارة العاملية من 

بلًدا   15 من  بلًدا   14 يف  الفقر  يخف�ض  اأن  �ساأنه 

متت درا�ستها.

حجية اأجزاء الأ

ميكن اأن ي�ساعد اإ�سالح التجارة الزراعية يف 

بتقليل  الغذائي  من  االأ النامية يف حت�سني  البلدان 

اأمن  زي��ادة  ثم  ومن  الفقراء،  على  الغذاء  تكلفة 

�سبل ح�سولهم على الغذاء والتحرير العاملي اأكرث 

�سعار  نه ي�سفر عن زيادات يف االأ تعقيًدا يف اآثاره، الأ

على  الطلب  يف  للزيادة  انعكا�ض  وه��و  العاملية- 

وي�سري  الت�سدير  دعوم  واإلغاء  العاملية  ال��واردات 

العاملية  التجارة  اإ�سالح  �ساأن  اأن من  اإىل  حتليلنا 

�سا�سية  غذية االأ اأن يخف�ض، يف املتو�سط، اأ�سعار االأ

ا طفيًفا يف البلدان الفقرية، ومن ثم ي�سهم  تخفي�سً

يف انخفا�ض �سغري يف الفقر العاملي.

واملحافظة  مفتوح  جت��ارة  نظام  حتقيق  اإن 

من  االأ لتحقيق  بكاف  لي�ض  ولكنه  مهم،  اأمر  عليه 

حترير  ي�سطحب  اأن  م��ر  االأ ويقت�سي  الغذائي.  

مان  جل الق�سري بربامج ل�سبكات االأ التجارة يف االأ

من  �سدمات  من  النا�ض  اأفقر  حتمي  االجتماعي 

اأ�سعار  على يف  االأ الناجمة عن االرتفاع  قبيل تلك 

جل  احلبوب الدولية، ويكمن العامل الرئي�سي يف االأ

نتاجية الذي ي�سفر عن رفع  الطويل يف حت�سني االإ

�سر الفقرية. دخول االأ

ñت¨ري املنا

كما يرى ال�سندوق اأن تغري املناخ �سيكون له 

من الغذائي من خالل  ا تاأثري �سلبي مرتفع على االأ اأي�سً

القطاع الزراعي.

�سا�سي واأن ن�سبة كبرية من  رز هو الغذاء االأ وبالنظر اإىل اأن االأ

رز، فاإن تدابري التكيف �سرورية حلماية  ال�سكان تعتمد على زراعة االأ

من الغذائي الوطني، وحماية م�سدر الرزق، وتقليل خماطر ت�سرر فقراء  االأ

الريف يف املنطقة اجلافة. وثانًيا، فاإن تاأثريات تغيري املناخ املختلفة على الزراع 

ن�ساف  واالإ الدخل،  توزيع  على  تداعيات  لها  غنياء  االأ را�سي  االأ واأ�سحاب  الفقراء 
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ا. وثالًثا، تعترب حتركات ال�سكان من املناطق اجلافة  مر اأن تعالج اأي�سً يقت�سي االأ

اإىل الرطبة خ�طًرا حمتماًل يتعني على �سناع ال�سيا�سات اأن يعاجلوه.

اأن  فمع  متفائلة،  باإ�سارة  كالمه  ينهي  اأن  للمرء  ميكن  ذل��ك،  عن  ورغًما 

امل�ستدامة م�سكلتان معقدتان ومرتابطتان تخلقان حتدًيا  والتنمية  املناخ  تغري 

اخلا�سة  اال�ستجابة  تدابري  اإدراج  بوا�سطة  مًعا  حلهما  ميكن  فاإنه  للب�سرية، 

التنمية  ال�سرتاتيجيات  عر�ض  االأ الرئي�سي  العنوان  حتت  والتخفيف  بالتكيف 

وىل  االأ اخلطوة  اتخاذ  من  ميكننا  مبا  بالفعل  يكفي  ما  نعرف  اإننا  امل�ستدامة. 

اأكرث  م�ستقبل  يوؤذن مب�ستهل  ا�ستدامة- مبا  اأكرث  التنمية  �سوب جعل  مبا�سرة 

اأماًنا واإ�سراًقا.
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النمور اآلسيوية 
تفقد عرشها

حتت مظلة حرب العمالت املستعرة باتت الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا كلها يف جهة 
والقوى االقتصادية اآلسيوية الصاعدة بقوة يف اجلهة املقابلة، بعد أن  أصبحت أسعار الصرف 
سالًحا سياسًيا لتقويض االقتصادات األخرى ودعم شركات التصدير الوطنية، ما ميثل خطًرا 

محدًقا وبالغ األثر على االنتعاش العاملي.

حرب العمالت .. 

كتبت – أماني فالح 

قضية العدد

مر ميكن تلخي�سه يف: بذل حماوالت  تو�سح الباحثة االقت�سادية اأميمه الذكي  مفهوم حرب العمالت بقولها اإن االأ

نَّ من �ساأن ذلك جع�ل �سادرات الدول�ة اأرخ�ض �سع�ًرا،  فينمو  م�ستمرة من دولة ما لتخفي�ض عملتها يف ال�سوق العاملي، الأ

اقت�سادها ب�سرعة، وتتمكن من اإحلاق الهزمية بالقدرة التناف�سية لالقت�ساديات املناف�سة يف ال�سوق العاملية، م�سرية اإىل 

مريكية ثم اليابان  اأن هذه احلرب تدور رحاها بني عدة دول اقت�سادية رئي�سة يف العامل هي ال�سني والواليات املتحدة االأ

وكوريا والربازيل، وقد ن�سبت من حتت رماد امل�سكالت االقت�سادية املحلية لكّل دولة، مثل البطال�ة واملديونيات الكبرية 

زمة املالية العاملية، ال�سيما بني اأمريكا وغريها من الدول ال�ساعدة اقت�ساديا  والتفاوت الكبري يف �سرعة التعايف من االأ

ب�سرعة مذهلة ب�سبب العوملة.

ا اأن ت�سعى بع�ض الدول اإىل احليلولة دون ارتفاع �سقف عملتها مثل �سوي�سرا التي اأنفق��ت  ويف تلك احلرب يحدث اأي�سً

وربي  اأكرث من 100 مليار دوالر لتوقف ا�ستمرار ارتفاع �سعر �سرف عملتها الفرنك ال�سوي�سري، كما اأنَّ دول االحتاد االأ

ع�داء الذين تواجهه�م اأمريكا يف هذه احلرب خط�ورة، حيث  م�ر، ورمبا لذلك باتت ال�سني اأ�س�د االأ جته��د لفعل نف�ض االأ

الزال�ت ت�سر على اإبقاء عملتها )اليوان ال�سيني(  منخف�س�ة ل�سمان زيادة �سادراتها للعامل، ولتوظيف العمال�ة ال�سينية، 

ولرفع التكلفة االقت�سادية على املواطن ال�سيني بالن�سبة للب�سائع امل�ستوردة، اأما خطورة احلرب على الواليات املتحدة 

نها مبثابة االإعالن عن بداية النهاية العتبار الدوالر عملة احتياط ا�سرتاتيجي يف االقت�ساد العاملي. مريكية فالأ االأ
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مم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد( حذر من اأن  وتقول الذكي اإن موؤمتر االأ

اخلطر املتنامي لن�سوب حرب عمالت ي�سكل تهديًدا النتعا�ض اال�ستثمارات العاملية، 

ويف هذا ال�سياق قال جيم�ض زان، مدير �سعبة اال�ستثمار وامل�سروعات يف »اأونكتاد«: 

»اإن نزاعات الدول ب�ساأن �سعر �سرف العملة تزيد من حالة عدم اليقني التي تدفع 

خرية  االأ ونة  االآ »راأينا يف  واأ�ساف:  اال�ستثمار يف اخلارج«  حجام عن  لالإ ال�سركات 

تقلبات كبرية لعمالت رئي�سية. هناك احتمال لن�سوب حرب عمالت«.

هو  التناف�سية  ال��ق��درة  لتعزيز  العملة  �سعر  خف�ض  اأن  اإىل  ال��ذك��ي  وت��ذه��ب 

ذلك  يجتذب  اأن  ميكن  اإذ  باال�ستثمار،  يتعلق  ما  يف  حدين  ذو  �سالح  حقيقته  يف 

�سول رخي�سة وتعزيز قدرة ال�سادرات  التدفقات اال�ستثمارية على الدول بجعل االأ

وحداتها  من  ال�سركات  اأرب��اح  قيمة  من  ا  اأي�سً يخف�ض  قد  لكنه  املناف�سة،  على 

لل�سركات  بالن�سبة  ال��دول  تلك  يف  اال�ستثمار  جاذبية  من  �سيقلل  مما  جنبية،  االأ

متعددة اجلن�سيات.

النمو الوهمي 

تدفق  اإج��م��ايل  تراجع  ال�سليمان  عاليه  املالية  اخلبرية  تر�سد  جانبها  من 

جنبية املبا�سرة نحو 25 يف املائة يف الربع الثاين من العام احلايل  اال�ستثمارات االأ

م�ستواها  املائة عن  15 يف  ونحو  وىل،  االأ الثالثة  �سهر  االأ م�ستوياتها يف  اإىل  قيا�ًسا 

قبل عام. 

جنبي املبا�سر - وهي م�سدر  ن توقف تدفقات اال�ستثمار االأ وتقول اإنه يتوقع االآ

العام،  هذا  دوالر  تريليون   1.12 عند   - النامية  الدول  من  لكثري  للتمويل  رئي�سي 

بتغيري طفيف عن م�ستواها البالغ 1.11 تريليون دوالر عام 2009، لكن 40 يف املائة 

 -  2005 واأقل من متو�سط   ،2007 تريليون دوالر يف   2.1 البالغة  اأقل من ذروتها 

2007 بن�سبة 25 يف املائة، لذا فاإن التناف�ض على تخفي�ض �سعر �سرف العمالت قد 

�سول يف االقت�سادات النا�سئة، و�سيحد  يوؤدي اإىل خلق �سغوط ت�سخمية يف اأ�سعار االأ

– حجم ال�سادرات دون فائدة  – ظاهرًيا فقط  النمو االقت�سادي، و�سيزيد  من 

حقيقية تنعك�ض يف حت�سن النمو االقت�سادي. 

وتقول عاليه اإن دومينيك �سرتاو�ض املدير العام ل�سندوق النقد الدويل حذر يف 

وقت �سابق من ا�ستخدام حكومات دول العامل اأ�سعار �سرف عمالتها حلل م�سكالتها 

املحلية، موؤكًدا اأن »حرب العمالت« لن تكون اأبًدا يف �سالح االقت�ساد العاملي، كما 

حذر جمدًدا من تناق�ض الرغبة يف التعاون الدويل من جانب بع�ض الدول، حيث 

اأكد اأنه ال يوجد حلول وطنية اأو حملية مل�سكالت االقت�ساد العاملية التي حتتاج اإىل 

ال�سرف  اأ�سعار  ا�ستخدام  اإن  قائاًل  الواحد،  القطر  م�ستوى  يتجاوز  مو�سع  تعاون 

الت�سدير  �سركات  ودعم  خرى،  االأ االقت�سادات  لتقوي�ض  �سيا�سي  ك�سالح 

الوطنية �سيمثل خطًرا بالًغا جًدا على االنتعا�ض العاملي، ولذلك فاإنه يتعني 

التدفقات  الحتواء  خطوات  اتخاذ  تدر�ض  اأن  النا�سئة  االقت�سادات  على 

�سول، واإن كان �سندوق  املالية التي قد ت�سبب �سعود العمالت وفقاعات االأ

النقد الدويل نف�سه و�سف هذه اخلطوات باأنها غري مرغوب فيها. 

راأ�ض  قيود  ب�ساأن  ياأتي  النظر  وجهات  يف  االختالف  اأن  عاليه  وترى 

ب�ساأن  واملتقدمة  النا�سئة  االقت�سادات  بني  التوتر  تنامي  ظل  يف  امل��ال 

اأ�سعار ال�سرف، الفتة اإىل اأن القلق ي�ساور القادة الغربيني من اأن جهود 

�سعاف عمالتها قد تقو�ض االنتعا�ض االقت�سادي  االقت�سادات النا�سئة الإ

التدفقات  تدعم  الغنية  ال��دول  يف  جًدا  املتدنية  الفائدة  فاأ�سعار  اله�ض، 

يف  ت�سخًما  وي�سبب  عمالتها،  يرفع  ما  اأ�سواقها،  اإىل  ال�سخمة  النقدية 

�سهم والعقارات واأ�سول اأخرى.  اأ�سعار االأ

فيه  تريد  ال��ذي  الوقت  تتعاظم يف  العملة  ح��رب  ن��ذر  اأن  ت��رى  وه��ي 

مل�ساعدة  �سعيفة  اأ�سعار �سرف عمالتها  اإبقاء  الكربى  ال�سناعية  الدول 

اأو تخطط  تاأخذ  بينما  تواجه �سعوبات،  التي  الوطنية  الت�سدير  �سركات 

لتحجيم  خلطوات  اجلنوبية  وكوريا  الربازيل  مثل  النا�سئة  االقت�سادات 

التدفقات الراأ�سمالية. 

املعار�سون للحرب

خالًفا ملا �سبق تركن الكاتبة االقت�سادية لطيفه ال�سهلي اإىل جانب 

مر ال يعدو كونه م�سكلة  من ال يرون يف ما يحدث حرًبا من اأي نوع، واأن االأ

وزير  بت�سريحات  ذلك  على  وت�ستدل  ي��ام،  االأ مب��رور  �ستحل  اقت�سادية 

املالية الرو�سي الك�سي كودرين التي اأكد من خاللها اأن العامل لن ي�سهد 

زمنًيا،  حمدودة  العمالت  باأ�سعار  التحكم  اإمكانيات  ن  الأ عمالت،  حرب 

ولذا لي�ست هناك م�سوغات للظن باأن ت�سعري العمالت �سيلعب دوًرا رئي�سًيا 

يف ال�سراع التناف�سي.

ال�سباق يف  بدء  فكرة  تغريها  البلدان  بع�ض  اأن  فكرة  اأن  ال�سهلي  وترى 

جمال تخفي�ض اأ�سعار العمالت �سحيحة، وذلك بغية زيادة قدرة �سادراتها 

على املناف�سة، مما قد يوؤدي اإىل عواقب خطرية جًدا.. فمثاًل، ياأتي تخفي�ض 

�سعر عملة بلد ما قيا�ًسا اإىل اأ�سعار عمالت �سركائه التجاريني مبنافع حمددة 

عضو بمجلس املركزي األوروبي:

ليس هناك حرب عمالت
قال خو�سيه مانويل جونزالي�ض بارامو ع�سو جمل�ض البنك املركزي 

�سواق النا�سئة  وروبي اإنه لي�ض هناك حرب عمالت دولية، وحث االأ االأ

مثل ال�سني على انتهاج اأ�سلوب اأكرث مرونة فيما يتعلق بالعملة.

وقال يف حديث مع حمطة تلفزيون اإ�سبانية »اأعتقد اأن فكرة حرب 

عمالت فكرة موؤ�سفة ولي�ض هناك حرب عمالت... هناك حوار دائم 

بني ال�سلطات يف الدول الرئي�سية يف العامل �سواء النا�سئة اأو املتقدمة«، 

لالقت�ساد  احلقيقية  �سا�سيات  االأ تعك�ض  اأن  يجب  العمالت  اإن  وقال 

ويجب عدم التالعب بها..
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اأ�سعار  بتخفي�ض  يقومون  و�سوف  ي��دي  االأ مكتويف  يبقوا  لن  �سركاءه  لكن  موؤقًتا، 

عمالتهم الوطنية، وبالنتيجة لن يح�سل اأي منهم على منفعة تذكر بينما �ستزداد 

�سواق املالية واالقت�ساد العاملي ككل. خطورة الهزات والتقلبات يف االأ

لكن الواليات املتحدة ال تثق بعقل املحيطني بها وتن�سح جميع البلدان بعناد 

خ�ض  مر الذي تلوم عليه ال�سني باالأ بعدم التدخل يف عملية ت�سعري العمالت، االأ

مريكان دون منو �سعر اليوان حتى يتمتع امل�سدرون  نها حتول ا�سطناعًيا براأي االأ الأ

ال�سينيون بامتيازات واأف�سليات.

الواليات  بني  امل��ايل  النزاع  يف  ي��رون  ال  راأيها  اأ�سحاب  اإن  ال�سهلي  وتقول 

اأن  طبيعًيا  كونه  عاملية،  عمالت  حرب  اق��رتاب  على  يدل  ما  وال�سني  املتحدة 

تاأثري ال�سلطات ال�سينية ال�سديد على عالقات البلد اخلارجية وعلى اقت�سادها 

ي�سبب عدم توازن معني بني اأ�سعار العمالت، لكن تاأثريها يف هذا املجال ال ينعك�ض 

ال�سوق، وبالتايل ال يعني ال�سراع بني الدوالر  القائمة يف  عموًما على العالقات 

واليوان ن�سوب حرب عاملية.

زمة  ما وراء الأ

راء املتناحرة ال�سابقة ميكننا العودة اإىل الوراء قلياًل لرى  بعيدا عن االآ

رجح عندما خرج كتاب بعنوان  االأ براأ�سها منذ عامني على  اأطلت  زمة  االأ اأن 

مريكي من اأ�سل �سيني �سنوغ  حرب العمالت »zThe currency war للباحث االأ

هونغبينغ، وتعر�ض الكتاب وقتها - ومازال- اإىل هجوم من منظمات يهودية 

تزايد  من  حتذيره  ب�سبب  ال�سامية  مبعاداة  موؤلفه  تتهم  واأوروب��ي��ة  اأمريكية 

احتمال تعر�ض ما ي�سميه »املعجزة ال�سينية« االقت�سادية لالنهيار والتدمري 

مبوؤامرة تدبرها البنوك الكربى اململوكة لليهود منذ القرن التا�سع ع�سر حني 

متكنت عائلة روت�سيلد اليهودية من حتقيق مكا�سب هائلة حينذاك زادت عن 

�سعاف لو قورنت هذه الرثوة  �ستة مليارات دوالر، وهي ثروة ت�ساوي اآالف االأ

باأ�سعار القرن احلادي والع�سرين.

وقد حقق الكتاب مبيعات قيا�سية منذ �سدوره بلغت نحو مليون وربع ن�سخة 

نرتنت قد وفر الفر�سة ملاليني ال�سينيني  اإ�سافة اإىل اأن عر�سه على �سبكة االإ

عمال والبنوك  لقراءته ومن بينهم كبار رجال الدولة ال�سينية ورجال املال واالأ

وال�سناعة.

من  خماوفهم  اإىل  الكتاب  بهذا  ال�سينيني  اهتمام  �سحفية  تقارير  وتعزو 

على  اأو  حلظة  اأى  يف  االنهيار  خلطر  حاد  ب�سكل  ينمو  الذي  اقت�سادهم  يتعر�ض  اأن 

قل اأن يتعر�ض ل�سربة �سديدة م�سابهة ملا تعر�ست له اقت�ساديات دول جنوب �سرق  االأ

التي تخطت  اليابان  الت�سعينيات، ومن قبلها  الثماين يف  النمور  با�سم  املعروفة  اآ�سيا 

ق�سفتها  اأن  بعد  مادية  خ�سائر  من  بها  حلق  ما  ال�سربة  هذه  ج��راء  من  خ�سائرها 

الواليات املتحدة بالقنابل الذرية يف اأواخر احلرب العاملية الثانية.

اليهودية  العائالت  من  وحلفاءها  روت�سيلد  عائلة  كتابه  يف  هونغبينغ  واتهم 

م�ستوى  اأدنى  اإىل  مريكي  االأ ال��دوالر  ب�سعر  للنزول  الفر�سة  تتحني  باأنها  الكربى 

ما متلكه من  ثوان معدودة كل  ال�سني يف  تفقد  ما يحدث حالًيا( حتى  له )وهو 

زمة التي يتم التخطيط  احتياطي من الدوالر )األف مليار دوالر( حمذًرا من اأن االأ

لها  تعر�ض  التي  ال�سربة  من  ق�سوة  اأ�سد  �ستكون  ال�سيني  االقت�ساد  ل�سرب  لها 

�سيوي يف الت�سعينيات.  االقت�ساد االآ

ويعتقد هونغبينغ اأن ان�سحاب عائلة روت�سيلد منذ عام 2004 من نظام تثبيت �سعر 

الذهب الذي يتخذ من العا�سمة الربيطانية لندن خطري لقرب تنفيذ عملية ت�ستهدف 

وقائية  اإج��راءات  ال�سني التخاذ  لذلك دعا  ال�سيني،  قوية لالقت�ساد  توجيه �سربة 

هو  الذهب  اأن  اإىل  م�سرًيا  الدوالر  من  احتياطيها  من  كبرية  بكميات  الذهب  ب�سراء 

العامل الوحيد القادر على مواجهة اأي انهيار يف اأ�سعار العمالت.

�سهم  اأ�سعار االأ اإنه عندما ت�سل  ويقول هونغبينغ يف معر�ض حتذيره لل�سينيني، 

توافر  ب�سبب  املعقول  ال�سقف  تتخطى  مبعدالت  مفرطة  ارتفاعات  اإىل  والعقارات 

جانب ليلة واحدة فقط لتدمري  ال�سيولة املالية بكميات هائلة فاإنه يكفي للمتاآمرين االأ

اأرباًحا  ليحققوا  العقارات  و�سوق  البور�سة  من  ا�ستثماراتهم  ب�سحب  البالد  اقت�ساد 

طائلة بعد اأن يكونوا قد ت�سببوا يف خ�سائر فادحة لالقت�ساد ال�سيني.

جنبية عليها مبعدالت  موال االأ ورغم اأن ال�سني حتاول احلد من تدفق روؤو�ض االأ

تفوق املعقول، فاإن امل�سوؤولني ال�سينيني ينظرون ب�سك عميق جتاه الن�سائح الغربية 

الدول  لنهب  »اأنها و�سيلة جديدة  املايل وتعومي عملتهم اعتقاًدا منهم  بفتح نظامهم 

اأن حكومة بكني مل ت�ستطع على عك�ض ما تتخيل  اأن الكتاب يك�سف عن  اإال  النامية«. 

هذه  ت�سلل  ب�سبب  ال�سيني  ال�سوق  اإىل  املليارات  دخول  على  كامل  ب�سكل  ال�سيطرة 

املليارات من بوابة هونغ كونغ و�سينزين املتاخمة.

الو�سع  من  كبري  حد  اإىل  يقرتب  االقت�سادي  ال�سني  و�سع  اأن  الكتاب  وي��رى 

الكربى  االقت�سادية  زمة  االأ ع�سية  كونغ  هونغ  و  اآ�سيا  �سرق  لدول جنوب  االقت�سادي 

فق توؤكد اأن ال�سني بداأت تتعر�ض  اإ�سارات تلوح يف االأ 1997، م�سرًيا اإىل بوادر  لعام 

ل�سعر  املتوا�سل  الرتاجع  اأهمها  ال�ساعد  القت�سادها  مدمرة  �سربة  لب�سائر  بالفعل 

�سعار النفط الذي تتزايد حاجة ال�سني اإليه. الدوالر واالرتفاع اجلنوين الأ

وي�ستعر�ض الكتاب بعد ذلك بقدر من التف�سيل ما اأ�سماه باملوؤامرة التي اأدت اإىل 

انهيار االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق، م�سرًيا اإىل اأن تفتت هذه القوة العظمى اإىل جانب 

االنهيارات التي تعر�ست لها دول جنوب �سرق اآ�سيا و اليابان مل تكن على االإطالق وليدة 

ال�سدفة بل هي انهيارات خطط لها بعناية من قبل عائلة روت�سيلد و املتحالفني معها. 

انتقاد

ورغم العدد الكبري الذي اأورده هونغبينغ من اأدلة على اآرائه اإال اأن منتقديه يرون 

النظام  على  اليهودية  بال�سيطرة  يتعلق  فيما  املوؤامرة  نظرية  اإىل  كتابه  يف  مييل  اأنه 

اأن عائلة روت�سيلد انتهت بالفعل  اأنه مل يعد هناك �سك يف  املايل العاملي، فهو يعتقد 

من و�سع خطة ل�سرب االقت�ساد ال�سيني م�سرًيا اإىل اأن ال�سيء الذي مل يعرف بعد 

هو متى �سيتم توجيه هذه ال�سربة، وحجم اخل�سائر املتوقعة جراء هذه ال�سربة التي 

اأ�سبحت مهياأة لتنفيذها �سد االقت�ساد ال�سيني  اأن كل الظروف  يحذر الكتاب من 

والبور�سة  �سهم  االأ اأ�سعار  ارتفعت  اأن  بعد  روت�سيلد  عائلة  اإمرباطورية  يهدد  الذي 

والعقارات يف ال�سني اإىل م�ستويات غري م�سبوقة م�سرًيا اإىل اأنه مل يبق �سوى اختيار 

الوقت املنا�سب لتنفيذ ال�سربة.

اليابان ستواصل التدخل
في سوق الصرف لكبح 

التحركات المفرطة للعمالت
�ستوا�سل  اليابان  اإن  نودا  يو�سيهيكو  الياباين  املالية  وزير  قال 

اتخاذ خطوات ب�ساأن العمالت عند ال�سرورة لكبح التحركات املفرطة 

جنبي، واأ�ساف قائاًل -يف رده على �سوؤال- اإن  يف اأ�سواق ال�سرف االأ

اليابان �ستتخذ اخلطوات الالزمة ب�سرف النظر عن اجتماعات دول 

جمموعة ال�سبع اأو جمموعة الع�سرين.

-عندما  املا�سي  ال�سهر  مريكية  االأ العملة  هبوط  اإن  نودا  وقال 

�سجل الدوالر اأدنى م�ستوى له يف 15 عاًما اأمام الني- مل يكن مقابل 

ا جمموعة وا�سعة من العمالت. العملة اليابانية وحدها بل اأي�سً
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»الذهـب« 
وجهة للمستثمرين .. 

قبـل السيـدات

قاد  املاضيني، مما  العامني  السيدات خالل  املستثمرون قبل  إليه  الذهب معدن ثمني جلأ 
األسعار لالرتفاع إلى مستويات عالية لم تصل إليها منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن، 

دعونا نتعرف من خالل هذا التقرير عن هذا املعدن عن قرب.

خالل العامني املاضيني

الرياض – تداول

المجهر
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»ملحة تاريخية«

ول مرة، ولكن من الوا�سح اأن الب�سرية منذ القدم قد قدرت  ال يعرف متى اكُت�سف الذهب الأ

لهة عند بع�ض ال�سعوب، ولذا فقد حظي مبكانة  ما للذهب من قيمة، ولقد اقرتن الذهب باالآ

اإىل �سنة  تاريخ �سنعها  ث��ار على كوؤو�ض وجموهرات ذهبية، يرجع  االآ خا�سة، وقد عرث علماء 

ن(.  3500 ق.م، �سنعها اأهل احل�سارات القدمية يف اأور يف بالد ما بني النهرين )العراق االآ

اإىل الفرتة الزمنية  الفراعنة امل�سريني يرجع تاريخها  كذلك ُعرث على جموهرات يف مقابر 

لهة وكل الذهب كان للفرعون.  نف�سها. وقد اآمن قدماء امل�سريني باأن الذهب هو معدن االآ

بوفرة يف  موجوًدا  الذهب  وكان  تيجاًنا ذهبية.  امللوك  لب�ض  القدمية  زم��ان  االأ تلك  ومنذ 

اأهايل م�سيني باليونان كوؤو�ًسا ذهبية  بي�ض املتو�سط. وقد �سنع  را�سي التي حول البحر االأ االأ

ثار على مثل هذه الكوؤو�ض يف مقابر امللوك املدفونني يف  مبقاب�ض مزخرفة. وقد عرث علماء االآ

1500 ق.م  تقريًبا. وقد ا�ستخدم �سكان ال�سني، وكريت، والهند، وبالد فار�ض، )اإيران اليوم( 

حيان ُتغطى  اأ�سياء جميلة مثل ال�سحون وال�سلطانيات والكوؤو�ض. ويف بع�ض االأ الذهب ل�سنع 

مقاب�ض ال�سيوف بالذهب. 

وقات كنوًزا من  غنياء يف بع�ض االأ وقليل من اأعمال الرومان الذهبية قد بقي. وقد دفن االأ

ا من هذه الكنوز.  الذهب والف�سة يف اأزمان احلرب. ويف الزمن احلا�سر ا�ستخرج النا�ض بع�سً

غنياء منهم املجوهرات الذهبية.  وقد �سرب الرومان العمالت ولب�ض االأ

»الذهب«

79 يف  الذري  Au وعدده  بالرمز  له  الذهب هو فلز ثمني جًدا وعن�سر كيميائي يرمز 

اللون،  اأ�سفر  بالترب، وهو لني والمع  ال�سرب  قبل  الطبيعية  وي�سمى بحالته  ال��دوري،  اجلدول 

ا�ستخدم كوحدة نقد عند العديد من ال�سعوب واحل�سارات والدول، كما اأنه ي�ستخدم يف �سناعة 

نهار، اأو على  احللي واجلواهر، يوجد يف الطبيعة على هيئة حبيبات داخل ال�سخور ويف قيعان االأ

ر�ض، وغالًبا ما يوجد الذهب مع معادن اأخرى كالنحا�ض والر�سا�ض،  �سكل عروق يف باطن االأ

واكت�سفت اأكرب كتلة من الذهب يف اأ�سرتاليا عام 1896 م وكان وزنه 2.280 اأون�سة، وميتاز 

الذهب بقلة التاآكل والنعومة كما اأنه من اأكرث العنا�سر الكيميائية كثافة.

وقد وجد الذهب بكرثة عند الفراعنة فكانوا ي�سنعون منه توابيت ملوكهم وعرباتهم كما 

قنعة التي عرفتها الب�سرية فكان م�سنوًعا من الذهب النقي  اأنهم �سنعوا منه قناًعا من اأجمل االأ

للفرعون توت عنخ اأمون.

وبنك   )IMF( الدويل النقد  �سندوق  قبل  من  م�ستخدمة  نقدية  قاعدة  الذهب  ي�سكل  و 

�سنان  االأ طب  يف  ي�ستعمل  فهو  اأخ��رى  ا�ستعمالت  للذهب  اأن  كما   )BIS( ال��دويل  الت�سويات 

لكرتونيات. واالإ

اإن اخل�سائ�ض الفريدة للذهب املتمثلة يف ليونته وقابليته لل�سحب والت�سكيل، ومقاومته 

اأو الف�سة  اأخرى كالنحا�ض  غرا�ض فهو يخلط مع فلزات  للتاآكل، جعلته منا�سًبا للكثري من االأ

لياف ال�سناعية  اأو النيكل للح�سول على �سبائك اأكرث متانة، ومع البالتني يدخل يف �سنع االأ

نظًرا لكونها مقاومة جًدا لف�سل املواد الكيميائية، اإن الذهب هو املعدن املف�سل يف العديد من 

املجاالت مثل:

»يف جموهرات الزينة«

�سفر، ويتم ذلك عن  كرث ا�ستخدام الذهب يف جموهرات الزينة فيما يعرف بالذهب االأ

طريق خلط الذهب مع النحا�ض والف�سة واخلار�سني بن�سب متفاوتة ينتج عنه عيارات الذهب 

لف( اأو بالعيار ح�سب املقيا�ض  جزاء )جزء من االأ املتعددة، ويتم قيا�ض درجة نقاوة الذهب باالأ

مريكي، فمثاًل درجة النقاوة 1000 تقابل العيار 24، ودرجة النقاوة 875 تقابل العيار 21،  االأ

بينما 750 تقابل العيار 18، وعموًما فاإن اللون مييل اإىل ال�سحوب كلما مت اإنقا�ض رقم العيار اأي 

بي�ض فهو ذهب ممزوج بالق�سدير اأو البالديوم  نق�ست كمية الذهب يف ال�سبيكة. اأما الذهب االأ

طقم املجوهرات. بي�ض عادة الأ بي�ض وي�ستخدم الذهب االأ من اأجل اإك�سابه اللون االأ
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»يف الطب«

�سنان  االأ ط��ب  يف  ي�ستخدم   ·
للتاآكل  ومقاومته  لليونته  نظًرا 

يف الفم. 

عالج  يف  الذهب  حملول  ي�ستخدم  كما   ·
الروماتيزم والتهابات العظام. 

ي�ستخدم الذهب امل�سع )198( يف عالج بع�ض   ·
اأنواع ال�سرطان. 

وغريهم  الو�سطى  الع�سور  يف  امل�سلمني  علماء  حاول   ·
فالذهب  جن��اح،  دون  ذه��ب  اإىل  اأخ��رى  عنا�سر  حتويل 

ر���ض عن طريق  االأ اأتاها عند تكوين  ر���ض قد  االأ ال��ذي على 

الرماد الكوين الذي تكون عن انفجار م�ستعر اأعظم. وجتمع ذلك 

ر�ض، بل  االأ ر�ض وكونوا  خرى لالأ النا�سئ مع املكونات االأ الرماد 

املتو�سطة  النجوم  تخّلق  وبينما  كلها.  ال�سم�سية  املجموعة  كونوا 

ك�سجني والكربون  مثل ال�سم�ض العنا�سر اخلفيفة مثل الهيليوم واالأ

والنرتوجني وغريها اإىل احلديد )وزنه الذري 56( ، فاإن عن�سًرا 

ثقياًل مثل الذهب وزنه الذري 197 - وتبلغ كثافته 3و19 جرام/

�سم مكعب - ال ميكن اأن يتكون اإال يف حرارة �سديدة كتلك التي 

واجل�سيمات  ال��ذرات  ت�سطدم  حينئذ  جنم.  انفجار  عن  تنتج 

بع�سها ببع�ض ويلتحم جزء منها ببع�ض وبذلك تتكون العنا�سر 

ثقل من احلديد  الثقيلة مثل الذهب. وجميع العنا�سر الثقيلة االأ

تتكون فقط بانفجار م�ستعر اأعظم.

وقد ا�ستطاع العلماء يف الع�سر احلديث حتويل عنا�سر اأخرى 

اإىل الذهب عن طريق �سدمها بالنيوترونات اأو باأنوية ذرات اأخرى اأو 

يف املفاعالت النووية ولكن الطريقة باهظة التكاليف.

»ا�ستخال�سه«

وطحن  بتك�سري  ل��ه  احلاملة  ال��ع��روق  م��ن  ال��ذه��ب  ي�ستخل�ض 

املطحون  امل�سحوق  مترير  ثم  املختلفة،  الطواحني  يف  اأواًل  ال�سخر 

خري  يف تيار ماء على األواح من النحا�ض املغطاة بالزئبق، فيلتقط االأ

الذهب ويكون معه ملغم ، وميكن ف�سل الذهب منه بالتقطري. اأما 

الكربيتيدات  معادن  من  كبرية  كميات  على  يحتوي  اخلام  كان  اإذا 

ويف  ال��ذه��ب.  ال�ستخال�ض  ال�سيانيد  اأو  الكلورين  ط��رق  فن�ستعمل 

وىل يحم�ض اخلام ثم يتفاعل مع غاز الكلور الذي يكون  الطريقة االأ

مع مركب الذهب قابل للذوبان، اأما يف طريقة ال�سيانيد فاإن اخلام 

املطحون يعالج مبحاليل �سيانيد ال�سوديوم اأو البوتا�سيوم وينتج عن 

هذا التفاعل تكوين �سيانيد الذهب املزدوج الذي يذوب يف املاء. ويف 

بوا�سطة  اإما  املحلول  من  الذهب  ي�ستخل�ض  احلالتني  هاتني  كلتا 

التحليل الكهربائي اأو بوا�سطة تراب الزنك. وهذه الطرق متكن 

من ا�ستغالل اخلام الذي يحتوي على 0.0001% ذهب يف 

الطب، اأي ما قيمته 45 قر�ًسا )تعادل دوالًرا( يف الطن  

ا�ستغالاًل مربًحا. 

وظل �سنع رقائق الذهب بالطريقة نف�سها 

مع  ال��ذه��ب  ُي�سبك  حيث  ال�سنني،  ملئات 

الرقائق  ل�سنع  الف�سة  اأو  النحا�ض 

وُي�سكل  املعدن  ُي�سهر  الذهبية. 

يف هيئة ق�سيب، ثم ميرر بني 

ال�سريط لقطع  ع  ُيَقَطّ ثم  �سريًطا م�سطًحا اليزيد �سمكه على 0،04م.  اأن ي�سري  اإىل  لفافتني 

مربعة بعر�ض 2،5 �سم وتو�سع القطع بني �سرائح من الورق الرهيف املقوى. وت�سمى الكومة 

املحتوية على 210 من الرقائق الذهبية مقطًعا. وُتغَلّف هذه يف بر�سمان � اأي رق � )ورق نفي�ض 

�سبيه بالرقوق( وتو�سع على قطع مرمرية، وتطرق مبطرقة تزن حوايل 8كجم. 

لواح اإىل مربعات بعر�ض 9 �سم. وكل واحد منها  ويل يحول الرقائق اأو االأ ْرق االأ هذا الَطّ

ا.  خ�سي�سً املطلي  البال�ستيك  من  م�سنوعة  قطع  بني  وتو�سع  مربعات،  اأربعة  اإىل  ع  يقَطّ

لواح بني اأوراق لغ�ساء ي�سمى جلد مطرق الذهب م�سنوع من اأمعاء الثور،  تقليدًيا، تو�سع االأ

ع كل لوح مرة  ُيقَطّ ل��واح بعد ذلك مبطرقة تزن 4،5 كجم ملدة ع�سرين دقيقة.  االأ ثم تطرق 

اأخرى اإىل قطع، وُتطرق القطع مبطرقة تزن 3 كجم. هذه العملية حتولها بعد اأربع �ساعات 

اإىل األواح رقيقة لدرجة اأن ال�سوء يلمع من خاللها، حيث يبلغ �سمكها نحو 0،00013 ملم. ثم 

ُتلتقط الرقائق بكّما�سات خ�سبية وتو�سع على و�سائد جلدية وُت�سذب ب�سكني اأو �سفرة م�سنوعة 

الرقائق، مو�سوعة بني  و25 قطعة من  9�سم².  بعر�ض  رقائق مربعة  اإىل  الراطان  نبات  من 

�سفحات ورقية، تكون كتاًبا. 

 اخل�سائ�ص 

�لبلور�ت  • علم 
وجه  االأ الثمانية  )�سدا�سي  التماثل  الكامل  النظام  املكعب،  ف�سيلة  يف  الذهب  يتبلور 

المجهر
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وجه. وقد تكون  Hexoctahedral(، وال�سكل الغالب على البلورات هو ثمانية االأ
اأو �سجرية مت�سابكة. ويوجد املعدن غالًبا يف هيئة  البلورات يف هيئة مفلطحة 

– 3 ، الوزن  اأو كتل. ال�سالدة = 2.5  اأو ق�سور  �سفائح غري منتظمة ال�سكل 

النوعي = 15.6 – 19.3. قابل لل�سحب والطرق. وال يوجد انف�سام ومك�سره 

م�س. اللون اأ�سفر ذهبي فاقع اأو فا— تبًعا لكمية الف�سة املختلطة مع املعدن. 

علم املعادن 

يرتكب املعدن كيميائًيا من عن�سر الذهب واإن كان غالًبا يحتوي على كميات 

متفاوتة من الف�سة )قد ت�سل اإىل 40%(، وكذلك يحتوي على احلديد والر�سا�ض 

والبزموت...اإلخ. ويعرف الذهب الذي يحتوي على كميات عالية من الف�سة )من 

 3 االن�سهار  درج��ة  ب�سهولة.  املعدن  ين�سهر  االليكرتوم.  با�سم   )%40 اإىل   20

حما�ض املختلفة ولكنه يذوب يف املاء امللكي )خملوط  )º1063م( وال يذوب يف االأ

حم�سي الهيدروكلوكري والنيرتيك(. 

يتميز املعدن عن بع�ض املعادن الكربيتيدية امل�سابهة )البرييت والكالكوبرييت( 

�سفر بوا�سطة قابليته للطرق ووزنه النوعي  وعن امليكا ال�سفائحية ذات الربيق االأ

حما�ض. الذهب واإن كان عن�سًرا نادًرا اإال اأنه  العايل وعدم قابليته للذوبان يف االأ

منت�سر يف الطبيعة بكميات �سئيلة. ويوجد الذهب يف الطبيعة على حالتني: )1( يف 

مو�سعه )روا�سب اأولية( . )2( يف التجمعات )روا�سب منقولة(. 

الذهب »عملة«

الديون  لت�سديد  الذهب  ال��دول  كل  وتقبل  عاملية،  عملة  الذهب  مم  االأ ت�ستخدم 

قطار تتعامل بقاعدة الذهب، ويعني  العاملية، ويف بداية القرن الع�سرين، كانت اأغلب االأ

ذلك اأننا ميكن اأن نح�سل على كمية معينة من الذهب مقابل اأغلب العمالت الورقية 

من اأي م�سرف اأو خزينة قومية. 

ولقد تخلت اململكة املتحدة عام 1914م عن قاعدة الذهب مما اأدى النخفا�ض قيمة 

اجلنيه. ثم عادت اإىل ا�ستخدامها مرة اأخرى عام 1925م. اإال اأن امل�سكالت االقت�سادية 

وامل�سرفية التي زادت تعقيًدا بتدهور التجارة العاملية جعلت اململكة املتحدة تتخلى عن 

الذهب مرة اأخرى قبل االنتخابات العامة عام 1931م. اأما الواليات املتحدة، فقد تخلت 

عن قاعدة الذهب عام 1933م. ومنذ ذلك التاريخ اأ�سبح من ال�سعوبة مبكان حتول 

جنيه اململكة املتحدة اأو دوالر الواليات املتحدة اإىل ذهب. 

بهذه  تتعامل  واح��دة  دول��ة  توجد  مل  الع�سرين،  القرن  من  الثالثينيات  وبنهاية 

القاعدة، اإال اأن الذهب قد ا�ستخدم ب�سكل وا�سع كطريقة لقيا�ض قيمة العملة، وذلك 

ّن ال�سبيكة عند تربيدها ق�سباًنا ذهبية بنقاوة 99،99%. وللح�سول  pحتى ال�سبعينيات تكو

على ق�سيب واحد من هذه، البد من معاجلة األف طن مرتي من اخلام.
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عبد اهلل البطحي : 

وجوه

االستثمار الرياضي تطور كثيًرا في المملكة
فرض إيقاع احلياة السريعة وتزايد اعتماد الناس على وسائل الراحة والرفاهية، 
ظهور عدد من التعقيدات احلياتية واألمراض واملشكالت الصحية، التي أوجبت ضرورة 
االهتمام ببرامج اللياقة والتوازن الصحي واللجوء إلى األندية الرياضية التي تساعد 
األشخاص للوصول إلى حالة من الظهور والعيش والعمل بشكل وصحة أفضل مع 

بقاء قدر من النشاط واللياقة للتمتع بأوقات الفراغ.

ندية  �ستاذ عبد اهلل بن عبد العزيز البطحي املدير العام التنفيذي ل�سركة االأ طار، ن�ست�سيف االأ يف هذا االإ

 )22( ت�سم  اململكة،  يف  ريا�سية  اأندية  �سبكة  اأكرب  ما�سرتز«،  »بودي  ومراكز  اأندية  ل�سل�سلة  املالكة  الريا�سية، 

من  ال�ساملة  البدنية  اللياقة  مفهوم  وتقدم  مربع،  مرت   )62000( على  تزيد  م�ساحات  مبجموع  ريا�سًيا  نادًيا 

خالل جمموعة وا�سعة من اخلدمات والن�ساطات الريا�سية واالجتماعية الراقية التي توفر اأعلى معايري اخلدمة 

والرعاية... فماذا قال:

اليوم؟ اململكة  يف  والريا�سي  ال�سبابي  القطاع  وم�ستقبل  واقع  ترون  • كيف 
اإن قطاع ال�سباب والريا�سة وبدعم وت�سجيع من خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز 

العديد من مظاهر  و�سهد  الوطنية  واالإجن��ازات  القفزات  الكثري من  ا�ستطاع حتقيق    - رعاه اهلل   - �سعود  اآل 

التطوير ملوؤ�س�ساتنا الريا�سية وال�سبابية ليكون واحًدا من معامل النه�سة التنموية ال�ساملة التي تعي�سها بالدنا 

�سيا�سات  اأ�سهمت  كما  امل��ج��االت،  كافة  يف  الغالية 

ن�سان ال�سعودي واإعطاء  حكومتنا الر�سيدة يف بناء االإ

فئات ال�سباب وفعالياتهم  الكثري من االهتمام وتهيئة 

يف  والتميز  الرقي  نحو  انطالقاتهم  متطلبات  كافة 

جميع الن�ساطات والربامج ال�سبابية والريا�سية وفق 

مو�سوعية  ونظرة  علمية  و�سيا�سات  مدرو�سة  خطط 

وقناعة باأن الريا�سية رمز من رموز احل�سارة وتقدم 

ال�سعوب.

العامة  الرئا�سة  جنازات  لإ تنظرون  كيف   •
لرعاية ال�سباب على هذا ال�سعيد؟

يف هذا الواقع الزاهر يظل �ساحب ال�سمو امللكي 

اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  �سلطان  م��ري  االأ

املبادرات  ال�سباب هو �ساحب  لرعاية  العام  الرئي�ض 

ت�سجل  التي  العديدة  واالإجن��ازات  املخل�سة  واجلهود 

لرعاية  العامة  الرئا�سة  جنحت  اإذ  ن��ور،  من  مب��داد 

ال�سباب يف ظل قيادة �سموه الكرمي يف حتقيق العديد 

ملوؤ�س�ساتنا  التطويرية  وال��ق��ف��زات  االإجن����ازات  م��ن 

الكروية  امل�سابقات  م�سميات  حتديث  فتم  الريا�سية 

املحلية، ون�سط املجال اال�ستثماري يف �ستى القطاعات 

هيئة  بتكوين  االح��رتاف  �سورة  وتكاملت  الريا�سية، 

وارتفعت  وم�ستقبله،  حا�سره  يف  �سوؤونه  عن  م�سوؤولة 

للريا�سيني  وامل��ك��اف��اآت  الريا�سية  اجل��وائ��ز  قيمة 

ال�سعوديني على م�ستوى املناف�سات املحلية واخلارجية، 

العلمية  الفر�ض  واق��ع  من  املعريف  امل�ستوى  وارتقى 

املتاحة للريا�سيني يف بعثات داخلية وخارجية، وكذا 

البنية التحتية جرى حتديثها وتطويرها وحتديد اآفاق 

جديدة ملدن ومن�ساآت ومرافق ريا�سية �سبابية، واأندية 

من  ونحوها  اخلا�سة،  االحتياجات  ل��ذوي  متكاملة 

ا�ستمرارها  واملاأمول  الطبية،  واملكت�سبات  االإجنازات 

وتفانيهم  واإخال�سهم  ال�سباب  ب�سواعد  وتعزيزها 

يف  املكت�سبات  من  املزيد  حتقيق  ملوا�سلة  ومثابرتهم 

قليمية والقارية والدولية. املحافل االإ

• حدثنا عن ن�ساأة اأندية ومراكز »بودي 
يف  وانت�سارها  وتو�سعها  ما�سرتز« 

اململكة؟

ما�سرتز  ب���ودي  اأن��دي��ة  تعترب 

امل�������س���ن���ف���ة ����س���م���ن ق��ائ��م��ة 

من��ًوا  ���س��رك��ة   100 اأ����س���رع 
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الريا�سة؟ ممار�سة  خالل  من  ال�سحي  التوازن  بلوغ  ميكن  • كيف 
هناك رابط اأ�سا�سي بني اأمرا�ض الع�سر املختلفة كال�سكري و�سغط الدم واأمرا�ض القلب ومر�ض 

مرا�ض. وكما نعلم اأن ال�سمنة تاأتي نتيجًة  �سا�سية امل�سببة لتلك االأ ال�سمنة الذي يعد اأحد العنا�سر االأ

الطعام دون بذل جمهود بدين مما  تناول كميات كبرية من  الناجتة عن  امل�ستمرة  الوزن  لزيادة 

يوؤدي اإىل تراكم الدهون يف اجل�سم. وللق�ساء على ذلك يتم ممار�سة متارين اللياقة البدنية حلرق 

ال�سعرات احلرارية وا�ستخدام الدهن كم�سدر طاقة وبالتايل يعترب احلفاظ على الوزن الطبيعي 

مرا�ض املرتبطة بزيادة الوزن. وعدم وجود دهون زائدة لدى الفرد عن�سر وقاية من االأ

• كيف تعملون على تعزيز اخلطط والربامج التوعوية ال�سحية العامة واخلا�سة؟
نبذل ق�سارى جهدنا للتن�سيق والتعاون مع خمتلف اجلهات العامة واخلا�سة  لتدعيم وتعزيز 

خطط وبرامج التوعية ال�سحية املختلفة املقدمة من خمتلف اجلهات املخت�سة بال�سحة العامة 

اأو خا�سة لن�سر برامج التوعية ال�سحية املختلفة، لكن احللقة املفقودة  والتغذية �سواء حكومية 

و اإقامة املحا�سرات العلمية. 
ر�سادية اأ دوار بني تقدمي الن�سح اأو تزويد الن�سرات االإ هنا تكامل االأ

ونحن من هذا املنرب نعلن جمدًدا فتح اأبوابنا للتعاون مع كافة اجلهات احلكومية واخلا�سة لنكون 

والعملية حتقيًقا  العلمية  الريا�سية  وتقدمي اخلدمات  ال�سحية  التوعية  ن�سر  �سركاء عمليني يف 

يجابية. ن�سطة املجتمعية االإ لر�سالتنا ك�سريك فعال يف دعم االأ

وال نن�سى يف هذا اجلانب اأن التوعية والثقافة ال�سحية تبداأ من البيوت واملدار�ض ملا لهما من 

طفال، وحتى  دور كبري يف بناء منظومة ال�سلوك ال�سحي خالل مراحل البناء والتن�سئة والتعليم لالأ

يف مراحل التعليم اجلامعي يكون الفرد بحاجة اإىل �سقل وبناء مفهوم �سحي �سليم ميّكنه م�ستقباًل 

بنائه. همية نقل ر�سالة التوعية ال�سحية الأ من اأن ي�سبح رب اأ�سرة مدرًكا الأ

مباذا  واللياقة،  للريا�سة  ال�سباب  وا�ستقطاب  جذب  يف  مميزة  جتربة  لكم   •
تعلقون على جتربتكم يف هذا اجلانب؟

اال�سرتاتيجية  اأهدافنا  اأح��د  ف��اإن  الغد،  رج��ال  هم  اليوم  �سباب  ب��اأن  قناعتنا  منطلق  من 

ل���ف���ة االج��ت��م��اع��ي��ة بني  اإي���ج���اد ت��ول��ي��ف��ة مم��ي��زة جت��م��ع ب��ني ب��رام��ج ال��ري��ا���س��ة وال��ل��ي��اق��ة واالأ

اأع�����س��ائ��ن��ا مل�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار اأك����رب وق���ت ف����راغ مم��ك��ن ب�����س��ك��ل اإي��ج��اب��ي مفيد،
 

 لذلك اأوجدنا اأجواء تدريبية خا�سة هدفها بناء روح الفريق وتنمية املهارات والقدرات البدنية مع 

ندية والفعاليات الرتفيهية واالجتماعية مثل الرحالت  التعارف االجتماعي من خالل ن�ساطات االأ

ن�سطة  اخلارجية ورحالت العمرة والبطوالت وامل�سابقات الريا�سية املتنوعة التي تنظمها جلنة االأ

دارة العليا ببودي ما�سرتز. والربامج التابعة مبا�سرة لالإ

مقارنًة  واللياقة  الريا�سة  مب�ساألة  اهتماًما  اأكرث  اأ�سبح  جمتمعنا  اأن  ترون  • هل 
بذي قبل؟

نعم، فنظًرا ملا ت�سهده اململكة العربية ال�سعودية من منو وتطور يف خمتلف املجاالت و�سرعة 

االهتمام  بات  فاإنه  بحاث  االأ ومراكز  واجلامعات  واملدار�ض  التعليم  ن�سبة  وزي��ادة  احلياة  اإيقاع 

بربامج الريا�سة والعناية بال�سحة واللياقة البدنية اأمر �سروري البد منه.

همية  الأ املجتمع  نظرة  يف  يجابي  االإ التطور  هذا  مواكبة  ال�سروري  من  علينا  كان  لذلك   

الريا�سة فقمنا باعتماد تاأمني ما يحتاج اإليه اأفراد املجتمع من فروع جديدة تنفذ حالًيا يف عدد 

من مناطق اململكة املختلفة وذلك ملا لقيناه من قبول واإقبال من جميع اأفراد املجتمع.

متزايًدا؟ منًوا  ي�سهد  الذي  القطاع  هذا  يف  ال�ستثمار  اإىل  تنظرون  • كيف 
خرية تطوًرا مت�سارًعا يف حجم ونوعية اال�ستثمار يف جماالت اأندية  لقد الحظنا يف الفرتة االأ

اللياقة البدنية والريا�سة، مما يوؤكد عمق وبعد نظرتنا اإىل هذا القطاع احليوي النا�سئ ويعزز 

من جناح جتربتنا يف هذا املجال حيث يلبي ذلك احتياجات اأفراد املجتمع ب�سورة اأكرب بف�سل 

تنوع اخلدمات والربامج واملبادرات وما ي�ساعدنا يف بودي ما�سرتز على اال�ستجابة لل�سغط الكبري 

على اأنديتنا ملا لها من �سمعة طيبة خالل اخلم�سة ع�سر عاًما املا�سية.

ما�سرتز؟ بودي  يف  حتققونه  الذي  الكبري  النجاح  �سر  • ما 
لعل �سر جناحنا وتطورنا بعد توفيق اهلل هو اأننا منار�ض عملنا  كمهنة ولي�ض كمجرد هواية 

قدم كمجموعة  اأو عمل يقوم به العاملون وال�سالم، فنحن رواد العمل يف هذا املجال يف اململكة واالأ

�سا�سي ياأتي من خالل التعرف على حاجات اأع�سائنا وتلبيتها  و�سع انت�ساًرا، وجناحنا االأ اأندية واالأ

ومواكبة التطور والدقة يف اختيار كادر العمل من اإداريني ومدربني وموظفي خدمات.

الريا�سية  ال�سركات  اأوائ���ل  من  2009م،  لعام  ال�سعودية  يف 

املتخ�س�سة يف اململكة حيث بداأت ن�ساطها منذ عام )1992م(، 

وتو�سعت �سريًعا لت�سكل اليوم �سبكة ت�سم )22( نادًيا منت�سرة 

يف عدد من مناطق اململكة مبجموع م�ساحات ت�سل اإىل اأكرث من 

)62،000( مرت مربع، وت�سم اليوم اأكرث من 160 بطاًل ومدرًبا 

عاملًيا من خمتلف بلدان الوطن العربي، وتقدم جمموعة وا�سعة 

خالل  من  باململكة  ع�سائها  الأ ال�سحية  اللياقة  خدمات  من 

جمموعة فروعها املنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة بدًءا من 

العا�سمة الريا�ض مروًرا مبحافظات الدمام والق�سيم واخلرج 

وىل و�سن�ستمر خالل هذا العام )2010م(  يف مرحلة التو�سع االأ

بالتو�سع لتغطية بقية مناطق وحمافظات اململكة اإن �ساء اهلل.

تقدمي  جمال  يف  ما�سرتز(  )بودي  اأهداف  اأهم  ما   •
خدمات الريا�سة املختلفة؟

لعل اأهم اأهداف بودي ما�سرتز هو تقدمي خدمات اللياقة 

البدنية املحرتفة باأعلى معايري اإدارة املرافق الريا�سية، وخدمة 

اآليات عمل وا�سحة  ع�ساء من خالل كادر عمل منظم يتبع  االأ

يف خمتلف  جماالت اخلدمات الريا�سية، مع االلتزام بالتطور 

وتوفري  را�سدة،  عربية  اإ�سالمية  مظلة  حتت  العاملية  ومواكبة 

ندية من خالل برامج التدريب  الدعم الفني اخلا�ض باإدارة االأ

منة وتوفري معايري  جهزة واملرافق االآ العلمية وطرق ا�ستخدام االأ

ي�سمن  مما  لل�سيوف  ومفيدة  مريحة  خدمة  لتقدمي  متقدمة 

جلها. ندية الأ هداف التي التحقوا باالأ حتقيق االأ

التوازن  حتقيق  بهدف  تقدمونها  التي  الربامج  ما   •
ال�سحي واللياقة املطلوبة؟

النموذجي  احلل  يعترب  البدنية  اللياقة  متارين  ممار�سة 

ن�سان من م�سكالت ناجتة عن االن�سغال يف العمل  ملا يواجهه االإ

والفرتات  الوقت  و�سغط  ال�سريعة  احلياة  تطورات  ومالحقة 

�سا�سات  واأم��ام  املكتبي  العمل  يف  ق�ساوؤها  يتم  التي  الطويلة 

احلا�سوب، فالتمارين تقلل من التعب والتوتر الع�سلي وت�ساعد 

ما�سرتز  بودي  قامت  وقد  والرتكيز،  الذهني  اال�سرتخاء  على 

ع�سائها ممار�سة التمارين  ندية بحيث تتيح الأ بن�سر �سبكة من االأ

اأع�ساءنا  منكن  حتى  ف��رع  من  اأك��رث  يف  الريا�سية  ل��ع��اب  واالأ

امل�سافات  بعد  على  وللتغلب  منطقة  اأي  من  معنا  التوا�سل  من 

وخا�سًة يف العا�سمة.
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Comparison TASI Performance with GCC Markets - October 2010
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األسواق الخليجية

�سواق اخلليجية مكا�سب متفاوتة خالل �سهر اأكتوبر، واأغلقت معظم موؤ�سراتها على ارتفاع با�ستثناء ال�سوق املالية  حققت االأ

ال�سعودية »تداول« الذي حلق منفردًا واأغلق على انخفا�ض طفيف بواقع اقل من 1%. يف حني كان �سوق ابوظبي اكرب الرابحني 

بن�سبة 5% تاله �سوق دبي بن�سبة 4%، ثم بقية اال�سواق بارتفاع مل يتجاوز ال�%1.

مؤشرات - أسواق األسهم
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األسواق العاملية

�سواق املالية العاملية ب�سكل متقارب حيث بداأت بانخفا�ض طفيف يف بداية ال�سهر، ثم  �سارت معظم موؤ�سرات االأ

عادت و�سححت م�سارتها بارتفاعات ب�سيطة حتى منت�سف ال�سهر با�ستثناء ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« الذي 

كان ارتفاعه حمدود ومن ثم عاود الهبوط ليغلق على انخفا�ض مواكبًا ال�سوق الياباين )NIKKEI 225(، وكان 

 Nasdaq يليه موؤ�سر DAX  اأف�سل املوؤ�سرات اأداًء موؤ�سر االملاين
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

�د�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء ( �كتوبر  2010م 

Member Activity for October  2010

�ضركة �لو�ضاطة

�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات�لرتتيب�لن�ضبةكمية �لتد�والت�لرتتيب�لن�ضبة قيمة �لتد�ول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%1477,39517.52%1806,166,636.0016.32%18,738,003,502.7516.19 �سركة الراجحي للخدمات املالية 

4AlJazira Capital%2279,24510.25%2727,636,990.0014.73%16,381,644,229.9514.15اجلزيرة كابيتال 

6Sabb Securities Limited%3232,8598.55%3591,681,642.0011.98%15,173,121,622.6513.11�ساب لالوراق املالية 

هلي كابيتال  NCB Capital 2%4425,84515.63%4540,511,697.0010.94%11,947,309,769.8010.32 االأ

3Samba Capital%5322,67311.84%5461,849,202.009.35%10,735,278,302.209.27 �سامبا كابيتال

5Fransi Tadawul%6273,21710.03%6460,492,741.009.32%10,239,516,196.358.85 فرن�سي تداول 

�ستثمار 8ANB Invest%7198,2017.27%7397,552,355.008.05%8,735,599,120.407.55العربي لالإ

Riyad Capital 7%8223,9588.22%8335,627,870.006.79%7,470,043,298.056.45الريا�ض املالية

�ستثمار كابيتال  9AlIstithmar Capital%969,4242.55%9156,816,611.003.17%4,450,360,001.803.84 االإ

Saudi Hollandi Capital 10%1049,6881.82%10107,056,133.002.17%2,453,096,540.002.12ال�سعودي الهولندي املالية 

�ستثمار  AlBilad Investment Co.11%1148,7861.79%1181,151,011.001.64%1,801,383,615.651.56 �سركة البالد لالإ

13Credit Suisse%1314,9300.55%1232,267,292.000.65%1,247,190,735.651.08كريديت �سوي�ض العربية ال�سعودية 

Falcom Financial Group .12%1227,4791.01%1348,836,731.000.99%1,128,867,366.800.98 فالكم للخدمات املالية

15EFG_Hermes ksa%1610,1270.37%1422,871,830.000.46%786,164,654.050.68هريمي�ض ال�سعودية 

14%1513,2340.49%1524,136,662.000.49%569,067,979.050.49االوىل جوجيت للو�ساطة املالية 
ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

�ستثمار  17AlNefaie Investment Group%147,5300.28%1624,297,959.000.49%554,137,794.400.48جمموعة النفيعي لالإ

19Jadwa Investment%176,2020.23%1717,113,431.000.35%498,745,295.050.43 جدوى لال�ستثمار 

وراق املالية 21Deutsche Securities%214,7360.17%1812,873,125.000.26%441,409,395.300.38دويت�سه لالأ

16Alinma Investment Company%208,9690.33%1914,270,726.000.29%422,601,908.350.37�سركة االإمناء لال�ستثمار

22Arbah Capital%224,6770.17%2012,186,584.000.25%364,627,129.700.32اأرباح املالية  

18Osool Capital%187,4830.27%2117,020,401.000.34%360,862,553.550.31اأ�سول املالية 

23Morgan Stanley Saudi Arabia%234,1650.15%227,985,997.000.16%288,431,408.550.25مورغان �ستانلي ال�سعودية 

و�سط لال�ستثمار املايل 20%195,1120.19%2315,795,150.000.32%276,320,471.050.24 �سركة ال�سرق االأ
Middle East Financial
Investment Company

24SHUAA Capital Saudi Arabia%242,1070.08%245,784,243.000.12%178,138,827.000.15 �سعاع كابيتال  

�ستثمار    مارات خلدمات االإ 26Emirates Investment Services%261,1180.04%253,887,811.000.08%122,137,664.000.11  االإ
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�د�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء عن طريق �النرتنت( �كتوبر 2010م 

Internet Activity for October   2010

�ضركة �لو�ضاطة

�لرتتيب  �لن�ضبةقيمة �لتد�ول

 �لن�ضبة

 عن طريق

�النرتنت

 �لرتتيب�لن�ضبةكمية �لتد�والت

 �لن�ضبة

 عن طريق

�النرتنت

�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات

 �لن�ضبة 

 عن طريق

�النرتنت

Member Name

Internet Value
Internet 

Value 
Ratio

Value 
Rank

Internet 
Value 
Bank 
Ratio

Internet
Volume

Internet 
Volume 
Ratio

Volume 
Rank

Internet 
Volume 
Bank 
Ratio

Internet 
Trades

Internet 
Trades 
Ratio

Trades 
Rank

Internet 
Trades 
Bank 
Ratio

AlJazira Capital%577.58%216,64112.36%173.74%536,555,93819.53%174.34%12,177,516,571.4019.99اجلزيرة كابيتال

Fransi Tadawul%481.95%223,91312.77%277.92%358,813,75813.06%276.47%7,830,197,699.6012.85 فرن�سي تداول 

Sabb Securities Limited%655.83%129,9977.41%650.64%299,598,25810.91%349.92%7,574,424,365.7012.43�ساب لالوراق املالية

هلي كابيتال   NCB Capital%173.38%312,50617.82%364.69%349,667,32812.73%461.37%7,332,070,098.4012.04 االأ

Samba Capital%281.78%263,88315.05%472.13%333,119,83812.13%565.05%6,982,767,342.7011.46�سامبا كابيتال

 �سركة الراجحي للخدمات 

املالية

6,235,298,550.7010.24%633.28%301,659,97910.98%537.42%243,65113.90%351.04%Al Rajhi Capital 

25Watan Investment and Securities%251,3970.05%264,234,046.000.09%121,145,637.100.10وطن لال�ستثمار 

27Audi Capital%271,0310.04%273,300,536.000.07%97,285,640.300.08عودة العربية ال�سعودية

29Aldukheil Financial Group%286380.02%282,288,460.000.05%54,641,574.000.05جمموعة الدخيل املالية 

28Al Mal Securities Saudi%297950.03%292,116,204.000.04%44,976,569.450.04املال �سكيوريتيز

30Watheeqa Capital Company%314940.02%30607,029.000.01%18,932,854.950.02�سركة وثيقة املالية 

وراق املالية   Muscat Capital 31%303040.01%311,067,298.000.02%15,259,019.650.01بيت م�سقط لالأ

Rana Investment Co.32%332610.01%32417,032.000.01%13,050,573.350.01رنا لال�ستثمار 

وراق املالية     33The Investor For Securities%341300.00%33237,072.000.00%8,016,011.050.01�سركة امل�ستثمر لالأ

35%32960.00%34421,341.000.01%6,655,194.250.01بيت اال�ستثمار العاملي )ال�سعودية( 
Global Investment

House Saudi Arabia

34Derayah Financial Corporation%35990.00%3536,158.000.00%1,321,108.800.00�سركة دراية املالية 

36Rasmala Investments Saudi%36210.00%3621,496.000.00%771,789.000.00�سركة ر�سملة لال�ستثمار ال�سعودية 

115,746,115,354.004,940,617,502.002,724,426Totalاملجموع

�د�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء ( �كتوبر  2010م 

Member Activity for October  2010

�ضركة �لو�ضاطة

�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات�لرتتيب�لن�ضبةكمية �لتد�والت�لرتتيب�لن�ضبة قيمة �لتد�ول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position



4�
العدد 49 - نوفمبر 2010م

مؤشرات - أداء شركات الوساطة

�ستثمار ANB Invest%846.85%92,8595.30%745.08%179,231,8676.52%742.49%3,711,499,587.806.09 العربي لالإ

 Riyad Capital%756.35%126,2007.20%841.46%139,158,8405.07%840.43%3,020,162,483.304.96الريا�ض املالية

�ستثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1042.65%29,6091.69%934.41%53,953,4181.96%938.40%1,709,039,753.052.81االإ

. Falcom Financial Group%1188.08%24,2041.38%1188.01%42,978,9951.56%1087.41%986,715,344.501.62  فالكم للخدمات املالية 

 Saudi Hollandi Capital%1245.24%22,4801.28%1041.24%44,154,7721.61%1140.18%985,638,610.451.62 ال�سعودي الهولندي املالية   

�ستثمار  .AlBilad Investment Co%965.96%32,1791.84%1250.61%41,072,1671.50%1244.44%800,533,041.201.31  �سركة البالد لالإ

 االوىل جوجيت للو�ساطة 

املالية

555,785,349.400.91%1397.67%23,356,7250.85%1396.77%12,8160.73%1396.84%
ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

Osool Capital%1496.38%7,2120.41%1495.46%16,247,1070.59%1495.51%344,673,188.050.57 اأ�سول املالية 

�ستثمار   AlNefaie Investment Group%1642.95%3,2340.18%1632.08%7,795,6580.28%1538.75%214,741,000.500.35جمموعة النفيعي لالإ

Alinma Investment Company%1569.36%6,2210.35%1571.25%10,168,1120.37%1648.81%206,262,003.200.34�سركة االإمناء لال�ستثمار

Jadwa Investment%1727.64%1,7140.10%1717.35%2,969,9560.11%1712.92%64,443,975.250.11 جدوى لال�ستثمار  

و�سط    �سركة ال�سرق االأ

لال�ستثمار املايل 

42,295,560.800.07%1815.31%1,213,6150.04%197.68%5900.03%2011.54%
Middle East Financial
Investment Company

Al Mal Securities Saudi%1890.44%7190.04%1884.23%1,782,5790.06%1986.11%38,729,277.100.06 املال �سكيوريتيز 

Watan Investment and Securities%2232.86%4590.03%2119.21%813,4710.03%2022.13%26,815,283.200.04  وطن لال�ستثمار 

EFG_Hermes ksa%196.23%6310.04%203.78%864,5490.03%213.21%25,225,942.900.04هريمي�ض ال�سعودية

Watheeqa Capital Company%2199.60%4920.03%2399.98%606,8810.02%2299.98%18,929,609.500.03�سركة وثيقة املالية 

Arbah Capital%239.32%4360.02%244.48%546,0920.02%233.85%14,035,691.150.02 اأرباح املالية 

SHUAA Capital Saudi Arabia%2418.70%3940.02%2211.05%638,8900.02%246.49%11,558,260.350.02�سعاع كابيتال

وراق املالية   Muscat Capital%2561.18%1860.01%2510.56%112,6560.00%2530.30%4,623,843.450.01بيت م�سقط لالأ

وراق  �سركة امل�ستثمر لالأ

املالية    

2,674,904.700.00%2633.37%71,6150.00%2630.21%270.00%2720.77%The Investor For Securities

.Rana Investment Co%2622.99%600.00%274.75%19,7960.00%273.52%458,937.850.00رنا لال�ستثمار

Aldukheil Financial Group%290.94%60.00%280.23%5,3080.00%280.13%71,028.500.00 جمموعة الدخيل املالية

  بيت اال�ستثمار العاملي 

)ال�سعودية( 

1,941.750.00%290.03%410.00%290.01%80.00%288.33%
Global Investment

House Saudi Arabia

60,917,189,246.452,747,178,2091,753,327املجموع

�د�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء عن طريق �النرتنت( �كتوبر 2010م 

Internet Activity for October   2010

�ضركة �لو�ضاطة

�لرتتيب  �لن�ضبةقيمة �لتد�ول

 �لن�ضبة

 عن طريق

�النرتنت

 �لرتتيب�لن�ضبةكمية �لتد�والت

 �لن�ضبة

 عن طريق

�النرتنت

�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات

 �لن�ضبة 

 عن طريق

�النرتنت

Member Name

Internet Value
Internet 
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Ratio
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Rank
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

 �ح�ضائية �لتد�ول ح�ضب ت�ضنيف �جلن�ضية ونوع �مل�ضتثمر ل�ضهر �أكتوبر 2010م 

�ضهم �ملتد�ولة  �لن�ضبة   ت�ضنيف �جلن�ضية  نوع �مل�ضتثمر  نوع �لعملية  �لكمية  �لن�ضبة  عدد �ل�ضفقات  �لن�ضبة  قيمة �الأ

88.00% 50,928,344,932.65 91.96% 1,252,643 89.82% 2,218,945,593  بيع 

 فرد 

 ال�سعوديني 

81.05% 46,907,363,514.65 88.17% 1,201,013 84.31% 2,082,782,011  �سراء 

3.09% 1,786,301,095.20 1.31% 17,784 2.46% 60,696,045  بيع 

 �سركة 

8.46% 4,894,184,986.00 4.08% 55,546 7.50% 185,229,784  �سراء 

3.29% 1,905,864,718.60 1.81% 24,654 3.11% 76,720,824  بيع 

 �سندوق ا�ستثماري 

3.73% 2,158,418,008.15 1.78% 24,272 2.82% 69,576,939  �سراء 

2.44% 1,410,850,529.05 1.18% 16,013 1.76% 43,519,426  بيع 

 اخلليجيني 

2.44% 1,414,920,917.70 1.34% 18,262 1.88% 46,531,631  �سراء 

1.51% 873,592,801.85 2.56% 34,906 1.66% 40,966,056  بيع 

 العرب املقيمني  )غري اخلليجيني(

1.46% 847,414,268.05 2.93% 39,852 1.64% 40,497,059  �سراء 

0.28% 162,383,222.85 0.39% 5,340 0.25% 6,277,336  بيع 

جانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني(   االأ

0.20% 113,565,318.00 0.38% 5,177 0.18% 4,455,718  �سراء 

1.39% 805,720,376.80 0.80% 10,873 0.94% 23,183,471  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( االأ

2.66% 1,537,190,664.45 1.33% 18,091 1.67% 41,235,609  �سراء 

100% 57,873,057,677.00 100% 1,362,213 100% 2,470,308,751 اجماليات البيع

100% 57,873,057,677.00 100% 1,362,213 100% 2,470,308,751 اجماليات ال�سراء

�سهم املتداولة يف  جمالية لالأ بلغت القيمة االإ

ال�سوق املالية ال�سعودية خالل �سهر اأكتوبر 2010م 

 )%78.62( قدره  بارتفاع  ريال،  مليار   57.87

عن تداوالت �سهر �سبتمرب من العام 2010، والتي 

كانت 32.40 مليار ريال، نفذت من خالل 1.36 

فراد ال�سعوديني  مليون �سفقة. ظلت تداوالت االأ

مبيعات  بلغت  حيث  ال�سوق،  على  امل�سيطر  هي 

فراد 50.93 مليار ريال اأي بن�سبة )88%( من  االأ

فقد  ال�سراء  عمليات  اأما  ال�سوق  عمليات  جميع 

بلغت 46.91 مليار ريال اأي بن�سبة )%81.05( 

مبيعات  بلغت  بينما  ال�سوق.  عمليات  جميع  من 

ما  اأي  ري��ال  مليار   1.79 ال�سعودية  ال�سركات 

ت�سكل ن�سبته )3.09%( اأما عمليات ال�سراء فقد 

بلغت 4.89 مليار ريال اأي ما ن�سبته )%8.46(. 

بلغ  فقد  اال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأم��ا 

اإجمايل مبيعاتها 1.91 مليار ريال اأي ما ن�سبته 

)3.29%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت 2.16 

يف   )%3.73( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ري��ال  مليار 

حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين اخلليجيني 1.41 

مليار ريال اأي بن�سبة )2.44%( اأما للم�سرتيات 

ن�سبته  م��ا  اأي  ري���ال  مليار   1.41 بلغت  فقد 

)2.44%( وقد بلغت مبيعات امل�ستثمرين العرب 

املقيمني )الغري خليجيني( 873.59 مليون ريال 

بلغت  حني  يف   )%1.51( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي 

بن�سبة  اأي  ري��ال  مليون  م�سترياتهم847.41 

فقد  املقيمني  جانب  االأ مبيعات  اأما   )%1.46(

162.38 مليون اأي ما ن�سبته )%0.28(  بلغت 

ما  اأي  مليون   113.57 م�سرتياتهم  بلغت  وقد 

عرب  ج��ان��ب  االأ مبيعات  اأم��ا   )%0.20( ن�سبته 

مليون   805.72 بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

امل�سرتيات  اأم��ا   )%1.39( ن�سبته  ما  اأي  ري��ال 

ت�سكل  م��ا  وه��و  ري��ال  مليار   1.54 بلغت  فقد 

ن�سبته )%2.66(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – أكتوبر 2010 
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  57.87 مليار ريال 

 1.36 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أكتوبر 2010 م
يف نهاية �سهر اأكتوبر 2010 م اأغلق املوؤ�سر العام لل�سوق املالية ال�سعودية 

 (%0.60) نقطة   38.51 منخف�سا  نقطة   6،353.88 م�ستوى  عند  )تداول( 

داء املوؤ�سر من بداية العام حتى تاريخه فقد  مقارنة بال�سهر ال�سابق. وبالن�سبة الأ

حقق عائدًا اإيجابيًا بن�سبة 3.79% )232.12 نقطة(. 

وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�سر خالل ال�سهر يف يوم 2010/10/03 

م عند م�ستوى 6،420.70 نقطة.

م،   2010 اأكتوبر  �سهر  نهاية  يف  امل�سدرة  �سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  بلغت 

1،267.46 مليار ريال اأي ما يعادل 338 مليار دوالر اأمريكي، م�سجلة ارتفاعا 

بلغت ن�س����بته 0.45% عن ال�سهر ال�سابق.

 57.87 2010 م،  اأكتوبر  ل�سهر  املتداولة  �سهم  جمالية لالأ القيمة االإ بلغت 

مليار ريال اأي ما يعادل 15.43 مليار دوالر اأمريكي وذلك بارتفاع بلغت ن�س����بته 

78.62% عن ال�سهر ال�سابق.

مليار   2.47 م،   2010 اأكتوبر  ل�سهر  املتداولة  �سهم  االأ عدد  اإجمايل  وبلغ 

�س����هم مقابل 1.56 مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك بارتفاع 

بلغت ن�س����بته %58.72.

ما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل �سهر اأكتوبر 2010 م، فقد بلغ 
 اأ

1.36 مليون �سفقة مقاب���ل 0.88 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل �سهر �سبتمرب 

2010 م، وذلك  بارتفاع بلغت ن�س����بته %55.59.

15 يومًا  22 يومًا مقابل   ،2010 اأيام التداول خالل �سهر اأكتوبر  بلغ عدد 

خالل �سهر �سبتمرب 2010 م.

�ضركة �أبناء عبد �هلل عبد �ملح�ضن �خل�ضري

راأ�سمال ال�سركة: 425 مليون ريال مق�سم اإىل 42.5 مليون �سهم.

اأ�سهم االكتتاب: 12.75 مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 48 ريال لل�سهم الواحد.

فرتة االكتتاب: من 2010/10/04 م اإىل 2010/10/10 م.

االكتتابات األولية

 �أد�ء موؤ�ضر�ت �لقطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�ضبة �لتغري  للعام حتي تاريخه  �ضبتمرب - 2010 م �كتوبر - 2010 م

موؤ�ضر�ت �لقطاعات

YTD Change % September - 2010 October - 2010

Banks & Financial Services 4.47% -4.12% 17,078.38 16,374.89 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 10.85% 6.13% 5,636.87 5,982.51 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement -2.59% -2.09% 3,895.60 3,814.35 �سمنت االأ

Retail 11.44% -2.00% 4,989.35 4,889.58 التجزئة

Energy & Utilities 15.97% -6.19% 5,205.70 4,883.33 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 10.46% 0.28% 5,519.22 5,534.71 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 3.91% 1.77% 1,828.96 1,861.39 ت�ساالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance -18.09% 1.00% 875.63 884.40 التاأمني

Multi-Investment -10.42% -2.95% 2,254.86 2,188.36 �سركات اال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 7.04% -1.75% 5,128.80 5,039.21 اال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -19.02% -8.78% 3,329.05 3,036.79 الت�سييد والبناء

Real Estate Development -16.18% -6.26% 2,917.64 2,735.02 التطوير العقاري

Transport -7.40% -0.80% 3,171.68 3,146.26 النقل

Media & Publishing -27.37% -5.34% 1,453.20 1,375.63 االعالم والن�سر

Hotel & Tourism -20.07% -3.88% 4,905.05 4,714.78 الفنادق وال�سياحة

الشركات الجديدة المدرجة 
مت يف يوم ال�سبت املوافق 2010/10/23 م اإدراج �سركة اأبناء عبد 

ريال  مليار   425 مقداره  براأ�سمال  اخل�سري  املح�سن  عبد  اهلل 

12.75 مليون �سهم  42.5 مليون �سهم حيث مت طرح  مق�سم اإىل 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 48 ريااًل لل�سهم الواحد.
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�ضهم ح�ضب �لقطاعات - �أكتوبر 2010 م  تد�ول �الأ

   Sectoral Activities - October 2010

Sector
جماىل �لن�ضبة �ىل �الإ �ضهم �ملتد�ولة قيمه �الأ جماىل �لن�ضبه �ىل �الإ �ضهم �ملتد�ولة جماىل �الأ �لن�ضبه �ىل �الإ �ل�ضفقات �ملنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded )SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.45% 6,627,079,301.50 15.72% 388,339,539 6.42% 87,449 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 45.78% 26,494,113,681.50 34.80% 859,600,516 27.38% 372,950 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 1.78% 1,031,799,233.40 2.04% 50,305,527 3.00% 40,819 �سمنت االأ

Retail 1.59% 921,397,222.05 1.22% 30,155,685 3.01% 41,062 التجزئة

Energy & Utilities 2.71% 1,570,721,689.05 4.32% 106,730,289 1.80% 24,472 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 5.23% 3,024,414,576.70 3.44% 84,929,741 7.34% 99,949 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.28% 3,053,580,338.90 6.91% 170,674,445 4.47% 60,874 ت�ساالت وتقنية املعلومات االإ

Insurance 7.32% 4,235,488,451.05 7.16% 176,868,927 16.48% 224,454 التاأمني

Multi-Investment 1.96% 1,134,508,571.35 3.43% 84,612,404 3.23% 43,963 �سركات اال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 6.57% 3,801,440,394.35 6.13% 151,440,825 7.51% 102,275 اال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.52% 3,192,709,595.15 4.84% 119,597,966 10.50% 143,080 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 3.56% 2,062,507,575.00 8.16% 201,495,813 6.66% 90,722 التطوير العقاري

Transport 0.85% 490,569,330.25 1.42% 34,955,609 1.21% 16,534 النقل

Media & Publishing 0.17% 101,108,032.95 0.19% 4,807,109 0.46% 6,215 االعالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.23% 131,619,683.80 0.23% 5,794,356 0.54% 7,395 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 57,873,057,677.00 100.00% 2,470,308,751 100.00% 1,362,213 االإجمايل

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �ضهر �أكتوبر 2010 م مع �ضهر �ضبتمرب 2010 م

Comparing Trading Information for October 2010 with September 2010

Trading Information
ن�ضبة �لتغري September    ضبتمرب�  October   أكتوبر�

معلومات �لتد�ول

% Change 2010 2010

Transactions 55.59% 875,526 1,362,213 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded 58.72% 1,556,398,965 2,470,308,751 �سهم املتداولة  عدد االأ

Value Traded )SR) 78.62% 32,400,360,258.55 57,873,057,677.00 �سهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 15 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 6.08% 58,368 61,919 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 8.22% 103,759,931 112,286,761 �سهم املتداولة  املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value )SR) 21.79% 2,160,024,017 2,630,593,531 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization )SR biln) 0.45% 1,261.74 1,267.46 �سهم امل�سدرة )مليار ريال(   القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index )TASI) -0.60% 6,392.39 6,353.88  املوؤ�سر العام  )نقطة(

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �ضهر �أكتوبر 2010 م مع �ضهر �أكتوبر 2009 م

Comparing Trading Information for October 2010 with October 2009

Trading Information
ن�ضبة �لتغري October   أكتوبر� October   أكتوبر�

معلومات �لتد�ول

% Change 2009 2010

Transactions -50.75% 2,765,858 1,362,213 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded -47.06% 4,666,169,570 2,470,308,751 �سهم املتداولة  عدد االأ

Value Traded )SR) -49.20% 113,932,369,082.50 57,873,057,677.00 �سهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 21 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -52.99% 131,708 61,919 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded -49.47% 222,198,551 112,286,761 �سهم املتداولة  املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value )SR) -51.51% 5,425,350,909 2,630,593,531 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization )SR biln) 4.03% 1,218.33 1,267.46 �سهم امل�سدرة )مليار ريال(   القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index )TASI) 1.36% 6,268.55 6,353.88  املوؤ�سر العام  )نقطة( 
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Value�لقيمه بالع�ضرة �آالف )0،000( Valume (00)�لكميه باملئات Transactionsn�ل�ضفقات
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�ضهم ح�ضب �لقطاعات - �أكتوبر 2010م تد�ول �الأ

Sectoral Activities - October 2010

إرتفاعا يف �أ�ضعارها )مقارنة �ضعر �إغلق �أكتوبر 2010 م مع �ضبتمرب 2010 م( كرث � �ل�ضركات �الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of October 2010 with September 2010)

Company
ن�ضبة �لتغري

2010/09/29 2010/10/31 �ل�ضركة

% Change

Advanced 30.30% 19.80 25.80 املتقدمة

Alujain 17.85% 16.25 19.15 اللجني

 U C A 16.50% 30.90 36.00 املتحدة للتاأمني

Red Sea 16.34% 40.40 47.00 البحر االحمر

Sahara Petrochmical 12.53% 20.75 23.35 ال�سحراء للبرتوكيماويات

كرث �إنخفا�ضا يف �أ�ضعارها )مقارنة �ضعر �إغلق �أكتوبر 2010 م �ضبتمرب 2010 م( �ل�ضركات �الأ

Top Losers (Comparing Close Price of October 2010 with September 2010)

Company
ن�ضبة �لتغري

2010/09/29 2010/10/31 �ل�ضركة

% Change

Pipes -19.30% 28.50 23.00 انابيب

Cables -15.96% 15.35 12.90 الكابالت

Shaker -15.83% 69.50 58.50 �ساكر

Zamil Industrial -15.07% 45.80 38.90  الزامل لل�سناعة

MESC -14.25% 18.60 15.95 م�سك
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�ضهم جميع �ل�ضركات �أكتوبر 2010م موؤ�ضر تد�ول الأ
نقطة
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كرث ن�ضاطا - �أكتوبر 2010 م �ل�ضركات �خلم�س �الأ

Top Five Active Stocks - October 2010

By number of transactions من حيث عدد �ل�ضفقات

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع عدد �ل�ضفقات 

�ل�ضركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 6.08% 22.20% 82,801 �سابك

ALKHODARI 3.67% 34.93% 49,971 اخل�سري

Alinma 3.44% 53.61% 46,879 االإمناء

MA>ADEN 3.37% 44.82% 45,841 معادن

Saudi Kayan 3.13% 11.42% 42,579 كيان ال�سعودية

كرث ن�ضاطا - �أكتوبر 2010 م �ل�ضركات �خلم�س �الأ

Top Five Active Stocks - October 2010

By number of shares traded �سهم املتداولة من حيث عدد االأ

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع  �ال�ضهم �ملتد�ولة

�ل�ضركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 12.68% 80.64% 313,168,433 االإمناء

Saudi Kayan 7.91% 22.74% 195,449,995 كيان ال�سعودية

ZAIN KSA 4.82% 69.81% 119,140,386 زين ال�سعودية

SABIC 4.62% 13.26% 114,013,930 �سابك

Saudi Electricity 4.27% 98.79% 105,439,192 كهرباء ال�سعودية

كرث ن�ضاطا - �أكتوبر 2010 م �ل�ضركات �خلم�س �الأ

Top Five Active Stocks - October 2010

By value of shares traded �سهم املتداولة من حيث قيمة االأ

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع قيمة �ال�ضهم �ملتد�ولة

�ل�ضركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 18.01% 39.53% 10,474,120,808 �سابك

Saudi Kayan 5.95% 12.99% 3,441,905,149 كيان ال�سعودية

Alinma 5.84% 51.02% 3,381,455,350 االإمناء

YANSAB 4.26% 9.31% 2,465,859,002 ين�ساب

MA>ADEN 4.08% 62.17% 2,363,441,826 معادن
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FINANCIAL INDICATORS - 31/10/2010   ملوؤ�ضر�ت �ملالية �لرئي�ضية - 2010/10/31 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)

�ل�ضركة

غلق �ضعر �الإ �لقيمه �لدفرتيه
�ل�ضعر/�لقيمه 

�لدفرتيه
�لعائد على �ل�ضهم �ل�ضعر للعائد

�ضهم �مل�ضدره  �الأ

)مليون(

�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 26.50 18.98 1.40 1.98 13.37 1,500.000 39,750.00 28,464.03 2,973.30 الريا�ض

AlJazira 16.25 15.14 1.07 -0.70 (M(  )س( 300.000 4,875.00 4,542.80 -209.80 اجلزيرة

Saudi Investment 21.70 17.56 1.24 0.18 119.01 450.000 9,765.00 7,902.88 81.99 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 30.70 18.63 1.65 0.38 80.34 330.750 10,154.02 6,161.80 126.39 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 46.60 24.59 1.90 3.34 13.95 723.214 33,701.79 17,780.90 2,415.82 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 42.00 19.74 2.13 2.02 20.83 750.000 31,500.00 14,806.88 1,512.45 �س�اب

Arab National 36.80 24.23 1.52 2.93 12.55 650.000 23,920.00 15,748.75 1,905.94 العربي الوطني

SAMBA 61.75 28.28 2.18 4.85 12.72 900.000 55,575.00 25,451.61 4,369.00 �سامبا

Al Rajhi 77.25 19.34 3.99 4.38 17.63 1,500.000 115,875.00 29,016.13 6,572.28 الراجحي

AL Bilad 18.50 10.30 1.80 -0.71 (M(  )س( 300.000 5,550.00 3,090.12 -211.71 البالد

Alinma 10.75 10.37 1.04 -0.03 (M(  )س( 1,500.000 16,125.00 15,553.76 -45.99 االإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 18.93 2.06 2.19 16.05 8,903.964 346,790.81 168,519.66 19,489.69
اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 14.45 11.70 1.23 0.06 224.86 120.600 1,742.67 1,411.07 7.75 كيمانول

Petrochem 18.90 9.74 1.94 -0.22 (M(  )س( 480.000 9,072.00 4,673.20 -104.87 برتوكيم

SABIC 97.50 38.34 2.54 6.79 14.37 3,000.000 292,500.00 115,027.89 20,357.95 �سابك

SAFCO 145.25 24.09 6.03 10.34 14.05 250.000 36,312.50 6,023.40 2,585.16 �سافكو

Industrialization 31.20 17.27 1.81 2.59 12.04 506.753 15,810.69 8,752.99 1,313.35 الت�سنيع

Alujain 19.15 7.25 2.64 0.07 263.93 69.200 1,325.18 501.67 5.02 اللجني

Nama Chemicals 10.00 12.39 0.81 0.152 65.73 128.520 1,285.20 1,593.01 19.55 مناء للكيماويات

SIIG 18.80 12.21 1.54 0.75 24.92 450.000 8,460.00 5,492.70 339.51 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 23.35 12.59 1.85 1.16 20.18 292.530 6,830.58 3,684.30 338.42 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 42.30 12.06 3.51 1.97 21.42 562.500 23,793.75 6,785.73 1,110.69 ين�ساب

Sipchem 25.60 14.28 1.79 0.93 27.57 333.333 8,533.33 4,759.96 309.50 �سبكيم العاملية

Advanced 25.80 12.21 2.11 1.893 13.63 141.375 3,647.47 1,726.74 267.69 املتقدمة

Saudi Kayan 17.70 10.31 1.72 -0.01 (M(  )س( 1,500.000 26,550.00 15,466.53 -11.00 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 22.55 9.12 2.47 -0.19 (M(  )س( 876.000 19,753.80 7,986.96 -167.61 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 21.11 2.48 3.03 15.02 8,710.811 455,617.18 183,886.14 26,371.11
اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 35.90 30.56 1.17 1.97 18.27 80.000 2,872.00 2,444.97 157.23 اال�سمنت العربية

Yamamah Cement 52.00 22.14 2.35 4.76 10.93 135.000 7,020.00 2,989.21 642.19 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 44.00 21.05 2.09 4.27 10.31 153.000 6,732.00 3,221.40 653.03 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 61.25 19.37 3.16 6.31 9.71 90.000 5,512.50 1,743.38 567.52 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 63.75 16.61 3.84 4.82 13.23 140.000 8,925.00 2,325.35 674.42 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 40.10 23.14 1.73 3.91 10.25 105.000 4,210.50 2,429.55 410.69 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 42.90 23.40 1.83 3.61 11.90 86.000 3,689.40 2,012.01 310.12 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 18.15 11.89 1.53 1.39 13.06 90.000 1,633.50 1,070.20 125.09 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 12.35 9.61 1.29 -0.07 (M(  )س( 130.000 1,605.50 1,249.06 -9.52 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.31 2.17 3.50 11.47 1,009.000 42,200.40 19,485.13 3,530.78 �سمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 70.25 17.58 4.00 5.57 12.61 22.500 1,580.62 395.52 125.39 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 65.25 21.80 2.99 4.59 14.20 25.000 1,631.25 545.00 114.86 املوا�ساة

SASCO 12.80 12.01 1.06 0.96 13.28 45.000 576.00 544.33 43.36 خدمات ال�سيارات

Thim`ar 22.60 6.28 3.60 -0.90 (M(  )س( 10.000 226.00 62.75 -9.03 ثمار

Fitaihi Group 11.65 13.01 0.90 0.30 38.54 50.000 582.50 650.74 15.11 جمموعة فتيحي

Jarir 155.50 19.35 8.04 10.01 15.53 40.000 6,220.00 773.96 400.59 جرير

Aldrees 47.60 15.00 3.17 3.40 14.01 25.000 1,190.00 374.96 84.97 الدري�ض

AlHokair 43.20 16.86 2.56 4.23 10.21 70.000 3,024.00 1,180.53 296.32  احلكري 

Alkhaleej Trng 39.70 16.29 2.44 3.41 11.65 15.000 595.50 244.40 51.10 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.78 3.27 3.71 13.61 302.500 15,625.88 4,772.20 1,122.68 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 18.70 13.81 1.35 1.27 14.77 75.000 1,402.50 1,035.47 94.95 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.65 12.30 1.11 0.50 27.17 4,166.594 56,874.01 51,229.36 2,093.25 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 12.32 1.12 0.52 26.63 4,241.594 58,276.51 52,264.83 2,188.20
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 32.90 14.47 2.27 2.31 14.26 500.000 16,450.00 7,234.13 1,153.31 جمموعة �سافوال

Food 15.75 9.71 1.62 0.85 18.61 20.000 315.00 194.12 16.93 الغذائية

SADAFCO 38.20 20.68 1.85 6.43 5.94 32.500 1,241.50 672.25 209.13  �سدافكو

Almarai 216.50 51.10 4.24 10.87 19.91 115.000 24,897.50 5,877.02 1,250.48 املراعي

Anaam Holding 39.60 10.91 3.63 0.09 426.10 10.900 431.64 118.92 1.01 اأنعام القاب�سة

H B 39.30 17.22 2.28 2.55 15.39 28.571 1,122.86 492.08 72.96 حلواين اإخوان
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Herfy Foods 78.50 12.86 6.11 4.50 17.43 27.000 2,119.50 347.15 121.58 غذية هريف لالأ

NADEC 25.40 16.66 1.52 -0.32 (M(  )س( 60.000 1,524.00 999.73 -19.32 نادك

Qassim Agriculture 8.45 7.74 1.09 -0.27 (M(  )س( 50.000 422.50 387.04 -13.70 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 17.10 17.98 0.95 0.14 118.92 20.000 342.00 359.54 2.88 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 43.00 5.80 7.42 -1.60 (M(  )س( 20.000 860.00 115.93 -32.02 �سماك االأ

Sharqiya Dev Co 34.00 10.89 3.12 -0.64 (M(  )س( 7.500 255.00 81.66 -4.83 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 30.80 26.75 1.15 3.18 9.70 20.000 616.00 535.03 63.53 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعيه 

Jazan Development 13.65 12.28 1.11 -0.62 (M(  )س( 50.000 682.50 614.07 -30.84 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 18.71 2.85 2.89 16.44 966.471 51,628.75 18,085.16 2,791.09
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 40.00 22.34 1.79 5.05 7.93 2,000.000 80,000.00 44,678.72 10,092.30 االت�ساالت

Etihad Etisalat 54.00 20.17 2.68 5.44 9.94 700.000 37,800.00 14,120.82 3,804.57 احتاد ات�ساالت

Zain KSA 7.85 4.70 1.67 -1.78 (M(  )س( 1,400.000 10,990.00 6,586.37 -2,494.87 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 15.35 3.14 4.89 -3.79 (M(  )س( 100.000 1,535.00 313.81 -379.04 عذيب لالت�ساالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.64 1.98 2.62 8.48 4,200.000 130,325.00 65,699.72 11,022.95
اإجمايل قطاع االت�ساالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 103.00 32.69 3.15 9.93 10.37 50.000 5,150.00 1,634.68 496.67 التعاونية

Malath Insurance 16.20 8.64 1.87 0.57 28.39 30.000 486.00 259.30 17.12 مالذ للتاأمني

MEDGULF 26.00 12.36 2.10 2.51 10.34 80.000 2,080.00 989.15 201.16 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 21.95 8.05 2.73 -0.89 (M(  )س( 20.000 439.00 160.94 -17.83 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 29.70 7.94 3.74 0.50 59.58 10.000 297.00 79.38 4.99 �سالمة

Walaa Insurance 17.80 7.52 2.37 -0.42 (M(  )س( 20.000 356.00 150.39 -8.37 والء للتاأمني

Arabian Shield 20.50 10.60 1.93 0.46 44.73 20.000 410.00 211.90 9.17 الدرع العربي

SABB Takaful 18.30 9.36 1.95 -0.35 (M(  )س( 34.000 622.20 318.36 -11.77 �ساب تكافل

SANAD 17.60 7.15 2.46 0.00 4957.75 20.000 352.00 143.00 0.07 �سند

SAICO 31.40 9.09 3.46 0.84 37.52 10.000 314.00 90.88 8.37 �سايكو

Saudi Indian 29.90 4.09 7.31 -1.56 (M(  )س( 10.000 299.00 40.89 -15.59 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 18.10 9.79 1.85 0.21 86.55 22.000 398.20 215.29 4.60 اإحتاد اخلليج

ATC 74.25 6.86 10.83 -1.01 (M(  )س( 10.000 742.50 68.58 -10.09 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 56.00 4.42 12.67 -1.70 (M(  )س( 10.000 560.00 44.21 -16.99 هلية االأ

ACIG 36.00 3.70 9.73 -1.88 (M(  )س( 10.000 360.00 37.00 -18.85 اأ�سيج

AICC 17.85 7.30 2.45 -0.61 (M(  )س( 20.000 357.00 145.92 -12.16 التاأمني العربية

Trade Union 17.20 9.54 1.80 -0.09 (M(  )س( 25.000 430.00 238.43 -2.34 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 20.30 10.61 1.91 0.33 61.56 20.000 406.00 212.28 6.60 ال�سقر للتاأمني

U C A 23.25 8.63 2.69 0.02 1083.92 20.000 465.00 172.56 0.43 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 8.70 9.84 0.88 -0.06 (M(  )س( 100.000 870.00 983.77 -5.57 عادة ال�سعودية االإ

Bupa Arabia 21.30 11.90 1.79 1.72 12.36 40.000 852.00 475.86 68.92 بوبا العربية

Weqaya Takaful 19.20 8.24 2.33 -1.11 (M(  )س( 20.000 384.00 164.88 -22.19 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 35.70 8.11 4.40 -0.70 (M(  )س( 20.000 714.00 162.14 -13.95 تكافل الراجحي 

ACE 33.30 8.83 3.77 -0.11 (M(  )س( 10.000 333.00 88.26 -1.09 اي�س

AXA - Cooperative 19.20 9.11 2.11 -0.86 (M(  )س( 20.000 384.00 182.20 -17.30 اك�سا - التعاونية

Gulf General 41.20 10.00 4.12 - - 20.000 824.00 200.00 - اخلليجية العامة

Buruj 28.80 10.00 2.88 - - 13.000 374.40 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 26.50 10.00 2.65 - - 20.000 530.00 200.00 - العاملية

Solidarity 13.60 10.00 1.36 - - 55.500 754.80 555.00 - �سوليدرتي تكافل

Wataniya 47.20 10.00 4.72 - - 10.000 472.00 100.00 - الوطنية

Amana Insurance 14.60 10.00 1.46 - - 32.000 467.20 320.00 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.95 2.45 0.80 13.70 801.500 21,483.30 8,775.24 644.01 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 34.40 22.43 1.53 0.78 44.02 15.000 516.00 336.42 11.72  امل�سايف 

Saudi Advanced 12.25 18.60 0.66 0.40 30.42 43.200 529.20 803.61 17.39 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 9.90 8.73 1.13 0.08 117.77 49.000 485.10 427.57 4.12 االح�ساء للتنميه

SISCO 15.55 10.85 1.43 0.09 178.52 68.000 1,057.40 737.66 5.92 �سي�سكو

Assir 12.80 18.16 0.70 0.72 17.73 126.389 1,617.78 2,295.14 91.27 ع�سري

Al Baha 12.55 6.32 1.99 -0.55 (M(  )س( 15.000 188.25 94.83 -8.25 الباحة

Kingdom 7.85 6.88 1.14 0.14 55.29 3,705.882 29,091.17 25,501.74 526.19 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.51 1.11 0.16 50.71 4,022.471 33,484.90 30,196.97 648.37
اإجمايل قطاع �سركات اال�ستثمار 

املتعدد

BCI 28.90 13.73 2.11 2.38 12.15 27.500 794.75 377.49 65.42 بى �سى اآى

FINANCIAL INDICATORS - 31/10/2010   ملوؤ�ضر�ت �ملالية �لرئي�ضية - 2010/10/31 م� 

Company
Close  Price

Book Value 
(SR)

P/B Value EPS (SR) P/E Ratio
Issued Shares 
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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 )3rd  Q 2010 as recent(.

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر 

للعائد للقطاعات ولل�سوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثالث 2010 م(. �ض : املوؤ�سر �سالب الن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية الآ

MA`ADEN 22.65 17.98 1.26 0.43 53.11 925.000 20,951.25 16,633.97 394.49 معادن

Astra Indust 41.00 22.25 1.84 3.38 12.13 74.118 3,038.82 1,649.35 250.47 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 22.90 13.85 1.65 2.13 10.73 30.000 687.00 415.58 64.01 جمموعة ال�سريع

Shaker 58.50 16.17 3.62 3.88 15.08 35.000 2,047.50 566.05 135.82 �ساكر

Pharmaceutical 31.00 33.18 0.93 2.10 14.74 78.438 2,431.56 2,602.78 164.97 الدوائية

Glass 24.70 16.58 1.49 2.04 12.11 30.000 741.00 497.52 61.20 زجاج

FIPCO 27.00 12.22 2.21 1.72 15.74 11.500 310.50 140.49 19.72 فيبكو

Maadaniyah 19.25 13.75 1.40 0.98 19.64 25.556 491.96 351.53 25.05 معدنية

Saudi Chemical 42.00 21.50 1.95 4.43 9.48 63.240 2,656.08 1,359.90 280.23 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 50.50 18.84 2.68 3.98 12.68 30.000 1,515.00 565.27 119.50 �سناعة الورق

AlAbdullatif 31.10 15.00 2.07 1.97 15.80 81.250 2,526.88 1,219.09 159.90 العبداللطيف

Saudi Export 23.55 9.59 2.46 -0.26 (M(  )س( 10.800 254.34 103.59 -2.85 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 18.62 1.45 1.22 21.94 1,422.402 38,446.64 26,482.64 1,737.93 اإجمايل قطاع اال�ستثمار ال�سناعي

MMG 15.65 14.25 1.01 0.36 43.31 125.000 1,956.25 1,781.51 45.17 جمموعة املعجل

SSP 21.20 15.92 1.33 1.27 16.65 51.000 1,081.20 811.86 64.93 نابيب ال�سعودية االأ

ALKHODARI 46.20 12.12 3.81 - - 42.500 1,963.50 514.91 217.05 اخل�سري

Ceramic 139.00 37.81 3.68 8.54 16.27 25.000 3,475.00 945.26 213.62 اخلزف

Gypsum 28.20 16.37 1.72 1.80 15.70 31.667 893.00 518.29 56.89 اجلب�ض

Cables 12.90 15.32 0.84 -1.40 (M(  )س( 76.000 980.40 1,163.99 -106.06 الكابالت

Saudi Industrial 8.50 8.00 1.06 2.56 3.32 40.000 340.00 319.90 102.38 �سدق

Amiantit 17.00 14.31 1.19 1.56 10.93 115.500 1,963.50 1,653.02 179.62 اميانتيت

Pipes 23.00 23.54 0.98 0.16 144.21 31.500 724.50 741.53 5.02 اأنابيب

Zamil Industrial 38.90 20.56 1.89 3.56 10.92 60.000 2,334.00 1,233.73 213.81 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 29.80 14.63 2.04 2.43 12.25 40.500 1,206.90 592.49 98.49 البابطني

SVCP 55.00 16.05 3.43 5.26 10.46 15.000 825.00 240.71 78.90 الفخارية

MESC 15.95 11.64 1.37 -0.35 (M(  )س( 40.000 638.00 465.76 -13.92 م�سك

Red Sea 47.00 22.36 2.10 1.98 23.76 30.000 1,410.00 670.75 59.34 حمر البحر االأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.10 1.70 1.68 13.61 723.667 19,791.25 11,653.72 1,215.23 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 24.90 25.61 0.97 0.72 34.72 120.000 2,988.00 3,072.93 86.06 العقارية

Taiba 15.05 18.39 0.82 0.48 31.60 150.000 2,257.50 2,759.08 71.44 طيبة لال�ستثمار

Makkah 30.60 22.67 1.35 1.60 19.18 164.816 5,043.38 3,735.86 262.97  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 14.85 14.42 1.03 0.94 15.80 100.000 1,485.00 1,441.95 94.00 التعمري

Emaar E .C 7.10 8.83 0.80 -0.53 (M(  )س( 850.000 6,035.00 7,504.22 -447.33 اإعمار

Jabal Omar 17.05 9.85 1.73 -0.04 (M(  )س( 671.400 11,447.37 6,612.75 -27.17 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.95 12.87 0.70 1.47 6.08 1,080.000 9,666.00 13,904.45 1,589.02 ركان دار االأ

KEC 7.90 10.00 0.79 - - 339.300 2,680.47 3,393.00 - مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 12.21 0.98 0.47 10.19 3,475.516 41,602.72 42,424.24 1,629.00 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 17.20 15.98 1.08 1.29 13.29 315.000 5,418.00 5,033.03 407.57 النقل البحري

SAPTCO 7.10 11.18 0.63 0.37 18.99 125.000 887.50 1,398.12 46.74 النقل اجلماعي

Mubarrad 13.85 9.07 1.53 -0.31 (M(  )س( 18.000 249.30 163.26 -5.51 مربد

Budget Saudi 56.75 24.13 2.35 5.23 10.85 18.300 1,038.53 441.50 95.75 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.77 1.08 1.14 13.35 476.300 7,593.33 7,035.92 544.55 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 23.65 15.91 1.49 0.76 31.09 15.000 354.75 238.58 11.41 عالن تهامة لالإ

SRMG 18.55 15.98 1.16 0.97 19.13 80.000 1,484.00 1,278.34 77.59 بحاث و الت�سويق االأ

SPPC 12.20 13.27 0.92 1.02 11.94 60.000 732.00 795.99 61.32 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.92 1.11 0.97 17.10 155.000 2,570.75 2,312.91 150.32 اإجمايل قطاع االعالم والن�سر

Hotels 26.00 23.51 1.11 1.59 16.36 69.006 1,794.16 1,622.22 109.65 الفنادق

Shams 22.05 6.97 3.16 -0.03 (M(  )س( 10.150 223.81 70.79 -0.32 �سم�ض

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.39 1.19 1.38 16.36 79.156 2,017.97 1,693.02 109.33 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 16.29 1.97 1.85 14.59 39,490.352 1,267,455.37 643,287.48 73,195.23 اجمايل ال�سوق
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Amany Falah wrote:
During to the raging war of 

currencies, the United States of America 
and all European countries take one side 
while the Asian emerging economic 
powers take another side. The exchange 
rate becomes a political weapon to 
undermine other economies and to 
support national export companies. This 
would pose an imminent and serious 
impact on the global recovery.

Omaima al Zaki, an economic 
researcher, describes the concept of 
«The currency war» by saying that the 
issue may be summed up in: a certain 
country exerts continuous efforts to 
reduce the value of its currency in the 
global market. This would make the 
country`s exports cheaper, and then 
its economy would grow rapidly. This 
country would be able to defeat the 
competitiveness of its rival economies 
in the global market. Ms al Zaki points 
out that this war is being waged 
between the several  major economies 
in the world such as China, the United 
States of America, Japan, Korea, and 
Brazil. The roots of this war broken out 
of the national economic problems for 
each country, such as unemployment, 
large debts, and the great inequality in 
the speed of recovery from the global 
financial crisis, particularly between 
USA and other emerging economies 
with amazing speed, because of 
globalization.

In that war, some countries seek 
to prevent the high ceiling of their 
currencies, such as Switzerland, which 
spent more than $ 100 billion to stop 
the continued high exchange rate of 
its currency, the Swiss franc. The EU 
countries strive to do the same thing, 
and for that reason China has become 
the most dangerous enemy faced by 
USA in this war. China still insists on 
keeping its currency (Chinese yuan) 
low to ensure increased exports to the 
world, to recruit Chinese labor, and 

to raise the economic cost to Chinese 
citizens for imported goods. This war is 
considered for the USA because this is 
a sign for the beginning of the end to 
the US dollar as the strategic reserve 
currency in the global economy.

False Growth
For its part, Alia al Suliman, a financial 

expert, monitors the decrease of the 
flow of foreign direct investment to 25 
per cent in the second quarter of this 
year compared to its levels in the first 
three months, and about 15 per cent 
from a year earlier.

Ms Alia says that Dominique Strauss 
Director-General of the International 
Monetary Fund warned earlier from that 
the governments of the world may use 
their exchange rates to solve their local 
problems. He stressed that the «war of 
currencies» will never be in favor of the 
global economy. He also warned once 
again of the decrease in the desire of 
some countries in holding international 
cooperation. He confirmed that there 
is no national or local solutions to the 
problems of the international economy 
which needs a comprehensive 
cooperation beyond the level of 
one country. He said that using the 
exchange rates as a political weapon 
to undermine other economies, and 
to support national export companies 
would be a very grave danger on 
global recovery. Therefore, emerging 
economies should consider taking 
steps to contain the financial flows that 
may cause the rise of currency and asset 
bubbles. The IMF describes these steps 
as undesirable. 

Opponents of the war
On the other side, Latifa al Sahli, 

a journalist, joins those who do not 
see what is going on as a war of any 
kind. They see it only as an economic 
problem which will be solved soon. 
She quoted the statements of Russian 
Finance Minister Alexei Kudrin in which 
he asserts that the world will not 

witness a war of currencies, because 
the possibilities of control on exchange 
rates are time-limited. Hence, there are 
no grounds for suspecting that the 
pricing of currencies will play a key role 
in the competitive conflict.

Beyond the Crisis
Away from the said rival views the 

former, we can go back a little to see that 
the crisis reared its head two years ago, 
probably when a book entitled « The 
currency war « by Snugh Houngbing, 
a U.S. researcher of Chinese origin. The 
book is being attacked from American 
and European Jewish organizations 
which accused its author of anti-
Semitism because of his warning of the 
increasing likelihood of what he calls 
the economic collapse and destruction 
of «Chinese Miracle» due to  a plot 
hatched by the big banks owned by 
Jews since the nineteenth century. The 
Jewish Rothschild family achieved huge 
gains at the time exceeded six billion 
dollars, a fortune equal to thousands of 
multiples if compared to the prices of 
the twenty-one century.

Warning to the Chinese, Houngbing 
says it`s when the stock and real estate 
prices increased to excessive rates 
beyond the reasonable ceiling because 
of the availability of financial liquidity 
in huge quantities, foreign conspirators 
just need one night to destroy the 
economy of the country by withdrawing 
their investments from the stock market 
and real estate market to achieve huge 
profits after they have caused heavy 
losses for the Chinese economy.

Criticism
Despite the large number of 

evidence reported by Houngbing to 
support his views, his critics say he tends 
in his book to the theory of conspiracy 
with regard to Jewish control of the 
global financial system. He believes that 
there is no doubt that the Rothschild 
family had already a plan to hit the 
Chinese economy.
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treatment, education and other 
invisible exports of European Union 
countries. Also, transfers of wages and 
salaries of European manpower from 
the Gulf. The big Gulf banks enjoy a 
strong presence in EU financial markets 
particularly in London and Paris markets 
as well as the establishment of several 
joint economic projects between the 
private sector organizations.

Investments 
GCC countries have huge 

investments in EU countries. Despite 

the paucity of European investments 
in the GCC countries, they are 
distributed in several sectors, notably 
technology, services, finance and 
tourism, in contrast to US investments 
which are entirely concentrated in 
the petrochemical sector. 

Free Trade Area
The study finds that the 

establishment of a free trade zone 
between the two sides will bring more 
business investment between them 
and other international economic 

blocs. Saudi Arabia`s accession to 
the WTO means, inter alia, the start of 
tendency of the European Community 
towards the need of GCC countries to 
join the advanced economic institutions 
to enter the world of free economy 
which will start from European-Gulf 
Free Trade Area.

With regard to the gains the Gulf 
expects, there is no doubt that the 
establishment of a free trade zone will 
support the cooperation between the 
Gulf countries, promote integration 
and economic unity, and introduce 
European regulations and technologies 
which will help to develop mechanisms 
for Gulf cooperation. This also will 
benefit other areas such as organizing 
electronic commerce seminars and 
workshops, the training of patent 
office in the GCC staff, the providing 
of technical support and consulting in 
the field of agriculture, cooperating in 
the field of diagnosis of animal diseases 
and to benefit from the European 
veterinary hospitals experience, as well 
as cooperation between universities 
and the media. All these and other 
areas defined in the convention as 
partnership activities.
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The importance of tracking the evolution of economic relations between the GCC and the European Union 
relies in the status they have locally, regionally and internationally. The success of these relationships 
may serve as a model of successful and fruitful international relations, where the interests of all parties 
are considered. This is the principle confirmed by the GCC countries throughout the discussions with the 
European Union.
A recent study issued by GCC on the Gulf-European economic relations sheds light on the rapid developments 
witnessed by these relations during the past decades. It also reviews the most important forms and 
indicators of economic cooperation between the GCC and the EU.

Economic benefits 
of free trade 

Gulf and the European countries

Gulf Market

Gulf -European trade
Commercial trade between the GCC 

and the European Union developed 
considerably over the past five years. It 
is clear that the balance of trade balance 
is in favor of the EU at $ 30.082 million.

At the level of each GCC country, 
KSA is considered the first Gulf trading 
partner of the European Union with 

a share of 38% (second in terms of 
imports) of the total Gulf imports and 
93% of the total GCC exports.

KSA is the only Gulf state that 
maintains a (non-oil) trade surplus 
with the EU of $ 8.742 million. United 
Arab Emirates maintains the highest 
balance of non-oil trade deficit with 
the EU of $ 25.573 billion.

Trade in services .. and banks
 European balance of payments 

benefits from the huge trade in services 
with the GCC countries, such as tourism 
of the GCC countries in the European 
Union, investment and construction 
services provided by the European 
institutions to the GCC countries. These 
include banking services, medical 
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These net profits of the Saudi Money Market, after discounting their distributions during 
the period, participated in raising the shareholders rights to more than S.R.643 billion. 
Consequently, the average rate of the market’s book value rose to S.R.20 for a stock. On the 
other hand, the other basic indicators in the market kept improving with a rise in the stock 
return of about S.R.2.9 for a single stock. The repeat rate to the return declined to nearly 13.9 
times at the time of editing this report – October 20th, 2010 AD. In general, this means an 
improvement of the investment attraction of the Saudi Money Market because of these 
positive indications. The market is hopefully expected to keep moving in this direction in 
the future due to the solid ground it is standing on represented by the consistency of the 
national economy (despite the global economic crisis which has been overshadowing 
almost all main and growing economies and markets).

The quarterly Performance According to Sectors
The Petro-chemical industries sector came first, as the biggest participant in the Saudi 

Money Market’s net profits in the 3rd quarter of 2010 AD of about S.R.6.8 billion. This rate 
formed nearly 31.8% of the market’s total net profits. The banks and the financial services 
came second of about S.R.5 billion, a percentage of 23.7% of the market’s total net profits. 
The third rank was for the communications and information technology sector with more 
than S.R.3.8 billion, which is 17.7% of the markets net profits. Moreover, and in the same 
concern, the sectors of energy and public utilities, petro-chemical industries, insurance, 
communications and information technology, retailing, agriculture and food industries and 
hotels and tourism,  showed tangible distinction in profit margin compared to the previous 
quarter. Some achieved record growth rate which reached, as ordered above, to about 
115.1% by the energy and public utilities sector, 84% by the insurance sector and 73.4% by 
the communications and information technology sector.

Sectors’ Performance in the First Nine Months of 2010 AD 
The Petro-chemical industries sector stood alone in the first place in the comparison 

chart in the perspective of the first nine months of 2010 AD. In this period, the sector 
recorded an average growth rate of 294.9% achieving net profits of S.R. 21.3 billion (36.2% 
of the market’s gross gains in the period) compared to S.R.5.4 billion (12.2% of the market’s 
gross gains in the period) within the same period of 2009 AD. The insurance sector came in 
the second place with an average growth rate of 134.3% achieving net profits of S.R. 508.4 
million (0.9% of the market’s gross gains in the period) compared to S.R.217 million (0.5% of 
the market’s gross gains in the period) within the same period of 2009 AD. The energy and 
public utilities sector came third with an average growth rate of 53.7% achieving net profits 
of S.R. 2.7 billion (4.5% of the market’s gross gains in the period) compared to S.R.1.7 billion 
(3.9% of the market’s gross gains in the period) within the same period of 2009 AD.

The Best Corporations in Performance
Concerning the largest companies SABIC, which is listed in the sector of the petro-

chemical industries, stood alone in the first place for the net income in the third quarter of 
2010 AD. The quarterly net profits were nearly S.R.5.33 billion which formed the percentage 
of 79.0% of the sector’s gross profits, while its participation in the market’s net profits in the 
quarter reached about 25.1% of the gross. STC, which is listed in the sector of communications 
and information technology, was in the second rank of about S.R.3.32 billion to form the 
percentage of 88.1% of the sector gross profits, while its participation in the market’s net 
profits in the quarter reached about 15.6% of the gross. And finally, the Saudi Electric Co. 
which is listed among energy and public utilities sector, came third of about S.R.2.32 billion 
which formed the percentage of 98.9% of the sector’s gross profits, while its participation in 
the market’s net profits in the quarter reached about 10.9% of the gross.
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Saudi Market

The Petro-chemical Industries Keep the 
Lead and the Banks Strengthen Gains

The third quarter results of the current year concerning the Saudi Money Market indicated a rise in 
profits from about S.R.20.2 billion at the end of the second quarter to nearly S.R.21.2 billion at the 
end of the third. This forms a good growth rate of 6%. In addition, it recorded a better annual growth 
rate – of 19.7%- compared to the same period of the previous year. This positive attitude, however, 
continued in the realized gains of the listed companies in the market on the level of comparing their 
performance during the first nine months of the current year. In other words, they actually achieved a 
record growth rate of 33.2% and, thus, reaching the limit of S.R.58.8 billion in the first three quarters 
of 2010 AD, compared to nearly S.R.44.1 billion in the same period of 2009 AD. The number of 
corporations which have declared their financial results in the third quarter of the year, and are listed 
in the market, is 137. 107 of them managed to achieve net profits from their works during the quarter, 
while 30 corporations suffered from fiscal quarterly losses. 

Results of the 4rd Quarter of 2010 AD
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The Saudi Stock Exchange (Tadawul) is 
pleased to announce that Derayah Financial 
has become a duly licensed, approved and 
authorized member firm of Tadawul, with 
the right to conduct brokerage services and 
deal as agent In the Saudi Stock Exchange 
- Tadawul. 

The Capital Market Authority announces that the listing 
and trading of Abdullah A. M. Al-Khodari Sons Company. will 
take place on Saturday 23 / 10 /2010 G (15 / 11 /1431 H) within 
BUILDING & CONSTRUCTION sector with the symbol 1330, with 
an unrestricted price limit for the first day of trading only. 

Derayah Financial 
joins Tadawul 

as a member firm

Announcement from the Capital 
Market Authority regarding the 

listing of Abdullah 
A.M. Al-Khodari Sons Company

Imposition 
of a penalty

The Capital Market Authority 
announces imposition of a penalty 
of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi 
Riyals) on Red Sea Housing Services 
Co. (RSH) due to its violation of Article 
(25) of the Listing Rules. It failed to 
report the sentence from the Algerian 
Court as soon as it occurred. However, 
it was announced on 05-07-2010.

Imposition 
of a penalty

The Capital Market Authority announces 
imposition of a penalty of SR 100.000 ( One 
Hundred Thousand Saudi Riyals) on Red 
Sea Housing Services Co. (RSH) due to its 
violation of Article (25) of the Listing Rules. 
It failed to report the lawsuit raised against 
it by the Customs Administration of the 
Republic of Algeria.

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a penalty 

of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on the National Insurance 
Company due to its violation of Article (25) of the Listing Rules. 

The company failed to announce the resignation of a Board 
member as soon as it occurred. However, it was announced on 21-
07-2010. 

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a 

penalty of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on the Saudi 
Re For Cooperative Reinsurance Co. (SAUDIRE) due to its violation 
of Article (25) of the Listing Rules. 

The company failed to report the Board of Directors’ decision 
to appoint a new member as soon as it occurred. However, it was 
announced on 18-07-2010. 

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a penalty of 

SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on the Saudi Re For Cooperative 
Reinsurance Co. (SAUDIRE) due to its violation of Article (25) of the 
Listing Rules. 

The company failed to report the Board of Directors’ decision 
to appoint a new member as soon as it occurred. However, it was 
announced on 18-07-2010. 
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Altawfeek Financial Group had 
requested the approval of Capital Market 
Authority to amend its business profile 
and Authorisation which was issued 
by the CMA Board of Commissioners 
under Resolution no. (9-17-2007) 
dated 21/3/1428H, corresponding to 
9/4/2007G by cancelling its Dealing 
as Agent license. Based on the Capital 

Market Law issued by the Royal Decree 
No. (M/30) dated on 2/6/1424H, and the 
Authorised Persons Regulations issued 
by CMA Board of Commissioners via 
its Resolution No. (1-83-2005) dated 
on 21/5/1426H corresponding to 
28th June 2005, the CMA Board of 
Commissioners issued a resolution today 
Sunday 9/11/1431H, corresponding to 

17/10/2010G, the approval for amending 
the Business Profile of Altawfeek Financial 
Group by canceling Dealing as an 
Agent activity based on the Company’s 
request. Altawfeek Financial Group is 
now authorized to conduct Dealing as 
a Principal & Underwriting, Managing, 
Arranging, Advising and Custody in the 
Securities Business. 

The CMA has approved 
Almarai Company request 
to increase its capital 
from SR (1,150,000,000) 
to SR (2,300,000,000) 
through issuing one 
bonus share for every 
existing share owned by 
the shareholders who 
are registered in the 
shareholders register at 
the closing of trading on 
the extraordinary general 
assembly day. Such 
increase will be paid by 
transferring an amount 
of SR (1,150,000,000) from 

the (Retained earnings) to 
the company>s capital. 
Consequently, increasing 
company>s outstanding 
shares from (115,000,000) 
shares to (230,000,000) 
shares, by an increase of 
(115,000,000) shares. The 
bonus shares eligibility is 
limited to the shareholders 
who are registered in the 
shareholders register at 
the close of trading on 
the extraordinary general 
assembly day, which will 
be determined later by 
the company>s board. 

The CMA announces its approval for Saib BNP 
Paribas Asset Management Limited to offer « Saib 
Sukuk Fund».

The CMA announces its approval for Saudi Hollandi 
Capital to offer «AlYusr Global Equity Fund» and 
«AlYusr Emerging Markets Equity Fund « and «Global 
Equity Fund» and «Emerging Markets Equity Fund» 
and «Global Property Fund».

The CMA announces its approval for 
HSBC Saudi Arabia Limited to offer «HSBC 
Amanah Saudi Freestyle Equity Fund».

Amendment to Business profile of 
Al Tawfeek Financial Group

The Capital Market Authority 
approved Al Marai company 

request to increase its 
capital through issuance of 

Bonus Shares

CMA announces offering 
of investment funds

CMA announces offering 
of investment funds

CMA announces offering 
of investment funds

News



Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

For the change, any change, to be positive, the new 
situation to which it is transferred to should be more efficient 
and effective at the level of purport or performance, and more 
beautiful and glamorous on the level of form and appearance.

We were delighted in TADAWUL company with the positive 
and strong reactions to the two steps of development of 
the website, and the change of the company logo. Through 
these two moves, the company steps into a new phase of 
effectiveness that reflects successes of the previous phase, and 
meets requirements of the future plans.

Echoes we have received confirmed what the company 
management saw of the importance of continuous 
development both in the technical side of systems and 
programs, or in the other aspects related to providing investors 
with all necessary and important information.

When reactions come from professionals and experts 
along with the rest of our partners and visitors to our site with 
this momentum, they translate the successful renewal of the 
design of the site to provide the investor with all the necessary 
information, and make it easily obtained, beside success in the 
development of the company>s logo. Thus, both steps became 
a feature of the renewal and evolution stage, and represent a 
commitment in front of all to continue excellence in the means 
of communication and electronic media used to this end.

We in TADAWUL magazine which appears in a new look and 
decorated with the new company logo, find ourselves – being 
one of the means of communication, education and economic 
and investment culture - bear a greater responsibility to our 
readers, in particular, and to the economic community and the 
investors in genral. Therfore, we will continue development in 
content as we did in the form being committed to specialization 
as a practical habit for our information efforts, in which we 
hope you will always be active partners by providing us with 
opinion, advice, participation, and interaction. We, in the end, 
run on the ground of Her Majesty, the press, and our fuel on 
the creativity trip is you and your ideas.

We continue to provide information, figures, and analysis. 
We also shed the light on economic files that we wish they 
touch on your concerns, and to become with the views of those 
who write or participate in them a beacon for those looking for 
specialized and meaningful economic information.

Echoes are pretty, and the most beautiful echo is that which 
always makes us the first magazine in the field of finance and 
investment.

The Most Beautiful Echo

Editorial
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