
العدد  ) 74 (  ديسمبر  2012م مجلة السوق المالية السعودية

استثمارات ضخمة ينقصها التشجيع
الصناعات الثقيلة

)تداول( تنال شهادة 
أفضل إدارة سوق مالية 

بالشرق األوسط

1.3 تريليون ريال 
نموًا في السيولة 
النقدية المحلية



LAJAZIRA CAPITAL.indd   1 8/2/11   11:08:07 AM



Mohamed Al-Rajhi.indd   1 9/4/12   12:29:43 PM



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

ت�صكل ال�صناعة ع�صب االقت�صاديات المتقدمة، فالبلد المنتج خير من البلد 

الم�صتهلك، والبلد الم�صدر اأقوى اقت�صادًيا من البلد الم�صتورد، وعالم ال�صناعة 

كبير ومت�صع، واخترنا منه في هذا العدد الحديث عن ال�صناعات الثقيلة الأهميتها 

اال�صتراتيجية وكونها اأ�صا�ًصا ارتكزت عليها االقت�صاديات القوية حول العالم.

ال�صناعات الثقيلة غالًبا ما تقوم فيها الحكومة من خالل م�صروعات القطاع 

�صريًعا  ربًحا  تحقق  وال  االأم��وال  روؤو���س  اإل��ى حجم �صخم من  تحتاج  الأنها  العام 

والمعدات  االآالت  �صناعة  ال�صناعات:  هذه  ومن  المخاطرة،  درجة  فيها  وترتفع 

والحديد وال�صلب والبتروكيماويات. 

تم  ال��ع��ال��م  ح��ول  وت��اري��خ��ه��ا  ال�صناعة  ق�ص�س  معظم  ف��ي  كما  المملكة  ف��ي 

االعتماد على القطاع العام الحكومي  في بداية عملية التنمية الإقامة ال�صناعات 

الثقيلة مثل �صناعة البتروكيماويات وتكرير البترول واأ�ص�صت ال�صركة ال�صعودية 

لل�صناعات االأ�صا�صية )�صابك( الإقامة هذه ال�صناعات، ثم بداأت بعد ذلك باإ�صراك 

خالل  م��ن  ث��م  ال��خ��ا���س،  للقطاع  اأ�صهمها  بيع  خ��الل  م��ن  فيها  الخا�س  القطاع 

خا�صة  �صركات  اإن�صاء  مرحلة  اإل��ى  و�صواًل  جديدة،  �صركات  اإن�صاء  في  الم�صاهمة 

المملكة  اتجهت  الع�صرين  القرن  الت�صعينيات من  اأنه في  بالكامل، ولعلنا نتذكر 

وزي��ادة  الخا�س  للقطاع  الن�صبية  االأهمية  لزيادة  الخ�صخ�صة  نحو  اأكبر  ب�صكل 

اإ�صهامه في الت�صنيع وعملية التنمية االقت�صادية. 

واإقامة  بتنمية  البدء  على  يرتكز  عالمًيا  خا�س  مفهوم  الثقيلة  ولل�صناعات 

تلك  من  العر�س  توفير  اأن  اأ�صا�س  على  والمعدات  ك���االآالت  الثقيلة  ال�صناعات 

ال�صناعات  اإقامة  على  �صي�صجع  الأن��ه  م�صتقباًل  عليها  الطلب  يولد  �صوف  ال�صلع 

ه��ذه  اأن  اأي  وال��م��ع��دات،  االآالت  ت��ل��ك  ت�صتخدم  ال��ت��ي  وال��و���ص��ي��ط��ة  اال�صتهالكية 

اال�صتراتيجية تعتمد اأ�صا�ًصا على ال�صوق المتوقع م�صتقباًل ولي�س ال�صوق الحالي، 

اأكثر فنحن نجحنا في �صناعات الحديد  اإلى تطبيقه  وهو المفهوم الذي نحتاج 

والبتروكيماويات، لكن �صناعة االآالت والمعدات التي ت�صنع اأ�صياء اأخرى ال تزال 

تحتاج مزيدا من الدعم، ومن التركيز.

لقد نجحت اإلى حد ما ا�صتراتيجية اإحالل الواردات الإقامة �صناعات محلية 

ال�صناعات  وبع�س  اأ���ص��ا���ًص��ا  اال�صتهالكية  ال�صناعات  وه��ي  ال����واردات  محل  تحل 

الو�صيطة ويقوم بها القطاع الخا�س، لكن الطريق ال يزال طوياًل لبلوغ ذلك فيما 

يتعلق بال�صناعات الثقيلة، ولعلنا نطمح اأن ن�صل اإلى ذلك ثم نتجاوزه لن�صل اإلى 

مرحلة �صناعة المعدات الثقيلة للت�صدير.

نحتاج اإلى الكثير من الوقت والمال الإقامة تلك ال�صناعات ويجب علينا زيادة 

فمعظم  وتوطينها،  التكنولوجيا  من  لال�صتفادة  االأجنبية  ال�صركات  مع  التعامل 

�صناعاتنا االأخرى تعتمد على معدات الغير، ونحتاج فعاًل لالعتماد على معداتنا.

صناعة الصناعة
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�صر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

من  ت�سمه  وما  ال�ست�سفاء،  �سياحة  باتت 

عايل  ا�ستثماًرا  �سحية،  ومنتجعات  اأندية 

اخلليج  دول  يف  م�ستثمروه  يعمل  اجلــودة، 

ال�ستفادة  على  اخلارجي  العامل  يف  كما 

من الهبات الربانية املوجودة يف الطبيعة، 

مربح،  اقــتــ�ــســادي  عــائــد  اإىل  وحتويلها 

يداعب رغبة النا�س يف التداوي الطبيعي، 

م�سحوًبا  الكيماوية،  الأدويــة  من  اخلايل 

ــاأجــواء  بــنــوع مــن ال�ـــســـرخـــاء، املــفــعــم ب

ال�سكينة التي يفتقدها الكثريون.

من  ملزيد  أكبر  إمكانيات  التجزئة  جتار  لدى  سيكون  القادمة  األشهر  يف 
التوسع يف اململكة، بسبب وجود خطط رئيسية جديدة قيد اإلنشاء ملراكز 
تسوق يف كل من الرياض وجدة بشكل خاص، فضلًا عن مدن اململكة األخرى، 
وهي فرصة لتحقيق مكاسب متزايدة بعد تأكيد عدة تقارير دولية وإقليمية 
على أن اململكة باتت واحدة من كبرى الدول على قائمة األسواق املستهدفة 
لتجارة التجزئة الدولية، ما يعني أن توقعات الطلب املستقبلية على السلع 

االستهالكية تبدو واعدة للغاية.

كلمة التحرير
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ــع الإعـــالمـــي  ــو�ــس عــلــى خـــالف ال

الــدول  يف  الأمـــور  تبدو  النتقائي، 

بــوؤر  اأنــهــا  على  دائــًمــا  ت�سور  التي 

اخلدمات،وتعاين  وانــعــدام  للفقر 

ــة  ــ�ــس املــعــي يف  �ــســعــبــة  ـــــا  ظـــــروًف

كثرًيا  خمتلفة  كــكــل،  والقــتــ�ــســاد 

جًدا ح�سب التقارير الدولية املوثوق 

بها، التي توؤكد اأن ثمة حراًكا تنموًيا 

ي�سري على عجالت يف عدد من 

املناطق بتلك الدول.

أخبار السوق
)تداول( تنال شهادة أفضل إدارة 

سوق مالية بالشرق األوسط

أخبار الشركات
»الخضري« توقع اتفاقية تجديد 

تسهيالت بـ 734 مليونًا

تقرير
مؤسسة النقد العربي السعودي:

1.3 تريليون ريال نموًا في السيولة النقدية المحلية

أخبار عالمية
تباطؤ االقتصاد 

األلماني في الربع الثالث

أخبار عربية
لقاء سعودي تشيكي يبحث 

التوسع في الصناعات التحويلية

لل�سناعات  ال�سمال  وعــد  »مدينة  م�سروع  يتميز 

التعدينية«، الذي يقام يف منطقة احلدود ال�سمالية 

على  الكربى  بقدرته  طريف،  مدينة  �سرقي  �سمال 

تعزيز ا�سراتيجية التنمية ال�ساملة واملتوازنة بحيث 

من  بــدًل  النائية،  واملــنــاطــق  الأطــــراف  اإىل  تتجه 

املنطقة  يف  الرئي�سية  واملــدن  املناطق  على  الركيز 

الو�سطى والغربية وال�سرقية، ما يحقق مطلًبا مهًما 

احل�ساري  والتطور  النمو  حتقيق  يف  يتمثل  للدولة 

والــعــمــراين  والتعليمي  القــتــ�ــســادي  ــوره  �ــس بــكــل 

واخلدمي يف كافة املناطق.

ــاعــات الــثــقــيــلــة واحــــــدة من  ــن ــ�ــس تــ�ــســكــل ال

ترتبط  اقت�سادية  عوامل  لعدة  الأ�سا�سيات 

بها، ومن ذلك دورها الكبري يف ت�سجيع اإن�ساء 

تخدم  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات 

�سلع  من  تنتجه  ما  خالل  من  ال�سناعة  قطاع 

و�سيطة تدخل كمواد خام يف منتجات امل�سانع 

على  الركيز  باجتاه  يدفع  ما  وهــو  الكبرية، 

ال�سناعات العمالقة القائمة باململكة، والعمل 

تنوع  عرب  مب�ستواها  والرتــفــاع  تطورها  على 

يف  يحدث  مثلما  الهامة  ال�سناعية  الأن�سطة 

�سناعة البروكيماويات.

مجهر
مدينة وعد الشمال

خير الوطن.. لكل الوطن



)تداول( تنال شهادة أفضل إدارة سوق مالية بالشرق األوسط
ح�سلت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( على �سهادة اأف�سل اإدارة �سوق مالية 

بال�سرق الأو�سط من جمموعة )Euromoney( العاملية يف قطاع الأ�سواق املالية، 

وي�ساف ذلك اإىل العديد من الإجنازات وال�سهادات العاملية الهامة التي حققتها 

)تداول( يف نطاق اأعمالها.

به  قامت  ــذي  ال ال�ستطالع  خــالل  مــن  القطاع  هــذا  )تـــداول(  وت�سدرت 

جمموعة )Euromoney( خالل ال�سيف املا�سي والذي غطى قطاًعا كبرًيا من 

النا�سئة من م�ستثمرين و�سركات مالية متقدمة بذلك  املالية  بالأ�سواق  املهتمني 

على العديد من الأ�سواق املالية الأخرى بال�سرق الأو�سط.

 )Euromoney( ملجموعة  العام  واملدير  النا�سر  اأو�سبورن  نيل  ال�سيد  وقام 

ل�سركة  التنفيذي  املدير  ال�سويلمي  عبداهلل  لالأ�ستاذ  ال�سهادة  بت�سليم  العاملية 

على  )تداول(  �سعادته بح�سول  اأبدى  والذي  )تداول(،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 

ال�ستمرار  على  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  حر�س  موؤكًدا  ال�سهادة،  هذه 

للتميز يف خدمة عمالئها  املعايري  اأعلى  وتطبيق  ومنتجاتها  تطوير خدماتها  يف 

وا�ستقطاب اأف�سل التقنيات يف �سبيل ذلك.

لقاء توعوي حول 
أهمية االلتزام 
بقواعد السلوك 

المهني في )تداول(
قدمت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( برناجًما 

توعوًيا ملن�سوبيها حول اأهمية اللتزام بقواعد ال�سلوك 

القانونية  الإدارة  قامت  حيث  )تـــداول(،  يف  املهني 

لغر�س  الربنامج  بتنظيم هذا  اللتزام  بوحدة  ممثلة 

حتكمها  حمرفة  مهنية  بيئة  تطوير  يف  امل�ساهمة 

مبادئ وقيم اأخالقية، فمن خالل اللقاءات املجدولة 

لهذا الربنامج التوعوي والذي اأقيم باملركز الإعالمي 

من�سوبي  بتعريف  اللتزام  وحــدة  قامت  )تــداول(  بـ 

)تداول( باأهم املوا�سيع التي عاجلتها ن�سو�س  قواعد 

ا�ستعرا�س  مت  كما  تــداول،  ملن�سوبي  املهني  ال�سلوك 

املـــبـــادئ والــ�ــســوابــط والــقــيــم املــهــنــيــة والأخــالقــيــة 

بها  اللتزام  املوظفني  كل  على  يتعني  التي  الأ�سا�سية 

اأطراف خارجية  اأدائهم لأعمالهم وتعاملهم مع  عند 

اللتزام  واآثــار  ال�سركة  من�سوبي  من  زمالئهم  مع  اأو 

على  اأو  املــوظــف  م�ستوى  على  �ــســواء  القواعد  بتلك 

م�ستوى اأعمال ال�سركة.

ال�سويلمي يت�سلم ال�سهادة من ال�سيد نيل اأو�سبورن

جانب من احل�سور
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زيادة رأس مال شركة مجموعة 
السريع التجارية الصناعية

عن طريق منح أسهم مجانية

املوافقة  املت�سمن  الهيئة  املالية عن �سدور قرار جمل�س  ال�سوق  اأعلنت هيئة 

مالها  راأ�ـــس  زيـــادة  ال�سناعية  التجارية  ال�سريع  جمموعة  �سركة  طلب  على 

مـــن)300.000.000(ريـــال اإىل)375.000.000(ريـــــــال، وذلــك مبنح �سهم 

جماين مقابل كل )4( اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني 

بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن ت�سدد قيمة الزيادة 

يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ )75.000.000( ريال من بند الأرباح املبقاة، 

اإىل )37.500.000( من )30.000.000(�سهم  الأ�سهم  عدد  يزداد  وبالتايل 

الأ�سهم  املنحة على مالك  قدرها )7.500.000(�سهم.وتقت�سر  بزيادة  �سهم، 

املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية الذي �سوف يحدد 

جمل�س اإدارة ال�سركة تاريخه يف وقت لحق، على األ يتجاوز تاريخ انعقادها �ستة 

اأ�سهر من تاريخ هذه املوافقة.

شركة اتحاد اتصاالت
)موبايلي( تزيد رأس مالها

عبر منح أسهم مجانية

ات�سالت  احتــاد  �سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق  هيئة  وافقت 

ـــــال  مـــــن)7.000.000.000(ري ـــس مالها  راأ� ـــادة  )مــوبــايــلــي(  زي

اإىل)7.700.000.000(ريــال، وذلك مبنح �سهم جماين مقابل كل 

امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  قائمة  اأ�سهم   )10(

بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن ت�سدد 

قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ )700.000.000( 

من  الأ�سهم  عــدد  يـــزداد  وبالتايل  املبقاة،  الأربـــاح  بند  مــن  ــال  ري

بزيادة  )770.000.000(�ـــســـهـــم،  اإىل  )700.000.000(�ــســهــم 

الأ�سهم  املنحة على مالك  وتقت�سر  قدرها )70.000.000(�سهم. 

العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تــداول  نهاية  يف  املقيدين 

الذي �سوف يحدد جمل�س اإدارة ال�سركة تاريخه يف وقت لحق، على 

األ يتجاوز تاريخ انعقادها �ستة اأ�سهر من تاريخ هذه املوافقة.

طرح أسهم شركة أسمنت 
المنطقة الشمالية لالكتتاب العام

�سهم   )90.000.000  ( طرح  على  املالية  ال�سوق  هيئة  وافقت 

املنطقة  اأ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  )50  %  (   من  متثل  الــعــام  لالكتتاب 

من  الــفــرة  خــالل  الــواحــد  لل�سهم  ريـــالت   )10( ب�سعر  ال�سمالية 

1434/03/02هـــــ  اإىل  2013/01/08م  املــوافــق  1434/02/26هــــــ 

املوافق 2013/01/14م.

و�سوف تعلن ن�سرة الإ�سدار قبل موعد بداية الكتتاب بوقت كاف. 

وحتتوي ن�سرة الإ�سدار على املعلومات والبيانات التي يحتاج امل�ستثمر 

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

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

تعديل قائمة أعمال شركة فينشر 
كابيتال االستثمارية السعودية

ال�سعودية  ال�ستثمارية  كابيتال  فين�سر  �سركة  تقدمت 

الأعــمــال  قائمة  تعديل  على  املــوافــقــة  بطلب  الهيئة  اإىل 

التعامل  ن�ساط  باإ�سافة  وذلك  ممار�ستها  يف  لها  املرخ�س 

ب�سفة اأ�سيل، والتعهد بالتغطية. 

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

على تعديل قائمة الأعمال املرخ�سة ل�سركة فين�سر كابيتال 

ال�ستثمارية ال�سعودية يف ممار�ستها باإ�سافة ن�ساط التعامل 

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

�سناديق  واإدارة  بالتغطية،  والتعهد  اأ�سيل،  ب�سفة  التعامل 

وتقدمي  والرتيب،  العمالء،  حمافظ  واإدارة  ال�ستثمار، 

امل�سورة واحلفظ.
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»الخضري« توقع اتفاقية تجديد تسهيالت بـ 734 مليونًا

موبيل  ال�سعودية  اأرامكو  م�سفاة  �سركة  تعتزم 

ينبع  م�سفاة  وحـــدات  معظم  اإغـــالق  »�ــســامــرف« 

طاقتها  والبالغة  املــقــبــل،  مــار�ــس  يف  لها  التابعة 

لبدء  وذلــك  يــومــًيــا،  برميل  األــف   400 التكريرية 

ت�سغيل م�سروع جديد لإنتاج وقود اأقل تلويًثا للبيئة.

وقال م�سدر بال�سناعة اإن من املتوقع اأن يبداأ 

�سركة  بني  امل�سرك  امل�سروع  ينفذه  الذي  الإغــالق 

الطاقة  وعمالق  ال�سعودية  اأرامكو  الوطنية  النفط 

واأن  مار�س  العا�سر من  موبيل يف  اإك�سون  الأمريكي 

ي�ستمر ما بني 45 و50 يوًما.

امل�سفاة  وحـــدات  معظم  »�ستتوقف  واأ�ــســاف 

للتطوير ببدء ت�سغيل م�سروع وقود اأقل تلويًثا للبيئة«.

العامل  يف  للطاقة  �سركتني  اأكــرب  وا�ستثمرت 

2.5 مليار دولر لتطوير املن�ساأة املقامة يف ال�ساحل 

ال�سعودي على البحر الأحمر كي تنتج اأنواًعا اأنظف 

زيت  من  امل�سفاة  �ــســادرات  ومعظم  الــوقــود،  من 

الغاز والبنزين.

لإنتاج  الأو�سط  ال�سرق  م�سايف  يف  حتول  وثمة 

اأ�سواق  ا�ستهداف  تريد  لأنها  تلويًثا  اأقل  وقود  اأنواع 

الت�سدير.

وتـــنـــتـــح �ـــســـركـــة اأرامـــــكـــــو تــــوتــــال لــلــتــكــريــر 

م�سرك  م�سروع  وهي  »�ساتورب«  والبروكيماويات 

وتوتال  اأرامكو  �سيدتها  التي  اجلبيل  م�سفاة  ميلك 

الفرن�سية وقوًدا اأقل تلويًثا.

عملية  اأوبـــك  منظمة  ع�سو  الإمــــارات  وتــبــداأ 

تو�سع يف م�سفاة الروي�س بهدف اإنتاج وقود الديزل 

بن�سبة منخف�سة جًدا من الكربيت وبيعه يف اأ�سواق 

الت�سدير.

اأبوظبي  ــرول  ب �سركة  تــبــداأ  اأن  املــرجــح  ومــن 

بن�سبة كربيت  ديــزل  وقــود  ــوك« طرح  »اأدن الوطنية 

العام  يف  لعمالئها  املليون  يف  اأجـــزاء  ع�سرة  تبلغ 

املقبل.

مصفاة ينبع تبدأ إنتاج وقود أقل تلويًثا في مارس

اأنــعــام  جمــمــوعــة  اإدارة  جمل�س  اأعــــاد 

للدورة  اأوىل اجتماعاته  القاب�سة يف  الدولية 

عبداهلل  بن  م�سعل  الأمري  انتخاب  اجلديدة 

بن تركي اآل �سعود رئي�ًسا ملجل�س الإدارة. كما 

التنفيذية  اللجنة  ت�سكيل  على  املجل�س  وافق 

ـــــري مــ�ــســعــل بـــن عــبــداهلل  الــتــي تــ�ــســم الأم

واملهند�س ح�سان �سعـد اليماين.

وت�سم  املراجعة  جلنة  ت�سكيل  وكذلك 

وليد  الدكتور  و  الغامـدي  اأحمد  �سعـد  حممد 

جميل حممد علي قطان.

واملكافاآت  الر�سيحات  جلنة  وت�سكيل 

تركي  بن  عبداهلل  بن  م�سعل  الأمــري  وت�سم 

علي  حممد  جميل  وليد  والدكتور  �سعود  اآل 

قطان.

جمموعة  �سركة  اأعلنت  اأخرى  جهة  من 

جمل�س  ع�سو  ا�ستقالة  عن  القاب�سة  اأنعام 

اإبراهيم  اجلديدة  للدورة  املنتخب  الإدارة 

حممد م�سفر املالكي وذلك لظروفه اخلا�سة.

مشعل بن عبداهلل رئيسًا لمجلس إدارة »أنعام«
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أخبار - الشركات

عبداملح�سن  عبداهلل  اأبناء  �سركة  وّقعت 

لتجديد  اإ�سالمي  متويل  اتفاقية  اخل�سري 

مع  جديدة  ت�سهيالت  ومنح  قائمة  ت�سهيالت 

البنك الأهلي التجاري بقيمة قاربت 734.7 

مليون ريال.

واأو�سحت ال�سركة اأن الت�سهيالت تهدف 

احتياجات  ومتويل  �سامن  التزام  توفري  اإىل 

مل�سروعات  العامل  ــال  امل وراأ�ـــس  ــال  امل راأ�ـــس 

حمددة لل�سركة ولأهداف اأعمالها ب�سكل عام 

وتت�سمن متويل مرابحة واعتمادات م�ستندية 

ت�ستمل  فيما  الأغــرا�ــس،  متعددة  و�سمانات 

كقرو�س  الت�سهيالت  قيمة  مــن   %50 على 

الت�سهيالت  قيمة  من  و%50  املرابحة  بنظام 

واعتمادات  الأغــرا�ــس  متعددة  ك�سمانات 

م�ستندية.

لأمــر،  �سند  ب�سمان  التفاقية  واأبــرمــت 

اإ�سافة اإىل التنازل عن عوائد عقود امل�ساريع 

املمولة و�ستنتهي يف نهاية �سبتمرب القادم.
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لل�سناعات  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســركــة  ـــدرت  اأ�ـــس

جمال  يف  لها  تقرير  مــوؤخــًرا  )�سابك(  الأ�سا�سية 

ال�ستدامة، حمل عنوان »ا�ستدامة + اأداء«، ويغطي 

اأداء  �سنوًيا،  دورية  ب�سفة  �سي�سدر  الذي  التقرير 

ال�سركة يف جمال ال�ستدامة خالل عام 2011م.

الــزبــائــن  اأداة متــكــن  الــتــقــريــر مبــثــابــة  ويــعــد 

تقومي  من  الأخــرى  املعنية  والأطــراف  وامل�ستثمرين 

مدى التزام )�سابك( واأدائها فيما يتعلق مبمار�سات 

الأعمال امل�ستدامة.

م�سرية  يف  جــديــدة  مرحلة  التقرير  وي�سكل 

الأ�سا�س  حجر  وي�سع  ال�ــســتــدامــة،  نحو  ال�سركة 

جلهود حثيثة يف ال�سنوات املقبلة.

الإداري  الهيكل  حــددت  قد  )�سابك(  وكانت 

من  عـــدد  يــقــوده  2009م،  عـــام  يف  لــال�ــســتــدامــة 

ال�سركة،  الهوية يف  العليا وم�سوؤويل  الإدارة  اأع�ساء 

لت�سكيل  مت�سقة  عاملية  ممار�سات  اعتماد  مت  حيث 

والجتماعية  البيئية  الإجــراءات  من  متكامل  اإطار 

والقت�سادية.

ــتــي حققتها  ال الإجنــــــازات  الــتــقــريــر  ـــــرز  واأب

2011م  لعام  ال�ستدامة،  م�ستوى  على  )�سابك( 

نطاق  على  املهنة  اأخالقيات  ميثاق  اإطــالق  منها 

اأهــداف  وتاأ�سي�س  العامل،  حــول  ال�سركة  قطاعات 

غــازات  انبعاثات  لتقلي�س  البيئي  لــالأداء  حمــددة 

وتر�سيد  احلـــراري(،  الحتبا�س  )غــازات  الدفيئة 

املــواد  هــدر  من  واحلــد  واملــيــاه،  الطاقة  ا�ستهالك 

بدور  وال�سطالع  الت�سغيلية،  عملياتنا  جميع  يف 

قيادي يف منطقة ال�سرق الأو�سط فيما يتعلق بتنفيذ 

قوية  جمموعة  وتطوير  امل�سوؤولة،  الرعاية  معايري 

والبيئة على نطاق  وال�سالمة  من �سيا�سات ال�سحة 

العاملي  الأعمال  جمل�س  اإىل  والن�سمام  ال�سركة، 

لالأمم  العاملي  للميثاق  امل�ستدامة،)التابع  للتنمية 

املتحدة، يف يونيه 2012م(، واإدخال موؤ�سرات اأداء 

ال�سركة،  اإدارة  اأنظمة  �سمن  لال�ستدامة  رئي�سة 

هولندا  يف  املف�سل«  العمل  »�ساحب  لقب  واإحـــراز 

»اأف�سل  لقب  اإحراز  و  التوايل،  على  ال�ساد�س  للعام 

اأرباب العمل« الذي مينحه معهد �سي اآر اإف ال�سيني 

لعامني متتاليني.

سابك تطلق أول تقرير لالستدامة

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي توزع 50 ألف إصدارة 
في أكبر حملة للتعريف باإلسالم لغير الناطقين بالعربية

 اأطلقت �سركة حممد بن عبدالعزيز الراجحي 

اجلمعة  جمــلــة  مــع  بــالــتــعــاون  القاب�سة  واأولده 

باللغة  بالإ�سالم  والتعريف  للرجمة  حملة  اأكــرب 

 50.000 تــوزيــع  خــالل  مــن  ون�سرها  الإجنليزية 

ن�سخة من الإ�سدارات على  امل�سلمني غري الناطقني 

باللغة العربية يف خمتلف اأنحاء العامل.  

القراآن  ملعاين  ترجمة  ــدارات  الإ�ــس تت�سمن 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سرية  عن  وكتاًبا  الكرمي، 

و�سلم وكتاب اكت�سف الإ�سالم، و�سيتم توزيعها على 

ثالث مراحل بداأت من حج 1433هـ، وتنتهي اأوائل 

ال�سنة الهجرية اجلارية.

العبودي  وقال املهند�س عبدالعزيز بن �سالح 

عبدالعزيز  بن  حممد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

اإن ال�سركة و�سمن اهتمامها بت�سحيح  الراجحي، 

اجلهات  بع�س  بثها  يتوىل  التي  اخلاطئة  املفاهيم 

بالو�سائل  ومواجهتها  لالإ�سالم  املعادية  املغر�سة 

ــة لــلــ�ــســراكــة  ــفــاقــي احلـــ�ـــســـاريـــة، قـــد اأبـــرمـــت ات

ال�سراتيجية وجملة اجلمعة بهدف تقدمي م�ساريع 

وللتعريف  الإجنليزية،  باللغة  للم�سلمني  نوعية 

بر�سول الدعوة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم و�سرح 

بها  ب�سر  التي  املرتكزات  واأهــم  اخلالدة  ر�سالته 

اإن�سانية كرمية يحفها  اأجل حياة  اأجمع من  العامل 

الأمن والطماأنينة. 

ي�سار اإىل اأن جملة اجلمعة هي جملة اإ�سالمية 

عاملية تخاطب املتحدثني باللغة الإجنليزية ولديها 

الكرمي  القراآن  معاين  لرجمة  مميزة  اإ�سدارات 

ومبنهجه  بالإ�سالم  والتعريف  الإجنليزية  باللغة 

الو�سطي ولديها الت�ساريح النظامية للقيام بذلك. 

وقال العبودي: »لذا فقد التقت رغبة الطرفني 

لتوزيع  اإجناح حملة  اأجل  امل�سرك من  التعاون  يف 

العديد  يف  ــدارات  الإ�ــس تلك  من  ن�سخة  األــف   50

من الدول غري الناطقة باللغة العربية امل�ستهدفة، 

م�ساهمة منهما يف تقدمي خدمة جمتمعية لالأن�سطة 

الإعالمية والدعوية التي تر�سم �سورة حقيقية عن 

املجتمع الإ�سالمي واأ�سله ور�سالته«. 

 10.000 ــع  ــوزي ت ـــه مت  اأن الــعــبــودي  واأو�ـــســـح 

خالل  اململكة  داخــل  الإ�ــســدارات  تلك  من  ن�سخة 

ال�سوؤون  وزارة  اإ�سراف  حتت  الأخــري  احلج  مو�سم 

الإ�سالمية، فيما �سيتم خالل �سهر حمرم اجلاري 

وجــزر  الهند  مــن  كــل  يف  ن�سخة   20.000 تــوزيــع 

املالديف و�سنغافورة. ووفًقا للعبودي ف�سوف تكتمل 

خالل  مــن  املقبل  �سفر  �سهر  يف  الثالثة  املرحلة 

توزيع 20.000 ن�سخة يف كل من بريطانيا واأمريكا 

واأ�سراليا ونيوزيلندا.

وهذا هو العام الثاين على التوايل الذي تقوم 

به �سركة حممد بن عبدالعزيز الراجحي بالتفاق 

حيث  الأعمال،  هذه  مثل  بتبني  اجلمعة  جملة  مع 

يف  احلــاج«  »هدية  م�سروع  و�سمن  ال�سركة  قامت 

حقيبة   25.000 بتوزيع  ــــ،  1432ه احلــج  مو�سم 

وحديثة  معتمدة  ترجمة  ت�سمنت  احلــجــاج  على 

بال�سرية  الكرمي، والتعريف  القراآن  ملعاين  ومزكاة 

ترجمة  اإي�سال  تي�سري  بهدف  العطرة،  النبوية 

معاين القراآن الكرمي لكثري من البالد التي ي�سعب 

الو�سول لها عن طريق احلجاج.

التنفيذي  الرئي�س  العبودي  املهند�س  وقــال 

لل�سركة اإن مثل هذه امل�سروعات تاأتي �سمن اأدوار 

ال�سركة،  بها  ت�سطلع  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية 

ــة خلدمة  ــذول ــب امل مــنــهــا يف اجلــهــود  ومــ�ــســاهــمــة 

الإ�سالم. 

م. عبدالعزيز بن �سالح العبودي
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جمهورية  يف  الزراعة  وزيــر  بني  لقاء  بحث 

ال�سعوديني  الأعمال  ورجــال  بندل  بير  الت�سيك 

التجاري  التبادل  حجم  زيادة  الريا�س  غرفة  يف 

يف  خا�سة  ال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  والتو�سع 

املجالت ال�سناعية التحويلية.

بني  البينية  الــتــجــارة  اأن  اجلــانــبــان  ـــدا  واأك

لقدراتهما  املتميز  امل�ستوى  اإىل  ترقى  ل  البلدين 

املرحلة  خــالل  العمل  على  واتفقا  القت�سادية 

حركة  تــعــوق  الــتــي  الــ�ــســعــاب  لتذليل  الــقــادمــة 

املتعلقة  الإجـــــراءات  وت�سهيل  ال�سلع  ان�سياب 

بالزيارات املتبادلة لرجال الأعمال يف البلدين.

اأن  بندل  بير  الت�سيكي  الزراعة  وزير  واأكد 

حكومة بالده تويل اململكة اهتماًما كبرًيا وت�سعى 

خا�سة  قوية  جتارية  وعالقات  روابط  اإيجاد  اإىل 

يف املجالت ال�سناعية والزراعية، م�سرًيا اإىل اأنه 

على  احل�سول  ت�سهيل  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت 

التي  ال�سعوبات  واأن  للت�سيك  الزيارة  تاأ�سريات 

تواجه رجال الأعمال يف هذا اجلانب ت�سكل عقبة 

اأمام زيادة حجم التبادل التجاري.

وقال اإن الهتمام بتطوير العالقات التجارية 

كافة  مع  لتفاق  التو�سل  اإىل  تهدف  اململكة  مع 

اجلهات املخت�سة لو�سع خطط ميكن ال�سري عليها 

م�ستقباًل يف جمالت التعامل التجاري بني البلدين، 

موقع  اأن  اإىل  النظر  لفًتا 

بالده و�سط اأوروبا يعطيها 

ــــزات اقــتــ�ــســاديــة  ممــــي

ـــقـــرب من  عــــدة مــنــهــا ال

اإ�سافة  املنطقة،  اأ�ــســواق 

ي�سهده  الــذي  التطور  اإىل 

خا�سة  ال�سناعي  القطاع 

ــنــاعــات  الــ�ــس جمــــال  يف 

ت�ستخدم  التي  التحويلية 

فيها تقنية �سناعية عالية.

ـــــر  ـــــوزي و�ــــــســــــدد ال

التبادل  اأن  على  الت�سيكي 

التجاري بني البلدين ل يرقى اإىل طموح الطرفني، 

 موؤكًدا اأن زيارته للمملكة �ستعمل على معاجلة ذلك.

واأو�سح اأن اململكة تتمتع بقدرات اقت�سادية كبرية 

لرجال  لال�ستماع  ا�ستعداد  على  الت�سيك  واأن 

الأعمال ال�سعوديني للتعرف على ت�سوراتهم حول 

كيفية تطوير العالقات التجارية مع بالده لت�سل 

اإىل درجة ال�سريك  التي ميكن العتماد عليه يف 

تنفيذ التفاقيات.

اإدارة غرفة  اأكد رئي�س جمل�س  من جانبه 

الريا�س الدكتور عبدالرحمن الزامل اأن �سعف 

بني  وال�ستثمارات  التجاري  التبادل  م�ستوى 

البلدين ي�ستدعي العمل لإيجاد طرق واأ�ساليب 

التبادل  م�ستويات  زيــادة  على  ت�ساعد  جديدة 

التجاري وتتوافق مع حقيقة الواقع القت�سادي 

املتميز بني البلدين، خا�سة يف ظل توفر العديد 

اململكة  يف  الواعدة  ال�ستثمارية  الفر�س  من 

اإىل  واحلاجة  الغذائية  ال�سناعات  جمال  يف 

ال�سناعي  املجال  الت�سيك يف هذا  �سركاء من 

احليوي املهم.

ال�سعودي  ال�سوق  حاجة  اإىل  الزامل  واأ�سار 

ــة يف جمــال  ــيــة، خــا�ــس لــلــ�ــســنــاعــات الــتــحــويــل

التي  واملزايا  احلوافر  معدًدا  البروكيماويات، 

متيز بها هذا ال�سوق.

لقاء سعودي تشيكي يبحث التوسع في الصناعات التحويلية

بنك  يف  لها  اململوكة  ال�سمانات  بقية  القاب�سة«  »قطر  �سيلت 

باركليز الربيطاين ولكنها �ستظل اأكرب م�ساهم يف البنك فيما يجري 

التحقيق يف مدفوعات بني البنك وال�سركة القطرية.

وذكرت قطر القاب�سة اأنها �سيلت بقية ما لديها من �سمانات - 

وهي اأداة قابلة للتحويل لأ�سهم - وعددها 379 مليون وحدة يف اإطار 

اإدارة ن�سطة ملحفظتها وذلك دون التاأثري على ح�ستها يف البنك وتبلغ 

.% 6.65

ويف بيان منف�سل اأعلن بنكا جولدمان �ساك�س ودويت�سه بنك اأنهما 

فيما  باركليز  يف  عــادي  �سهم  مليون   303.3 اإىل  ي�سل  ما  �سيبيعان 

يخ�س ت�سييل �سمانات قطر.

وقال اأحمد ال�سيد الرئي�س التنفيذي لقطر القاب�سة يف البيان اإن 

�سركته �ستظل م�ستثمًرا ا�سراتيجًيا داعًما لباركليز واأنها �ستبقي على 

ثقتها يف م�ستقبل البنك على املدى الطويل.

�سهم  مليون   813.96 متتلك  قطر  فاإن  توم�سون  بيانات  وح�سب 

عادي يف باركليز حتى 31 اأكتوبر ما يجعلها اأكرب م�ساهم يف البنك.

وقال انتوين جنكينز الرئي�س التنفيذي لباركليز يف بيان »يرحب 

امل�ستقبل  ب�ساأن  القاب�سة  قطر  بها  بعثت  التي  الثقة  بر�سالة  باركليز 

»قطر القابضة« تسيل »الضمانات« في بنك باركليز

قطر  اأ�سبحت  اأن  منذ  تلقته  الــذي  املتوا�سل  للدعم  تقديره  وي�ستمر  الأمــد  طــول 

القاب�سة اأكرب م�ساهم فيها«.

The Best.pdf   1   12/1/12   8:41 AM

12
العدد 74 - ديسمبر 2012م

أخبار - عربية



The Best.pdf   1   12/1/12   8:41 AM



القت�ساد  اأن  �ــســدرت  بيانات  ك�سفت 

الأملاين تباطاأ يف الربع الثالث من هذا العام 

بعدما اأ�سعف تراجع ال�ستثمار الأداء القوي 

للبالد،  الرئي�سي  الآلت  �ــســادرات  لقطاع 

فيما �سهد ال�ستهالك اخلا�س حت�سًنا.

وقال مكتب الإح�ساء الأملاين اإن الناجت 

املحلي الإجمايل يف اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا 

ف�سلي  اأ�سا�س  على  فقط   %0.2 مبعدل  منا 

�سبتمرب  باآخر  املنتهية  الثالثة  الأ�سهر  يف 

2012، موؤكًدا البيانات الأولية التي اأ�سدرها 

اأخرًيا. وياأتي ذلك بعدما بلغ النمو 0.3% يف 

الربع الثاين.

»برغم  ــه  اأن الإحــ�ــســاء  مكتب  واأ�ــســاف 

اأوروبا، ي�ستمر القت�ساد الأملاين  الركود يف 

يف منوه واإن كان بوترية اأبطاأ ب�سكل طفيف«.

الثالث،  للربع  تف�سيلية  بــيــانــات  ويف 

ارتــفــعــت  الـــ�ـــســـادرات  اأن  املــكــتــب  اأو�ـــســـح 

زادت  بينما  الثالث،  الربع  1.4% يف  بن�سبة 

م�ساهمة  اإىل  اأدى  ما   ،%1 بن�سبة  الــواردات 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  للتجارة  �سافية 

بن�سبة %0.3.

ال�سادرات  قفزت  �سنوي،  اأ�سا�س  وعلى 

بن�سبة 4.2% يف الربع الثالث مدعومة بطلب 

الــيــورو التي  ــدول خــارج منطقة  ال قــوي من 

ت�سربها اأزمة ديون. 

 ،%1.6 بن�سبة  ــــــواردات  ال ــفــعــت  وارت

يف حــــني ارتــــفــــع ال�ـــســـتـــهـــالك اخلـــا�ـــس 

ومنا  ف�سلي،  اأ�ــســا�ــس  على   %0.3 بن�سبة 

.%  0.4 بن�سبة  احلــكــومــي  ــتــهــالك   ال�ــس

ا�ستثمار  نف�سه، تراجع  الوقت  اأنه ويف  وغري 

 %1.7 بن�سبة  الثالث  الــربــع  يف  ال�سركات 

بال�سناعة  الت�ساوؤم  م�ساعر  تزايد  و�سط 

حيال التاأثريات القت�سادية ال�سلبية الناجتة 

التي  املايل  التق�سف  واإجــراءات  الركود  عن 

ت�سيطر على منطقة العملة املوحدة.

ل�ستثماراتها  ال�سركات  تخفي�س  واأدى 

يف   %8 ن�سبته  بلغت  حاد  �سنوي  تراجع  اإىل 

ح�سبما  واملعدات،  الآلت  مبجال  ال�ستثمار 

اأو�سحت بيانات ح�سابية على م�ستوى البالد.

اليمن  يف  والــطــرق  العامة  الأ�سغال  وزيــر  و�سف 

عمر عبداهلل الكر�سمي نتائج مباحثات اليمن مع بعثة 

البنك الدويل التي عقدت موؤخًرا يف العا�سمة امل�سرية 

القاهرة باأنها ناجحة.

اجلانبني  بــني  املباحثات  اأن  الكر�سمي  واأو�ــســح 

اأثمرت عن موافقة البنك الدويل على تقدمي مبلغ 90 

مليون دولر لليمن لتمويل العديد من امل�ساريع يف قطاع 

الطرق وكذلك امل�ساريع اجلاري تنفيذها ومتويلها من 

البنك الدويل.

على  املوافقة  املباحثات  خــالل  مت  ــه  اأن واأ�ــســاف 

الدويل  البنك  من  املقدمة  الفنية  امل�ساعدات  تقدمي 

كوادر  قــدرات  لرفع  والطرق  العامة  الأ�سغال  ــوزارة  ل

الوزارة وتقدمي الدعم املوؤ�س�سي، ف�ساًل عن العديد من 

التي ت�سمل تركيب �سبكة ات�سالت  الفنية  امل�ساعدات 

متطورة تربط فروع الوزارة يف املحافظات بديوان عام 

الوزارة وكذا التدريب الداخلي واخلارجي.

تباطؤ االقتصاد األلماني في الربع الثالث

البنك الدولي
 يمول مشاريع في اليمن

إسبانيا تجمع 3.9 مليارات يورو

جنحت اإ�سبانيا يف بيع �سندات حكومية بقيمة 3،9 مليار يورو باأ�سعار 

امل�ستثمرين،  جانب  من  قوي  طلب  و�سط  طفيف،  ب�سكل  متدنية  فائدة 

وكانت ح�سيلة املزاد اأعلى بكثري من الرقم امل�ستهدف 3،5 مليار يورو.

ا من  وبلغ العائد على ال�سندات لأجل ثالث �سنوات66.3% منخف�سً

3.69% يف املزاد ال�سابق. وتراجع العائد على ال�سندات لأجل 4 �سنوات 

اإىل4،52 % مقابل4،89 %.

الأوروبــي  باأن الحتــاد  اآمــال  و�سط  ال�سوق تخفيف �سغوطها  وبــداأت 

�سيوافق على م�ساعدة اليونان واأن الوليات املتحدة �ستتو�سل لتفاق مايل.
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�سلب  يف  الــدخــل  على  الــ�ــســرائــب  تقع 

اجلدل املحتدم اجلاري يف الوليات املتحدة 

حول خف�س العجز يف امليزانية، ل�سيما اأنها 

اأدنى م�ستوياتها منذ نهاية ولية الرئي�س  يف 

رونالد ريغان قبل 20 عاًما.

وبــالــرغــم مــن اقـــراب خطر »الــهــاويــة 

ــي �ــســتــدخــل مــعــهــا خــطــة من  ــت املـــالـــيـــة«، ال

ـــادات يف  ـــزي القــتــطــاعــات يف الــنــفــقــات وال

تلقائي  ب�سكل  الــتــنــفــيــذ  حــيــز  الــ�ــســرائــب 

اتــفــاق  اإىل  الــتــو�ــســل  يــتــم  مــا مل  يــنــايــر  يف 

بـــني اجلـــمـــهـــوريـــني والـــدميـــقـــراطـــيـــني يف 

ال�سيا�سية  الطبقة  تــعــهــدت  الــكــونــغــر�ــس، 

ــقــاء الــ�ــســرائــب  ــاإب بــرمــتــهــا يف وا�ــســنــطــن ب

تقريًبا  الأمريكيني  مب�ستواها احلايل جلميع 

جــًدا. متدنًيا  يعترب  امل�ستوى  هــذا  اأن  ــو   ول

والوليات املتحدة ت�سجل كثالث اأدنى م�ستوى 

والتنمية  التعاون  منظمة  دول  بني  �سريبي 

واملك�سيك،  ت�سيليو  بعد  ـــ34  ال القت�سادية 

حيث ل تتعدى ن�سبة ال�سرائب الإلزامية على 

الداخلي(  الناجت  )اإجمايل  الوطنية  الــروة 

فرن�سا،  يف   %44.2 مع  باملقارنة   ،%25.1

التي تفر�س ثالث اأعلى �سرائب يف جمموعة 

عام  ت�سنيف  بح�سب  الــريــة  ـــدول  ال هــذه 

.2011

املــوارد  اأن  اإىل  الأبي�س  البيت  وي�سري 

اإىل  ت�سل  مل  الفدرالية،  للدولة  ال�سريبية 

 .1950 عام  منذ  املتدين  امل�ستوى  هذا  مثل 

2008 وبطء النتعا�س  ويربر النكما�س عام 

 القت�سادي جزئًيا تدين العائدات ال�سريبية.

غري اأن ال�سرائب على الأمريكيني الأكر ثراء 

مل تكن بامل�ستوى املتدين، الذي هي عليه اليوم 

الت�سعينيات. ومطلع  الثمانينيات  نهاية   منذ 

ويف اخلم�سينيات كانت ال�سريحة الأعلى من 

ذلك  وبعد   ،%91 اإىل  ت�سل  ال�سريبة  هــذه 

وتدنت   .%70 تتخطى   1981 ظلت حتى عام 

رونــالــد  عهد  يف   %28 ثــم   %50 اإىل  بعدها 

ريغان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت اإىل 

39.6% لتعود وتهبط يف عهد جورج بو�س اإىل  

باراك  عليه  اأبقى  الذي  امل�ستوى  وهو    ،%35

اأوباما يف وليته.

كانت  املــقــارنــة  �سبيل  على  فرن�سا  ويف 

مت  اأن  اإىل   %41 مب�ستوى  الأعــلــى  ال�سريحة 

45%على  بن�سبة  اإ�سافية  �سريحة  ا�ستحداث 

املداخيل ما فوق 150 األف يورو.

اأوباما  ــاراك  ب اأقــر  الأزمــة  مواجهة  ويف 

ا تخفي�سات يف امل�ساهمات الجتماعية.  اأي�سً

اإىل  املتتالية  ال�سريبية  التخفي�سات  واأدت 

ات�ساع الهوة على �سعيد العائدات ال�سريبية 

بني الوليات املتحدة ودول غرب اأوروبا.

والتنمية  التعاون  اأرقام منظمة  وبح�سب 

ــدون  ب اأعــــزب  ا  �سخ�سً ـــاإن  ف القــتــ�ــســاديــة 

ما  يدفع  متو�سًطا  اأجـــًرا  يتقا�سى  اأطــفــال 

فرن�سا،  يف  الــ�ــســرائــب  مــن   %28 مــعــدلــه 

املتحدة،ت�ساف  ــات  ــولي ال يف   %22 مقابل 

املحلية. ــوم  ــس ــر� وال الــ�ــســرائــب  ذلـــك   اإىل 

وما يزيد من حدة هذا الفارق اأن املواطنني 

القيمة  على  �سريبة  يدفعون  ل  الأمريكيني 

خالًفا  الــفــدرايل،  امل�ستوى  على  امل�سافة 

جلميع الدول الغنية تقريًبا مثل فرن�سا، حيث 

يدفع امل�ستهلكون 19.6% من �سريبة القيمة 

امل�سافة على م�سرياتهم.

ــات واملــدن  ــولي وتــفــر�ــس الــعــديــد مــن ال

ال�ستهالك،لكنها  على  �سريبة  الأمريكية 

اأدنى م�ستوى بكثري وتراوح يف غالب الأحيان 

منتظم،  ب�سكل  تعليقها  ويتم  و%10،   %5 بني 

كما ح�سل يف نيويورك على �سبيل املثال على 

م�سريات املالب�س ما دون 110 دولرات.

يف املقابل، فاإن ال�سرائب على ال�سركات 

ــى بني  يف الــوليــات املــتــحــدة هــي مــن الأعــل

وهي   ،%35 اإىل  ت�سل  اإذ  الغنية،  الـــدول 

بخف�سها. اأوبــــامــــا  ـــــاراك  ب تــعــهــد   نــ�ــســبــة 

كما تعاين امليزانية الأمريكية من تخفي�سات 

املتدين،  امل�ستوى  هذا  اإىل  ت�ساف  �سريبية 

القرو�س،  على  الفوائد  ح�سم  مثاًل  ومنها 

الــتــي تــ�ــســددهــا الــعــائــالت الأمــريكــيــة على 

م�ساكنها من مداخيلها اخلا�سعة لل�سرائب، 

وهو تخفي�س اأقره نيكول �ساركوزي يف فرن�سا 

لفرة عابرة.

ال�سريبية  ال�سيا�سة  مــركــز  وبح�سب 

املالية«  »الهاوية  فاإن  �سنر«  بولي�سي  »تاك�س 

 %20 بن�سبة  ال�سرائب  يف  ــادة  زي �ستفر�س 

النفقات  يف  ا  وتخفي�سً الأ�ــســر  جميع  على 

العامة بحوايل 10% بهدف احلد من العجز 

ميكن  ذلك  ولتفادي  امليزانية.  يف  القيا�سي 

فر�س  اأو  ال�سريبية  المتيازات  بع�س  اإلغاء 

�سقف لها.

بزيادة  خا�سة  ب�سورة  اأوباما  ويتم�سك 

الأكــر  الأمريكيني  من   %2 على  ال�سرائب 

اجلمهوريون.  يرف�سه  الــذي  الأمـــر  ـــراًء،  ث

الأ�سر  باقي  على  ال�سرائب  ــادة  زي اأن  غري 

ــــا يف  ـــة غـــري مـــطـــروحـــة اإطــــالًق ـــي الأمـــريك

املفاو�سات اجلارية.

الضرائب األميركية حاليًا..األدنى منذ 20 عامًا
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البوابة األكبر للقضاء على البطالة
تجارة التجزئة

يف األشهر القادمة سيكون لدى جتار التجزئة إمكانيات أكبر ملزيد من التوسع يف اململكة، بسبب وجود 
خطط رئيسية جديدة قيد اإلنشاء ملراكز تسوق يف كل من الرياض وجدة بشكل خاص، فضلًا عن مدن 
اململكة األخرى، وهي فرصة لتحقيق مكاسب متزايدة بعد تأكيد عدة تقارير دولية وإقليمية على أن اململكة 
باتت واحدة من كبرى الدول على قائمة األسواق املستهدفة لتجارة التجزئة الدولية، ما يعني أن توقعات 

الطلب املستقبلية على السلع االستهالكية تبدو واعدة للغاية.
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لتجارة  العاملي  التو�سع  برنامج  ملوؤ�سر  وفًقا 

هاري�س  �سي  اإي  موؤ�س�سة  عن  ال�سادر  التجزئة 

الأكــر  لــلــدول  العاملية  الربيطانية  ال�ست�سارية 

ــرامــج تــو�ــســع عاملي  جــاذبــيــة و�ــســهــولــة لإقــامــة ب

عربًيا  الأول  املركز  اململكة  احتلت  فيها،  للتجزئة 

العامل  دول  اأملانيا  ت�سدرت  فيما  عاملًيا،  والثامن 

بريطانيا يف  نقاط، وجاءت   7.95 وح�سلت على 

املركز الثاين، وكندا يف املركز الثالث وهولندا يف 

املركز الرابع، واليابان يف املركز اخلام�س.

 11 والـــ  الثاين  املركز  يف  قطر  جــاءت  عربًيا 

عاملًيا، والإمارات يف املركز الثالث والـ 15 عاملًيا، 

واملغرب يف املركز الرابع والـ 25 عاملًيا، وم�سر يف 

املركز اخلام�س والـ 30 عاملًيا، ما يوؤكد الفر�سية 

التي ذهب اإليها املوؤ�سر، وهو اعتبار منطقة ال�سرق 

الأو�سط اإحدى اأ�سهل املناطق لإقامة برامج تو�سع 

لتجارة التجزئة فيها.

ميول  اإن  هاري�س  �سي  اإي  موؤ�س�سة  وقــالــت 

املرتبطة  العاملية  التجارية  للعالمات  امل�ستهلكني 

بالرفاهية تعترب قوية يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 

واإن ذلك يوؤكد اأن �سركات جتارة التجزئة باإمكانها 

بطريقة  الأو�ــســط  ال�سرق  يف  م�سروعات  اإقــامــة 

اأ�سهل جًدا من اإقامتها يف ال�سني اأو الهند.

كما اأو�سح املوؤ�سر التقدم الذي حققته بع�س 

والإمــــارات،  وقطر  اململكة  ومنها:  اخلليج  دول 

للنقل،  التحتية  للبنية  النوعية  اجلـــودة  ب�سبب 

لأغرا�س  والإمـــداد  التوريد  �سل�سلة  يف  والكفاءة 

الــبــنــاء، وكــذلــك الإطــــار الــقــانــوين الـــذي يدعم 

اأن�سطة جتارة التجزئة.

ال�سوق  جــاذبــيــة  اإىل  الــنــتــائــج  تــلــك  وتــ�ــســري 

القوة  وت�ساعف  باململكة،  التجزئة  بقطاع  املحلي 

وقت  يف  الأعمال،  بيئة  منو  يف  ي�ساهم  ال�سرائية 

ت�سري التقديرات اإىل اأن حجم �سوق قطاع التجزئة 

ال�سعودي ي�سل اإىل 270 مليار ريال �سنوًيا.

كما �ساعد الإنفاق احلكومي الكبري على منو 

اأدى  ما  اقت�سادي،  ن�ساط  مئة  اأكر من  وانتعا�س 

بدوره اإىل امل�ساهمة يف منو قطاع التجزئة املحلي 

حتى اأ�سبح مغرًيا لال�ستثمار للكثري من ال�سركات 

العاملية، والتي جتد فيه �سوًقا جاذًبا ملختلف ال�سلع 

العاملية.

ا�صتثمار بحاجة لت�صهيالت

الغرفة  موؤخًرا دعت  درا�سة �سدرت عنها  يف 

لل�سباب  ت�سهيالت  توفري  اإىل  بالريا�س  التجارية 

املتقدم للم�ساريع اخلا�سة بالتجزئة، وذلك بهدف 

اإعفاء  ذلــك  ومــن  النجاح،  نحو  م�ساريعهم  دفــع 

للح�سول  العمل  ملكتب  املُــقــدم  امل�سروع  �ساحب 

رخ�سة  تقدمي  طريق  عــن  عمل  تــاأ�ــســريات  على 

البلدية، والكتفاء بتقدمي رخ�سة البلدية اخلا�سة 

بالديكور.

ـــة الـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان:  ـــس ـــدرا� ـــت ال وقـــال

ومكا�سب  ا�ستثمارية  فر�س  التجزئة..  »جتــارة 

ــ�ــس هـــو اأحــــد اأ�ـــســـواق  ــوق املــالب ــس واعـــــدة« اإن �

حجمه   بــلــغ  اإذ  املــمــلــكــة،  يف  الـــرائـــدة  الــتــجــزئــة 

ويتوقع   ،2010 عــام  يف  ريــال  بليون   33.8 نحو 

.2015 عـــام  يف  بــلــيــون   41.2 اإىل  يــرتــفــع   اأن 

وتنق�سم �سوق املالب�س اإىل ثالث �سرائح رئي�سية، 

تبلغ  التي  والن�سائية،  الرجالية  املالب�س  وهــي 

ن�سبتها من اإجمايل حجم ال�سوق حوايل 44.2 يف 

املئة، وتتمثل ال�سريحة الثانية يف املالب�س الداخلية 

الن�سائية، وت�سهم بنحو 30.7 يف املئة من اإجمايل 

في�سهم  الأطفال  اأما قطاع مالب�س  ال�سوق،  حجم 

حجم  اإجمايل  من  املئة  يف   25 على  تزيد  بن�سبة 

ال�سوق.

فيه  تقل  جمــال  بــاأنــه  التجزئة  �سوق  وميــتــاز 

املخاطرة نتيجة �سرعة ت�سريف الب�ساعة، وعدم 

ارتباطها بتاريخ �سالحية، ف�ساًل عن �سهولة نقلها 

وتخزينها.

عالج البطالة

الأدويــة  واحــدة من  التجزئة  تعد جتــارة  كما 

من  اململكة،  يف  البطالة  م�سكلة  ملعاجلة  الناجحة 

الأعمال،  رجال  بني  قوية  حتالفات  اإقامة   خالل 

اليد  توطني  خاللها  من  ميكن  الوطنية،  والعمالة 

القت�سادية  العالقة  تلك  مبقدور  حيث  العاملة، 

اأن تتوىل �سل�سلة توريدات �سغرية تبيع جمموعات 

هذه  نطاق  لتو�سيع  وغريها،  الغذائية  ال�سلع  من 

املجموعات على اأيٍد وطنية تتوىل ابتكارات جديدة 

الب�سائع  تو�سيل  وخدمات  ال�سعبية،  املتاجر  مثل 

عرب الإنرنت، مبا يعمل على ت�سغيل اليد العاملة 

القطاع  للوظائف يف  انتظار طويل  الوطنية دومنا 

احلكومي.

اقــتــ�ــســاديــون  يــطــالــب  الــ�ــســدد  ويف هــــذا 

تعد  التي  مــارت،  وول  اأ�ــســواق  جتربة  با�ستن�ساخ 

اأكرب متجر يف العامل، وتعتربه الكاتبة القت�سادية 

الأمريكية اآن ماري بروك�س منوذًجا يج�سد التغيري 

الذي حدث يف اأمريكا ذات املدن ال�سغرية، التي 

حتولت من عهد املحالت العامة واملتاجر اململوكة 

لأفراد، اإىل ع�سر املتاجر ذات ال�سال�سل الكبرية، 

املنت�سرة، التي توؤمن باأهمية ال�سعر قبل اجلودة.

مارت  وول  فــاإن  بروك�س  اأعدته  لبحث  ووفًقا 

يف   1962 عــام  يف  ولــتــون  �سام  يــد  على  تاأ�س�ست 

ب�سعة  وخــالل  اأركان�سا�س.  بولية  روجــرز  مدينة 

اإ�سافًيا،  حمــاًل   23 ال�سل�سلة  افتتحت  �سنوات 

وبعد مرور 15 عاًما فقط على التاأ�سي�س جتاوزت 

مبيعات وول مارت املليار دولر. 

ثم دخلت ال�سركة ال�سوق العاملي يف عام 1991 

بافتتاح متجرين يف العا�سمة املك�سيكية، ويف عام 

1999 اأ�سبحت ال�سل�سلة اأكرب �ساحب عمل خا�س 

يف العامل، بتوظيف 1.140.000 عامل بها. 

مــارت  وول  مبيعات  بلغت   2005 عــام  ويف 

تنت�سر  متجر   6200 يف  دولر،  مليار   312.4

يف  متجر   3200 )منها  الــعــامل،  اأنــحــاء  جميع  يف 

 12 على  تتوزع  املحالت  وباقي  املتحدة،  الوليات 

ويرتادها  موظف،  مليون   1.6 بها  يعمل  دولــة(، 

حوايل 138 مليون م�ستهلك يف الأ�سبوع. 

وتكمن اأ�سباب جناح ال�سل�سلة يف هوام�س الربح 

مارت  وول  ف�سركة  امل�ستمر،  والتكيف  املنخف�سة، 

الــدوام«، حتى  »اأ�سعار منخف�سة على  �سعار  تتبنى 

اإنه يف بع�س الأحيان ت�سل هوام�س ربحها اأقل من 

3.5 باملئة، مما ي�سمح لها بالتغلب على املناف�سني، 

والزدهار يف جميع الأ�سواق التي تدخلها. 

لماذا ازدهرت تجربة وول مارت في أمريكا؟ 
جتيب الكاتبة القت�سادية اآن ماري بروك�س على ال�سوؤال قائلة: من املثري اأن ن�سري اإىل اأن اأملانيا 

هي البلد الوحيد الذي مل تلق فيه حمالت وول مارت جناًحا.

الأبقار لعدة  اإىل حد كبري، وتراقب حلوم  املعدلة وراثًيا  الأطعمة  اأوروبــا، حيث ترف�س  ففي 

املتحدة،  الوليات  بكثري عن  الكبرية  املحالت  اإىل  ال�سغرية  املتاجر  ن�سبة  ترتفع  �سنوات، وحيث 

يبدو اأنه من ال�سعب جناح حمل لبيع ب�سائع منخف�سة الأ�سعار وحتقيقه اأرباحًا على ح�ساب اأ�سواق 

املزارعني، اأو املتاجر املتخ�س�سة ال�سغرية.

فاإن  لأفــراد،  اململوكة  واملتاجر  املزارعني،  اأ�سواق  وجود  يندر  حيث  املتحدة  الوليات  يف  اأما 

ا،  اأي�سً رخي�سة  منتجات  تبيع  التي  الأخــرى  امل�سابهة  املتاجر  هي  مارت  لوول  الرئي�سي  املناف�س 

و�سال�سل املحالت ال�سغرية، والأ�سواق التجارية الكربى.

ومبا اأن معظم الب�سائع املتاحة يتم اإنتاجها باجلملة، فاإنه حتى بالن�سبة ملعار�سي وول مارت ل 

يوجد ما يدفعهم للذهاب اإىل حمالت اأخرى اأعلى �سعًرا، واأقل مالءمة.

حمالت وول مارت هي بب�ساطة امتداد للظاهرة التجارية الأمريكية املتنامية: امليل نحو اإنتاج 

اجلملة، بدًل من التخ�س�س، واملناف�سة القائمة على ال�سعر بدًل من اجلودة.
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كذلك حتولت حمالت وول مارت من جمرد 

باأ�سعار  املنتجات  وبع�س  املالب�س  لبيع  متاجر 

للت�سوق  كــربى  مــراكــز  حالًيا  لت�سمل  زهــيــدة، 

رخي�سة  منتجات  بــيــع  حمـــالت  عــن  )عــبــارة 

الأ�سعار ملحق بها �سوبر ماركت كامل(، و�سامز 

باجلملة  الغذائية  املــواد  لبيع  حمل  وهــو  كلوب 

ــقــط، وكـــذلـــك حمـــالت الــبــقــالــة  ــاء ف لــالأعــ�ــس

املــواد  لبيع  حمــالت  عن  عبارة  وهــي  ال�سغرية 

الغذائية ذات حجم اأ�سغر.

�سبق،  ملا  فقط  تنت�سر  مل  مــارت  وول  �سهرة 

التي  املجتمعات  على  الإيجابي  لتاأثريها  واإمنــا 

حمل  اإن�ساء  يف  ال�سركة  تفكر  فعندما  تخدمها، 

ما  غالًبا  اخلطة  مــوؤيــدي  فــاإن  جــديــدة،  مبنطقة 

يدفعون باأن وول مارت �ستزيد من عدد الوظائف 

املتاحة يف املجتمع برواتب منا�سبة.

من  جــديــًدا  متجًرا  اأن  البع�س  وجــد  ا  اأي�سً

متاجر وول مارت يوفر فر�س عمل ل�سكان املنطقة 

يتمتعون  ل  ملن  اأو  لل�سباب،  خا�سة  حولها،  ومــا 

اخلــربات  اأ�ــســحــاب  اأو  كــبــرية،  عملية  مبــهــارات 

القليلة،كما اأن الوظائف التي ل حتتاج اإىل مهارات 

كبرية يف متاجر وول مارت تدفع ما يزيد عن احلد 

الأدنى من الأجور.

تلك املزايا الكثرية ل متنع بالطبع من �سرورة 

حيث  كاملة،  التجربة  ا�ستن�ساخ  عدم  اإىل  التنبه 

توجه انتقادات عنيفة اإىل وول مارت تتعلق ب�سوء 

توفري  وعدم  بينهم،  والتفرقة  املوظفني،  معاملة 

العناية ال�سحية املالئمة للعاملني بها، كما تواجه 

ال�سركة عدة ق�سايا اأمام املحاكم ب�سبب الأجور، 

و�ساعات العمل.

من  يكون  قد  ذلــك  اأن  عن  النظر  وب�سرف 

اإل  املناف�سني،  جانب  من  املتعمدة  الإ�ساءة  قبيل 

اأن التجربة ت�ستحق الدرا�سة والتطبيق يف اململكة 

اخلدمات  من  العديد  تقدم  كونها  اخلليج،  ودول 

املتنوعة على نحو كبري، ففي بع�س الأحيان جتمع 

ــواد  امل لبيع  واآخـــر  الأ�ــســعــار،  رخي�س  حمــل  بــني 

كاخلدمات  اأخرى  وخدمات  و�سيدلية،  الغذائية، 

امل�سرفية، و�سالونات التجميل يف مبنى واحد.

ال�سركة  تن�سئها  التي  املحالت  تعود  كذلك 

بالفائدة على امل�ستهلكني بتقدمي اأ�سعار منخف�سة، 

 2000 عن  يزيد  ما  توفر  كما  منا�سبة،  وب�ساعة 

ف�ساًل  املتو�سطة،  الأمريكية  لالأ�سرة  �سنوًيا  دولر 

تقدم  عندما  اأنــهــا  يف  تكمن  التي  الفل�سفة  عــن 

ا  اأي�سً مناف�سيها  تدفع  فاإنها  منخف�سة،  اأ�سعاًرا 

خلف�س اأ�سعار منتجاتهم امل�سابهة، كي تبقى على 

م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق.

جتارة التجزئة االإلكرتونية

ك�سب  ال�سعودية  الــطــريان  ل�سركات  ــان  ك

ال�سبق يف م�سمار التجزئة عرب الإنرنت، حيث 

اإىل  الإلكرونية  التجزئة  جتارة  مفهوم  اأدخلت 

ت�سويقية  كقناة  الإنرنت  باعتماد  التنفيذ  حيز 

ومل  ال�ساعة،  مـــدار  على  مــوجــودة  بيع  ونــقــاط 

تكتف بذلك ح�سبما يوؤكد بحث ا�ستق�سائي قام 

اأعطت  بل  الأمــري،  ح�سن  ال�سعودي  املهند�س  به 

اأ�سعاًرا ت�سجيعية تقل كثرًيا عن الأ�سعار املبا�سرة 

الكثري  �سجعت  الطريقة  وبهذه  التقليدية،  اأو 

لل�سراء  الإنــرنــت  ا�ستخدام  على  العمالء  من 

املف�سلة  الطريقة  اأ�سبحت  بل  الإنــرنــت،  عرب 

اأن  ال�سركات  تلك  اإحــدى  اأعلنت  فيما  لديهم، 

ن�سبة م�ستخدمي الإنرنت لل�سراء فاق 50% من 

اإجمايل عدد امل�سرين عرب القنوات الأخرى.

النت�سار  بعد  الــعــاملــي  النــفــتــاح  اأدى  ــد  وق

الهائل لالإنرنت وازدياد م�ستخدميه، اإىل رواج 

م�سطلح جتارة التجزئة e-retail: والذي يعني: 

التعامل التجاري املبا�سر مع الأفراد بيًعا و�سراء 

من خالل ال�سبكة العاملية )الإنرنت(، مع الأخذ 

اخلدمات  ي�سمل  وال�سراء  البيع  اأن  بالعتبار 

وال�سلع واحلقوق الفكرية.

ويف ال�سابق كان حجم العمالء حمدوًدا عددًيا، 

اأي  وزمنًيا، وجغرافًيا، بينما مع الإنرنت ل يوجد 

اجلغرافية  احلدود  اأو  الزمنية،  للمقايي�س  اعتبار 

مما زاد يف عدد العمالء، وبالتايل زادت الربحية 

لتلك ال�سركات التي تقدم تلك اخلدمات.
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ومـــن خـــالل الــبــحــث طـــرح الأمـــــري قــطــاع 

املطاعم، ليكون واحًدا من املجالت املربحة يف 

املطاعم  تلك  خا�سة  الإلكرونية  التجربة  اإطار 

وجود  يف:  تتلخ�س  اأ�سباب  لعدة  وذلك  العاملية 

لفتح  ال�سهرية  للمطاعم  بالن�سبة  عاملي  توجه 

بــداأت  وقــد  منتجاتهم،  لت�سويق  الإنــرنــت  قناة 

مــطــاعــم )الــبــيــتــزا( الــعــاملــيــة بــاإ�ــســافــة خدمة 

ال�سراء يف مواقعها التي كانت عبارة عن عر�س 

ملنتجاتهم فقط.

تلك  عــمــالء  مــن  العظمى  الغالبية  ــا  اأيــ�ــسً

خ�سائ�س  ومن  ال�سباب،  فئة  من  هم  املطاعم 

التقنية  باأمور  وولعهم  التجديد  حب  الفئة  تلك 

التي من اأهمها الإنرنت؛ وبالتايل فال خوف من 

اعتماد هذه الطريقة للت�سويق.

ال�سريع  للتو�سيل  اأ�سطول  لديها  املطاعم 

اأخرى لهذا  اإىل �سركات  وبالتايل فهي ل حتتاج 

على  عبًئا  ي�سيف  اأن  ميكن  ـــذي  وال الــغــر�ــس، 

�سل�سلة القيمة.

الدفع  اأ�سلوب  ت�ستخدم  املطاعم  اأن  كما 

اأهم  من  تخل�ست  وبذلك  الت�سليم  عند  املبا�سر 

معوقات التجارة الإلكرونية.

ا�سراكات  باأرقام  املطاعم  حتتفظ  وكذلك 

خا�سة بعمالئهم وبها عناوينهم واأرقام هواتفهم 

وهذا ي�سهل �سعوبات الو�سول اإىل العمالء.

اأما عن الفوائد التي �ستجنيها املطاعم من 

تطبيق مفهوم جتارة التجزئة الإلكرونية فكثرية 

جًدا،منها:

جتارة  تطبيق  يف  الريادة  على  احل�سول   -

ويبقى  جمــمــل،  ب�سكل  ال�سعودية  يف  التجزئة 

فمن  حــدة،  على  مطعم  لكل  ال�سخ�سي  التفرد 

يدخل هذا املجال اأوًل يكون هو �ساحب ال�سبق.

اليوم  طوال  مفتوحة  تظل  الإنرنت  قناة   -

وقت  اأي  يف  الطلب  العمالء  فباإمكان  وبالتايل 

وحتديد وقت الت�سليم املنا�سب لهم.

- تقليل فرة ا�ستخدام الهاتف الذي يوؤدي 

ان�سغاله املتكرر اإىل �سرف العمالء عن النتظار 

وذهابهم اإىل مطاعم اأخرى مناف�سة.

-اطالع العميل على جميع الأنواع والأ�سناف 

املــقــدمــة مــن ذلـــك املــطــعــم، والــــذي يــكــون من 

ال�سعب جًدا �سردها على العميل بالهاتف.

خا�سة  عــرو�ــس  تقدمي  للمطاعم  ميكن   -

اأو  طــلــًبــا  الأقــــل  ــنــاف  الأ�ــس عــلــى  وتخفي�سات 

اجلديدة لتعريف العمالء بها، ول توجد طريقة 

بذلك  اخلــا�ــس  املــوقــع  يف  عر�سها  مــن  اأف�سل 

املطعم على الإنرنت.

الو�صع عاملًيا

الإلكرونية  التجزئة  جتــارة  مبيعات  حتقق 

عوائد  املثال،  �سبيل  على  املتحدة  الــوليــات  يف 

جمزية و�سلت اإىل ما يعادل 161.5 مليار دولر 

العام املا�سي 2011 بزيادة ن�سبتها 13% عن عام 

.2010

  COMSCORE وت�سري درا�سة اأجرتها �سركة

اإىل اأن مبيعات التجزئة الإلكرونية حققت رقمًا 

2011م، حيث  عام  من  الرابع  الربع  قيا�سًيا يف 

اأي بزيادة  مليار دولر   50 يعادل  اإىل ما  و�سلت 

قدرها 14% باملقارنه بالعام الذي �سبقه 2010.

ـــد حــقــقــت قــطــاعــات �ــســمــت: املــحــتــوى  وق

الإلــكــرونــيــة،  الأدوات  املــجــوهــرات،  الــرقــمــي، 

الألعاب والهوايات، وبرامج الكمبيوتر. منوًا مبا 

بعام  مقارنة   2011 عام  املئة  يف   18 يقل عن  ل 

.2010

عن  الإلكرونية  التجارة  معامالت  و�سملت 

من  باملئة   52 يعادل  ما  املجاين  ال�سحن  طريق 

هذه املعامالت يف الربع الرابع من العام املا�سي 

2011، وهو ما ميثل اأعلى م�ستوى على الإطالق، 

وكانت قد و�سلت اإىل حوايل 49% يف الربع الرابع 

من عام 2010.

الذكية  الــهــواتــف  اأن  الــدرا�ــســة  واأو�ــســحــت 

يف  كبرًيا  دوًرا  اأدت  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة 

وتوقعت  الإنرنت،  عرب  املت�سوقني  اأعــداد  زيادة 

الدرا�سة اأن يبقى الت�سوق عرب الإنرنت يف عام 

2013 حمتفًظا مبا حققه من منو.

قيمة االإنفاق على جتارة التجزئة االإلكرتونية 

ون�صبة التغري يف كل ربع من عام 2007 اإىل عام 

2011م يف الواليات املتحدة االأمريكية

ن�صبة التغريقيمة االإنفاق )مليار دوالر(الربع العام

٪27.97017الربع الأول 2007

٪27.17623الربع الثاين 2007

٪28.44123الربع الثالث 2007

٪39.13219الربع الرابع 2007

٪31.17811الربع الأول 2008

٪30.58113الربع الثاين 2008

٪30.2746الربع الثالث 2008

- ٪38.0713الربع الرابع 2008

٪31.0310الربع الأول 2009

- ٪30.1691الربع الثاين 2009

- ٪29.5522الربع الثالث 2009

٪39.0453الربع الرابع 2009

٪33.98410الربع الأول 2010

٪32.9429الربع الثاين 2010

٪32.1339الربع الثالث 2010

٪43.43211الربع الرابع 2010

٪38.00212الربع الأول 2011

٪37.50114الربع الثاين 2011

٪36.30813الربع الثالث 2011

٪49.69814الربع الرابع 2011
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صحية،  ومنتجعات  أندية  من  تضمه  وم��ا  االستشفاء،  سياحة  باتت 
العالم  استثماًرا عالي اجل��ودة، يعمل مستثمروه يف دول اخلليج كما يف 
اخل��ارج��ي ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ه��ب��ات ال��رب��ان��ي��ة امل���وج���ودة يف الطبيعة، 
وحتويلها إل��ى ع��ائ��د اق��ت��ص��ادي م��رب��ح، ي��داع��ب رغ��ب��ة ال��ن��اس يف ال��ت��داوي 
الطبيعي، اخلالي من األدوية الكيماوية، مصحوًبا بنوع من االسترخاء، 

املفعم بأجواء السكينة التي يفتقدها الكثيرون.

املنتجعات الصحية يف الخليج 

استثمار مازال يحبو
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ا�ستخدام  على  وال�سائحني  املقيمني 

باأهمية  لتزايد  ال�سعور  ال�سحية،  املرافق 

�سغوطات  عــن  بــعــيــًدا  والـــراحـــة  ــســرخــاء  ال�

احلياة اليومية. كما يعترب تف�سي ظاهرة ال�سمنة بني 

النمو  لهذا  الرئي�سية  الأ�سباب  من  واحــدا  املواطنني 

املت�سارع يف عدد الأندية ال�سحية، واملتزامن مع تزايد 

ن�سبة الوعي والهتمام بال�سحة ال�سخ�سية.

املتنامي  التكميلي  الــطــب  هـــذا  حمــبــي  اأعــــداد  مــن 

ــروح  وال والعقل  للج�سد  باأهميته  الثقة  مــن  وعـــززت 

املجال  هــذا  تدخل  مل  عديدة  دوًل  ودفعت  الب�سرية، 

من قبل خلو�س التجربة واإقامة مثل هذه ال�ستثمارات 

وال�ستقطاع من اأرباحها الكبرية.

اخلليج.. وال�صحة

العاملية،  ال�سحة  منظمة  اإح�سائيات  ح�سب 

دول  بــني  الأعــلــى  تعد  الكويت  يف  ال�سمنة  ن�سبة  ــاإن  ف

جمل�س التعاون اخلليجي، حيث تبلغ )78.8%(، تليها 

البحرين   ،)%71.3( والإمــــارات   ،)%72.3( قطر 

عمان  و�سلطنة   )%69.0( ال�سعودية   ،)%70.6(

.)%55.8(

من هنا تبدو اأهمية الأندية واملنتجعات ال�سحية، 

خليجًيا، والتي اأ�سبحت وفًقا لتقرير �سادر عن »�سركة 

منــًوا  ت�سهد  بالكويت  الــعــقــاري«  لال�ستثمار  التعمري 

مت�سارًعا يف منطقة ال�سرق الأو�سط. 

ــد الإقـــبـــال لــدى  ــزاي ــــك اإىل ت وعـــزا الــتــقــريــر ذل

املنتجعات  قــطــاع  يــعــد  ــا  عــاملــًي

والـــبـــيـــوت الــ�ــســحــيــة، مــــن اأكــــر 

اإذ  املربحة،  القت�سادية  القطاعات 

ـــدولرات  ال مبــلــيــارات  ربحيته  تقدر 

حول العامل، لي�سل حجم ا�ستثماراته 

يف اأمريكا فقط 4 مليارات دولر، ويف 

هذه  فت�سهد  بريطانيا  يف  اأما  دولر،  مليارات   3 كندا 

ال�سناعة اأ�سبوعيًا افتتاح ما ل يقل عن 10 منتجعات 

�سحية تقدم خدمات متنوعة، لي�سل حجم ال�سناعة 

لديها اإىل 1.5 جنيه ا�سرليني.

العديد  اأحــرزت  املا�سية  �سنوات  اخلم�س  وخالل 

ذلك  يف  ملحوًظا  تقدًما  ا  اأي�سً الآ�سيوية  ــدول  ال من 

وابتكارات متنوعة، �ساعفت  القطاع مب�ساريع �سخمة 

ال�سياحة  مقومات  من  بعدد  خليجية  دول  ومتتلئ 

ب�سكل  تــداولــه  يتم  بع�سها  وال�ست�سفاء  العالجية، 

ا�ستثماري جيد، فيما تفتقر الأخرى اإىل الهتمام الذي 

يحولها اإىل مقومات اقت�سادية مربحة.

تبني  موؤخرًا  الطائف  حمافظة  بــداأت  اململكة  يف 

خطة لتحويل املدينة اإىل وجهة لل�سياحة الطبية، عرب 

اإقامة عدد من املنتجعات والفنادق الطبية التي تخدم 

بقيمة  املحافظة  يف  وال�سحي  ال�سياحي  القطاعني 

اإجمالية تبلغ نحو 485 مليون ريال من �ساأنها دعم هوية 

يف  وطبًيا  وترفيهًيا  �سياحًيا  مق�سًدا  بو�سفه  الطائف 

الوقت ذاته وال�ستفادة من الأجواء الطبيعية للمدينة.

و�سبا«  �سي  تال�سا  زلق  بحرين  »�سوفياتل  ويعد 

دول  يف  البحرية  العالجات  يقدم  الذي  الأول  الفندق 

جمل�س التعاون اخلليجي، وميتد املنتجع م�ساحة 2000 

اإمكانية  تقدم  للعالج،  غرفة   14 وي�سم  مربع،  مر 

احل�سول على جل�سات التدليك العالجية مبياه البحر 

بالإ�سافة اإىل برامج العافية.

متطور  �سباحة  حو�س  على  املنتجع  يحتوي  كما 

العذبة،  للمياه  وم�سبح  البحر،  مبياه  املائي  للعالج 

وحمام لل�سونا، وغرف للبخار، وم�سفف �سعر للرجال، 

ا�ستوديو  اإىل  بالإ�سافة  للن�ساء،  جتميل  و�سالونات 

الرفيه واليوغا.

عينني  الــدوا�ــســر،  وادي  حمافظة  ت�سم  كــذلــك 

النا�س  بني  �سيتهما  ذاع  »اجلوبة«،  مركز  يف  حارتني 

لقيمتهما العالجّية، لت�سبحا يف غ�سون �سنوات قليلة 

ومق�سًدا  املحافظة،  زّوار  من  العديد  اأنــظــار  حمط 

اململكة  داخــل  من  ال�ست�سفاء  عن  للباحثني  �سياحًيا 

وخارجها.

على  العينيني  من  املتدفقة  املياه  نوعية  وحتتوي 

مواد كربيتية �ساحلة لعالج الإن�سان، مبا  حتتويه من 

قرابة 18 مادة معدنية مفيدة لل�سحة.

التطوير،  الكثري من  العيون  تلك  �سهدت  وموؤخًرا 

ا يف ق�سمني م�ستقلني  من خالل بناء 12 م�سبًحا خا�سً

مر  يف  مر  ومب�ساحة  الن�ساء،  واأخــرى  للرجال  �ستة 

وعمق ن�سف مر لكل م�سبح، اإ�سافة اإىل ق�سم للعالج 

طبيعية،  وحدائق  خمتلفة،  خدمّية  ومرافق  الطبيعي، 

يت�سمن  �ساليهات �سكنية عائلية  وُم�سلى، عالوة على 

كل �ساليه م�سبح للمياه الكربيتية، لتوفري اخل�سو�سية 

لكل عائلة.

عبدالفتاح  بن  اإيــاد  د.  اأجراها  درا�سة  تفيد  كما 

الإ�سراء  جامعة  يف  العالجية  ال�سياحة  اأ�ستاذ  الن�سور 

بالأردن باأن املناطق ال�سعودية غنية مبقومات ال�سياحة 

ا يف وادي الدوا�سر وجازان. ال�ست�سفائية، خ�سو�سً

ب�سكل  املناطق  تلك  ما حتتاجه  اإن  اإيــاد  د.  وقــال 

لل�سياحة  والتحتية  الفوقية  البنى  تــوفــري  اأ�ــســا�ــســي 

ال�ست�سفائية من موا�سالت ومطاعم وفنادق و�سرطة 

�سياحية، واإقرار تنظيمات ولوائح قانونية متخ�س�سة، 

اإدارة  مهمتها  م�ستقلة  هيئات  ت�سكيل  اإىل  بالإ�سافة 

م�ساريع تطوير مواقع ال�ست�سفاء داخل اململكة. 

معاجلة  ميكنها  ال�ست�سفائية  ال�سياحة  اأن  وبــنينَّ 

الفقرات  تاآكل  مثل  امل�ستع�سية،  الأمرا�س  العديد من 

ل�ستقبال  معد  مكان  وهو  ال�سحي،  اأو املركز  املنتجع  ت�سمية  يف  الــدارج  امل�سطلح  هو  هذا 

الناقهني، واملر�سى وطالبي ال�ست�سفاء.

من  الإن�سان  لها  يتعر�س  التي  اليومية  احلياة  �سغوط  من  النف�س  لتهدئة  مركز  كذلك  وهو 

لت�سميد  مركز  اأنه  كما  ال�سرخاء،  على  ت�ساعد  التي  امل�ساج،  من  عديدة  باأنواع  العالج  خالل 

اجلراح وتغذية العقل واجل�سد والروح. 

وتكمن اأهم اأ�سباب اللجوء اإىل املنتجعات ال�سحية يف ا�ستعادة لياقة اجل�سم، واإدارة الإجهاد، 

وراحة البال، والتدليل وال�سرور، وال�سحة والعافية، البقاء يف �سحة جيدة، ال�سرخاء، اإنقا�س 

الوزن، التخل�س من ال�سموم، التمرين على امل�سي، تناول الطعام ب�سكل جيد وال�سعور بالإلهام، من 

خالل جمموعة متنوعة وا�سعة من التقنيات واخلدمات التقليدية واحلديثة.
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بالثلج  املعاجلات  مــزايــا  يت�سمن  ــا  واأيــ�ــسً واحلــيــويــة، 

واحلرارة ملقاومة ظهور عالمات التقدم يف ال�سن.

اأعــلــن »فتن�س فــري�ــســت« وهــو واحـــد من  كــذلــك 

جديد  فرع  افتتاح  عن  العاملية  ال�سحية  الأندية  اأكرب 

اأكر  م�ساحة  على  اخليمة،  راأ�ــس  يف  جلفار  اأبــراج  يف 

التجهيزات  باأحدث  وهو جمهز  1500 مر مربع،  من 

الريا�سية وبكفاءات تدريبية عالية. 

الــدوحــة«   - �سويت�س  »فرا�سري  فندق  اأعــلــن  كما 

له  التابع  ال�سحي  واملنتجع  النادي  افتتاح  عن  موؤخًرا 

الراحة  الباحثني عن  من  والزوار  للنزلء  واملخ�س�س 

وال�سرخاء يف اأجواء فارهة.

يعد من  والذي  الهند يخطط »ميكي ميهتا«  ومن 

منطقة  اإىل  للدخول  والعالجية  ال�سحية  الأندية  اأبرز 

ناد �سحي جديد  تد�سني  وذلك عرب  الأو�سط،  ال�سرق 

ال�سهرية »ميكي  العالمة  ا�سم  الإمارات حتت  يف دولة 

ميهتا 360°« والذي �سيكون يف دبي، ليقدم من خالله 

التنف�س،  متارين  لـ:  �ساملة  متكاملة  �سحية  خدمات 

اجللدية  والأمــرا�ــس  وتيب�سها،  وت�سنجها  والع�سالت 

واأمرا�س  الب�سرة،  لون  واختفاء  وال�سدفية  كالبهاق 

القلب  واأمــرا�ــس  كالروماتيزم،  املفا�سل  والتهابات 

واأمرا�س  ال�سدرية،  والأمــرا�ــس  ال�سرايني  وت�سلب 

اإىل  بالإ�سافة  املرتفع،  الدم  و�سغط  الدموية  الــدورة 

وبع�س  الدم،  وفقر  واحل�سى  البويل  اجلهاز  اأمرا�س 

اأمرا�س الن�ساء كالعقم.

من  عـــدًدا  البحثية  درا�سته  يف  اإيـــاد  د.  واقـــرح 

ال�سياحة  م�ساريع  اإجنــاح  يف  ت�ساهم  التي  اخلطوات 

حكومية  هيئة  اإن�ساء  منها  اململكة،  يف  ال�ست�سفائية 

معايري  وو�سع  ال�ست�سفائية،  ال�سياحة  لتنمية  م�ستقلة 

و�سوابط للخدمات التي تقدم يف املواقع ال�ست�سفائية، 

املــواقــع  اإدارة  ــني  ب �ــســراكــة  تــاأ�ــســيــ�ــس  عــلــى  والــعــمــل 

يف  وال�سياحية  الطبية  العلمية  والكليات  ال�ست�سفائية 

اجلامعات.

االإمارات 

يف  املميزة  اخلليجية  الــدول  من  الإمـــارات  وتعد 

املنتجعات  تلك  من  عــدًدا  دبــي  توفر  اإذ  القطاع  هــذا 

ال�سحية، وتقدم من خاللها اأكر املعاجلات التي تلقى 

رواًجا واإقباًل جيًدا، وتت�سمن مكافحة عالمات التقدم 

وج�سم  مــ�ــســدودة،  ب�سرة  على  واحلــ�ــســول  ال�سن  يف 

متنا�سق، ون�سارة ال�سباب.

يف  ال�سحية  املنتجعات  مــن  عــدد  اأكــرب  ومتتلك 

�سياحية  بنية  جانب  اإىل  ال�سكان،  بعدد  مقارنة  العامل 

متطورة، وي�سعى ع�ساق ال�سياحة العالجية من البلدان 

املجاورة ومن خمتلف دول العامل ب�سكل عام اإىل التوافد 

اإليها لال�ستمتاع بكل ما تتميز به من منتجات وخدمات 

يف هذا القطاع، ومن ذلك منتجع »ذا �سبا يف ذا بال�س 

املدينة القدمية« الذي يقع يف منطقة و�سط مدينة دبي، 

ال�سباب  ل�ستعادة  الثلجية  بالنافورة  عالًجا  ويقدم 

�سالت  ال�سحية،  الأيروفيدا  التاأمل، متارين  جل�سات 

تدريب خالية من الأجهزة واملعدات.

من  واحــدة  ال�سعديات  جزيرة  تعد  اأبوظبي  ويف 

للباحثني  وجهة  لتكون  جتهيزها  يتم  التي  الأمــاكــن 

الذي  الوقت  يف  وال�ست�سفاء،  العالجية  ال�سياحة  عن 

اإيه  اإن  »دي  مركز  لفتتاح  ال�ستعدادات  فيه  تتوا�سل 

الربع  خالل  وال�ست�سفاء«  املتكاملة  الطبية  للرعاية 

الأول من عام 2013 باملجمع التجاري »الكوليك�سن« يف 

»منتجع �سانت ريجي�س جزيرة ال�سعديات« يف اأبوظبي.

جعلتها  طبيعية  ببيئة  ال�سعديات  جزيرة  وتتمتع 

مرموقة  عاملية  من�ساأة  لحت�سان  مثالًيا  اخــتــيــاًرا 

املتكاملة  الطبية  للرعاية  اإيــه  اإن  »دي  مركز  مبكانة 

توفري  اإىل  م�ستثمروها  ي�سعى  فيما  وال�ست�سفاء«، 

الرعاية  خلدمات  التحتية  البنية  اإىل  حقيقية  اإ�سافة 

ال�سحية املحلية، وتطوير اأجواء مثالية وغري م�سبوقة 

وال�ست�سفاء،  ال�سحية  والرعاية  والعالج  للت�سخي�س 

معايري  ـــى  اأرق ــــزوار  وال واملقيمني  املــواطــنــني  لتمنح 

اأن�ساأ مهتمون بال�سياحة العربية على موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك �سفحة خا�سة 

الوطن  يف  العالجية  بال�سياحة  تهتم  العربي«  الوطن  يف  العالجية  »ال�سياحة  عنوان  حتت 

ال�سياحة  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل  يوم معلومة طبية تهدف من خاللها  العربي وتقدم كل 

العالجية يف الوطن العربي.

كما تقوم ال�سفحة بن�سر �سور ومعلومات عن اأهم املناطق العالجية يف الوطن العربي 

مثل: البحر امليت الذي يعد من اأجمل املناطق يف الأردن، اإ�سافة اإىل اأماكن اأخرى منها بئر 

ماء باجلزائر ُيقال اأنه يعمل على تفتيت ح�سوات الكلى دون جراحة.

صفحة خاصة عن السياحة العالجية على الفيسبوك
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تتميز  �سياحية  وجهة  يف  العاملية  ال�سحية  الرعاية 

بالفخامة واجلودة واخل�سو�سية.

ويف �سلطنة عمان توجد بع�س العيون ال�ست�سفائية 

مبنطقة  نخل  وليــة  يف  تقع  والتي  الــثــوارة،  عني  منها 

الباطنة،لكنها ل تلقى الكثري من الهتمام بتطويرها.

وهي عني مائية �ساخنة تنبع بكثافة من جبل �سلد 

يف  الأمطار  ح�سب  املياه  كمية  وتختلف  العام،  طــوال 

العام. 

ياأتي الزائرون اإيل تلك العني لال�ست�سفاء فمياهها 

اإىل  بالنظر  ا  خا�سً �سيًئا  تعد  وهــي  معدنية،  �ساخنة 

الطبيعة اجلبلية املقفرة للمنطقة املحيطة بها. 

وقد اأقيم حول العني حو�س لل�سرب وال�ستحمام، 

اأعــدت  ومنا�سد  مــظــالت  منها  بــالــقــرب  اأقــيــم  كما 

ل�ستقبال الزائرين. 

املحليني  ال�سكان  بع�س  منها  بالقرب  ويعي�س 

ويعتمدون على العني يف حياتهم، كما اأن منطقة نخل 

تعتمد على هذه العني يف الري واحلياة بن�سبة كبرية.

دول اخلليج واخلارج

لليمن  اجلغرايف  القرب  اأدى  الآخــر  اجلانب  على 

من  مناطقها  من  كثري  به  تزخر  وما  اخلليج  دول  من 

توفر مياه معدنية حارة اإىل اأن يجعلها يف موقع منا�سب 

لال�ستفادة من ال�سياحة العالجية يف ال�سنوات الأخرية، 

ا من قبل الزوار من منطقة اخلليج العربي. خ�سو�سً

 و�سهدت معظم املدن اليمنية ح�سبما يوؤكد تقرير  

بناء  يف  كبرًيا  تطوًرا  باليمن  القاب�سة  املزايا  ل�سركة 

الفنادق ال�سياحية. 

كل  يف  املنت�سرة  الــفــنــادق  طــاقــة  ارتــفــعــت  كــمــا 

حمافظات اليمن، اإ�سافة اإىل التطور امللمو�س يف عدد 

املطاعم ال�سياحية.

ال�سياحية،  املــنــاطــق  بــعــ�ــس  تــاأهــيــل  مت  كــذلــك 

الداعمة  الأ�سا�سية  البنية  خدمات  تطوير  وا�ستكمال 

لل�سياحة واأهمها الطريق ال�ساحلي، ودعم املهرجانات 

ال�سياحية املحلية يف عدد من املحافظات. كذلك، يقوم 

ال�سياحية  التنمية  يف  رئي�سي  بــدور  اخلا�س  القطاع 

ال�سياحية  امل�ساريع  يف  املبا�سر  ال�ستثمار  خالل  من 

والعمل على تنمية املناطق التي تتوافر فيها الإمكانات 

واملقومات ال�سياحية. 

اأن ال�سوق ال�سياحية اخلليجية تعترب  كما يالحظ 

الت�سهيالت  بف�سل  لــالأردن،  الــواردة  ال�سياح  اأكر  من 

اجلمركية املقدمة من خالل املعابر لل�سياح اخلليجيني، 

ال�سائح  مع  التعامل  يتم  باأن  تق�سي  التي  والتوجيهات 

اخلليجي كال�سائح الأردين من خالل ر�سوم الدخول يف 

املواقع ال�سياحية. 

حــدود   2011 املا�سي  الــعــام  ال�سياح  عــدد  وبلغ 

ال�سياح  عــدد  و�سل  فيما  �سائح،  األــف   1.226.000

وت�سكل  عــربــي،  ــر  زائ ــف  األ  570 نف�سه  الــعــام  الــعــرب 

ال�سياحة العالجية ن�سبة  3 اإىل 4 يف املئة من ال�سياحة 

ككل ارتفعت اإىل 13 يف املئة خالل العام اجلاري.

الطبيعي من  للعالج  الأردن عدة مقومات  وي�سم 

مياه حارة غنية بالأمالح، اإىل طني بركاين، اإىل طق�س 

منتجعات  جعلها  الذي  الأمــر  خالبة،  وطبيعة  معتدل 

عالجية يوؤمها الكثري من طالبي ال�ست�سفاء. 

املنتجعات  هـــذه  اأهـــم  مــن  املــيــت  الــبــحــر  ويــعــد 

منه  ال�سرقية  ال�سواطئ  مياه  تو�سف  حيث  العالجية 

للعالج من الأمرا�س اجللدية.

كذلك منطقة احلّمة الأردنية، التي تقع على بعد 

100 كيلومر تقريًبا اإىل ال�سمال من عّمان، وهي من 

اأقيم  وقد  املنطقة،  يف  وال�سياحة  العالج  مواقع  اأهــم 

منتجع يقدم كافة اخلدمات ال�سياحية والعالجية.

ا حمامات عفرا التي تقع على بعد 26  وهناك اأي�سً

كيلومًرا من مدينة الطفيلة يف جنوب الأردن، وتتدفق 

هذه  مياه  ومتتاز  نبًعا،   15 من  اأكــر  من  املياه  فيها 

الينابيع بحرارتها واحتوائها على املعادن.

جنوبي  اأق�سى  يف  تقع  التي  احلمة  ينابيع  كذلك 

�سغرية  �سياحية  مدينة  مــن  تتاألف  املحتل  اجلـــولن 

ومنتجع �سحي.

على  تقع  والتي  ماعني،  حمامات  جانب  اإىل  هذا 

ُبعد 58 كيلومًرا جنوبي عمان، وتنخف�س هذه املنطقة 

مبنتجعاتها  وت�ستهر  البحر،  �سطح  عن  مــًرا   120

ــقــدم الــعــالج  ــي ت ــت ــا الــطــبــيــعــيــة ال ــه ــادات وعــي

واأمــرا�ــس  اجللدية  بــالأمــرا�ــس  للم�سابني 

واملفا�سل  العظام  واآلم  الدموية،  الـــدورة 

والظهر والع�سالت.

الدول اخلارجية

العربي  اخلليج  دول  تعد  العربية  املنطقة  وخارج 

من بني اأ�سواق امل�سدر الرئي�سية؛ للمنتجعات ال�سحية 

يف اأملانيا اإذ تظهر الإح�ساءات اخلا�سة بامل�ست�سفيات 

 4200 نحو  بعالج   2010 عام  يف  قامت  اأنها  الأملانية 

مري�س من دول اخلليج العربي.ومل يكن اختيار هوؤلء 

ال�سيوف لأملانيا ب�سبب تفوقها يف القطاع الطبي فقط، 

التي  املتنوعة  املتخ�س�سة  للخدمات  نظًرا  ا  اأي�سً بل 

توفرها البنى الطبية للمر�سى الدوليني.

للقطاع  املتميزة  النوعية  من  ال�ستفادة  وكذلك 

العام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  �سهدت  وقد  الطبي، 

املائة  يف   15.5 بن�سبة  زيــادة  ت�سجيل   2012 اجلــاري 

املا�سي، حيث مت  العام  من  نف�سها  الفرة  مع  مقارنة 

الآتون من  امل�سافرون  ق�ساها  ليلة   185.074 ت�سجيل 

يناير  مــن  الــفــرة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

160.237 ليلة خالل الفرة  2012 مقابل  اإىل مار�س 

نف�سها من عام 2011.

الفنادق  مــن  الــعــديــد  ــول  حت ــك  ذل يف�سر  ورمبـــا 

ال�سكنية باأملانيا اإىل مراكز للخدمات املتكاملة، وكذلك 

ت�سابق الفنادق واملنتجعات يف �سبيل تقدمي اخلدمات 

الريا�سية وال�سحية بالتعاون مع امل�ست�سفيات واملراكز 

ال�سحية، ولتقدمي برامج ال�سياحة الطبية.

الأوربــي  الحتــاد  مناطق  اأفقر  تعد  التي  بلغاريا 

وجهة غري  باعتبارها  نف�سها  ت�سوق  الأخرى  باتت هي 

مكلفة لق�ساء عطالت ال�سيف وال�ستاء، وللبحث عن 

�سبل جديدة جلذب ال�سياح قامت بت�سليط ال�سوء من 

التاريخي  واملــرياث  ال�ست�سفاء  منتجعات  على  جديد 

الذي حتتفظ به.

منتجعات  فــاإن  البلغاري  الحتــاد  لبيانات  ووفًقا 

مليارات   5.4 بقيمة  ا�ستثمارات  اجتذبت  ال�ست�سفاء 

من  دول  واأبــدت  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات  يف  دولر 

اأبرزها  ال�ستثمار فيها،  اهتماًما �سب  العربي  اخلليج 

هي�سار  بلدة  بلغاريا  وت�سم  وعــمــان.  وقطر  الكويت 

التي تزخر مبجموعة من مئات ح�سى الكلى واملرارة 

واملثانة التي طردت من الأج�سام املري�سة بعد عالجها 

مبياه 22 نبعا للمياه املعدنية يف املنطقة.

و هي�سار بلدة اأ�س�سها الرومان وكانت حماطة ذات 

يوم بجدران عالية حلماية ينابيع ال�ست�سفاء كما اأنها 

التي حتاول  بلغاريا  املنتجعات يف  واحدة من ع�سرات 

طريق  عن  العالج  وهو  البالنيولوجي  تقاليد  اإنعا�س 

ال�ستحمام يف مياه الينابيع الذي طاملا اجتذب ال�سياح 

الأثرياء للمنطقة.

يوؤدي ارتفاع حدة املناف�سة يف قطاع الأندية ال�سحية يف دول اخلليج اإىل دفع العالمات 

التجارية العاملية وغريها من يقدمون برامج تخفيف الوزن اإىل ال�ستثمار وبقوة يف الإعالن 

والعرو�س الرويجية.

اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سركات  تلك  تلجاأ  التقليدية،  الإعالنية  الو�سائل  عن  وبعيًدا 

ا�ستخدام �سبكة الإنرنت يف الإعالن والت�سويق خلدماتها، حيث توفر هذه الو�سيلة اإمكانية 

قيا�س مدى التاأثري وال�سدى الإعالين، اإ�سافة اإىل اإمكانية  حتديد م�سار التوجه الإعالين 

وتركيزه على �سرائح حمددة من اجلمهور واملتلقني.

تنافس إعالني عبر اإلنترنت
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يف الهند وأذربيجان وبنجالدش ونيبال

المساعدات الدولية تفرش 
طريًقا للنمو السريع

تقول تقارير جمموعة البنك الدويل اإن حكومة 

ال�سحية  الرعاية  خــدمــات  مظلة  مــدت  باك�ستان 

من  اإليها  الو�سول  اإمكانية  من  وح�سنت  الأ�سا�سية 

جهات  مب�ساندة  ــر  الأث بعيد  �سامل  برنامج  خــالل 

مانحة من بينها املوؤ�س�سة الدولية للتنمية. 

وفيات  انخفا�س  عــن  املــبــادرة  هــذه  واأ�ــســفــرت 

و2010،   2001 املئة بني عامي  40 يف  بن�سبة  الأمهات 

يف   26 بن�سبة  اخلام�سة  دون  الأطفال  وفيات  وتراجع 

بنغالد�س  اأن  يعني  ما  و2007.   2004 عامي  بني  املئة 

ت�سري على الطريق ال�سحيح للوفاء بالأهداف الإمنائية 

لالألفية فيما يتعلق ب�سحة الأطفال والرعاية ال�سحية 

بنغالد�س  متنح  اأن  املتحدة  بالأمم  حدا  ما  لالأمهات، 

عام  لالألفية  الإمنائية  بــالأهــداف  اخلا�سة  جائزتها 

2010 لنجاحها يف خف�س وفيات الأطفال.

قطاع  برنامج  من  بنجالد�س  ا�ستفادت  وقــد 

البنك  جمموعة  نفذته  الـــذي  والتغذية  ال�سحة 

الدويل يف البالد بالتعاون مع 16 جهة مانحة تعمل 

بنغالد�س،  يف  وال�سكان  والتغذية  ال�سحة  قطاع  يف 

تنتظم يف احتاد من اأجل تن�سيق ومواءمة امل�ساعدة، 

�سنوات،  ال�ست  تتجاوز  ل  زمنية  مــدة  له  وحــددت 

واأقرت له ميزانية بلغت 4.3 مليارات دولر.

يف  البالد  اأداء  حت�سني  الربنامج  وا�ستهدف 

حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية املتعلقة بالرعاية 

للتحديات  والت�سدي  وال�سكان،  والتغذية  ال�سحية 

املعدية،  غــري  الأمــرا�ــس  مثل  والنا�سئة  اجلــديــدة 

والنهو�س باإ�سالحات مثل الالمركزية والتعاقد مع 

جهات غري حكومية متخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات.

املوؤ�صرات الرئي�صية للنجاح

م�ستويات  عــدة  على  جناًحا  الربنامج  واأحــرز 

اأهمها:

يف   322 من  الأمهات  وفيات  معدل  تراجع   •
2001 اإىل 194 حالة وفاة لكل 100 األف مولود حي 

يف 2010.

دون  الأطـــفـــال  ــات  ــي وف مــعــدل  • انــخــفــا�ــس 
اخلام�سة من 88 لكل 1000 مولود حي يف 2004 اإىل 

65 بحلول 2007.

على خالف الوضع اإلعالمي االنتقائي، تبدو األمور يف الدول التي تصور دائًما على أنها بؤر للفقر 
وانعدام اخلدمات،وتعاني ظروًفا صعبة يف املعيشة واالقتصاد ككل، مختلفة كثيًرا جًدا حسب التقارير 
الدولية املوثوق بها، التي تؤكد أن ثمة حراًكا تنموًيا يسير على عجالت يف عدد من املناطق بتلك الدول، 
ويتضح ذلك يف أربع منها، تضم: الهند، أذربيجان، بنجالدش، نيبال، يبدو القاسم املشترك بينها هو 

تسريع وتيرة التقدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية الصحية واالقتصادية الصحيحة.

اإعداد:  أحمد السيد علي
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اإىل  �سهرين  ملــدة  للمعاناة  عر�سة  الأكــر  لالأ�سر 

�سهرين ون�سف اإ�سافيني. 

كما مت تنفيذ م�سروعات الإنعا�س من في�سانات 

 -  2008 عامي  بني  و�سون�ساري  �سابتاري  كو�سي يف 

خالل  من  اأ�سرة   7500 من  اأكــر  و�ساندت   ،2009

م�سروعات لالإنعا�س واإعادة تاأهيل البنية الأ�سا�سية 

التي دمرتها الفي�سانات. 

عرب  الـــرزق  ك�سب  اأن�سطة  ت�سجيع  مت  كذلك 

العديد من دورات التدريب املهني، و�سمل الربنامج 

اإقامة م�سروعات للري ومياه ال�سرب، وبناء اأو اإعادة 

والطرق  اخل�سبية  واجل�سور  املحلية  املباين  تاأهيل 

الريفية من بني اأن�سطة اأخرى. 

للمغذيات  م�سحوق  توفري  الربنامج  �ساند  كما 

واملــعــادن  الفيتامينات  يــحــوي  املــتــعــددة  الدقيقة 

 6 بني  اأعمارهم  تراوح  الذين  لالأطفال  الأ�سا�سية 

و59 �سهًرا يف 33 منطقة. 

و�صملت النتائج االأخرى:

لالإنتاج  تخ�سي�سها  مت  التي  الأ�سول  • عادت 
يف  اأ�سرة   180758 على  مبا�سرة  بفائدة  الزراعي 

يف  اأ�ــســرة  2009/2008،و226028  املالية  ال�سنة 

خالل  اأ�سرة  2010/2009،و142434  املالية  ال�سنة 

ال�سنة املالية 2011/2010. 

 7775 والأ�سمدة  البذور  توزيع  من  ا�ستفاد   •
اأ�سرة يف ال�سنة املالية 2009/2008، و21525 اأ�سرة 

يف ال�سنة املالية 2010/2009، و43300 اأ�سرة خالل 

.2011/2010

الطرق،  من  كيلومًرا   851 واإ�سالح  �سق  • مت 
الأ�سلي  امل�سروع  اإطــار  يف  كيلومًرا   675 بينها  من 

 ،)2009  -  2008( الجتماعي  ال�سمان  ل�سبكة 

و176 كيلومًرا بتمويل اإ�سايف يف 2010 - 2011.

الإنــتــاج  اأن�سطة  مــن  كبري  عــدد  ا�ستكمال   •
ري  املمكن  من  اأ�سبح  التكنولوجيا.  ونقل  الزراعي 

م�ساريع  ت�سييد  نتيجة  الأرا�سي  من  هكتارًا   8088

16083 خمزًنا لالأ�سمدة الع�سوية،  للري، ومت بناء 

هــكــتــاًرا   247 وحتــ�ــســني  ــاًرا،  هــكــت  2272 ــــة  وزراع

لأغرا�س الزراعة.

الــري  ملياه  م�سروعات   405 مــن  النتهاء   •
خالل فرة امل�سروع.

مستقبل نيبال
من املتوقع اأن ت�سهم الأ�سول التي مت تخ�سي�سها للزراعة اإىل جانب م�سروعات الري التي 

نفذت، واأعيد تاأهيلها يف اإطار م�سروع �سبكة ال�سمان الجتماعي، يف حتقيق الأمن الغذائي يف 

نيبال على �سعيد الأجل الطويل يف املناطق املعر�سة لنق�س الغذاء. 

اأو  للري  بناء م�ساريع  �سواء عرب  تتم  التي  التكنولوجيا  نقل  ت�سجع عملية  اأن  املرجح  ومن 

وتنا�سب  وعملية  م�ستدامة  مناهج  تبني  على  املزارعني،  الع�سوية  لالأ�سمدة  خمــازن  ت�سييد 

الأو�ساع املحلية اخلا�سة بكل منطقة ملواجهة النق�س احلاد يف الغذاء. 

ومن خالل حت�سني الو�سول اإىل البذور اجليدة، ي�سجع امل�سروع املزارعني على ا�ستخدام 

البذور املح�سنة، وبالتايل اإحداث تغيري اإيجابي يف اأن�سطة الزراعة يف املناطق التي تفتقر لالأمن 

الغذائي.

متت  الــتــي  ــــولدة  ال حـــالت  ن�سبة  زادت   •
يف  املــئــة  يف   16 مــن  مــتــدربــات  قــابــالت  مب�ساعدة 

2004 اإىل 26 يف املئة يف 2010، وكان التح�سن اأكر 

و�سوًحا بني اخُلم�سني الأ�سد فقًرا من ال�سكان خالل 

اأربعة يف  اإذ قفزت الن�سبة املئوية من  نف�س الفرة، 

املئة اإىل 12 يف املئة يف غ�سون نف�س الفرة.

على  حتــتــوي  الــتــي  املــكــمــالت  تــوزيــع  زاد   •
اأعمارهم بني  اأ بني الأطفال الذين تراوح  فيتامني 

يف   92 اإىل   2004 املئة يف  82 يف  من  �سهًرا  و59   9

املئة يف 2010.

لالأطفال  الأ�سا�سي  التح�سني  نطاق  ات�سع   •
حتى �سن 12 �سهًرا من 68 يف املئة يف 2004 اإىل 80 

يف املئة يف 2010.

 2.5 اإىل  الإجمايل  اخل�سوبة  معدل  • تراجع 
ملدة عقد  ا�ستقراره  بعد   2010 امــراأة يف  لكل  طفل 

خالل الت�سعينيات عند نحو 3.3 طفل لكل امراأة.

زاد معدل ا�ستخدام و�سائل منع احلمل احلديثة 

من 47 يف املئة يف 2004 اإىل 54 يف املئة يف 2010.

نيبال

الإنتاج  بقاء  ومــع  2008م   -  2007 عامي  بني 

اأ�سعار  يف  الــزيــادة  اأثــرت  تقريًبا،  ثابًتا  الــزراعــي 

الغذاء ب�سدة على الكثري من الأ�سر يف اأرجاء نيبال 

كما هو احلال يف البالد الأخرى، ل �سيما يف املناطق 

التي تفتقر لالأمن الغذائي. 

وترك غياب �سبكات ال�سمان الجتماعي اأو اأي 

من  الكثري  الأزمة  ملثل هذه  للت�سدي  اأخرى  و�سائل 

ا يف الغذاء لعدة اأ�سهر. الأ�سر تواجه نق�سً

هنا تدخلت عدة جهات دولية �سمت اإىل جانب 

الربيطانية،  الدويل  التعاون  وزارة  الــدويل:  البنك 

والــوكــالــة  الــدولــيــة،  للتنمية  الأمــريــكــيــة  والــوكــالــة 

هيلفيتا�س  ومنظمة  والتنمية،  للتعاون  ال�سوي�سرية 

ال�سوي�سرية لالإغاثة، وقامت تلك املنظمات بت�سميم 

م�سروع يهدف اإىل حتديد م�ساهمتها يف الربنامج. 

تقييم  اأ�ساليب  واملــانــحــون  احلكومة  وا�ستخدمت 

م�سركة لنق�س الأمن الغذائي لتحديد املناطق التي 

يركز عليها امل�سروع.

 21.7 بقيمة  )مــنــحــة(  ائــتــمــاين  وبت�سهيل 

الجتماعي،  ال�سمان  �سبكة  مل�سروع  دولر  مليون 

الــدويل  للبنك  التنفيذيني  املديرين  جمل�س  وافــق 

بقيمة  للم�سروع  اإ�ــســايف  متــويــل  على  2010م  يف 

47.8 مليون دولر، وبداأ تنفيذ امل�سروع يف �سبتمرب 

2008م، على اأن ينتهي يف 30 �سبتمرب 2013م. 

غذاء..  واأبواب رزق متعددة

نيبال  يف  امل�سروع  حققها  التي  النتائج  كانت 

اأكر من جيدة، فعلى مدار عامني، �ساعد الربنامج 

اأنحاء  يف  �سخ�س  مليون  على  يزيد  ما  م�ساندة  يف 

البلد، يعي�س نحو 756 األًفا منهم يف مناطق بو�سط 

و2009،   2008 عامي  خالل  البالد  غرب  واأق�سى 

كما وظف 168263 عاماًل. 

الغذاء  كفاية  م�ستويات  امل�ساندة  وح�سنت هذه 
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البذور  من  مرًيا  طًنا   692 اإنتاج  ا�ستكمال   •
البحوث  جمل�س  طــاقــة  ب�سدة  زادت  كما  املح�سنة، 

يف  املح�سنة،  الــبــذور  اإنــتــاج  على  نيبال  يف  الــزراعــيــة 

تفتقر لالأمن  والتي  الغرب  اأق�سى  الواقعة يف  املنطقة 

ارتفاع  عن  الطاقة  يف  الزيادة  هذه  اأ�سفرت  الغذائي، 

اإنتاج بذور القمح خالل عام واحد.

الــبــذور  مــن  مــري  طــن  مليون   390 نقل  مت   •
و7410 ماليني طن مري من الأ�سمدة اإىل 23 منطقة 

نائية.

الدقيقة  املغذيات  م�سحوق  عبوات  توزيع  مت   •
و59 �سهًرا   6 اأعمارهم بني  األف طفل تراوح   12 على 

اإطار امل�سروع الأ�سلي ل�سبكة ال�سمان الجتماعي،  يف 

وعلى 122 األف طفل بتمويل اإ�سايف. 

وكانت الن�ساء ت�سكل نحو 58 يف املئة من اإجمايل 

امل�ستفيدين املبا�سرين. 

الهند

ال�سوق«  لوظائف  اخلريجني  »تاأهيل  عنوان  حتت 

لحظوا  فيه  العاملني  اإن  الـــدويل  للبنك  تقرير  قــال 

كغريهم اأن الهند ا�ستهرت بتخريج خريجني على اأعلى 

يتلقون  الذين  هم  فقط  منهم  القليل  اأن  اإل  م�ستوى 

تعليًما فنًيا عايل اجلودة. 

كذلك مت تدريب اأف�سل العقول الفنية والهند�سية 

يف العامل مبعاهد التكنولوجيا ال�سهرية يف الهند، لكن 

هذه املوؤ�س�سات النخبوية لي�ست متاحة �سوى لعدد قليل 

من الطالب املوؤهلني: ل تتعدى ن�سبتهم يف الواقع واحد 

يف املئة، اأما الت�سعة والت�سعون باملئة من طالب التعليم 

الفني يف الهند فهم متخلفون من حيث اجلودة والأداء. 

الفني  التعليم  اإ�سالح قطاع  اإىل  الهند  واحتاجت 

والهند�سي لتاأهيل جمموعة من املهنيني ذوي الكفاءات 

يف  الأمــة  تقدم  ملوا�سلة  املبدعني  واملفكرين  العالية 

املعلومات  وتكنولوجيا  واملياه  والطاقة  التحتية  البنية 

والت�سنيع. 

عالية  ــاءات  ــف ك ذوي  مهند�سني  تــخــريــج  وكـــان 

العنا�سر  من  الهند�سة  جمال  يف  والتطوير  والبحوث 

من  للتحديات  الت�سدي  ت�ستطيع  كــي  للهند  املهمة 

تغري املناخ اإىل الكوارث الطبيعية، كالفي�سانات، ولذا 

احتاجت الهند اإىل التغلب على التفكري اجلامد املنتمي 

للما�سي وخلق نظام تعليم فني مدفوع بالطلب ويراعي 

اجلودة.

للتنمية  الدولية  املوؤ�س�سة  ال�سراكة مع  ومن خالل 

الهند  عـــززت  التعليم،  لإ�ــســالح  مبتكر  مــ�ــســروع  يف 

بدرجة كبرية من جودة واإتاحة التعليم الفني، وكذلك 

من م�ساعفة معدلت توظيف اخلريجني املوؤهلني الآن 

ب�سكل اأف�سل لحتياجات ال�سناعة الهندية.

ويرمي م�سروع الهند�سة الفنية وجودة التعليم اإىل 

تخريج املزيد من املهند�سني الذين ي�ستطيعون العثور 

على فر�س عمل ويتمتعون مب�ستويات عالية من الكفاءة 

من  للحد  العليا  الدرا�سات  طالب  من  املزيد  واإعــداد 

النق�س يف الكليات. 

الفنية  الهند�سة  اإىل م�سروع  اأجل الن�سمام  ومن 

وجودة التعليم، يتعني اأن توافق املوؤ�س�سات على تطبيق 

ال�ستقاللية  ت�سجع  التي  الإ�ــســالحــات  من  جمموعة 

الأكادميية والإدارية املهمة لتح�سني جودة التعليم. 

ويف املرحلة الأوىل من امل�سروع )2004 - 2009(، 

ولية   13 يف  الفني  للتعليم  موؤ�س�سة   127 اختيار  مت 

بطريقة تناف�سية للم�ساركة فيه. 

تبنت   ،)2014  -  2010( الثانية،  املرحلة  ويف 

النهاية،  ويف  الإ�سالح.  اأجندة  موؤ�س�سة   350 اأكر من 

بطريقة  هندية  ولية   20 من  موؤ�س�سة   151 اختيار  مت 

تناف�سية فيما �ستتاح الفر�سة لنحو 50 موؤ�س�سة اأخرى 

للم�ساركة. 

ي�سمح  لأعلى  اأ�سفل  من  توجًها  امل�سروع  و�سيقود 

عن  اخلا�سة  روؤيــتــهــا  وتنفيذ  بت�سميم  للموؤ�س�سات 

تقدمي  عن  امل�سوؤولية  حتميلها  مع  الأكادميي  المتياز 

نوعية جيدة من التعليم لطالبها.

نتائج مب�صرة 

وكان من اأهم نتائج امل�سروع:

عام  امل�سروع  مــن  الأوىل  املرحلة  نهاية  يف   •
2009، ح�سل اأكر من 60 يف املئة من املوؤ�س�سات التي 

حظيت بامل�ساندة على ا�ستقاللية اأكادميية كبرية. 

حققت  ــا،  ــًث حــدي املكت�سبة  ال�سلطة  هـــذه  ومـــع 

يف  الأكــادميــي  المتياز  يف  كبرية  مكا�سب  املوؤ�س�سات 

الفرة من 2002 اإىل 2009، وخا�سة:

ال�سعف  اإىل  التوظيف   مــعــدلت  ازديـــاد   •
بالن�سبة  املئة  يف   76 اإىل  املئة  يف   41 مــن  تقريًبا 

يدر�سون،  مــازالــوا  الذين  العايل  التعليم  لطالب 

ما الذي يمكن أن تحققه التسهيالت الدولية؟
اأدت اجلهود التي بذلت دولًيا يف اأذربيجان اإىل حث الأخرية اإىل امل�ساركة يف الدرا�سة الإقليمية 

التي ي�سرك يف اإعدادها البنك الأوروبي لالإن�ساء والتعمري مع ال�سراكة العاملية حول خف�س الغاز 

للنفط،  بالغاز امل�ساحب  واإعداد م�سروعات لالنتفاع  اإىل حتديد  والتي تهدف  امل�ستعل،  امل�ساحب 

ف�ساًل عن اإعداد تقارير قطرية حول اأن�سطة احلد من اإحراق الغاز امل�ساحب. 

التاأثريات  حدة  من  التخفيف  ب�ساأن  �سوكار  و�سيا�سات  ال�سراكة  م�سروعات  نواجت  وكانت 

البيئية ل�سناعة النفط والغاز، وجهود خف�س اإحراق واإطالق الغاز امل�ساحب ل�ستخراج النفط 

الو�سطى حول  واآ�سيا  اخلام من بني املو�سوعات املطروحة على ور�سة العمل الإقليمية لأوروبا 

الغاز  اإحراق  من  للحد  العاملية  ال�سراكة  نظمتها  والتي  امل�ساحب  الغاز  اإحراق  من  ال�ستفادة 

ملمثلي احلكومات و�سركات النفط الإقليمية يف باكو يوم 17 يونيو 2011. 

والتنمية عالقة  للتجارة  الأمريكية  الوكالة  بداأت  ال�سراكة،  ت�سهيالت قدمتها  ومن خالل 

امل�ساحب  الغاز  من  لال�ستفادة  مل�سروعات  املحتمل  والتمويل  التنفيذ  حول  �سوكار  مع  تعاون 

ل�ستخراج النفط.

أسواق عالمية
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لطالب  بالن�سبة  املئة  يف   56 اإىل  املئة  يف   25 ومن 

�سلة  حت�سن  اإىل  ي�سري  ممــا  العليا،  الــدرا�ــســات 

الربامج وزيادة فئات املهارات لدى اخلريجني.

مئوية  نقطة   15 مقدارها  زيــادة  هناك  كانت   •
)من 35 يف املئة عام 2004 اإىل 50 يف املئة عام 2008( 

اأو  عالية  بتقديرات  تخرجوا  الذين  الطالب  عدد  يف 

بتميز يف كل من دورات ما قبل وما بعد التخرج. 

العليا  بالدرا�سات  اللتحاق  معدلت  ارتفعت   •
ب�سدة: بن�سبة 50 يف املئة بالن�سبة لربامج املاج�ستري و 

69 يف املئة بالن�سبة لربامج الدكتوراة.

عرو�س الدورات وحتديثها  هيكلة  اإعادة  • متت 
اأ�سحاب  توقعات  مع  ات�ساًقا  كبرية  بدرجة  وتو�سيعها 

للح�سول  دورة   811 بــني  مــن  املئة  يف   93 الأعــمــال. 

على درجة البكالوريو�س ي�ساندها امل�سروع يف مرحلته 

اإحــدى  قبل  من  العتماد  طــور  يف  اأو  اعتمدت  الأوىل 

هيئات �سمان اجلودة. 

فئات  اإىل  ينتمون  طــالــب  ـــف  األ  220 تلقى   •
حمرومة امل�ساعدة من خالل توفري التعليم التكميلي، 

وور�س العمل واإن�ساء »بنوك الكتب«. 

األف كلية و13 األف موظف للتدريب   30 • خ�سعت 
والتطوير املهني.

الخــــراع  وبــــــراءات  املــطــبــوعــات  نــ�ــســر  زاد   •
والبحوث واأدوات التطوير بدرجة كبرية.

اأذربيجان

اإحــراق  من  للحد  العاملية  ال�سراكة  مب�ساعدة 

للنفط،  و�سركة  حكومة   30 نحو  ت�سم  التي  الغاز، 

تبنت �سركة النفط الوطنية يف اأذربيجان )�سوكار( 

الحتبا�س  غــازات  انبعاث  خلف�س  تفاعلًيا  نهًجا 

امل�ساحب  امل�ستعل  الغاز  من  وال�ستفادة  احلراري، 

اإطار حتولها اإىل  ل�ستخرج النفط اخلام،وذلك يف 

�سركة نفط عاملية.

تربز اأهمية التحول الذي مت حتقيقه يف اأن اإنتاج 

ما  دائًما  وكــان   ،1846 عام  بــداأ  اأذربيجان  يف  النفط 

يلحق اأ�سراًرا بالغة بالبيئة. 

مل  والغاز،  النفط  ا�ستخراج  من  عقود  وطــوال 

زيــادة  على  اإل  واملحلية  الأجنبية  ال�سركات  تركز 

الإنتاج، متجاهلة التلوث البيئي الهائل الناجم عن 

اإنتاج النفط. 

وبعد اأن ح�سلت اأذربيجان على ا�ستقاللها عام 

1991، �سرعت احلكومة يف حتديث �سناعة النفط 

املمار�سات  لأف�سل  وفًقا  الإنــتــاج  وتنظيم  والــغــاز، 

الدولية. 

اإدارة  وخالل اخلم�س �سنوات املا�سية، حاولت 

عن  الناجتة  امل�سكالت  على  التغلب  ا  اأي�سً �سوكار 

وتقادم  طويلة،  لفرة  البيئة  على  احلفاظ  جتاهل 

املن�ساآت واملعدات. 

ونظًرا لأن هذه ال�سناعة مل تهتم طوال تاريخها 

بالغاز امل�ساحب للنفط اإل كمنتج ثانوي لإنتاج النفط، 

اأو  اإحراقه  عرب  امل�ساحب  الغاز  من  النتفاع  يكن  مل 

اإطالقه ي�سنف حتى كم�سكلة اقت�سادية اأو بيئية. 

هذا  اإطــالق  حتى  �سوكار  افتقرت  لذلك،  نتيجة 

من  احلــد  ت�ستهدف  موؤ�س�سية  �سيا�سة  اإىل  امل�سروع 

اإحراق الغاز امل�ساحب واإطالقه.

تبني  اإىل  الــرامــيــة  �ــســوكــار  وملــ�ــســانــدة جــهــود 

اإحـــراق  مــن  للحد  ال�سناعية  املــمــار�ــســات  اأف�سل 

للحد  العاملية  ال�سراكة  قدمت  امل�ساحب،  الــغــاز 

على  للح�سول  تقنية  م�ساعدة  الــغــاز  اإحـــراق  مــن 

بيانات لها م�سداقية ب�ساأن كميات الغاز امل�ساحب 

امل�ساحب  الغاز  ل�ــســرداد  خطة  وو�سع  امل�ستعل، 

خالل  النظيفة  التنمية  اآلية  وتطبيق  به،  لالنتفاع 

م�سداقية  ولتعزيز  الــغــاز.  ا�ــســرداد  خطة  تنفيذ 

البيانات اخلا�سة باإحراق الغاز، اقرحت ال�سراكة 

الغاز، وتدريب  لقيا�س كميات  �سراء معدات حديثة 

القيا�س  اإجــــراءات  وتــطــويــر  بال�سركة،  العاملني 

واإعداد التقارير. 

وكخطوة تالية اقرحت ال�سراكة اأن تعد �سوكار 

من  لال�ستفادة  امل�ساحب  الــغــاز  ل�ــســرداد  خطة 

الغاز امل�ساحب امل�ستعل، وتلخي�س نتائج ح�سر كل 

امل�ساحب، وحتديد  الغاز  واإطــالق  اإحــراق  م�سادر 

بالغاز،  لالنتفاع  ومالًيا  تقنًيا  الأف�سل  اخلــيــارات 

اإىل جانب تقدير الوقت وامليزانية املطلوبني لتطبيق 

خطة ا�سرداد الغاز.

النتائج 

من  �ــســوكــار  متكنت  و2010،   2008 عــامــي  بــني 

مليون مر   276.4 اإىل  الغاز  واإطــالق  اإحــراق  خف�س 

مكعب. 

غــازات  كمية  انخف�ست  الــفــرة،  نف�س  وخـــالل 

الحتبا�س احلراري 395.6 األف طن من مكافئ ثاين 

اأك�سيد الكربون. 

ال�سركة  ت�ستهدف  العمل،  هــذا  ا�ستمرار  ومــع 

ال�ستفادة من الغاز من حقل اأذري - �سرياج جوني�سلي 

النفطي البحري الذي تديره �سركة بي بي - اأذربيجان 

نيابة عن حتالف الت�سغيل الدويل يف اأذربيجان.

اختطته  ــذي  ال النهج  اإىل  ذلــك  يرجع  وبالطبع 

ال�سراكة الدولية بالتعاون مع جمموعة البنك الدويل، 

اإذ اإنه يف بداية 2008، وقبل اأن ت�سبح �سوكار ع�سًوا يف 

واإطالق  باإحراق  تقوم  ال�سركة  العاملية،كانت  ال�سراكة 

للنفط  امل�ساحب  الــغــاز  مــن  مكعب  مــر  مليون   494

�سنوًيا، وهو ما ميثل نحو 20 يف املئة من الإنتاج الكلي. 

ويف عام 2008، عندما اأ�سبحت �سوكار ع�سًوا  يف 

ال�سراكة العاملية للحد من اإحراق الغاز، طلبت ال�سركة 

اأن�سطة  يف  التح�سينات  من  املزيد  لتحقيق  امل�ساعدة 

خف�س اإحراق الغاز يف اأذربيجان. 

ال�سراكة  ا�سرت  امل�سروع،  تنفيذ  فــرة  وخــالل 

دولر  األــف   300 بلغت  مبيزانية  بال�ستعانة  العاملية 

امل�ساحب  الغاز  كميات  قيا�س  معدات  من  جمموعة 

امل�ستعل، ونظمت ور�ستي عمل لتدريب موظفي �سوكار 

على ت�سغيل تلك املعدات. 

كما �ساعدت ال�سراكة �سوكار يف حتديد م�سادر 

ل�ــســرداده.  خطة  وو�سع  امل�ساحب  الغاز  اإحــراق 

�سوكار  ال�سراكة  فريق  �ساعد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

يف ر�سم اأول �سيا�سة بيئية لل�سركة وحتديد اإجراءات 

تنفيذها.

كذلك �ساعدت ال�سراكة يف تنفيذ قيا�سات عملية 

وقدمت  احلــالــيــة،  امل�ساحب  الــغــاز  اإطـــالق  لكميات 

امل�ساحب،  الغاز  ل�سرداد  خطة  و�سع  يف  العون  يد 

و�ساندت موظفي ال�سركة يف اإعداد م�سروعات حمددة 

يتم  الذي  الغاز  من  لال�ستفادة  النظيفة  التنمية  لآلية 

اإطالقه. ونتيجة لتنفيذ امل�سروع، حت�سنت نوعية بيانات 

الإحراق، وزادت اإمكانية التعويل على خطة ال�سرداد 

واحللول التقنية خليارات النتفاع بالغاز، ومت حتديث 

مقرحات ب�ساأن متطلبات الوقت وامليزانية.
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اقت�صادية  عوامل  لعدة  الأ�صا�صيات  من  واح��دة  الثقيلة  ال�صناعات  ت�صكل 

ترتبط بها، ومن ذلك دورها الكبري يف ت�صجيع اإن�صاء ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة 

التي تخدم قطاع ال�صناعة من خالل ما تنتجه من �صلع و�صيطة تدخل كمواد خام 

يف منتجات امل�صانع الكبرية، وهو ما يدفع باجتاه الرتكيز على ال�صناعات العمالقة 

الأن�صطة  تنوع  عرب  مب�صتواها  والرتفاع  تطورها  على  والعمل  باململكة،  القائمة 

ال�صناعية الهامة مثلما يحدث يف �صناعة البرتوكيماويات.

استثمارات ضخمة
ينقصها التشجيع

الصناعات الثقيلة
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بغرفة  املعلومات  قطاع  اأ�سدرها  درا�سة  دعت 

قطاع  ملن�ساآت  حتليلية  »درا�ــســة  بعنوان  الــريــا�ــس 

ت�سجيع  �ــســرورة  اإىل  الــريــا�ــس«  مبدينة  ال�سناعة 

ال�سركات العاملة يف جمال ال�سناعات الثقيلة للعمل 

الأ�سباب  الإنتاجية من خالل درا�سة  بكامل طاقتها 

التي اأدت اإىل عدم ا�ستغالل هذه الطاقة وذلك من 

خالل فتح اأ�سواق جديدة للمنتجات داخلًيا وخارجًيا 

يف  والإ�ــســراع  ت�سويقية  درا�سات  باإعداد  والهتمام 

من  الوطنية  الفنية  ال�سناعية  الوظائف  توطني 

خالل و�سع برامج تدريبية فنية متخ�س�سة يف موقع 

العمل.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن القوى العاملة ال�سعودية 

بقطاع ال�سناعة يف الريا�س ت�سكل نحو 20% فقط من 

اإجمايل القوى العاملة وتركز يف �سناعة الكيماويات 

العمالة  تركز  فيما  والطباعة  والــورق  واملن�سوجات 

التنفيذيني  واملوظفني  الإداريـــني  فئة  يف  ال�سعودية 

بن�سبة 34% والعمالة غري املاهرة بن�سبة %27.2.

املــوؤثــرة  ــوامــل  ــع ال اأهــــم  اأن  واعـــتـــربت 

العاملة  الــقــوى  تــوظــيــف  مــن  احلـــد  يف 

ال�سعودية يف القطاع ال�سناعي تتمثل 

التدريب  ونق�س  الرواتب  ارتفاع  يف 

واخلربة وعدم اللتزام باأوقات العمل، 

وبالتايل  ال�سناعية  باملن�ساآت  تدريب  وجود  عدم  اإىل  اإ�سافة 

يتم اللجوء اإىل القوى العاملة الوافدة املدربة.

ال�ستثمار  بنظام  تعمل  التي  املن�ساآت  اأن  ك�سفت عن  كما 

راأ�ــس  ذات  ال�سناعات  يف  تركزت  املجال  هــذا  يف  الأجنبي 

37% من  املال املنخف�س واأن الريا�س ت�ستحوذ على اأكر من 

امل�سانع القائمة باململكة حتى العام 1429هـ.

يف  ال�سناعي  القطاع  متويل  م�سادر  اأهــم  اأن  واأكـــدت 

الريا�س هي القرو�س التجارية بن�سبة 42% ثم التمويل الذاتي 

فالتمويل بالقرو�س احلكومية يف املرتبة الثالثة.

العظمى من مباين  الغالبية  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  كذلك 

املباين  من   %26 نحو  واأن   %74 بن�سبة  م�ستاأجرة  امل�سانع 

مملوكة لأ�سحاب امل�سانع.

نحو  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�ــســارت  املــال  براأ�س  يتعلق  وفيما 

واأن  ريال  مليون  مالها عن  راأ�س  يقل  امل�سانع  عينة  47% من 

31% يراوح راأ�س مالها بني مليون وخم�سة ماليني ريال  نحو 

و22% منها يزيد راأ�س مالها عن خم�سة ماليني ريال، كما اأن 

كثيفة  الكيماوية  وال�سناعات  الأ�سا�سية  املعدنية  ال�سناعات 

راأ�س املال من بني ال�سناعات املختلفة.

اإىل  ال�سناعة  قطاع  حاجة  مدى  على  الدرا�سة  اأكــدت  كما 

امل�سانع  لإن�ساء  امل�ستثمرين  وت�سجيع  كــربى  �سناعية  كيانات 

الكربى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية يف الإنتاج، من خالل 

تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  عاملية  م�سانع  مع  �سراكات  يف  الــدخــول 

اأحدث  ا�ستجالب  خالل  من  الوطنية  لل�سناعة  التقنية  القدرات 

املعدات والتقنيات احلديثة.

ولذا يرى اخلبري املايل جمال �سحات اأن ت�سليط ال�سوء على ال�سناعات 

ميكن  مب�ستواها  والرتفاع  تطورها  على  والعمل  باململكة  القائمة  العمالقة 

�سناعة  يف  يحدث  مثلما  الهامة  ال�سناعية  الأن�سطة  تنوع  عــرب  يتم  اأن 

األ يقت�سر الأمر عليها واأن يتم ذلك عرب  البروكيماويات، ويقول: »واأرجو 

ال�ستفادة من ال�سركات العاملية العمالقة لال�ستفادة من التطور احلادث يف 

العامل و مبا فيها  من تكنولوجيا متطورة، فاأنا اأحلم بيوم اأرى فيه ال�سناعات 

،وب�سبابنا  ق�ساها  اإىل  اأق�ساها  من  العربية  بالدنا  ربــوع  متالأ  العمالقة 

العربي ميالأ جوانب امل�سانع ومراكز البحث العلمي و تكنولوجيا املعلومات.

القدرة

من   يجعل  باململكة  الو�سع  اأن  ال�سويلمي  منال  القت�سادية  الكاتبة  وترى 

ال�سناعات الثقيلة اأحد املجالت الكربى لال�ستقطاب والت�سجيع يف ظل العوامل 

املهيئة حالًيا حيث يتوفر الدعم احلكومي املتمثل يف توفر الأرا�سي ال�سناعية 

يف  �سركاء  جلذب  اململكة  يف  اجليد  القت�سادي  واملناخ  احلكومي  والتمويل 

ال�سناعات الثقيلة، اإ�سافة اإىل قوة ال�سوق املحلي وفر�س الت�سدير املوجودة.

حجم  اإىل  حتتاج  التي  ال�سناعات   : باأنها  الثقيلة  ال�سناعات  وتعرف 

�سخم من روؤو�س الأموال ول حتقق ربًحا �سريًعا وترتفع فيها درجة املخاطرة 

مثل: �سناعة الآلت واملعدات واحلديد وال�سلب والبروكيماويات والأ�سمدة 

والأ�سمنت والأملونيوم.

وهي ترى اأن اململكة لي�ست اأقل من دول عدة ا�ستمدت مكانتها العاملية 

بالعتماد على ال�سناعة الثقيلة القائمة على حتويل املواد الأولية امل�ستوردة 

مثل اليابان فهي اأول منتج للحديد وال�سلب يف العامل وثالث قوة يف تكرير 

الإنتاج  باملئة من   40 بـ  ت�ساهم  لل�سيارات، وهي  اأول منتج  البرول، وكذلك 

العاملي لل�سفن، كما تعد اليابان ثالث قوة جتارية يف العامل، وي�سجل امليزان 

التجاري الياباين ربًحا �سنوًيا وذلك بت�سدير املواد امل�سنعة.
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الثقيلة .. اأهم من اال�صتهالك 

كــذلــك يـــرى عـــدد مــن القــتــ�ــســاديــني اأن الــركــيــز على 

ال�سناعات  على  العتماد  من  بكثري  اأهم  الثقيلة  ال�سناعات 

العمري  اإميان  القت�سادية  الكاتبة  وتقول   ، فقط  ال�ستهالكية 

اإنه ل يوجد طريق اآخر جلعل البالد العربية الإ�سالمية بالًدا 

�سناعية اإل بالبدء ب�سناعة الآلت اأوًل وقبل كل �سيء.

يعتقد  كما  طويل  وقــت  اإىل  يحتاج  ل  ذلــك  اأن  تــرى  وهــي 

البع�س، واإمنا يحتاج حتقيقه اإىل ب�سع �سنوات لإيجاد م�سانع 

الثقيلة،  ال�سناعات  لإقامة  الزمن  من  عقدين  واإىل  الآلت، 

م�سرية اإىل اأن رو�سيا القي�سرية حني خرجت من احلرب العاملية 

الأوىل كانت عالة على اأوروبا، ومل تكن قد ن�ساأت لديها �سناعة 

الآلت، ويف مدة ق�سرية وجدت �سناعة الآلت يف رو�سيا وهاهي 

قد زاحمت اأمريكا على ال�سناعات الثقيلة وغزو الف�ساء.

ال�سناعات  وبالتايل  الآلت  �سناعة  بــاأن  القول  اأن  كما 

اإيجاد و�سط �سناعي من مهند�سني وعمال  اإىل  الثقيلة حتتاج 

ال�ستعانة  قول مغلوط، حيث ميكن  فهو  �سابه ذلك  وما  فنيني 

باأبناء البالد الإ�سالمية العاملني يف اأوروبا واأمريكا يف م�سانع 

احلديد وال�سلب، وم�سانع املحركات، والأ�سلحة وما �سابهها، 

كما  بخرباتهم،  النتفاع  وميكن  الألــوف  مبئات  يعدون  فاإنهم 

الهند�سة  �سناعة  لتعلم  ال�سباب  مــن  الآلف  اإر�ــســال  ميكن 

الثقيلة، و�سناعات الفولذ.

مدينة جازان االقتصادية..
واحة الصناعات الثقيلة

على  العتماد  جمــال  يف  متميزة  القت�سادية  جــازان  مدينة  تعد 

امليزة  تعد  التي  للطاقة،  الكثيف  ال�ستخدام  ذات  الثقيلة  ال�سناعات 

الن�سبية الأوىل لل�سعودية، م�ستفيدة من موقعها الإ�سراتيجي قرب اأهم 

خطوط املالحة الدولية على البحر الأحمر وقرب املحيط الهندي والتي 

تهيئ الفر�سة لتلك ال�سناعات للوجود يف قارات اآ�سيا واإفريقيا واأوروبا.

كما توفر املدينة بتكامل مرافقها كافة الحتياجات الالزمة لإقامة 

امل�ساندة  ال�سناعات  جمال  يف  وبخا�سة  املختلفة  الثانوية  ال�سناعات 

ولتوفري  جــازان،  ملنطقة  الن�سبية  امليز  مع  توافقا  وال�سمكية،  الزراعية 

اأعداد كبرية من فر�س العمل لأبناء املنطقة، حيث �سملت املدينة عدة 

باملنتجات  العالقة  ذات  الأن�سطة  وتفعيل  لدعم  خم�س�سة  مناطق 

والتطوير  الأبحاث  منطقة  ذلك  ومن  واحليوانية،  وال�سمكية  الزراعية 

الأبحاث  باأعمال  للقيام  مربع،  مر  مليوين  م�ساحة  لها  خ�س�س  التي 

الزراعية  للمنتجات  املتخ�س�سة  اخلدمات  وتقدمي  وامل�ساندة  والتطوير 

وال�سمكية واحليوانية.

خام  لتوزيع  اإقليمي  مركز  اإن�ساء  القت�سادية  املدينة  وتت�سمن 

على  املركز  هذا  و�سي�ساعد  الأو�سط.  ال�سرق  ملنطقة  احلديد  وحبيبات 

كما  القت�سادية،  باملدينة  للحديد  وحتويلية  رئي�سية  �سناعات  تكوين 

�سيعمل على تفعيل حركة النقل بامليناء.

وتقع املدينة على بعد 50 كلم �سمال مدينة جازان مب�ساحة نحو 100 

مليون مر مربع بطول 12 كلم مبحاذاة ال�سريط ال�ساحلي وعمق 8 كلم، 

ومن املتوقع اأن ت�ستقطب ما يزيد عن 100 مليار ريال من ال�ستثمارات 

ال�سناعية والتجارية وال�سكنية، الأمر الذي �سي�ساهم يف توفري نحو 500 

األف وظيفة مبا�سرة وغري مبا�سرة.

ل�سركات عاملية  ا�ستثمارات �سناعية  ا�ستقطاب  املدينة يف  وجنحت 

عمالقة  م�سانع  ثالثة  لإن�ساء  الأ�سا�س  حجر  و�سع  مت  حيث  و�سعودية، 

هي م�سنع للحديد وال�سلب وجممع م�سفاة وم�سهر الألومنيوم بقيمة 

جممع  اىل  بالإ�سافة  م�سرك،  دويل  �سيني  كا�ستثمار  دولر  مليارات   4

للت�سنيع ال�سمكي واحلو�س اجلاف، وتتجاوز قيمة تلك امل�ساريع جمتمعة 

الـ 6 مليارات دولر.

بع�سها  تتكامل  القت�سادية من عدة عنا�سر  وتتكون مدينة جازان 

م�ساحة  ثلثي  تخ�سي�س  مت  حيث  ال�سناعات:  منطقة  ومنها  بع�س  مع 

ال�سكنية منطقة عازلة  املنطقة  يف�سلها عن  ال�سناعي  للتطوير  املدينة 

بعر�س 500 م.

للتطوير  الــالزمــة  الأ�سا�سية  التجهيزات  اأحـــدث  املنطقة  وت�سم 

ال�سرف  ومــيــاه  املــحــالة  واملــيــاه  التربيد  مياه  �سبكات  مــن  ال�سناعي 

لتجهيز  بالإ�سافة  الكهربائية  الطاقة  و�سبكات  وال�سحي  ال�سناعي 

الأرا�سي و�سبكات الطرق و�سبكات ت�سريف مياه الأمطار.
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م�ساريع تقارب قيمتها الريليون دولر. 

من جانب اآخر، يوجد اهتمام وا�سح من قبل دول جمل�س 

التعاون اخلليجي بتطوير قطاعات البروكيماويات والبال�ستيك 

والزجاج والأملنيوم. وخري مثال على ذلك الزيادة الكبرية التي 

ي�سهدها حجم ال�ستثمارات يف م�سانع البروكيماويات.

ي�سبح  اأن  الثقيلة  ال�سناعات  لقطاع  املتوقع  من  اأنــه  كما 

واحًدا من اأكرب م�سادر فر�س العمل يف املنطقة، األ يقت�سر تاأثري 

اإن عمليات  ال�سناعات الثقيلة على توفري فائ�س يف الدخل، بل 

عمل  فر�س  اإيــجــاد  يف  هاًما  دوًرا  تلعب  اأن  ميكن  ال�ستخراج 

حتتاجها املنطقة،وكذلك ميكن ل�سناعات الأملنيوم والفولذ لعب 

دور هام يف هذا النطاق، فا�ستثمار 500 مليون دولر يف م�سنع 

للفولذ ميكن اأن يوفر اأكر من 1000 فر�سة عمل.

تــزال  مــا  القت�سادية  ميد  جملة  ن�سرته  لتقرير  ووفــًقــا 

ال�سناعات الثقيلة والت�سنيع يف دول اخلليج خا�سعني لهيمنة 

امل�سروعات  اأغلبية  واإن  واملــعــادن،  البروكيماويات  قطاعي 

�ستنتج  ب�ساأنها  اخلــطــط  و�سعت  الــتــي  الثقيلة  ال�سناعية 

البروكيماويات واملعادن.

ويف تقريرها عن هذا القطاع، قالت ميد بروجكت�س التي 

تتابع تطورات ال�سناعة الإقليمية اإن ثمة ما قيمته 118 مليار 

دولر من م�سروعات البروكيماويات واملعادن هي الآن اإما 

يف مراحل الدرا�سة اأو الت�سميم اأو طرح املناق�سات، 

وحــتــى مــع ا�ــســتــبــعــاد مــ�ــســروعــني بــروكــيــمــاويــني 

طــور  يف  زال  مــا  دولر  مــلــيــار   20 قيمتهما 

الإمـــارات  يف  )اأحدهما  الأولــيــة  الدرا�سة 

تطوير قطاع ال�صناعات الثقيلة

مـــن جــانــبــهــا تــــرى »جمـــمـــوعـــة بــو�ــســطــن 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأن  ال�ست�سارية« 

الــراغــبــة يف تــنــويــع اقــتــ�ــســاداتــهــا حتــتــاج اإىل 

قطاع  تطوير  �سبيل  يف  اجلهود  من  املزيد  بذل 

تنه�س  اأن  للمنطقة  الثقيلة، وميكن  ال�سناعات 

بهذا القطاع من خالل الركيز على ال�ستخراج 

واأن تعهد بعمليات ما بعد ال�ستخراج، مبا فيها 

تزخر  التي  الأ�ــســواق  اإىل  والــتــوزيــع،  الت�سنيع 

باليد العاملة ذات الأجور املنخف�سة، مثل الهند 

التعاون  جمل�س  دول  اأن  اإىل  م�سرية  وال�سني، 

بيئة  منها  جتعل  اأولية  مبــواد  تتحكم  اخلليجي 

الزجاج  مثل  الثقيلة،  ال�سناعات  مثلى لزدهار 

وال�سيليكون  والبال�ستيك  والــبــروكــيــمــاويــات 

والفولذ والأ�سمدة. ولكن ما حتتاجه  والأملنيوم 

هذه الدول هو اليد العاملة املاهرة ذات الأجور 

ف�ساًل  النهائية،  الإنتاج  مراحل  يف  املنخف�سة 

عن نظام توزيع فاعل.

ال�سناعات  قــطــاع  فـــاإن  للمجموعة  ــا  ــًق ووف

التطور  من  ي�ستفيد  اأن  ميكن  املنطقة  يف  الثقيلة 

يف  املتمثلة  التحتية  البنية  ت�سهده  الــذي  امل�ستمر 
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التقنية تجعل الصناعات الثقيلة صديقة للبيئة
ُيعد امل�سنع الواقع يف مدينة �سارلوت يف 

اأمريكا، والتابع  ولية كارولينا ال�سمالية يف 

التجارب  اأحد  الأملانية،  »�سيمينز«  ل�سركة 

البتكارات  ا�ستخدام  جمــال  يف  الناجحة 

التكنولوجية يف جعل ال�سناعات الثقيلة اأقل 

تكلفة و�سديقة للبيئة، حيث يتم من خالله 

الغاز  توربينات  من  اجلديد  اجليل  اإنتاج 

�سعة 300 طن التي ت�سكل القوة الفاعلة يف 

قطاع الكهرباء العاملي. 

خف�س  يف  التوربينات  هــذه  و�ساعدت 

اإل   ،%15 بنحو  والتكلفة  الثلث  بنحو  الوقت 

اأن حت�سن كفاءتها لي�س هو امليزة الوحيدة 

�سارلوت.  مدينة  يف  ــدور  ي مــا  تف�سر  التي 

م�سغرة  �سورة  »�سيمينز«  عمليات  وتقدم 

للعوامل التي تقف وراء قيام ثورة �سناعية 

بعيدة املدى تعمل على تغيري التوازن العاملي 

يف  القرار  �سانعو  ويعمل  ال�سلع.  اإنتاج  يف 

يف  النظر  اإعــادة  على  البلدان  من  العديد 

توفري  بغية  املنتجة،  ال�سناعات  اإمكانات 

فيه  ي�سكو  وقت  النمو يف  الوظائف وحتقيق 

القت�ساد العاملي من عدم اليقني.

الــتــي متيز  ال�سمات  مــن  عــدد  ويــوجــد 

وقت  يف  فيها  مت  الــتــي  ــدة  اجلــدي احلقبة 

حقل  يف  العاملني  ا�ستبعاد  الأوقــــات،  مــن 

املناف�سة،  على  قــادريــن  كغري  ال�سناعة 

واعتبارهم مرة اأخرى كقوة دفع قوية للنمو. 

اأن ربط ال�سناعة  ومن بني هذه املميزات، 

بال�سبكات جعل من ال�سهل مزاولة الأعمال 

وجــذب  مــتــبــاعــدة  مــواقــع  يف  لن�ساطاتها 

اخلربات التي تتوزع على خمتلف فروعها. 

�سبيل  على  ال�سمالية  كارولينا  م�سنع  ويف 

من   350 بنحو  الــعــامــلــون  يرتبط  ــال،  املــث

مـــوردي القطع حــول الــعــامل ومــا يــقــارب 3 

اآلف مهند�س يف مواقع خمتلفة من مراكز 

»�سيمينز« املنت�سرة حول العامل. 

اكت�سب  الربط هذه،  �سبكة  ومن خالل 

امل�سنع اأفكاًرا جديدة يف الإنتاج والت�سميم 

واإنتاج  الطبية  املعدات  من  م�ستمد  بع�سها 

معدل  زيــادة  على  �ساعده  مما  ال�سيارات، 

ــرغــم مــن وجـــود بع�س  املــنــافــ�ــســة عــلــى ال

ــــور الــعــامــلــني.  الــعــقــبــات مــثــل ارتـــفـــاع اأج

الق�ساء  يف  اجلــديــدة  التقنيات  و�ساعدت 

حتويل  على  ت�سجع  التي  التحفيزات  على 

امل�سانع بعيًدا عن البلدان التي ترتفع فيها 

كلفة العمالة. 

 78 والثاين يف ال�سعودية(، فاإنه مع ذلك يبقى ما قيمته 

مليار دولر من امل�سروعات التي تعترب ن�سطة.

قيمة  اأن  ذلــــك، جنــد  �ــســوء  اإنــــه يف  املــجــلــة  وقــالــت 

ت�سم  التي  ال�سناعية  بامل�سروعات  املتعلقة  امل�سروعات 

الــدوائــيــة  والــ�ــســنــاعــات  �سيليكون  والـــبـــويل  الت�سنيع 

دولر. ــيــار  مــل  16 قــيــمــتــهــا  ــجــاوز  ــت ت ل  حــيــث   تــتــ�ــســاءل 

 %20 حــوايل  املــدرجــة  ال�سناعية  امل�سروعات  قيمة  وتبلغ 

ل�سناعات  دولر  مــلــيــار   78 الــبــالــغ  ــدل  ــع امل ــرقــم  ال مــن 

الــبــروكــيــمــاويــات واملـــعـــادن، عــلــى اأن عـــدد املــ�ــســروعــات 

ال�سناعية الن�سطة يعادل 48%  من اإجمايل عدد م�سروعات 

البروكيماويات واملعادن.

ويتمثل اأكرب امل�سروعات ال�سناعية التي اأعلنت موؤخًرا 

يف م�سروع الفو�سفات البالغة قيمته 6 مليارات دولر الذي 

تقوم ببنائه ال�سركة العربية ال�سعودية للتعدين - معادن - 

يف منطقة وعد ال�سمال الواقعة �سمايل اململكة.

املبلغ  هــذا  من  دولر  مليارات   4 نحو  و�سيخ�س�س 

من  �سل�سلة  تنتج  متنوعة  ت�سنيع  جممعات   8 لإن�ساء 

يتم  الذي  الفو�سفات  من  الغذاء،  فيها  مبا  املنتجات 

ا�ستخراجه من منجم اخلربة القريبة.

تــويل  املــمــلــكــة  اأن  اإىل  الــتــقــريــر  واأ�ـــســـار 

بلغ  حيث  كــبــرًيا،  اهتماًما  الثقيلة  ال�سناعات 

العامة  املوازنة  يف  الدعم  خم�س�سات  اإجمايل 

لعام 2010 - 2011 نحو 115.92 مليار جنيه، وارتفع دعم 

اإىل  الغذائية  املــواد  دعم  ح�ساب  علي  البرولية  املنتجات 

67.7 مليار جنيه عن العام ال�سابق، وجاء دعم الكهرباء مبقدار 6.3 مليارات، وبالتايل 

  2011  -  2010 موازنة  يف  جنيه  مليار   74 اإيل  الطاقة  دعم  خم�س�سات  اإجمايل  ي�سل 

ت�ستحوذ ال�سناعات الثقيلة على الن�سبة الأكرب منه.

قضية العدد
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خير الوطن.. لكل الوطن
مدينة وعد الشمال

منطقة  يف  يقام  ال��ذي  التعدينية«،  للصناعات  الشمال  وع��د  »مدينة  مشروع  يتميز 
احل��دود الشمالية شمال شرقي مدينة طريف، بقدرته الكبرى على تعزيز استراتيجية 
التنمية الشاملة واملتوازنة بحيث تتجه إلى األطراف واملناطق النائية، بداًل من التركيز 
على املناطق واملدن الرئيسية يف املنطقة الوسطى والغربية والشرقية، ما يحقق مطلًبا 
مهًما للدولة يتمثل يف حتقيق النمو والتطور احلضاري بكل صوره االقتصادي والتعليمي 
اإلنساني  والتقدم  النهضة  متطلبات  يلبي  مبا  املناطق،  كافة  يف  واخل��دم��ي  والعمراني 
للمواطن السعودي يف كل ربوع الوطن، وميثل احلل العملي لظاهرة الهجرة من الريف 

واملناطق النائية إلى املدن الرئيسية.
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يحقق عدة فوائد للوطن، فمن جانبها اأعلنت وزارة 

من  به  يرتبط  ومــا  امل�سروع  �ست�ساند  اأنها  املالية 

الالزمة  املبالغ  اعتماد  خــالل  من  اأخــرى  م�ساريع 

وعد  ملدينة  الالزمة  واملنافع  التحتية  البنية  لتنفيذ 

»معادن«  وم�سروع  التعدينية،  لل�سناعات  ال�سمال 

لل�سناعات الفو�سفاتية.

للخطوط  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســركــة  �ــســتــقــوم  كــمــا 

ال�ستثمارات  ل�سندوق  اململوكة  )�سار(  احلديدية 

لل�سناعات  ال�سمال  وعــد  مدينة  بــربــط  الــعــامــة 

اجلــنــوب،   - ال�سمال  قــطــارات  ب�سبكة  التعدينية 

منتجات  لنقل  املنا�سبة  بــاملــقــطــورات  وتــزويــدهــا 

الأخرى من مدينة وعد  وامل�ساريع  م�سروع »معادن« 

ال�سمال لل�سناعات التعدينية واإليها. 

العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  �سي�ستمر  كذلك 

يف دعم م�ساريع »معادن« وامل�ساريع الأخرى املوؤهلة، 

�سندوق  �سيعامل  وكذلك  املدينة،  يف  �ستقام  التي 

ت�ستثمر  التي  امل�سانع  ال�سناعي  ال�سعودي  التنمية 

يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية معاملة 

للحوافز  طبًقا  منـــًوا  الأقـــل  املناطق  يف  امل�ساريع 

يوم  جل�سته  يف  املوقر،  الــوزراء  جمل�س  اأقرها  التي 

تلك  ح�سول  اإىل  بــالإ�ــســافــة  1432/10/14هــــــــ، 

نظام  ح�سب  على  املقرة  الإعــفــاءات  على  امل�ساريع 

اجلمارك املوحد.

العامة  واملوؤ�س�سة  العمل  وزارة  اأعلنت  ا  اأي�سً

للتدريب التقني واملهني، اأنهما �ستعمالن اإىل جانب 

التعدين  و�سركة  املعدنية  والـــروة  الــبــرول  وزارة 

الكفاءات  تاأهيل  يف  )معادن(،  ال�سعودية  العربية 

الــتــي �ستتوفر  الــعــمــل  فــر�ــس  لــتــوفــريهــا  الــوطــنــيــة 

فــربايــر   20 يف  ـــًا  ـــي ـــالم اإع املـــ�ـــســـروع  ظــهــر 

خادم  برئا�سة  الــوزراء  جمل�س  اأقر  2012م،عندما 

العزيز،  ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد  احلرمني 

ال�سمالية  اإن�ساء مدينة �سناعية يف منطقة احلدود 

التعدينية،  لل�سناعات  ال�سمال«  »وعد  مدينة  با�سم 

الالزمة  التحتية  والبنية  التعدينية،  املدينة  ي�سمل 

جــاذبــة  لــتــكــون  الجــتــمــاعــيــة  واملـــرافـــق  لل�سناعة 

لال�ستثمارات ال�سناعية التحويلية الأخرى واعتماد 

املبالغ الالزمة لذلك. 

وبح�سب قرار جمل�س الوزراء فاإنه مت تخ�سي�س 

اأر�س م�ساحتها 290 كيلو مًرا مربًعا، لإقامة املدينة 

عليها، وكذلك تخ�سي�س اأر�س جماورة لتلك املدينة 

م�ساحتها 150 كيلو مًرا مربًعا مل�سروع �سركة معادن 

لل�سناعات الفو�سفاتية وم�ساريعها الأخرى املرتبطة 

به يف منطقة اأم وعال. 

كذلك وجه جمل�س الوزراء �سندوق ال�ستثمارات 

احلديدية  للخطوط  ال�سعودية  وال�سركة  العامة 

لل�سناعات  ال�سمال«  »وعــد  مدينة  بربط  »�ــســار« 

التعدينية ب�سكة حديد ال�سمال - اجلنوب وتزويدها 

الفو�سفوريك  حام�س  لنقل  املنا�سبة،  باملقطورات 

من  الأخــرى  امل�ساريع  ومنتجات  اخلــام  والكربيت 

واإليها،  التعدينية  لل�سناعات  ال�سمال  وعد  مدينة 

وكذلك اإن�ساء حمطة للركاب يف تلك املدينة.

لل�سركة  مبلًغا  الــــوزراء  جمل�س  اعتمد  كما 

»وعــد  مدينة  بــربــط  لتقوم  للكهرباء  ال�سعودية 

ال�سغط  ب�سبكة  التعدينية  لل�سناعات  ال�سمال« 

العايل، مبا يف ذلك حمطات التحويل.

م�صاندة

مبــجــرد طــرح املــ�ــســروع اأعــلــنــت عــدة وزارات 

كونه  امل�سروع،  مل�ساندة  ا�ستعدادها  وطنية  وجهات 

ُ

م�ستوى  التعدينية«  لل�سناعات  ال�سمال  وعــد  »مدينة  م�سروع  مييز  مــا  اأكــر 

املعدنية  للروة  ال�سناعي  ال�ستثمار  جمرد  من  ينتقل  حيث  العايل،  التخطيط 

التي تختزنها منطقة احلدود ال�سمالية واملتمثلة يف خام الفو�سفات، اإ�سافة للغاز 

الذي ت�ستفيد منه �سناعة الأ�سمدة، بل اإن خادم احلرمني ال�سريفني حر�س على 

تكامل امل�سروع بحيث تتوفر له البنية التحتية الالزمة من مرافق وخدمات كاملة 

تلبي كافة احتياجات العاملني وال�سكان، مثل مدينة �سكنية ت�ستوعب العاملني يف 

املدينة ال�سناعية وتراعي ا�ستيعاب النمو ال�سكاين.

100 كيلومر ليخدم عمليات نقل  للم�سروع خط �سكة حديد بطول  كما �سيتوفر 

اأر�سفة   3 اإن�ساء  �سيتم  كما  امل�سروع،  عن  املتولدة  امل�سنعة  واملنتجات  اخلامات 

بحرية جديدة تخدم عمليات الت�سدير، ف�ساًل عن ربط املدينة بخطوط ال�سغط 

العايل وتوفري احتياجات املدينة من الطاقة الكهربائية.

التخطيط العالي
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التعدينية،  لل�سناعات  ال�سمال  وعــد  مدينة  يف 

�سراكة  خالل  من  الوطنية  العمالة  تدريب  وكذلك 

�سركة  �ستقيمها  التي  املعاهد  لت�سغيل  ا�سراتيجية 

و�ستوفر  ال�سمال،  وعد  ومدينة  عرعر  يف  »معادن« 

التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  اإمكانيات  كامل 

واملهني لنجاح مدينة وعد ال�سمال.

اأنها  ال�سناعية  املــدن  هيئة  اأو�سحت  كذلك 

الجتماعية  املــرافــق  وت�سغيل  تنفيذ  على  �ستعمل 

ال�سمال  وعـــد  ملــديــنــة  الـــالزمـــة  التحتية  والــبــنــى 

التعدينية خارج نطاق م�سروع »معادن«  لل�سناعات 

لل�سناعات الفو�سفاتية، مبا يف ذلك املناطق ال�سكنية 

والتجارية الالزمة ملدينة وعد ال�سمال لتكون منطقة 

جاذبة لل�سناعات التحويلية الأخرى وال�ستثمارات 

امل�سركة  الأ�سول  ت�سلم  على  �ستعمل  كما  املختلفة، 

»مــعــادن«  م�سروع  اأرا�ــســي  نطاق  خــارج  تقع  التي 

لإدارتــهــا  اكتمالها  بعد  الفو�سفاتية  لل�سناعات 

وت�سغيلها، واإجراء ال�سيانة الالزمة لها، وتخ�سي�س 

الأرا�سي للم�ساريع الأخرى، لفتة اإىل اأن اخلدمات 

التي �ستقدم ل�سركة »معادن« وامل�ستثمرين يف مدينة 

وعد ال�سمال �ستكون بامل�ستوى الذي يقدم يف مدينة 

راأ�س اخلري لل�سناعات التعدينية واجلبيل وينبع.

اإنها  املعدنية  والـــروة  الــبــرول  وزارة  وقــالــت 

�سنوات  ثالث  مدى  وعلى  معادن  �سركة  مع  اأجــرت 

تعدينية  مدينة  لإن�ساء  الأولــيــة  اجلــدوى  درا�ــســات 

منطقة  يف  طــريــف  مدينة  �ــســرق  �سمال  متكاملة 

مقومات  كــافــة  فيها  تــتــوفــر  ال�سمالية،  احلــــدود 

الفر�س  لتوفري  امل�ستدامة  والتنمية  ال�سناعة 

ولتكون  النائية،  املناطق  وتطوير  لل�سباب  الوظيفية 

اآخر  اإجنــاًزا  اكتمالها  عند  وامل�ساريع  املدينة  هذه 

راأ�ــس  مدينة  يف  مت  الــذي  لــالإجنــاز  مماثاًل  للوطن 

اخلري لل�سناعات التعدينية وقبلها يف مدن اجلبيل 

وينبع ورابغ ال�سناعية. 

معادن  �سركة  م�سروع  اأن  الـــوزارة  واأو�سحت 

اأ�سا�سًيا  حمــوًرا  �سيكون  الفو�سفاتية  لل�سناعات 

التعدينية  لل�سناعات  ال�سمال  وعد  مدينة  لإن�ساء 

ا مب�ساحة 440 كيلو  التي خ�س�ست لها الدولة اأر�سً

الفو�سفات  خــام  وجــود  اأن  مو�سحة  مربًعا،  مــًرا 

املتوفرة يف منطقة  الغاز  اإىل جنب مع حقول  جنًبا 

حزم اجلالميد ومناطق اأخرى جماورة جتري فيها 

وعد  مدينة  قيام  يعزز  مما  حثيثة،  تنقيب  عمليات 

ال�سمال لل�سناعات التعدينية وامل�ساريع امل�ساحبة.

من جانبها قالت اأرامكو ال�سعودية اإنها �ستوا�سل 

برناجمها الطموح للتنقيب عن الغاز يف كافة مناطق 

واأنها  ال�سمالية،  املنطقة  فيها  مبا  الواعدة  اململكة 

املنطقة  يف  الــغــاز  مــن  الــالزمــة  الكميات  �ستطور 

ال�سمالية مل�سروع �سركة معادن ومدينة وعد ال�سمال 

باحتياجاته  امل�سروع  و�ستزود  التعدينية  لل�سناعات 

من  باحتياجاته  امل�سروع  تــزود  كما  الكربيت،  من 

الوقود واللقيم يف راأ�س اخلري، فيما اأكدت ال�سركة 

اأن امل�سروع ال�سخم �سيعزز من  ال�سعودية للكهرباء 

املتقدمة  التعدينية  ال�سناعات  دعم  يف  م�ساركتها 

امل�ساريع  اإىل  وت�سيف  ال�سمال  منطقة  �ستنمي  التي 

خططها  اإطـــار  يف  ــة  ــدول ال تنفذها  الــتــي  الــكــبــرية 

النائية  املناطق  تطوير  اإىل  الرامية  ال�سراتيجية 

لل�سباب  اجلديدة  الفر�س  من  جديدة  اآفــاق  وفتح 

امل�ستدامة  التنمية  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  ال�سعودي 

وحتقيق احلياة الكرمية لأبناء هذا الوطن.

طربجل  من  نقل  خطي  باإن�ساء  ال�سركة  و�ستقوم 

كيلومر،اإ�سافة   300 حوايل  اإجمايل  بطول  والقريات 

ال�سمال  وعـــد  مــديــنــة  مــوقــع  يف  حمــطــة  اإنــ�ــســاء  اإىل 

معادن  �سركة  مع  �ستعمل  التعدينية،كما  لل�سناعات 

واجلهات املعنية لإجناز هذا امل�سروع يف الوقت الالزم.

فر�س 

يف  املتوقعة  املبدئية  ال�ستثمارات  حجم  يبلغ 

لل�سناعات  ال�سمال  وعــد  مدينة  اإنــ�ــســاء  م�سروع 

 21 حــوايل  منها  ريــال،  مليار   26 قرابة  التعدينية 

م�سروع  يف  ال�سمال  وعــد  مدينة  يف  ريـــال  مليار 

الفو�سفاتية، فيما �ستنفق  �سركة معادن لل�سناعات 

ريــال  مليار   4.5 مبلغ  املدينة  هــذه  يف  احلكومة 

وال�سكنية  التحتية  البنية  لإقامة  للم�سروع  اإ�سافية 

واخلدمات وكذلك الربط الكهربائي و�سكة احلديد 

ملدينة وعد ال�سمال، اإ�سافة اإىل ثالثة اأر�سفة بحرية 

امل�سروع حوايل  راأ�س اخلري، فيما ي�سيف  يف ميناء 

15 مليار ريال �سنوًيا اإىل الناجت املحلي.

ا ا�ستثمارية  كذلك يتوقع للم�سروع اأن يوفر فر�سً

ت�سل اإىل قرابة 2.700 وظيفة مبا�سرة اإ�سافة اإىل 

مبا�سرة،  غــري  وظيفية  فر�سة  ــف  األ  22 مــن  اأكــر 

ن�سبة  تكون  اأن  على  املخت�سة  اجلهات  و�ست�سعى 

ال�سعودة فيها باأق�سى حد ممكن.

خطوات فعلية

التعدين  �سركة  اأعلنت  2012م  مايو  منت�سف  يف 

اأوىل اخلطوات  بداأت  اأنها  »معادن«  ال�سعودية  العربية 

»وعد  مدينة  لتطوير  عبداهلل  امللك  مل�سروع  التنفيذية 

المجهر
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يبلغ حجم االستثمارات المبدئية 
المتوقعة في مشروع إنشاء 
مدينة وعد الشمال للصناعات 

التعدينية قرابة 26 مليار ريال



�سمال  اجلالميد  حــزم  منطقة  يف  اململكة  يف  بكرة  الفو�سفات  خمــزون  يوجد 

اململكة، وهو يعد من اأكرب خمزونات الفو�سفات على م�ستوى العامل، فيما يوجد 

خام الأملنيوم بكرة يف منطقة الزبرية يف منطقة حائل.

من املتوقع اأن حتتل ال�سعودية املركز الرابع يف اإنتاج الفو�سفات عاملًيا خالل العقد 

امل�ساريع  اأكر  من  تعد  اململكة  يف  الفو�سفات  اإنتاج  م�ساريع  اأن  يعني  ما  املقبل، 

املوؤهلة  التحتية  البنية  وجود  ب�سبب  ذلك  وياأتي  الأملنيوم  اإىل  اإ�سافة  الواعدة، 

لالإنتاج، حيث يوجد يف اململكة خمزون كبري من تلك املعادن، اإ�سافة اإىل وجود 

الثانوية لهذا النوع من الإنتاج وهو الذي  النفط والطاقة واملرافئ والحتياجات 

تفتقده دول اأخرى لديها خمزونات كبرية من تلك املعادن، ما ينبئ باأن اململكة 

�ستوؤدي دوًرا كبرًيا يف اإنتاج الفو�سفات على م�ستوى العامل خالل الفرة املقبلة بعد 

اأن يبداأ الإنتاج العام اجلاري.

عقدين؛  اأر�ست  حيث  التعدينية«،  لل�سناعات  ال�سمال 

الأول لإعداد املخطط الهند�سي العام للمدينة وتقدمي 

البنى  فيها  مبا  التحتية  للبنى  الهند�سية  اخلــدمــات 

الت�ساميم  لإعــداد  والثاين  معادن،  مل�سروع  التحتية 

مل�سروع  القادمة  للمرحلة  امل�سروع  واإدارة  الهند�سية 

�سركة معادن لل�سناعات الفو�سفاتية.

وقالت ال�سركة اإنها اأر�ست عقد اإعداد املخطط 

الهند�سي العام للمدينة وتقدمي اخلدمات الهند�سية 

املربم  العقد  مبوجب  �ستقوم  التي  بكتل  �سركة  على 

للمدينة  الــعــام  الهند�سي  املخطط  ــاإعــداد  ب معها 

ال�سناعية مبا فيها ال�سناعات الأ�سا�سية والتحويلية 

ت�ستمل  التي  ال�سكنية  املدينة  اإىل  اإ�سافة  وامل�ساندة، 

وي�سمل  والتعليمية،  وال�سكنية  التجارية  املرافق  على 

ا تقدمي اخلدمات الهند�سية مل�سروع امللك  العقد اأي�سً

لل�سناعات  ال�سمال  وعــد  مدينة  لتطوير  اهلل  عبد 

تعدينية  �سناعية  مدينة  لبناء  متهيًدا  التعدينية، 

متكاملة على طراز عاملي ت�ساهي املدن ال�سناعية يف 

اجلبيل وينبع وراأ�س اخلري، و�سيتم النتهاء من هذه 

ذي  يف  الأوىل  مرحلتني  على  ال�ست�سارية  اخلدمات 

احلجة 1433هـ، والثانية يف جمادى الأوىل 1434هـ.

الت�ساميم  ــداد  اإع عقد  ال�سركة  اأ�سندت  كما 

مل�سروع  القادمة  للمرحلة  امل�سروع  واإدارة  الهند�سية 

�سركة  اإىل  الفو�سفاتية  لل�سناعات  معادن  �سركة 

»جاكوب« التي �ستقوم باإعداد الت�ساميم الهند�سية 

وتطوير امل�سروع وخدمات اإدارة امل�سروع يف املرحلة 

القادمة.

وقالت ال�سركة يف البيان ال�سحفي الذي وزعته 

على القنوات الإعالمية وقتها اإن هذه العقود تعترب 

اللبنة الأوىل يف تنفيذ املدينة بعد اأن �سدرت موافقة 

خادم احلرمني ال�سريفني على اإن�سائها، مبينًة اأنها 

�سكلت فرق العمل الالزمة وتقوم مب�ساندة من وزارة 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  املعدنية،  والـــروة  الــبــرول 

ال�سعودية  ال�سركة  مثل  العالقة  ذات  احلكومية 

ال�سعودية  احلديدية  اخلــطــوط  و�سركة  للكهرباء 

بهدف  للموانئ  العامة  واملوؤ�س�سة  اأرامــكــو  و�سركة 

املعتمدة  الزمنية  واجلـــداول  بالرتيبات  اللــتــزام 

لربط  الــالزمــة  واخلدمية  التحتية  البنى  لتنفيذ 

وخدمة املدينة.

يف  �ستبداأ  اإنها  لحق  وقت  يف  »معادن«  وقالت 

ريال  مليار   21 بينها  ريال، من  مليار  بـ26  امل�سروع 

اخلرب  ــس  راأ� يف  والباقي  م�سانع،   7 تاأ�سي�س  عرب 

ال�سناعية، على اأن ت�ستثمر احلكومة 4.5 مليارات 

ريال يف البنية التحتية.

للم�سانع  الإجمالية  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 

مــركــزات  ــاج  ــت لإن �سنوًيا  طــن  مليون   16 ال�سبعة 

ــك وحــامــ�ــس  ــي ــت ــكــربي الــفــو�ــســفــات وحـــامـــ�ـــس ال

وثنائي  اآحــــادي  ــاج  ــت لإن وم�سانع  الفو�سفوريك، 

�سناعة  يف  املــ�ــســتــخــدمــة  الــكــالــ�ــســيــوم  فــو�ــســفــات 

الأعالف احليوانية، وكذلك م�سانع لإنتاج حام�س 

ال�سناعات  يف  امل�ستخدم  املــركــز  الفو�سفوريك 

الثالثية  ال�سوديوم  فو�سفات  بويل  الغذائية،ومادة 

وال�ــســتــخــدام  املنظفات  �سناعة  يف  امل�ستخدمة 

ال�سناعي.

لإنتاج  اآخــر  م�سنع  اإقــامــة  ال�سركة  تنوي  كما 

الفو�سفاتية  الأ�ــســمــدة  لإنــتــاج  وم�سانع  الأمــونــيــا 

واملركبة يف مدينة راأ�س اخلري لل�سناعات التعدينية 

مــوانــئ  مــن  بــالــقــرب  لــتــكــون  الــ�ــســرقــيــة  باملنطقة 

الت�سدير وتكمل ال�سناعات يف مدينة وعد ال�سمال 

بدء  اهلل  مب�سيئة  و�سيتم  التعدينية.  لل�سناعات 

ت�سغيل م�سانع معادن يف هذه املدينة قبل نهاية عام 

.2016

اإيجاد  يف  ي�سهم  امل�سروع  اأن  ال�سركة  واأكــدت 

على  تعتمد  اأخــرى،  ا�ستثمارية  فر�سة   20 من  اأكر 

املنتجات الفو�سفاتية التي �ستنتجها ال�سركة.

منو يدفع اإىل منو 

اآفاق  به من  يعد  وما  امل�سروع و�سخامته  حجم 

عليا للتنمية على اختالف الأ�سعدة،اأ�سعل احلما�س 

الكتاب والقت�ساديني، جعل بع�سهم  لدى عدد من 

ير�سم �سورة  الدغير  اإبراهيم  فهد  الكاتب  ومنهم 

تخيلية ملا ميكن اأن يحدث اإن �سار امل�سروع يف اخلط 

املر�سوم له باإتقان، حيث كتب قائاًل:

الهند�سي  التخطيط  اإىل  حاجة  هناك  �ستكون 

�سواء  الهند�سية  الر�سومات  مــن  الكثري  والكثري 

املباين  يف  اأو  التحتية  البنى  يف  منها  يتعلق  مــا 

املخ�س�سة، وهذا �سيتطلب مهند�سني ومتعاونني مع 

هوؤلء.

ت�سييد مدن �سكنية، ومع  ا  اأي�سً الأمر  �سيتطلب 

بذلك  املت�سلة  اخلدمات  اإىل  احلاجة  �ستربز  ذلك 

من مراكز ت�سويقية وترفيهية وداعمة. 

ا تطوير املطار الأقرب اإىل  �سيتطلب الأمر اأي�سً

عرعر،  مطار  عن  نتحدث  اأننا  وظني  املدينة،  هذه 

�سح  لو  دويل.  مطار  اإىل  يتحول  فقد  يــدري  ومــن 

ذلك فاإننا نتحدث يف واقع الأمر عن كل اخلدمات 

�سك  ول  هناك  والأر�ــســي.  اجلــوي  بالنقل  املتعلقة 

�ستتولد احلاجة اإىل بناء فندق اأو فندقني للزائرين 

من م�ست�سارين ومتدربني يف بدايات توظيفهم. 

خمططاتها  يف  مثالية  �ست�سبح  كهذه  مدينة 

مكرًرا  ت�سميمها  يــاأتــي  اأن  ميكن  ل  اإذ  ورونــقــهــا، 

لبع�س الأخطاء التي واجهتنا يف بناء الأحياء واملدن 

عرب نه�ستنا املباركة. 

ال�ستعانة  اإىل  يكون هناك حاجة  ف�سوف  عليه 

ذلك  و�سيلي  املـــدن،  لتخطيط  العاملية  باملكاتب 

�سرورة وجود موؤ�س�سات ال�سيانة والنظافة وحت�سني 

احلدائق و�سبط املرور والتو�سع يف دور الأمن العام 

وفتح مراكز لالإطفاء وال�سرطة. 

هــنــاك بــكــل تــاأكــيــد حــاجــة لــوجــود املــ�ــســارف 

�سكان  �سيحتاجها  التي  القرا�س  لعملية  وانتعا�س 

املدينة اأو ال�سركات الفرعية التي �ستقوم بال�سيانة 

والدعم.

كل ما �سبق يعني اأننا اأمام فر�س عمل ووظائف 

واعدة لعدد ل ي�ستهان به من املواطنني ممن يتطلع 

اإىل اللتحاق بركب التنمية من خالل امل�ساهمة يف 

عمل ما هناك. 

هذه مدينة واحدة ويف منطقة واحدة. ماذا لو 

يف  منها  اأكرب  اأو  كهذه  اإ�سافيتان  مدينتان  توفرت 

مناطق اأخرى من بالدنا املرامية الأطراف؟

مخزون الفوسفات واأللمنيوم بالمملكة
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1.3 تريليون ريال نموًا
في السيولة النقدية المحلية

مؤسسة النقد العربي السعودي:

اأظهرت اأحدث الإح�صاءات ال�صادرة حديًثا عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ا�صتمرار 

النمو يف ال�صيولة النقدية املحلية لل�صهر الثالث على التوايل، حيث و�صلت اإىل 1.3 تريليون 

ريال بنهاية اأكتوبر 2012م، حمققًة معدل منٍو �صهري بلغ 2.8 يف املئة، مقارنًة مبعدل منوها 

ال�صهري ال�صابق البالغ 1.7 يف املئة. 

تداول - خاص
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خالل  املحلية  ال�سيولة  �سلوك  يف  وبالنظر 

الع�سرة اأ�سهٍر الأوىل من العام اجلاري ُيالحظ 

اأنها  اأي  املــئــة،  يف   10.0 بنحو  منــت  قــد  اأنــهــا 

يقارب  ما  الفرة  خالل  ر�سيدها  اإىل  اأ�سافْت 

ال�سيولة  �سجلت  فيما  ـــال،  ري مليار   122.7

املحلية منًوا �سنوًيا بلغت ن�سبته 13.0 يف املئة، 

كامل  عــام  خــالل  ر�سيدها  يف  رقمية  بــزيــادٍة 

بلغت 155.3 مليار ريال. 

منو  وتـــرية  عـــودة  ا�ستمرار  اأن  يــبــدو  كما 

اأغلب  يف  نتج  الــقــوة؛  بــهــذه  املحلية  ال�سيولة 

الريال  على  الفائدة  اأ�سعار  تراجع  عن  اأ�سبابه 

الذي  اأ�سهر«،   3 الوديعة  »متو�سط  ال�سعودي 

�ساعد بدوره على تو�ّسع البنوك املحلية يف منح 

خالل  منــوه  معدل  و�سل  الئتمان،  من  املزيد 

اإىل  اجلــاري  العام  من  الأوىل  الأ�سهر  الع�سرة 

تلك  من  الأكــرب  امل�ستفيد  كان  املئة،  يف   11.4

ح�سيلته  زاد  الذي  اخلا�س  القطاع  الزيادات 

املحلية خالل  البنوك  املمنوح من  الئتمان  من 

لي�سل  املــئــة،  يف   14.1 بنحو  التقرير  فــرة 

ر�سيده بنهاية اأكتوبر 2012م اإىل نحو 979.7 

من  املــئــة  يف   82.3 نحو  �سّكلت  ريـــال،  مليار 

اإجمايل حجم الئتمان املحلي. 

الريال  على  الفائدة  اأ�سعار  اإىل  بالعودة 

نالحظ  اأ�سهر«   3 الوديعة  »متو�سط  ال�سعودي 

الثالثة  خــالل  ا�ستقرارها  على  حافظْت  اأنها 

اأكتوبر  بنهاية  و�سلْت  حيث  الأخـــرية،  اأ�سهٍر 

وقد  هذا  املئة.  يف   0.9662 نحو  اإىل  املا�سي 

ال�سعودي  الريال  على  الفائدة  اأ�سعار  ا�ستمّرت 

»متو�سط الوديعة 3 اأ�سهر« اأعلى من مثيلتها على 

الدولر الأمريكي، التي ا�ستقرت عند 0.2717 

يف املئة، ما يعني ا�ستمرار الهام�س ال�سعري بني 

الفائدتني ل�سالح الريال ال�سعوي، والذي ارتفع 

اإىل نحو 0.6945 نقطة بني �سعرها على الريال 

ال�سعودي والدولر الأمريكي.

الت�صخم 

فقد  بالت�سخم،  املتعلقة  للبيانات  بالن�سبة 

اإىل  املا�سي  اأكتوبر  بنهاية  الت�سخم  معدل  بلغ 

اإىل  ُن�سري  هنا  �سنوي.  كمعدل  املئة  يف   3.8

الفائدة  اأ�سعار  على  النكما�س  قب�سة  ــادة  زي

احلقيقية على الريال، التي ميكن تقديرها بعد 

اأكتوبر املا�سي  خ�سم معدل الت�سخم يف نهاية 

- على افرا�س اأن معدل الت�سخم 3.8 يف املئة 

- بنحو -2.791 يف املئة! اأي اأنه بال�سالب، هذا 

اأجــزاء كبرية  ال�سغط على  زيــادة  بــدوره  يعني 

اأخرى  بدائل  عن  للبحث  البنكية  الودائع  من 

من  لعل  املاأمولة،  الربحية  معدلت  لها  حتقق 

الراهن؛  الوقت  يف  لها  املتاحة  اخليارات  اأبرز 

خا�سًة بعد التذبذبات احلادة التي �سهدتها ول 

تزال ت�سهدها الأ�سواق العاملية.

املوجودات  �سايف  �سّجل  اآخــر،  جانٍب  من 

باملقارنة  تراجًعا  املحلية  للم�سارف  الأجنبية 

مليار   134.3 اإىل  لي�سل  املا�سي،  �سبتمرب  مع 

يف  امل�سجل  القيا�سي  مب�ستواه  مقارنًة  ريــال، 

يونيو املا�سي البالغ 152.8 مليار ريال.

امل�صح النقدي

النقد  ملوؤ�س�سة  الإح�سائية  الن�سرة  بينت 

املحلي  الئتمان  ارتفاع حجم  ال�سعودي  العربي 

اإىل  املئة  يف   0.8 بنحو  2012م  اأكتوبر  خالل 

نحو 1.1 تريليون ريال، مقارنًة بنموه ال�سهري 

البنود  اأكر  وكان  املئة.  يف   1.0 بنحو  ال�سابق 

ال�سهر  خالل  الإيجابي  النمو  ذو  والوحيد  منًوا 

التي  اخلا�س  القطاع  من  امل�سارف  مطلوبات 

منت خالل نف�س ال�سهر بنحو 1.5 يف املئة اإىل 

مطلوبات  بند  �سجل  فيما  ريال،  مليار   979.7

امل�سارف من القطاع احلكومي تراجًعا �سهرًيا 

 168.4 اإىل  لت�سل  املئة  ن�سبته -0.8 يف  بلغت 

مليار ريال. 

البنوك  كــاأغــلــب  النقد  موؤ�س�سة  وتعتمد 

امل�سح  نــتــائــج  عــلــى  ــعــامل  ال دول  يف  املــركــزيــة 

مــالءمــة  الأكــــر  الأداة  كــونــه ميــثــل  الــنــقــدي؛ 

خمت�سر  عر�س  من  ويتكون  النقدي،  للتحليل 

امل�سريف  للنظام  املوحدة  اخلتامية  للميزانية 

وامل�سارف  ال�سعودي  العربي  النقد  »موؤ�س�سة 

التجارية«، ويعمل على ترتيب اأ�سول ومطلوبات 

خاللها  من  ميكن  بطريقٍة  امل�سريف  النظام 

املــطــلــوبــات  بــنــود  يف  الــتــغــري  ــبــاب  اأ�ــس تف�سري 

بتعريفه  النقود  عر�س  يف  واملتمثلة  املختارة، 

الــوا�ــســع »الــنــقــد خـــارج املــ�ــســارف والــودائــع 

ـــرة زمــنــيــة مـــن خــالل  ـــالل ف املــ�ــســرفــيــة« خ

التغريات التي تطراأ يف �سايف مطلوبات النظام 

امل�سريف »املطلوبات معدلة وفق اخل�سوم غري 

لالقت�ساد  الرئي�سة  القطاعات  من  النقدية« 

اخلا�س،  والقطاع  احلكومي،  القطاع  وهــي: 

والقطاع الأجنبي. 

كما تعتمد موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لتحليل  اأعــــاله  ــنــقــدي  ال املــ�ــســح  نــتــائــج  عــلــى 

الــتــطــورات الــنــقــديــة بــعــد اإجـــــراء تــعــديــالت 

يف  النقدية  العملية  لأن  نظًرا  عليه،  �سرورية 

العملية  النفط تختلف عن  يعتمد على  اقت�ساد 

النقدية يف القت�سادات غري النفطية. 

ففي حالة القت�ساد ال�سعودي وعلى الرغم 

من  النفط   اإيـــرادات  متح�سالت  حتدثه  مما 

لي�س  اأنه  اإل  ودائع احلكومة،  مبا�سر يف  ارتفاع 

لأن  نظًرا  املحلية؛  ال�سيولة  على  فوري  اأثر  لها 

لدى  موجودة  تعريفها  ح�سب  املحلية  ال�سيولة 

احلكومة  ت�سخ  وعندما  فقط.  اخلا�س  القطاع 

عن  املحلي  الــدخــل  قناة  اإىل  الإيــــرادات  هــذه 

النقد  تــدفــق  يتحول  املــحــلــي؛  ــاق  ــف الإن طــريــق 

الأجنبي اإىل �سيولة حملية. ولنف�س ال�سبب لي�س 

للمعامالت املالية احلكومية اخلارجية اأثر على 

القطاع  معامالت  اأن  حني  يف  املحلية،  ال�سيولة 

اخلا�س مع بقية الدول يف اخلارج هي التي توؤثر 

يف ال�سيولة املحلية. 

ونظًرا لكون قاعدة الإنتاج املحلي حمدودة 

مع وجود اقت�ساد مفتوح، فاإن مدفوعات القطاع 

اخلارجية  والعمليات  الــواردات  مقابل  اخلا�س 

الأخرى تتجاوز بكثري متح�سالته من اخلارج، 

�سايف  معرفة  الــ�ــســروري  مــن  ي�سبح  ولــذلــك 

ميزان  وعجز  للحكومة  الفعلي  املحلي  الإنفاق 

فكرة  اإىل  للو�سول  اخلا�س  القطاع  مدفوعات 

ال�سيولة  اأثر هذين القطاعني على  واقعية حول 

املحلية. 

وتوفر معرفة هذين البندين مًعا والتغري يف 

لتكوين  الأ�سا�س  النقدي  للم�سح  البنود الأخرى 

عوامل ال�سببية للتغري يف عر�س النقود بتعريفه 

الوا�سع ن3، واملتمثلة يف �سايف اإنفاق احلكومة، 

القطاع  مــن  املــ�ــســارف  مطلوبات  يف  والتغري 

من  امل�سارف  مطلوبات  يف  والتغري  اخلا�س، 

ميزان  يف  والعجز  الــعــام،  القطاع  موؤ�س�سات 

البنود  الــقــطــاع اخلــا�ــس، و�ــســايف  مــدفــوعــات 

الن�سرات  يف  بع�سها  ُت�سمن  ل  والتي  الأخــرى، 

النقد  موؤ�س�سة  ت�سدرها  الــتــي  الإحــ�ــســائــيــة 

العربي ال�سعودي �سهرًيا.
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استمرّت أسعار الفائدة 
على الريال السعودي 

»متوسط الوديعة 3 
أشهر« أعلى من مثيلتها 

على الدوالر األمريكي، 



جداول التحليل النقدي ال�سهري

مليار ريالجدول رقم )1(

20072008200920102011عر�س النقود

72.283.088.495.5119.9133.7130.2138.0النقد املتداول خارج امل�سارف

311.4342.5433.2530.1641.1699.7693.0709.2الودائع حتت الطلب

383.6425.5521.6625.6761.0833.4823.1847.2عر�س النقود )ن1(

283.1367.6323.4298.3305.4283.5293.9325.0الودائع الزمنية والإدخارية

666.6793.1844.9923.91066.41116.91117.01172.2عر�س النقود )ن2(

123.1136.0184.0156.5157.1171.9193.1174.1الودائع الأخرى �سبه النقدية

789.8929.11028.91080.41223.61288.81310.11346.3عر�س النقود )ن3(

19.617.610.75.013.30.61.72.8منو عر�س النقود )%(

4.9053.2850.9110.7360.6940.9500.9560.966 �سعر الفائدة على الريال ال�سعودي )متو�سط الوديعة 3 اأ�سهر( )%(

5.2972.9110.6470.3380.2860.3330.3080.272 �سعر الفائدة على الدولر الأمريكي )متو�سط الوديعة 3 اأ�سهر( )%(

0.694 0.648 0.617 0.409 0.398 0.264 0.374 0.392- هام�س الريال مع الدولر الأمريكي

2.791- 2.603- 2.859- 4.244- 4.613- 4.141- 6.587- 0.789  �سعر الفائدة احلقيقي على الريال ال�سعودي )%(

4.19.95.15.34.93.83.63.8معدل الت�سخم )%(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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جداول التحليل النقدي ال�سهري

مليار ريالجدول رقم )2(

20072008200920102011امل�سح النقدي )املوجودات واملطلوبات(

املوجودات

1171.01683.81631.31749.92140.42413.32442.52485.0�سايف املوجودات الأجنبية

1128.51642.31520.01651.52007.12269.02296.32350.6موؤ�س�سة النقد

42.541.5111.298.4133.3144.33146.2134.3امل�سارف التجارية

759.5976.5916.6990.11068.01168.61179.81189.7الإئتمان املحلي

%48.7%48.3%47.9%49.4%59.0%64.9%55.1%53.1ن�سبة الإئتمان املحلي اإىل القت�ساد )%(

%98.5%100.0%101.2%96.8%100.5%97.4%115.4%105.8ن�سبة الإئتمان املحلي اإىل الودائع البنكية )%(

577.9734.6734.2775.8858.4955.0965.3979.7مطلوبات امل�سارف من القطاع اخلا�س

144.2209.9154.2182.0177.8170.6169.7168.4مطلوبات امل�سارف من احلكومة

37.432.128.132.331.842.944.841.6مطلوبات امل�سارف من موؤ�س�سات عامة غري مالية

1930.52660.42547.82740.03208.43581.83622.43674.7اإجمايل املوجودات

املطلوبات

789.8929.11028.91080.41223.61288.81310.11346.3عر�س النقود )ن3(

516.71056.0923.1992.61187.01448.41472.91501.7الودائع احلكومية

624.0675.3595.8667.1797.8844.6839.4826.7�سايف البنود الأخرى

1930.52660.42547.82740.03208.43581.83622.43674.7اإجمايل املطلوبات

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

1430.81771.21412.61679.12163.42440.42440.42440.4القت�ساد ال�سعودي )بالقيم الأ�سمية(
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( نوفمرب 2012م

Member Activity  - November 2012

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1605,15012.76%11,324,074,523.0019.36%36,995,700,764.3018.75  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2903,65719.06%21,150,277,052.0016.82%33,143,070,637.7516.79 �سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%3760,14816.03%3839,286,521.0012.27%25,288,110,071.8012.81 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4590,06612.44%4698,565,590.0010.21%20,332,629,242.4510.30�سامبا كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%6395,9478.35%5500,109,070.007.31%15,414,215,069.407.81 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال 

 �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة 
14,047,313,219.457.12%6502,055,225.007.34%5291,0136.14%7HSBC Saudi Arabia Limited

Riyad Capital 6%7376,4787.94%7410,350,786.006.00%12,273,012,824.006.22 الريا�س املالية  

8ANB Invest%8271,5515.73%8402,531,118.005.88%10,960,113,647.755.55  العربي لالإ�ستثمار   

9Derayah Financial%10118,6872.50%9186,220,044.002.72%6,306,941,930.453.20دراية املالية

10AlIstithmar Capital%9104,7192.21%10218,758,231.003.20%5,352,885,789.452.71 الإ�ستثمار كابيتال 

12%1260,8031.28%11112,451,597.001.64%3,561,240,380.501.80فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1158,3111.23%12116,137,261.001.70%2,870,694,110.001.45  ال�سعودي الهولندي املالية 

11%1363,6681.34%13105,461,145.001.54%2,581,184,337.301.31  �سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

14%1432,0570.68%1459,207,330.000.87%1,453,597,289.350.74�سركة الإمناء لال�ستثمار 
 Alinma Investment
Company

15Al Nefaie Investment Group%1522,3650.47%1538,808,856.000.57%1,321,408,008.050.67     جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار   

16Aloula Geojit%1618,0060.38%1633,306,754.000.49%911,273,954.650.46الوىل جوجيت للو�ساطة املالية 

17Osool Capital%1817,0180.36%1726,180,999.000.38%886,079,054.100.45اأ�سول املالية   

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل
700,694,709.400.36%1827,438,367.000.40%1710,4090.22%18

 Middle East Financial
Investment Company

19Credit Suisse Saudi Arabia%195,4740.12%1912,244,220.000.18%563,807,508.700.29  كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

20EFG_Hermes KSA%205,0700.11%2011,863,391.000.17%377,486,868.750.19هريمي�س ال�سعودية   

21%234,3530.09%219,414,524.000.14%365,225,882.450.19  مورغان �ستانلي ال�سعودية    
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

24%253,8200.08%226,271,918.000.09%299,241,827.950.15    دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

23Jadwa Investment%214,2080.09%2311,402,881.000.17%279,534,035.850.14جدوى لال�ستثمار   

22Muscat Capital%244,2400.09%247,352,072.000.11%237,874,106.000.12 بيت م�سقط لالأوراق املالية

   مرييل لين�س اململكة العربية 

ال�سعودية
230,684,707.550.12%255,161,588.000.08%283,8130.08%25

 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

 الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
179,640,079.500.09%265,868,262.000.09%262,6850.06%27Emirates NBD Capital KSA

26The Investor for Securities%273,4210.07%275,364,517.000.08%158,164,496.350.08�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

28Arbah Capital%292,5740.05%283,439,029.000.05%141,711,089.350.07 اأرباح املالية    

29%221,0240.02%299,556,794.000.14%77,730,703.100.04 اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

30Audi Capital%307850.02%301,341,331.000.02%32,953,141.800.02 عودة العربية ال�سعودية   

197,344,219,487.506,840,500,996.004,741,520املجموع
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت( نوفمرب 2012م

Internet Activity   - November  2012

�صركة الو�صاطة

 

 الرتتيبالن�صبةقيمة التداول
ن�صبة القيمة للع�صو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيب الن�صبةكمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

4AlJazira Capital%1519,77414.23%1,127,187,47222.89%187.01%32,188,349,667.0022.41اجلزيرة كابيتال

�سركة الراجحي للخدمات 

املالية 
19,823,503,543.8013.80%259.81%718,979,70614.60%2623,26317.06%1Al Rajhi Capital

2NCB Capital%3607,62916.64%616,461,81912.52%375.18%19,011,769,061.9513.24 الأهلي كابيتال  

3Samba Capital%4541,49714.83%587,024,25411.92%487.43%17,777,350,627.5512.38 �سامبا كابيتال  

5Saudi Fransi Capital%5343,0879.39%413,920,8518.41%584.54%13,031,799,221.259.07ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة 
9,666,735,306.106.73%668.82%343,377,0196.97%6209,8705.75%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

Riyad Capital 6%7258,0027.06%242,464,4314.92%761.19%7,510,406,547.105.23  الريا�س املالية  

8ANB Invest%8165,8144.54%235,378,3714.78%858.12%6,370,142,794.604.44العربي لالإ�ستثمار 

9Derayah Financial%9106,7452.92%161,278,6633.28%986.24%5,438,864,002.553.79 دراية املالية  

11%1157,3531.57%101,941,1902.07%1094.09%3,350,663,916.652.33فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

10AlIstithmar Capital%1061,4041.68%110,192,1752.24%1147.53%2,544,018,452.751.77 الإ�ستثمار كابيتال

12%1250,8491.39%74,863,9471.52%1267.58%1,744,433,034.851.21  �سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1423,3030.64%35,932,8400.73%1333.83%971,264,747.500.68 ال�سعودي الهولندي املالية   

16%1615,8240.43%27,985,1620.57%1470.47%931,240,276.750.65جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

15Osool Capital%1716,5120.45%25,340,5330.51%1597.58%864,624,530.600.60 اأ�سول املالية   

17Aloula Geojit%1515,5010.42%29,480,2980.60%1689.77%818,034,839.100.57 الوىل جوجيت للو�ساطة املالية 

14%1322,5930.62%41,248,6110.84%1754.75%795,867,358.000.55 �سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
224,151,186.850.16%1831.99%4,623,5120.09%213,0330.08%20

 Middle East Financial
Investment Company

18Muscat Capital%193,6450.10%6,112,0630.12%1983.94%199,670,113.750.14  بيت م�سقط لالأوراق املالية   

19%203,2450.09%5,172,3890.11%2095.19%150,562,048.900.10 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية
 The Investor for
Securities

21%181,0240.03%9,556,7940.19%21100.00%77,730,703.100.05   اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

23Jadwa Investment%228300.02%2,866,4430.06%2218.05%50,461,092.250.04 جدوى لال�ستثمار  

   الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
31,314,203.550.02%2317.43%1,009,6390.02%238370.02%22

 Emirates NBD Capital
KSA

24Arbah Capital%245850.02%614,9570.01%2417.13%24,276,481.600.02 اأرباح املالية 

25EFG_Hermes KSA%253220.01%291,5120.01%253.23%12,193,417.100.01هريمي�س ال�سعودية   

143,609,427,175.204,923,304,6513,652,541 املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

بلغت القيمة  الإجمالية لالأ�سهم املتداولة 

الــ�ــســعــوديــة خـــالل �سهر  املــالــيــة  الــ�ــســوق  يف 

بارتفاع    ريــال،  98.67مليار  نوفمرب 2012م 

قدره )9.61% ( عن تداولت �سهر اكتوبر من 

مليار ريال،   90.02 كانت  2012،والتي  العام 

نفذت من خالل2.37مليون �سفقة. 

وقــــــــد بــــلــــغــــت مــــبــــيــــعــــات الأفــــــــــــراد 

من   )%93.7( بن�سبة  اأي  92.45مليارريال 

جميع عمليات ال�سوق اأما عمليات ال�سراء فقد 

بلغت   88.44مليار ريال اأي بن�سبة )%89.6( 

من جميع عمليات ال�سوق. بينما بلغت مبيعات 

ما  اأي  ريال  ال�سعودية  1.27مليار  ال�سركات 

ت�سكل ن�سبته )1.3%( اأما عمليات ال�سراء فقد 

بلغت   4.94مليار ريال اأي ما ن�سبته )%5(.

فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأما 

اأي ما  1.10مليار ريال  اإجمايل مبيعاتها   بلغ 

ن�سبته )1.1%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   

1.52مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%1.5( 

اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  يف حني 

اأمــا   )%1.2( بن�سبة  اأي  ــال  ري مليار   1.14

للم�سريات فقد بلغت 993.30 مليون ريال اأي 

ما ن�سبته )1%(وقد بلغت مبيعات امل�ستثمرين 

العرب املقيمني )غري اخلليجيني(1.63مليار 

حني  يف   )%1.7( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريــال 

بن�سبة  اأي  ريال  م�سرياتهم1.61مليار  بلغت 

فقد  املقيمني  الأجانب  مبيعات  اأما   )%1.6(

 )%0.2( ن�سبته  ما  اأي  بلغت232.79مليون 

ما  اأي  م�سرياتهم171.11مليون  بلغت  وقد 

عرب  الأجــانــب  مبيعات  )0.2%(اأمـــــا  ن�سبته 

844.01مليون  بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

امل�سريات  نــ�ــســبــتــه)0.9%(اأمــا  مــا  اأي  ــال  ري

ت�سكل  ما  وهــو  ــال  ري مليار   1.01 بلغت  فقد 

ن�سبته)%1(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – نوفمبر2012

 اإح�صائيات التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر - نوفمرب 2012م

 اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�سفقات  %  قيمة الأ�سهم املتداولة  % 

93.7% 92,450,540,517.25 94.8% 2,247,454.00 94.0%  3,216,643,239.00 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

89.6% 88,441,965,943.70 92.2% 2,184,688.00 91.7%  3,136,815,234.00 �سراء

1.3% 1,274,780,646.55 0.8% 18,447.00 1.1%  37,926,391.00 بيع

 �سركة 

5.0% 4,935,222,025.35 3.1% 73,143.00 3.7%  127,818,044.00 �سراء

1.1% 1,097,250,153.05 0.5% 12,683.00 1.1%  37,847,050.00 بيع

 �سندوق ا�ستثماري  

1.5% 1,515,184,095.00 0.6% 15,257.00 1.1%  39,312,738.00 �سراء

1.2% 1,140,980,187.60 0.6% 14,572.00 1.3%  42,807,036.00 بيع

 اخلليجيني 

1.0% 993,303,659.70 0.6% 14,106.00 0.9%  31,263,333.00 �سراء

1.7% 1,631,755,190.40 2.5% 59,761.00 1.6%  56,275,920.00 بيع

العرب املقيمني )غري اخلليجيني(

1.6% 1,610,089,120.90 2.7% 64,854.00 1.7%  57,000,737.00 �سراء

0.2% 232,788,294.25 0.3% 6,806.00 0.2%  6,894,973.00 بيع

الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني(

0.2% 171,110,095.50 0.3% 6,198.00 0.2%  6,181,117.00 �سراء

0.9% 844,014,754.65 0.5% 11,037.00 0.6%  21,855,889.00 بيع

الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة(

1.0% 1,005,234,803.60 0.5% 12,514.00 0.6%  21,859,295.00 �سراء

100.0% 98,672,109,743.75 100.0% 2,370,760.00 100.0%  3,420,250,498.00 اإجماليات البيع

100.0% 98,672,109,743.75 100.0% 2,370,760.00 100.0%  3,420,250,498.00 اإجماليات ال�سراء
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Sponsored by: ملخص السوق - الشهري

اأداء موؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأكتوبر - 2012 م نوفمرب - 2012 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % October  - 2012 November  - 2012

Banks & Financial Services -1.29% -3.59% 14،929.41 14،393.74 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -10.75% -3.63% 5،772.46 5،562.70 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 5.95% -1.79% 5،756.24 5،653.45 الأ�سمنت

Retail 11.51% -3.48% 7،480.76 7،220.72 التجزئة

Energy & Utilities -6.22% -5.04% 4،914.33 4،666.77 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 13.31% -3.83% 6،848.59 6،586.33 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 22.56% -2.55% 2،098.60 2،045.06 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 34.33% -7.15% 1،441.94 1،338.79 التاأمني

Multi-Investment 18.78% -1.34% 3،318.35 3،274.05 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 9.92% -2.94% 6،247.03 6،063.29 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -17.72% -7.04% 2،889.03 2،685.74 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 16.03% -8.57% 3،433.26 3،138.91 التطوير العقاري

Transport 56.86% 0.13% 4،515.35 4،521.04 النقل

Media & Publishing 24.85% -3.79% 2،788.64 2،683.02 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 18.33% -1.36% 7،204.31 7،106.58 الفنادق وال�سياحة

يف نهاية �سهر نوفمرب 2012 م اأغلق املوؤ�سر 

عند  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام 

 257.90 م�ستوى 6،533.14 نقطة، منخف�سًا  

نقطة 3.80(%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية العام حتى 

 %1.80 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 

)115.41 نقطه(. وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 

م   2012/11/07 يوم  يف  ال�سهر  خالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى 6،941.97 نقطة.

امل�سدرة يف  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

مليار  م، 1،335.64   2012 نوفمرب  �سهر  نهاية 

ريال اأي ما يعادل 356.17 مليار دولر اأمريكي، 

م�سجلة اأنخفا�سًا بلغت ن�ســــبته 2.90% مقارنة 

بال�سهر ال�سابق.

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ل�سهر نوفمرب 2012 م، 98.67 مليار ريال اأي ما 

يعادل 26.31 مليار دولر اأمريكي وذلك باإرتفاع 

بلغت ن�ســــبته 9.61% عن ال�سهر ال�سابق.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  98.67 مليار ريال 

 2.37 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر نوفمبر 2012 م
ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  اإجمايل عدد  وبلغ 

مقابل  �ســــهم  مليار   3.42 م،   2012 نوفمرب 

ال�سهر  خــالل  تــداولــهــا  مت  �سهم  مليار   3.24

ال�سابق، وذلك باإرتفاع بلغت ن�ســــبته %5.53.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما 

مليون   2.37 بلغ  فقد  م،   2012 نوفمرب  �سهر 

تنفيذها  مليون �سفقة مت   2.47 �سفقة مقابـــل 

باإنخفا�س  وذلك   م،   2012 اكتوبر  �سهر  خالل 

بلغت ن�ســــبته %4.01.

نوفمرب  �سهر  خـــالل  الـــتـــداول  اأيــــام  عـــدد  بــلــغ 

2012،20 يومًا 

 مقابل 18 يومًا خالل �سهر اأكتوبر 2012 م.

خالل  ال�سركات  اإجــــراءات  جلميع  معدلة   •
الفرة.

إجراءات الشركات - 
نوفمبر 2012 م 

الدولية  اأنعام  جمموعة  �سركة  رفعت 

راأ�سمالها وذلك عن طريق طرح  القاب�سة 

اأولوية«  �سهمًا جديدًا »حقوق  8.70 مليون 

لي�سبح  الواحد  لل�سهم  ريــالت   10 ب�سعر 

مليون   19.60 املــ�ــســدرة  اأ�سهمها  عــدد 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/11/07 م.

االكتتابات األولية
�صركة دله للخدمات ال�صحية القاب�صة

472 مــلــيــون ريــال  راأ�ــســمــال الــ�ــســركــة: 

مق�سم اإىل 47.20 مليون �سهم.

�سهم  مليون    014.2 الكتتاب:   اأ�سهم 

متثل 30.10% من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 38 رياًل لل�سهم الواحد.

م   2012/11/19 من  الكتتاب:  فــرة 

اإىل 2012/11/25 م.
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �صهر نوفمرب 2012 م مع �صهر نوفمرب 2011 م

Comparing Trading Information for November 2012 with November 2011

Trading Information
ن�صبة التغري November   نوفمرب November   نوفمرب

معلومات التداول

Change % 2011 2012

Transactions 11.69% 2,122,591 2,370,760 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -3.78% 3,557,570,074 3,422,976,443 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) 15.68% 85,294,504,806.20 98,672,109,743.75 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 17 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -5.06% 124,858 118,538 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -18.22% 209,268,828 171,148,822 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -1.67% 5,017,323,812 4,933,605,487 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 10.35% 1,210.35 1,335.64 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 7.02% 6,104.56 6,533.14  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات

مقارنة معلومات التداول عن �صهر نوفمرب 2012 م مع �صهر اأكتوبر 2012 م

Comparing Trading Information for November 2012 with October 2012

Trading Information
ن�صبة التغري October   اأكتوبر November   نوفمرب

معلومات التداول

% Change 2012 2012

Transactions -4.01% 2,469,774 2,370,760 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 5.53% 3,243,757,870 3,422,976,443 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) 9.61% 90,023,442,834.05 98,672,109,743.75 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 18 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -13.61% 137,210 118,538 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -5.03% 180,208,771 171,148,822 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -1.35% 5,001,302,380 4,933,605,487 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) -2.90% 1,375.50 1,335.64   القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) -3.80% 6,791.04 6,533.14  املوؤ�سر العام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات 

تداول االأ�صهم ح�صب القطاعات - نوفمرب 2012 م 

Sectoral Activities - November 2012   

Sector
الن�صبة اىل االإجماىل قيمه االأ�صهم املتداولة الن�صبه اىل االإجماىل الن�صبه اىل االإجماىل االأ�صهم املتداولة ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 6.71% 6,623,326,631.55 10.21% 349,457,422 3.58% 84,938 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 13.82% 13,632,639,604.85 10.29% 352,373,533 8.31% 196,962 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 1.71% 1,690,270,370.60 2.16% 73,930,846 3.61% 85,531 الأ�سمنت

Retail 1.61% 1,586,505,320.85 1.78% 61,080,487 2.05% 48,637 التجزئة

Energy & Utilities 0.54% 536,221,632.65 1.16% 39,773,113 0.32% 7,581 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.02% 5,937,897,271.15 5.77% 197,501,339 7.16% 169,725 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.84% 6,753,554,235.50 10.36% 354,526,241 6.31% 149,537 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 42.61% 42,040,412,211.45 26.60% 910,475,614 47.77% 1,132,576 التاأمني

Multi-Investment 3.06% 3,016,754,669.95 4.17% 142,571,809 3.61% 85,578 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.33% 4,275,292,103.60 3.36% 114,882,786 4.74% 112,281 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 2.43% 2,395,869,215.35 3.27% 112,031,154 3.34% 79,265 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 5.58% 5,505,905,206.00 16.44% 562,883,776 4.81% 114,109 التطوير العقاري

Transport 2.55% 2,511,461,414.50 3.15% 107,814,242 2.11% 49,995 النقل

Media & Publishing 1.48% 1,464,321,209.25 0.77% 26,245,717 1.41% 33,395 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.71% 701,678,646.50 0.51% 17,428,364 0.87% 20,650 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 98,672,109,743.75 100.00% 3,422,976,443 100.00% 2,370,760 الإجمايل
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Sponsored by: 
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Market Summary - Monthly

ال�صركات االأكرث اإنخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق نوفمرب 2012 م مع اأكتوبر 2012 م(

Top Losers (Comparing Close Price of November 2012 with October 2012)

Company
ن�سبة التغري

24/10/2012 28/11/2012 ال�سركة

% Change

Amana Insurance -25.44% 214.25 159.75 امانة للتامني

ACE -18.42% 190.00 155.00 اي�س

NADEC -15.46% 30.40 25.70 نادك

Anaam Holding -15.28% 43.20 36.60 اأنعام القاب�سة

MEDGULF -13.49% 25.20 21.80 ميدغلف للتاأمني

ال�صركات االأكرث اإرتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق نوفمرب 2012 م مع اكتوبر 2012 م(

Top Gainers (Comparing Close Price of November 2012 with October 2012)

Company
ن�سبة التغري

24/10/2012 28/11/2012 ال�سركة

% Change

Solidarity 20.42% 28.90 34.80 �سوليدرتي تكافل

Al Alamiya 19.07% 53.75 64.00 العاملية

Mubarrad 14.55% 68.75 78.75 مربد

kingdom 10.97% 15.50 17.20 اململكة

Saudi Export 10.26% 58.50 64.50 ال�سادرات

9,000

10,000
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - November 2012    تداول االأ�صهم - نوفمرب 2012 م

Banks & Financial Services
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 94,027,028.90 4,108,276 1,508 الريا�س

AlJazira 175,485,978.80 6,944,333 4,244 اجلزيرة

Saudi Investment 72,345,035.55 4,196,782 1,946 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 22,116,733.70 827,280 611 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 66,674,380.40 2,217,848 1,621 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 60,276,422.80 1,974,942 1,088 �سـاب

Arab National 42,370,196.60 1,596,113 1,143 العربي الوطني

SAMBA 139,279,476.60 3,092,361 2,732 �سامبا

Al Rajhi 1,964,994,266.75 29,225,813 17,389 الراجحي

AL Bilad 436,765,054.70 17,038,344 8,723 البالد

Alinma 3,548,992,056.75 278,235,330 43,933 الإمناء

Total 6,623,326,631.55 349,457,422 84,938 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 224,066,885.65 16,758,525 8,481 كيمانول

Petrochem 305,976,573.80 15,161,785 6,151 بروكيم

SABIC 9,180,709,449.00 103,072,768 92,252 �سابك

SAFCO 264,677,197.75 1,347,039 3,038 �سافكو

Industrialization 659,396,204.05 25,114,533 9,986 الت�سنيع

Alujain 178,415,042.15 12,459,817 6,518 اللجني

Nama Chemicals 844,210,793.35 63,146,189 23,632 مناء للكيماويات

SIIG 253,420,641.30 11,198,066 3,568 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 204,346,875.30 16,475,877 6,336 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 346,428,578.90 8,015,467 5,448 ين�ساب

Sipchem 96,045,971.80 5,171,093 3,531 �سبكيم العاملية

Advanced 139,115,003.65 5,854,429 4,106 املتقدمة

Saudi Kayan 627,728,860.90 51,626,702 13,253 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 308,101,527.25 16,971,243 10,662 برو رابغ

Total 13,632,639,604.85 352,373,533 196,962 اجمايل القطاع

Cement
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

اال�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 133,779,045.95 7,087,939 5,282 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 259,504,579.15 14,180,141 11,623 اأ�سمنت جنران

City Cement 638,991,847.65 37,436,092 54,672 ا�سمنت املدينة

Arab Cement 101,547,094.00 2,193,474 1,859 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 106,158,243.30 2,404,292 1,891 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 126,218,322.25 1,424,414 1,526 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 46,110,421.50 595,336 844 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 38,609,481.75 410,616 670 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 80,843,003.50 1,080,934 1,148 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 50,806,262.50 962,335 881 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 24,935,144.55 1,082,961 888 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 82,766,924.50 5,072,312 4,247 ا�سمنت اجلوف

Total 1,690,270,370.60 73,930,846 85,531 اجمايل القطاع

Retail
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 31,891,858.75 385,128 1,841 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 74,198,212.10 1,460,454 1,948 املوا�ساة

Extra 29,886,240.75 320,038 798 اإك�سرا

SASCO 227,890,424.10 12,783,566 7,430 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 457,510,938.50 15,079,225 16,400 ثمار
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

 Market Activity - November 2012    تداول االأ�صهم - نوفمرب 2012 م

Retail
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

Fitaihi Group 382,069,991.10 23,908,531 10,073 جمموعة فتيحي

Jarir 92,251,765.00 601,239 1,246 جرير

Aldrees 117,408,102.60 3,362,620 3,716 الدري�س

AlHokair 94,400,908.25 966,176 1,997 احلكري

Alkhaleej Trng 78,996,879.70 2,213,510 3,188 اخلليج للتدريب

Total 1,586,505,320.85 61,080,487 48,637 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 32,376,680.85 1,690,814 1,976 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 503,844,951.80 38,082,299 5,605 كهرباء ال�سعودية

Total 536,221,632.65 39,773,113 7,581 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 214,748,621.10 5,340,890 2,654 جمموعة �سافول

Food 335,203,361.90 13,316,298 10,389 الغذائية

SADAFCO 63,354,959.75 1,059,104 1,543 �سدافكو

Almarai 316,262,375.75 4,673,789 5,225 املراعي

Anaam Holding 1,453,984,633.15 32,153,660 39,855 اأنعام القاب�سة

H B 103,925,515.30 2,582,928 4,847 حلواين اإخوان

Herfy Foods 55,160,426.00 544,281 1,005 هريف لالأغذية

Catering 109,426,331.25 1,429,736 3,478 التموين

NADEC 100,509,140.80 3,518,118 3,787 نادك

Qassim Agriculture 872,803,252.55 59,694,616 30,012 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,179,997,663.30 33,116,407 29,571 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 446,585,543.90 14,752,864 15,611 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 383,686,731.30 7,361,004 10,760 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 45,511,254.60 1,061,777 1,168 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 256,737,460.50 16,895,867.00 9,820.00 جازان للتنمية

Total 5,937,897,271.15 197,501,339 169,725 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 446,692,079.90 10,859,216 5,001 الت�سالت

Etihad Etisalat 980,213,405.00 13,333,586 7,655 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 1,089,684,981.35 130,527,554 31,641 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 857,193,284.80 68,628,704 28,001 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 3,379,770,484.45 131,177,181 77,239  املتكاملة

Total 6,753,554,235.50 354,526,241 149,537 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 187,467,481.90 4,399,140 4,384 التعاونية

Malath Insurance 531,697,655.80 22,892,690 19,575 مالذ للتاأمني

MEDGULF 109,179,761.30 4,574,812 4,795 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 820,465,980.05 13,810,860 24,941 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 493,946,591.30 10,118,693 15,258 �سالمة

Walaa Insurance 1,027,319,652.00 31,556,590 30,189 ولء للتاأمني

Arabian Shield 1,863,978,211.25 31,700,564 47,566 الدرع العربي

SABB Takaful 1,187,712,892.70 29,969,604 33,169 �ساب تكافل

Insurance
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 2,121,520,985.10 70,207,109 61,431 �سند
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 Market Activity - November 2012    تداول االأ�صهم - نوفمرب 2012 م

SAICO 825,026,901.25 11,885,914 22,683 �سايكو

WAFA Insurance 560,329,343.10 12,443,142 17,685 وفاء للتاأمني

Gulf Union 800,500,830.00 25,403,527 21,488 احتاد اخلليج

ATC 355,817,028.75 5,694,564 10,799 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 1,136,583,102.20 19,032,574 29,659 الأهلية

ACIG 930,784,089.60 22,085,708 19,806 اأ�سيج

AICC 478,059,596.30 14,546,239 16,636 التاأمني العربية

Trade Union 738,836,540.45 26,815,762 20,356 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 627,044,941.50 18,240,756 16,066 ال�سقر للتاأمني

U C A 279,128,563.90 7,814,937 9,984 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,179,320,971.00 96,880,429 30,768 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 560,707,643.90 20,977,188 16,487 بوبا العربية

Weqaya Takaful 552,027,834.30 13,421,624 18,591 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 445,372,636.75 7,809,729 12,650 تكافل الراجحي

ACE 1,721,852,122.50 9,522,973 58,285 اي�س

AXA - Cooperative 1,080,328,547.65 23,264,226 29,631 اك�سا - التعاونية

Gulf General 1,894,159,574.75 27,958,339 44,626 اخلليجية العامة

Buruj 750,404,905.25 12,299,596 21,005 بروج

Al Alamiya 1,950,747,977.50 29,920,004 48,058 العاملية

Solidarity 5,765,819,452.60 164,747,913 126,295 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 2,425,190,577.50 18,021,775 69,722 الوطنية

Amana Insurance 2,015,136,966.75 11,446,761 83,263 امانة للتامني

 Enaya 2,676,769,636.30 51,425,460 59,860 عناية

 .Alinma Tokio M 3,947,173,216.25 39,586,412 86,865 الإمناء طوكيو م

Total 42,040,412,211.45 910,475,614 1,132,576 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 987,141,884.75 15,279,786 23,974 امل�سايف

Saudi Advanced 430,515,562.60 24,869,394 12,118 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 337,112,043.25 24,890,582 10,183 الح�ساء للتنميه

SISCO 193,252,447.55 13,674,707 6,782 �سي�سكو

Assir 74,633,895.55 4,687,516 2,851 ع�سري

Al Baha 260,341,486.95 14,661,819 12,361 الباحة

kingdom 733,757,349.30 44,508,005 17,309 اململكة

Total 3,016,754,669.95 142,571,809 85,578 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 243,712,129.00 4,370,652.00 7,664.00 تكوين

BCI 234,101,854.50 8,505,781.00 7,749.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 505,830,662.50 16,101,058 10,910 معادن

Astra Indust 38,807,532.70 1,025,934 1,968 اأ�سرا ال�سناعية

ALSorayai 479,289,691.95 18,578,966 13,437 جمموعة ال�سريع

Shaker 112,664,208.00 1,550,303 2,041 �ساكر

 Pharmaceutical 48,713,406.70 1,194,610 1,512 الدوائية

Glass 85,638,718.75 3,303,597 4,019 زجاج

FIPCO 1,244,234,340.50 28,135,737 29,557 فيبكو

Maadaniyah 266,463,923.45 10,216,715 8,611 معدنية

Saudi Chemical 182,152,594.00 4,422,568 3,557 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 96,747,124.30 3,223,318 4,020 �سناعة الورق

AlAbdullatif 153,940,179.50 4,643,286 4,071 العبداللطيف

Saudi Export 582,995,737.75 9,610,261 13,165 ال�سادرات

Total 4,275,292,103.60 114,882,786.00 112,281.00 اجمايل القطاع
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Market Summary - Monthly

 Market Activity - November 2012    تداول االأ�صهم - نوفمرب 2012 م

Building & Construction
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 106,583,979.90 3,043,619 3,630 اأ�سالك

MMG ** 0 0 0 ** جمموعة املعجل

SSP 129,704,981.10 5,128,770 4,201 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 294,784,591.90 11,006,638 9,636 اخل�سري

Ceramic 114,448,296.50 1,458,296 2,714 اخلزف

Gypsum 31,103,563.10 1,153,834 1,690 اجلب�س

Cables 175,446,974.65 12,489,976 7,214 الكابالت

Saudi Industrial 534,429,525.40 32,190,782 16,661 �سدق

Amiantit 85,496,790.50 5,970,156 3,537 اميانتيت

Pipes 177,025,999.70 7,154,643 5,132 اأنابيب

Zamil Industrial 43,223,677.10 1,445,008 1,053 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 87,500,159.55 3,433,059 3,513 البابطني

SVCP 30,144,196.25 443,082 1,164 الفخارية

MESC 441,408,884.70 22,468,327 13,087 م�سك

Red Sea 144,567,595.00 4,644,964 6,033 البحر الأحمر

Total 2,395,869,215.35 112,031,154 79,265 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 56,238,111.50 2,277,092 1,450 العقارية

Taiba 46,250,613.95 1,942,064 1,464 طيبة لال�ستثمار

Makkah 39,061,144.10 987,707 1,100 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 120,068,289.85 5,700,925 3,373 التعمري

Emaar E .C 607,704,352.10 72,825,429 21,884 اإعمار

Jabal Omar 545,251,355.80 28,126,188 10,959 جبل عمر

Dar Al Arkan 3,148,575,210.85 379,369,124 50,365 دار الأركان

KEC 942,756,127.85 71,655,247 23,514 مدينة املعرفة

Total 5,505,905,206.00 562,883,776 114,109 اجمايل القطاع

Transport
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 953,420,348.95 51,806,526 15,816 البحري

SAPTCO 724,931,315.00 44,654,651 19,199 النقل اجلماعي

Mubarrad 803,885,042.00 10,803,163 13,884 مربد

Budget Saudi 29,224,708.55 549,902 1,096 بدجت ال�سعودية

Total 2,511,461,414.50 107,814,242 49,995 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 1,071,069,050 13,132,675 18,410 تهامه لالعالن

SRMG 91,528,254 3,808,268 4,243 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 301,723,906 9,304,774 10,742 طباعة وتغليف

Total 1,464,321,209.25 26,245,717 33,395 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�صهم املتداوله اال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 197,619,393.00 3,058,499 5,039 الطيار

Hotels 46,337,997.60 1,777,504 1,456 الفنادق

Shams 457,721,255.90 12,592,361 14,155 �سم�س

Total 701,678,646.50 17,428,364 20,650 اجمايل القطاع

Market 98,672,109,743.75 3,422,976,443 2,370,760 اجمايل ال�سوق

• Suspended since 13/01/2007 13/01/2007 منذ  التداول  من  • معلقة 
• • Suspended since 22/07/2012 22/07/2012 منذ  التداول  من  • • معلقة 
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FINANCIAL INDICATORS - 28/11/2012  املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 28/11/2012 م  

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.00 20.70 1.11 2.29 10.05 1,500.000 34,500.00 31,048.68 3,433.88 الريا�س

AlJazira 24.65 16.42 1.50 1.71 14.43 300.000 7,395.00 4,926.95 512.56 اجلزيرة

Saudi Investment 17.70 16.50 1.07 1.48 11.96 550.000 9,735.00 9,073.42 814.04 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 26.00 20.12 1.29 2.95 8.81 396.900 10,319.40 7,986.57 1,170.77 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 29.20 24.55 1.19 3.17 9.20 904.018 26,397.32 22,191.23 2,869.04 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 30.00 19.20 1.56 3.08 9.74 1,000.000 30,000.00 19,199.07 3,080.46 �سـاب

Arab National 25.90 20.90 1.24 2.72 9.51 850.000 22,015.00 17,767.61 2,314.06 العربي الوطني

SAMBA 44.30 34.00 1.30 4.90 9.05 900.000 39,870.00 30,596.26 4,406.00 �سامبا

Al Rajhi 64.00 23.09 2.77 5.25 12.19 1,500.000 96,000.00 34,638.71 7,872.42 الراجحي

AL Bilad 25.70 14.04 1.83 2.97 8.64 300.000 7,710.00 4,211.79 892.10 البالد

Alinma 12.40 10.96 1.13 0.44 28.09 1,500.000 18,600.00 16,440.50 662.21 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 20.42 1.53 2.89 10.79 9,700.918 302,541.72 198,080.78 28,027.52
 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات

املالية

CHEMANOL 12.45 12.92 0.96 0.83 15.08 120.600 1,501.47 1,558.45 99.56 كيمانول

Petrochem 19.25 9.57 2.01 -0.18 (M)  (س) 480.000 9,240.00 4,592.93 -86.54 بروكيم

SABIC 87.25 47.30 1.84 8.04 10.85 3,000.000 261,750.00 141,907.71 24,124.08 �سابك

SAFCO 193.50 30.74 6.29 15.99 12.10 250.000 48,375.00 7,686.23 3,996.47 �سافكو

Industrialization 25.10 17.60 1.43 3.09 8.13 668.914 16,789.75 11,771.16 2,065.96 الت�سنيع

Alujain 13.30 8.62 1.54 0.14 94.47 69.200 920.36 596.56 9.74 اللجني

Nama Chemicals 12.25 10.58 1.16 -0.670 (M)  (س) 128.520 1,574.37 1,359.78 -86.06 مناء للكيماويات

SIIG 21.70 13.44 1.61 1.16 18.70 450.000 9,765.00 6,048.60 522.33 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 12.20 13.23 0.92 0.33 36.93 438.795 5,353.30 5,807.32 144.96 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 43.00 21.90 1.96 4.39 9.79 562.500 24,187.50 12,320.42 2,470.47 ين�ساب

Sipchem 18.00 18.80 0.96 1.79 10.08 366.667 6,600.00 6,892.53 654.71 �سبكيم العاملية

Advanced 23.20 11.76 1.97 1.840 12.61 163.995 3,804.68 1,928.29 301.83 املتقدمة

Saudi Kayan 11.70 9.76 1.20 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 17,550.00 14,634.49 -768.57 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 17.00 9.71 1.75 0.54 31.61 876.000 14,892.00 8,507.37 471.11 برو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 24.86 1.87 3.74 11.30 9,075.191 422,303.43 225,611.83 33,920.04 اإجمايل قطاع ال�سناعات البروكيماوية

HCC 18.05 9.39 1.92 -0.25 (M)  (س) 97.900 1,767.10 919.75 -24.41 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 17.10 10.37 1.65 1.12 15.20 170.000 2,907.00 1,762.53 191.21 اأ�سمنت جنران

City Cement 16.35 10.21 1.60 1.18 13.89 189.200 3,093.42 1,931.32 222.66 اأ�سمنت املدينة

Arab Cement 44.30 35.44 1.25 4.77 9.28 80.000 3,544.00 2,835.32 381.77 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 44.00 16.89 2.61 4.12 10.67 202.500 8,910.00 3,419.84 834.80 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 88.00 18.83 4.67 6.78 12.98 153.000 13,464.00 2,881.31 1,037.55 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 77.00 20.37 3.78 6.26 12.29 90.000 6,930.00 1,833.21 563.83 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 92.00 17.74 5.19 7.12 12.91 140.000 12,880.00 2,483.99 997.44 ا�سمنت اجلنوبيه
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Yanbu Cement 76.75 29.51 2.60 6.39 12.02 105.000 8,058.75 3,098.51 670.46 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 52.50 25.22 2.08 4.61 11.38 86.000 4,515.00 2,169.29 396.87 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 22.95 12.41 1.85 1.89 12.17 90.000 2,065.50 1,116.90 169.73 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 15.40 10.50 1.47 0.70 21.88 130.000 2,002.00 1,364.95 91.51 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.83 2.72 3.61 12.30 1,533.600 70,136.77 25,816.92 5,533.40 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 82.00 28.56 2.87 6.57 12.49 22.500 1,845.00 642.49 147.78 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 49.90 14.45 3.45 3.27 15.24 50.000 2,495.00 722.56 163.75 املوا�ساة

Extra 93.50 17.27 5.41 5.91 15.83 24.000 2,244.00 414.44 141.72 اإك�سرا

SASCO 16.80 12.32 1.36 1.17 14.31 45.000 756.00 554.41 52.82 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 28.20 3.57 7.90 1.24 22.70 10.000 282.00 35.68 12.42 ثمار

Fitaihi Group 15.60 11.95 1.31 -0.70 (M)  (س) 55.000 858.00 657.47 -38.75 جمموعة فتيحي

Jarir 151.75 17.11 8.87 9.28 16.35 60.000 9,105.00 1,026.49 556.74 جرير

Aldrees 33.60 15.14 2.22 3.18 10.57 30.000 1,008.00 454.23 95.40 الدري�س

AlHokair 96.25 25.36 3.79 7.67 12.54 70.000 6,737.50 1,775.53 537.14  احلكري 

Alkhaleej Trng 33.30 14.01 2.38 2.60 12.79 25.000 832.50 350.25 65.11 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.94 3.94 4.43 14.27 391.500 26,163.00 6,633.55 1,734.13 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 17.80 14.03 1.27 1.97 9.04 75.000 1,335.00 1,051.91 147.76 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.05 13.20 0.99 0.75 17.33 4,166.594 54,374.05 54,991.00 3,138.03 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 13.21 0.99 0.77 16.95 4,241.594 55,709.05 56,042.91 3,285.78 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 40.70 16.29 2.50 2.97 13.68 500.000 20,350.00 8,145.10 1,487.45 جمموعة �سافول

Food 23.10 10.54 2.19 0.36 64.06 20.000 462.00 210.87 7.21 الغذائية

SADAFCO 59.25 23.49 2.52 5.01 11.82 32.500 1,925.63 763.27 162.92 �سدافكو 

Almarai 65.50 18.15 3.61 3.39 19.31 400.000 26,200.00 7,260.72 1,357.15 املراعي

Anaam Holding 36.60 7.34 4.99 0.69 53.43 19.600 717.36 143.86 13.43 اأنعام القاب�سة

H B 40.20 18.84 2.13 2.71 14.84 28.571 1,148.57 538.30 77.42 حلواين اإخوان

Herfy Foods 98.75 15.75 6.27 5.75 17.17 30.000 2,962.50 472.59 172.58 هريف لالأغذية

Catering 74.00 12.81 5.78 5.13 14.43 82.000 6,068.00 1,050.60 420.56 التموين

NADEC 25.70 17.81 1.44 1.71 15.04 60.000 1,542.00 1,068.63 102.55 نادك

Qassim Agriculture 13.05 7.41 1.76 -0.03 (M)  (س) 50.000 652.50 370.60 -1.63 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 31.20 19.25 1.62 0.80 39.23 20.000 624.00 385.00 15.91 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 27.80 6.96 4.00 -0.65 (M)  (س) 53.538 1,488.34 372.36 -34.72 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 47.90 9.16 5.23 -1.01 (M)  (س) 7.500 359.25 68.68 -7.61 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 41.50 24.40 1.70 3.88 10.71 25.000 1,037.50 609.89 96.91 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - - * بي�سة الزراعيه 

Jazan Development 14.85 10.11 1.47 -1.01 (M)  (س) 50.000 742.50 505.25 -50.49 جازان للتنمية
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Total Agriculture & Food 
Industries

- 15.87 3.03 2.76 16.11 1,383.709 66,628.90 21,965.72 3,819.63
 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات

الغذائية

STC 40.30 25.86 1.56 4.58 8.80 2,000.000 80,600.00 51,723.71 9,160.68 الت�سالت

Etihad Etisalat 72.25 28.18 2.56 8.34 8.66 700.000 50,575.00 19,728.23 5,837.50 احتاد ات�سالت

Zain KSA 7.60 8.24 0.92 -1.64 (M)  (س) 1,080.100 8,208.76 8,899.84 -1,768.09  زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 11.00 - - -0.12 (M)  (س) 157.500 1,732.50 1,016.03 -19.41 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 23.90 9.22 2.59 -0.46 (M)  (س) 100.000 2,390.00 921.94 -46.39 املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 20.38 1.74 3.26 8.75 4,037.600 143,506.26 82,289.75 13,164.30
 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية

املعلومات

Tawuniya 41.70 27.68 1.51 6.16 6.77 75.000 3,127.50 2,076.10 461.88 التعاونية

Malath Insurance 20.95 10.76 1.95 1.16 18.00 30.000 628.50 322.93 34.92 مالذ للتاأمني

MEDGULF 21.80 13.38 1.63 2.37 9.18 80.000 1,744.00 1,070.34 189.99 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 53.75 8.24 6.53 0.45 120.65 20.000 1,075.00 164.75 8.91 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 44.80 7.55 5.94 -0.64 (M)  (س) 10.000 448.00 75.48 -6.44 �سالمة

Walaa Insurance 30.50 8.40 3.63 1.221 24.99 20.000 610.00 168.05 24.41 ولء للتاأمني

Arabian Shield 48.40 11.66 4.15 0.39 125.55 20.000 968.00 233.28 7.71 الدرع العربي

SABB Takaful 34.40 9.76 3.53 0.42 81.73 34.000 1,169.60 331.77 14.31 �ساب تكافل

SANAD 27.50 5.04 5.46 -0.49 (M)  (س) 20.000 550.00 100.74 -9.89 �سند

SAICO 63.25 7.68 8.23 1.79 35.30 10.000 632.50 76.84 17.92 �سايكو

WAFA Insurance 42.00 4.38 9.59 -0.62 (M)  (س) 10.000 420.00 43.81 -6.21 وفا للتاأمني

Gulf Union 30.40 6.67 4.56 -1.402 (M)  (س) 22.000 668.80 146.77 -30.85 اإحتاد اخلليج

ATC 56.25 8.06 6.98 0.06 976.56 16.667 937.50 134.27 0.96 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 52.75 3.86 13.65 0.80 65.69 10.000 527.50 38.64 8.03 الأهلية

ACIG 41.50 4.92 8.43 -0.91 (M)  (س) 20.000 830.00 98.44 -18.28 اأ�سيج

AICC 29.50 8.94 3.30 0.52 56.68 20.000 590.00 178.70 10.41 التاأمني العربية

Trade Union 25.20 12.12 2.08 0.74 33.96 25.000 630.00 302.98 18.55 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 33.50 13.85 2.42 1.61 20.82 20.000 670.00 276.92 32.18 ال�سقر للتاأمني

U C A 33.90 16.31 2.08 2.52 13.48 20.000 678.00 326.14 50.30 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.30 9.41 1.20 0.139 81.59 100.000 1,130.00 940.74 13.85 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 24.35 16.26 1.50 2.89 8.42 40.000 974.00 650.41 115.64 بوبا العربية

Weqaya Takaful 36.30 6.18 5.88 -0.55 (M)  (س) 20.000 726.00 123.57 -10.90 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 53.00 5.36 9.88 0.15 345.28 20.000 1,060.00 107.28 3.07  تكافل الراجحي

ACE 155.00 15.68 9.88 2.31 67.10 10.000 1,550.00 156.81 23.10 اي�س

AXA - Cooperative 41.90 8.79 4.77 -0.44 (M)  (س) 20.000 838.00 175.77 -8.83 اك�سا - التعاونية

Gulf General 58.50 8.93 6.55 0.23 257.14 20.000 1,170.00 178.53 4.55 اخلليجية العامة

Buruj 55.50 6.30 8.81 -0.72 (M)  (س) 13.000 721.50 81.94 -9.33 بروج للتامني

Al Alamiyah 64.00 6.89 9.29 -0.09 (M)  (س) 20.000 1,280.00 137.76 -1.71 العاملية
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Solidarity 34.80 8.12 4.29 -0.47 (M)  (س) 55.500 1,931.40 450.72 -26.26 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 114.50 9.03 12.69 0.93 122.72 10.000 1,145.00 90.25 9.33 الوطنية

Amana Insurance 159.75 7.44 21.47 -0.74 (M)  (س) 32.000 5,112.00 238.05 -23.64 امانة للتامني

Enaya 47.20 10.00 4.72 - - 40.000 1,888.00 400.00 - عناية

Alinma Tokio M 90.00 10.00 9.00 - - 20.000 1,800.00 200.00 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 11.18 3.79 0.99 20.02 903.167 38,230.80 10,098.78 897.68 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 59.00 28.05 2.10 1.13 52.03 15.000 885.00 420.79 17.01  امل�سايف 

Saudi Advanced 14.85 18.36 0.81 -0.65 (M)  (س) 43.200 641.52 793.11 -28.01 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 12.30 9.86 1.25 -0.03 (M)  (س) 49.000 602.70 482.92 -1.67 الح�ساء للتنميه

SISCO 13.15 11.05 1.19 0.92 14.29 68.000 894.20 751.27 28.80 �سي�سكو

Assir 14.90 18.82 0.79 0.80 18.74 126.389 1,883.19 2,379.00 100.50 ع�سري

Al Baha 16.20 5.62 2.88 -0.38 (M)  (س) 15.000 243.00 84.31 -5.73 الباحة

Kingdom 17.20 7.32 2.35 0.18 93.01 3,705.882 63,741.18 27,116.07 685.29 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.96 2.15 0.20 81.05 4,022.471 68,890.79 32,027.46 796.21 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 54.50 13.41 4.06 2.38 22.93 30.000 1,635.00 402.34 71.31 تكوين

BCI 26.20 16.25 1.61 2.21 11.88 27.500 720.50 446.86 60.65 بى �سى اآى

MA›ADEN 31.20 19.10 1.63 1.04 29.90 925.000 28,860.00 17,671.88 965.06 معادن

Astra Indust 35.60 24.42 1.46 3.27 10.90 74.118 2,638.59 1,810.09 242.10 اأ�سرا ال�سناعية

ALSorayai 24.85 16.41 1.51 1.51 16.41 30.000 745.50 492.20 45.42 جمموعة ال�سريع

Shaker 73.50 22.00 3.34 5.70 12.90 35.000 2,572.50 769.97 199.39 �ساكر

Pharmaceutical 39.50 40.14 0.98 3.22 12.27 78.438 3,098.28 3,148.39 252.45 الدوائية

Glass 24.35 18.51 1.32 1.68 14.46 30.000 730.50 555.25 50.53 زجاج

FIPCO 42.00 13.63 3.08 2.17 19.37 11.500 483.00 156.73 24.93 فيبكو

Maadaniyah 24.30 12.79 1.90 0.22 110.72 28.112 683.12 359.46 6.17 معدنية

Saudi Chemical 40.80 23.80 1.71 4.49 9.09 63.240 2,580.19 1,504.97 283.94 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 27.90 17.97 1.55 2.75 10.13 37.500 1,046.25 673.87 103.28 �سناعة الورق

AlAbdullatif 30.10 15.74 1.91 2.88 10.45 81.250 2,445.63 1,278.58 233.99 العبداللطيف

Saudi Export 64.50 10.44 6.18 0.25 258.00 10.800 696.60 112.75 2.70 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 20.09 1.67 1.74 19.25 1,462.457 48,935.66 29,383.32 2,541.92 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 33.500 13.032 2.571 3.108 10.780 32.500 1,088.750 423.550 100.994 اأ�سالك

MMG** 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 24.15 15.44 1.56 1.04 23.25 51.000 1,231.65 787.48 52.98 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 23.90 14.06 1.70 3.06 7.81 53.125 1,269.69 747.00 162.64 اخل�سري

Ceramic 72.75 33.06 2.20 6.24 11.66 37.500 2,728.13 1,239.58 234.07 اخلزف

Gypsum 25.80 14.85 1.74 0.75 34.38 31.667 817.00 470.29 23.76 اجلب�س
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر 

�س :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثالث 2012 م(.

التداول من  • معلقة 

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (3rd Q 2012 as recent).
* Suspended

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Cables 13.10 14.97 0.88 0.12 107.32 76.000 995.60 1,137.70 9.28 الكابالت

Saudi Industrial 15.65 9.22 1.70 0.75 20.89 40.000 626.00 368.86 29.96 �سدق

Amiantit 13.70 13.28 1.03 1.01 13.61 115.500 1,582.35 1,533.83 116.26 اميانتيت

Pipes 22.95 18.13 1.27 -0.20 (M)  (س) 40.000 918.00 725.25 -7.85 اأنابيب

Zamil Industrial 29.00 23.25 1.25 2.93 9.89 60.000 1,740.00 1,394.84 176.02 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 24.35 13.80 1.76 1.47 16.52 42.631 1,038.07 588.39 62.84 البابطني

SVCP 64.50 17.15 3.76 5.59 11.55 15.000 967.50 257.26 83.79 الفخارية

MESC 17.90 7.12 2.52 -1.44 (M)  (س) 40.000 716.00 284.69 -57.44 م�سك

Red Sea 29.80 19.64 1.52 2.46 12.11 40.000 1,192.00 785.75 98.45 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector

- 13.43 1.72 1.36 13.27 799.923 18,479.48 10,744.47 1,085.74 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 24.65 27.18 0.91 1.53 16.15 120.000 2,958.00 3,261.95 183.20 العقارية

Taiba 23.00 22.01 1.05 2.94 7.82 150.000 3,450.00 3,301.15 440.97 طيبة لال�ستثمار

Makkah 39.60 25.03 1.58 1.99 19.92 164.816 6,526.72 4,124.91 327.61  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 20.00 14.63 1.37 1.94 10.30 100.000 2,000.00 1,462.99 194.23 التعمري

Emaar E .C 7.70 8.90 0.87 0.22 35.40 850.000 6,545.00 7,562.91 184.88 اإعمار

Jabal Omar 18.40 9.71 1.89 -0.06 (M)  (س) 929.400 17,100.96 9,027.04 -51.25 جبل عمر

Dar Al Arkan 7.65 14.97 0.51 1.05 7.29 1,080.000 8,262.00 16,167.32 1,134.10 دار الأركان

KEC 12.55 9.51 1.32 -0.03 (M)  (س) 339.300 4,258.22 3,226.36 -9.50 مدينة املعرفة

Total Real Estate development 
Sector

- 12.89 1.06 0.64 12.07 3,733.516 51,100.90 48,134.63 2,404.24 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 17.55 16.93 1.04 1.72 10.22 315.000 5,528.25 5,333.91 540.98 البحري

SAPTCO 15.55 11.37 1.37 0.73 21.44 125.000 1,943.75 1,421.31 90.67 النقل اجلماعي

Mubarrad 78.75 8.68 9.07 -0.06 (M)  (س) 18.000 1,417.50 156.32 -1.05 مربد

Budget Saudi 50.00 22.97 2.18 4.83 10.35 24.400 1,220.00 560.44 117.92 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.49 1.35 1.55 11.60 482.400 10,109.50 7,471.98 748.51 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 82.00 16.10 5.09 1.05 78.23 15.000 1,230.00 241.45 15.72 تهامة لالإعالن

SRMG 23.55 15.56 1.51 1.07 21.99 80.000 1,884.00 1,245.13 85.68 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 30.00 12.48 2.40 0.58 51.29 60.000 1,800.00 748.56 35.10 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.42 2.20 0.88 36.00 155.000 4,914.00 2,235.14 136.49 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 62.75 19.78 3.17 9.39 6.68 80.000 5,020.00 1,582.38 751.15 الطيار

Hotels 26.10 17.56 1.49 2.08 12.53 100.000 2,610.00 1,755.62 208.27 الفنادق

Shams 35.00 7.65 4.58 0.39 89.26 10.150 355.25 77.65 3.98 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 17.96 2.34 5.07 8.29 190.150 7,985.25 3,415.65 963.40 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.05 1.76 2.35 12.16 42,113.196 1,335,635.507 759,952.89 99,059.01 اجمايل ال�سوق
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

At the end of November 2012 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 6,533.14 points, lost 257.90 points 
(3.80%) over the close of the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a positive increase of 1.80% 
(115.41 points). Highest close level for the index during the 
month was 6,941.97 as on 07/11/2012.

Total equity market capitalization at the end of November 
2012 reached SR 1,335.64 billion (US$ 356.17 billion), decreased 
by 2.90% over the close of the previous month.

The total value of shares traded for the month of November 
2012 reached SR 98.67 billion (US$ 26.31 billion), increasing by 

9.61% over the previous month.
The total number of shares traded* reached 3.42 billion 

shares during the month of November 2012 compared to 
3.24 billion shares traded for the previous month, increasing 
by 5.53%.

The total number of transactions executed during 
November 2012 reached 2.37 million compared to 2.47 mil-
lion trades for the month of October 2012, decreased by 4.01%.

Number of trading days during November 2012 were 20 
against 18  trading days during  October 2012.

   * Adjusted to all corporate actions during the period.

Value of Shares Traded Reached SR 98.67 billion 
2.37 million Transactions Executed During November 2012

Corporate Actions - Nov 2012 
Anaam International Holding Group CO. increased 
its paid up capital by offering 8.70 million new 
shares “Rights Issue” at a price of SR 10 per share, 
raising its total number of issued shares to 19.60 
million. Effective 07/11/2012.

Initial Public Offerings (IPOs)
Dallah Healthcare Holding Co.
Share Capital: SR 472 million divided into 47.20 million shares.
Offer Shares: 14.20 million shares (30.10% of its issued shares).
Offer Price:  SR 38 per share.
Offer Period: From 19/11/2012 to 25/11/2012.
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of a number of health resorts and medi-
cal hotels which serve both tourist and 
health sectors at a total value of SR 485. 
This move will support identity of Taif as a 
tourist, entertainment and medical desti-
nation at the same time as well as taking 
advantage of natural climate of the city.

The Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa 
Sea & Spa is the first hotel to offer thalas-
sotherapy treatments in the GCC coun-
tries. The resort was established on 2,000 
m² area and contains 14 treatment rooms 
that provide massage sessions with tha-
lassotherapy plus wellness programs.

The resort contains also sophisti-
cated swimming pool for thalassother-
apy and fresh water natatorium, sauna 
bath, steam room, men hairdresser, and 

women beauty salons in 
addition to a studio for entertain-
ment and yoga.

Wadi Dawasir city contains two hot 
springs in Joba center that gained great 
fame among people for their therapeutic 
value. In few years, these two springs 
have been visited by a lot of visitors of 
the city and they became a tourist desti-
nation for those who look for treatment 
from inside and outside the Kingdom.

Water flows out of these springs con-
tains sulfur materials that are useful for 
healing humans as they include 18 metal 
substances that can benefit health.

Recently these springs have seen a 
lot of development through building of 
12 special natatoriums in two divisions 
where six of them were dedicated for 
men and other six for women. The area 
of each natatorium is one meter by one 
meter and half meter in depth. 

There are also sections for physical 

Thus, the importance 
of health clubs and spas 
emerges in Gulf region which 
have become, according to 
a report issued from Tameer 
Real Estate Investment 
Company in Kuwait, witnessing acceler-
ated growth in Middle East region.

The report ascribed this growth to 
the increased demand by residents and 
tourists on using health facilities for the 
increased belief in importance of relax-
ation and rest away from pressures of 
daily life. The spread of obesity among 
citizens is one of the major reasons for 
this accelerated growth in number of 
health clubs which goes in parallel with 
the raised awareness and interest in per-
sonal health.

Gulf countries are full of a number 
of potentials of healing and treatment 
tourism. Some of these potentials are 
handled in a good investment way while 
the other lacks interest that turns them 
into lucrative economic potentials. 

In the Kingdom of Saudi Arabia, Taif 
started recently to adopt a plan for trans-
forming the city into a destination for 
medical tourism through establishment 

therapy, various service utilities, natural 
gardens, and prayer space, in addition 
to family residential chalets. Each chalet 
contains sulfur water swimming pool to 
provide each family with privacy.

Emirates
United Arab Emirates is one of the 

distinguished GCC countries in this sec-
tor. Dubai for example provides a number 
of these health resorts which offer many 
treatments that receive good demand. 
These treatments include combat of 
aging, getting tight complexion, consis-
tent body, and freshness of youth.

It is noteworthy that Emirates pos-
sesses the largest number of health 
resorts in the world compared to its 
population number besides advanced 
tourism infrastructure. Seekers of treat-
ment tourism from the neighboring 
countries and from the different world 
countries in general go there to enjoy 
the excellent products and services 
provided in this sector. “The Spa at 
The Palace – The Old Town” located in 
downtown of Dubai, provides treat-
ment by ice fountain to restore youth 
and vitality. It also provides advantages 
of treatment with ice and heat to fight 
appearance of ageing. 

“Fitness First”, one of the largest world 
health clubs, announced opening of a 
new branch in Julfar Towers in Ras Al 
Khaimah on an area of more than 1500 
square meters. It is equipped with the 
latest sports facilities with high training 
competencies.

“Fraser Suites Doha Hotel” announced 
recently opening of its health club and 
resort dedicated for guests and visitors 
of the hotel who seek comfort and relax-
ation in a luxurious atmosphere.

From India, “Mickey Mehta”, one of 
the leading health and treatment clubs, 
plans to enter the Middle East region 
through the launch of a new health 
club in United Arab Emirates under the 
famous brand “Mickey Mehta 360”. It will 
be based in Dubai to provide compre-
hensive integrated health services for 
breathing exercises, meditation sessions, 
Ayurveda health exercises, and training 
gymnasiums with no devices and equip-
ment.
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Gulf Market

Health Spas
Economic investment 
at infancy in the 
Gulf countries 

Internationally, the sector of spas and 
health houses is one of the most lucra-
tive economic sectors where its profits 
reach billions of dollars around the world. 
Its investments in USA alone is $4 billion 
and in Canada $3 billion. In Britain, this 
industry is witnessing weekly opening of 
no less than 10 health spas that provide 
miscellaneous services and the industry 

volume there reach £1.5 billion.
During the past five years, many Asian 

countries achieved considerable prog-
ress in this sector by great projects and 
various innovations that doubled the 
numbers of fans of this growing com-
plimentary medicine and strengthened 
trust in its importance for body, mind 
and human soul. This encouraged many 

countries that have not yet entered into 
this field to experiment with it and estab-
lish such investments and gain large 
profits.

Gulf and Health
According to statistics of World 

Health Organization (WHO), obesity rate 
in Kuwait is the highest among Gulf 
Cooperation Council (GCC) countries 
where it reach (78.8%) followed by Qatar 
(72.3%) then Emirates (71.3%), Bahrain 
(70.6%), Saudi Arabia (69.0%) and Oman 
(55.8%).

Healing tourism including clubs and spas became high quality 
investment. Investors in this sector in GCC countries as well as in 
the world manage to benefit from the divine gifts existing in nature 
and transfer them into profitable economic return. This investment 
is concerned with the desire of people to get natural healing away 
from chemical pharmaceuticals besides a kind of relaxation in 
atmosphere of quietness missed by many.
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According to the international pro-
gram of retail expansion issued from the 
British international ES Harrison Consulting 
Corporation for the most attractive coun-
tries where it is easy to establish there in 
international retail expansion programs, 
the Kingdom ranked first in Arab world and 
ranked eighth at the world level. Germany 
topped the list where it has scored 7.95 
points, while Britain came in the second 
place, Canada in third, Netherlands in 
fourth, and Japan in the fifth place.

In Arab world, Qatar ranked second 
and came in the 11th place at international 
level, UAE ranked third and in the 15th place 
internationally, Morocco ranked fourth and 
came in the 25th place internationally, 
and lastly, Egypt ranked fifth and came in 
the 30th place globally. This confirms the 
hypothesis suggested by the indicator in 
considering the Middle East region as one 
of the easiest regions for establishment of 
retail expansion programs there in.

ES Harrison Corporation said that con-
sumers’ preference of the international 
trademarks related to welfare is strong 
in the Middle East region and this con-
firms that retail companies can establish 
projects in the Middle East easier than in 
China or India.

The indicator has highlighted the prog-
ress achieved by some companies in KSA, 
Qatar, and UAE due to the specific quality of 
transportation infrastructure and efficiency 
of supply chain for purposes of building as 
well as the legal framework which supports 
retail activities.

These results suggest attractiveness of 
local market of retail sector in the Kingdom. 
The doubled purchase power participates 
in growth of business environment while 
estimates indicate that volume of Saudi 
retail sector reaches SR270 billion annually.

The large government expenditure 
advanced growth and recovery of more 
than one hundred economic activities. This 
led in turn to participation in growth of 
local retail sector so that it became attrac-
tive for investment for many multinational 
corporations which find in it attractive 
market for different international goods.

Electronic retail
Saudi airline companies have been 

forerunners in the area of retail on line. 

These companies introduced the concept 
of electronic retail in reality by adopting 
the internet as a marketing channel and 
points of sales around the clock. Moreover, 
these companies have not stopped at that 
point, according to a statistical research 
conducted by Saudi Eng. Hassan Al- Amir, 
but they have offered encouraging prices 
that are less than direct or traditional prices. 
This way, the companies encouraged many 
customers to use the internet for their 
purchases. Furthermore, this method has 
become the favorite way for customers. 
From the other hand, one of the companies 
announced that percentage of internet 
users for purchase purposes exceeded 50% 
of the total buyers by the other channels.

The openness to the world, after the 
wide spread of internet and the growth 
of internet users, has led to promoting 
the term of e-retail which means: direct 
commercial dealing with individuals in sale 
and purchase through the world wide web 
(internet) taking into consider-
ation that sale and purchase 
includes services, goods and 
intellectual property rights.

In the past, customers’ volume 
was limited in number, in time, and 
geographically, while with the inter-
net, there is no any consideration 
of time restrictions or geographi-
cal boundaries which increased the 
number of customers and therefore, 
profitability increased for such com-
panies which provide these services.

Through the mentioned research, 
Al- Amir handled the restaurant sector. He 
said that it is one of the lucrative areas in 
the context of the electronic experiment 
especially for these international restau-
rants. This is ascribed to many reasons 
that can be summarized as follows: there 
is an international trend for the famous 
restaurants to open an internet channel to 
market their products. Pizza international 
restaurants started to add the service of 
purchase through their websites which 
have been previously used for displaying 
their products only.

The majority of customers of these 
restaurants are youth. One characteristic 
of this class of people is that they like new 
things and they are fond of technology 

matters the most important of which is 
the internet. Therefore, adoption of this 
method in marketing is not unjustified.

Restaurants have fleet of fast delivery, 
so they are not in need of other companies 
for this purpose which could add additional 
burden on the value chain.

Restaurants also use the direct payment 
method on delivery, thus, they have get 
rid of the major obstacles to e-commerce.

However, restaurants keep special sub-
scription numbers related to their custom-
ers that contain their addresses and phone 
numbers and this will facilitate difficulties 
of getting access to the customers.

As for the benefits that will be gained 
by restaurants by applying e-commerce 
concept, they are manifold including:
•  Achieving leadership in applying e-retail 

in Saudi Arabia in general. However, 
personal uniqueness remains for each 
respective restaurant. Whoever enters 
this field first shall be the forerunner.

•  The internet channel remains open 
around the day and therefore, custom-
ers can order at any time and identify 
delivery time that suits them.

•  Decreasing the time of using the phone 
where repeated busyness of phone 
drives customers to cease waiting and 
heading to other competitor restaurants.

•  Customers see all food types and dishes 
served by this restaurant which are often 
hard to mention them to customers on 
the phone.

•   Restaurants can provide special offers and 
discounts on less demanded or new items 
to introduce customers to these foods as 
there is no place for displaying them bet-
ter than website of the restaurant on line.
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Saudi Market

Retail

The largest gate to 
eradicate unemployment
Over the coming months, retailers will have larger potential to increase expansion in the Kingdom 
because there are master plans under implementation for establishment of shopping centers in 
Riyadh and Jeddah in particular as well as in other cities of the Kingdom. This is an opportunity 
to achieve increasing gains after several international and regional reports affirmed that the 
Kingdom has become one of the largest countries on the list of targeted markets for international 
retail which means that estimates of the future demand on consumer goods seem very promising.
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The CMA Board has issued its resolution approvingNorthern 
Region Cement Company initial public offering of (90,000,000) shares 
represent (50%) of the Company’sshare capital. The offer price will 
be (SAR 10) per share, and the subscription period will be from 
26/02/1434H (08/01/2013G) to 02/03/1434H (14/01/2013G).

The Company’s prospectus will be published within sufficient time 
prior to the subscription period. The prospectus includes all relevant 
information that the investor needs to know before making an invest-
ment decision, including the Company›s financial statements, activi-
ties and management.

The Capital Market Authority Announces 
the Initial Public Offering of 

Northern Region Cement Company 

Saudi Venture Capital Investment 
Company had requested the approval of 
Capital Market Authority to amend its busi-
ness profile by Adding Dealing as Principal, 
and as Underwriter. 

The CMA Board of Commissioners issued 
a resolution approvingthe amendment of 
the Business Profile ofSaudi Venture Capital 
Investment Companyby Adding its Dealing as 
Principal, and Dealing as Underwriter activities.
Saudi Venture Capital Investment Company 
is now authorized to conduct Dealing as 
Principal, Dealing as Underwriter, Managing 
Investment Funds, Managing Client Portfolios, 
Arranging, Advising and Custody.

Amendment to Business 
Profile of  Saudi Venture 

Capital Investment Company

Riyad Capital Company had requested the approval of Capital 
Market Authority to increase its capital from SAR 200,000,000 to SAR 
400,000,000.

The CMA Board of Commissioners issued its resolution to approve 
the Company’s request to increase its capital from SAR 200,000,000 to 
SAR  400,000,000.

The Capital Market Authority approves the 
capital increase request 

for Riyad Capital Company

The CMA approves the capital 
increase request for Bait 

AlmalAlkhaleeji Company
Bait AlmalAlkhaleeji Company had 

requested the approval of Capital Market 
Authority to increase its capital from SAR 
65,000,000 to SAR 80,000,000.

The CMA Board of Commissioners 
issued its resolution to approve the 
Company’s request to increase its capital 
from SAR 65,000,000 to SAR 80,000,000.
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News

Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) got certificate 
of the best manage-
ment of financial market 
in the Middle East from 
the global (Euromoney) 
group in financial market 
sector. This certificate is 
added to many impor-
tant global achievements 
and certificates achieved 
by (Tadawul) within the 
scope of its work.

(Tadawul) topped 
this sector through a 
survey carried out by 
(Euromoney) group dur-
ing last summer which covered a large class of the people interested in 
emerging financial markets such as investors and financial firms ahead of 
many other financial markets in the Middle East.

Mr. Neil Osborne, Publisher and General Manager of the glob-
al (Euromoney) group, delivery the certificate to Mr. Abdullah Suelmi, 
Executive Director of the Saudi Stock Exchange (Tadawul), who showed his 
delight by granting (Tadawul) this certificate. 

He stressed the desire of Saudi Stock Exchange (Tadawul) to continue 
development of its services and products and application of the highest 
standards of excellence in serving its customers and attracting the best 
technologies for this purpose.

(TADAWUL) granted certificate of best management 
of financial market in the Middle East

The CMA approves the capital increase request for 
Al Sorayai Trading And Industrial Group Company

through issuance of bonus shares
The CMA Board has issued its resolutionapproving Al Sorayai Trading And 

Industrial Group Company’s request to increase its capital from SAR (300,000,000) to 
SAR (375,000,000) through issuing one bonus share for every (4)existing shares owned 
by the shareholders who are registered in the shareholders registry at the closing of 
trading on the day of the extraordinary general assembly. Such increase will be paid 
by transferring an amount of SAR (75,000,000) from retained earnings account to 
the Company›s capital. Consequently, increasing the Company›s outstanding shares 
from (30,000,000) shares to (37,500,000) shares, by an increase of (7,500,000) shares. 
The bonus shares eligibility is limited to the shareholders who are registered in the 
shareholders registry at the close of trading on the day of the extraordinary general 
assembly, which will be determined later by the Company›s board, and should be held 
within six months from the approval date.

CMA announces the
approval of offering
of investment fund

The CMA Board of Commissioners 
issued its resolution involving its approval 
for Alinma Investment Company to offer 
“Alinma Multi Assets Defensive Fund» and 
“Alinma Multi Assets Aggressive Fund”.

The CMA approves the 
capital increase request 

for Etihad Etisalat (Mobily)
through issuance 
of bonus shares

The CMA Board has issued its resolu-
tionapproving Etihad Etisalat’s request to 
increase its capital from SAR (7,000,000,000) 
to SAR (7,700,000,000) through issuing 
one bonus share for every (10)existing 
shares owned by the shareholders who 
are registered in the shareholders regis-
try at the closing of trading on the day 
of the extraordinary general assembly. 
Such increase will be paid by transfer-
ring an amount of SAR (700,000,000) 
from retained earnings account to the 
Company›s capital. Consequently, increas-
ing the Company›s outstanding shares 
from (700,000,000) shares to (770,000,000) 
shares, by an increase of (70,000,000) 
shares. The bonus shares eligibility is limit-
ed to the shareholders who are registered 
in the shareholders registry at the close of 
trading on the day of the extraordinary 
general assembly, which will be deter-
mined later by the Company›s board, and 
should be held within six months from the 
approval date.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

The industry of industries
Industry is the backbone of the advanced economies. The 

producing country is better than the consuming one and the 
exporting country is economically stronger than the importing 
one. The world of industry is large and wide. From this world, we 
choose talking about heavy industry for its strategic importance 
and as it is the base on which strong economies of the world 
have been established.

On talking about heavy industries, often the governments 
take care of these industries through projects of the public sector 
because they require huge volume of capital and do not achieve 
fast profits and the risk in them is very high. Examples of these 
industries are machinery, equipment, steel, and petrochemicals.

In the Kingdom of Saudi Arabia, as in most industry stories 
and history around the world, reliance was on the government’s 
public sector at the beginning of the development process to 
establish heavy industry such as petrochemicals and oil refining. 
SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) has laid the founda-
tion for establishment of such industries, then participation of 
private sector started in these industries through selling their 
stocks to private sector then through participation in formation 
of new companies. At last, whole private companies are estab-
lished now. We remember that in the nineties of the twentieth 
century, the Kingdom went largely through the trend of increas-
ing privatization due to the relative increased importance of 
private sector and to increase its participation in industrialization 
and economic development process.

Heavy industries have a special concept internationally that 
depends on starting the development and establishment of 
heavy capital industries such as machinery and equipment on 
the basis that offer of such capital goods will generate demand 
on them in the future. This will encourage establishment of con-
sumer and intermediate industries which use these machinery 
and equipment. This means that this strategy mainly depends on 
the anticipated market in the future and not on the current mar-
ket. We need to apply this concept more as we have succeeded 
in steel and petrochemical industries but industry of machinery 
and equipment that produce other goods still in infancy and 
needs more support and focus.

The strategy of replacing imports by local industries has con-
siderably succeeded namely such consumer industries basically 
and some intermediate industries performed by the private sec-
tor. However, the road is still long ahead to achieve the same in 
heavy industries. Perhaps we aspire to achieve this target then 
exceed it to reach the stage of manufacture of heavy equipment 
for export.

We need a lot of time and money to establish such industries. 
We should also increase dealing with the foreign companies to 
benefit from technology and localize it. Most of our other indus-
tries depend on equipment produced by others and we need to 
depend on our machinery.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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