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تعتمد ال�سيا�سة البرتولية للمملكة منهجية املحافظة على م�سالح املنتجني وامل�ستهلكني 

مر الذي دفعها للتدخل ب�سورة مبا�سرة يف  �سرار مب�سالح الطرفني، الأ واحليلولة دون الإ

�سواق بالطاقة يف حال حدوث نق�ص يف البرتول، ل�سيما اأن قدرة اململكة  زمات واإمداد الأ الأ

�سواق العاملية بوجود عن�سر حيوي يف  إ�سارات اإيجابية للأ نتاجية ت�سهم كثرًيا يف اإعطاء ا الإ

�سواق العاملية.  ال�ستقرار البرتويل يف الأ

البرتولية  ال�سرتاتيجية  إق���رار  ا ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة  احلكومة  وتبنت 

من  با�ستمرار  تنتهجها  التي  البرتولية  لل�سيا�سة  وت��اأك��ي��ًدا  ان�سجاما  تاأتي  التي  للمملكة 

�سواق  اأجل املحافظة على ال�ستقرار القت�سادي العاملي واحليلولة دون حدوث هزات يف الأ

امل�سدرة  ال��دول  املعتدلة يف منظمة  وا�سحة مواقفها  ب�سورة  الذي جت�سده  م��ر  الأ العاملية، 

���س��واق بالطلب من الطاقة يف ح��ال حدوث  الأ إم��داد  ا »اأوب���ك«، حيث حتر�ص على  للبرتول 

�سرار بالنمو العاملي.  �سعار مل�ستويات قيا�سية تقود للإ نق�ص، للوقوف اأمام �سعود الأ

اململكة  ر�سيد  م��ن  �سيزيد  حيث  ق���وة،  نقطة  للمملكة  ال�سخم  الح��ت��ي��اط��ي  ويعترب 

باعتبارها رقًما مهًما يف القت�ساد ورقًما مهًما يف اإمدادات الطاقة للدول امل�ستهلكة، كما اأنه 

إر�ساء التوازن يف �سوق الطاقة العاملي، ويجعل من الطبيعي  حمور ارتكاز حتقيق �سيا�ستها يف ا

العامة،  امل�سلحة  يف  ي�سب  هذا  ن  لأ العاملية  ال�سوق  ل�ستقرار  حتركات  اأي  اململكة  تقود  اأن 

املركز  النفط  إي���رادات  ا متثل  حيث  ال�سعودي  القت�ساد  متطلبات  الوقت  نف�ص  يف  ويراعي 

جمايل املحلي. �سا�سي للقت�ساد ب�سكل كبري من اإجمايل الناجت الإ الأ

املنتجني  على  وتاأثرياته  واقت�سادياته  العاملي،  الطاقة  قطاع  حمور  البرتول  ويعترب 

�سلعة  اأن��ه  رغ��م  اقت�ساد  ي  لأ والتفوق  النمو  موؤ�سرات  يف  ب���رز  الأ التاأثري  لها  وامل�ستهلكني 

م�سادر  تنويع  طويل  وقت  منذ  عينيها  ن�سب  ت�سع  الر�سيدة  احلكومة  جعل  ما  متذبذبة، 

الدخل من جهة، وك�سب قيمة م�سافة على املنتجات البرتولية من جهة اأخرى.

ن�سلط ال�سوء يف هذا العدد على قطاع البرتول وتقلباته حملًيا وعاملًيا، فنحن يف اململكة 

اللعب الرئي�ص يف هذه ال�سوق، ومن املهم اأن يكون م�ستوى الوعي القت�سادي بهذا امللف 

همية  يكون جهدنا مقابًل لأ اأن  فنتمنى  رق���ام،  والأ للبيانات  التحديث  ودائ��م  التميز،  دائ��م 

هم �سلعة للب�سرية يف  القطاع، واأن يظل بلدنا دوًما نربا�ًسا يف حتقيق التوازن وال�ستقرار لأ

الع�سر احلديث.

توازن طاقة العالم
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النا�سر

روؤيتنا:

اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�ص�ض بالعالم العربي..

ر�صالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�صاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

علم المدير العام لدار اليوم للإ

�صالح بن علي الحميدان

اإحدى �صركات

الطباعة:

تبدو العالقات القت�صادية بني 

ال�صني ودول جمل�ض التعاون 

اخلليجي اأ�صبه بال�صراكة املف�صلية 

ذات البعد ال�صرتاتيجي املتنامي 

نظًرا ملحددات عدة حتكم 

املرتادفات الن�صبية لتلك العالقة 

وتقوي من اأوا�صرها.
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التفهم الواعي حلقائق الع�صر وما تنبئ به من اأن القرن احلايل هو قرن التناف�ض باملعرفة واأن 

منجزات التقدم املت�صارع يف ميادين الت�صالت واملوا�صالت قد عمقت من التوجه العاملي من 

حيث اجتياح احلدود وجتاهل العقبات وتقريب امل�صافات واخت�صار الزمن مبا يحقق تخفي�ض 

نتاج وتطبيق نظم اجلودة ال�صامل���ة Total quality، كل هذا يوؤهل القطاع  التكاليف وزيادة الإ

فريقي الذي باتت الدعوة اإىل الهتمام به تتعاىل  داء دور اأكرب يف عملية ال�صتثمار الإ اخلا�ض لأ

باجتاه عمل اأكرث تنظيًما فالفر�ض ال�صوداء واعدة وتب�صر مب�صتقبل وافر من النماء. 

ا اأن ال�صرع����ة اأ�صحت اأهم عنا�صر املناف�ص��������ة  وما يدعم القطاع اخلا�ض يف هذا املجال اأي�صً

)التجارة  واخلدمات  ال�صلع  جتارة  يف  لالت�صالت  املكثف  ال�صتعمال  يف  ذلك  ويتجل�ى 

�صول والرثوات يف �صكل وم�صة كهربائية اأو نب�صة اإلكرتونية، ول �صك  لكرتونية( ، ونقل الأ الإ

اأن القطاع اخلا�ض بتطوره ومتر�صه وقدراته املالية والت�صغيلية وال�صتثمارية هو خري من يعول 

املجالت  خمتلف  يف  وملمو�صة  كبرية  اإجنازات  من  حققه  فما  التحدي،  هذا  ملجابهة  عليه 

القت�صادية والتجارية وال�صتثمارية �صاهد على عمق ما ميكن اأن يحققه يف الفرتة القادمة.

كلمة التحرير



اأكد خرباء يف �صناعة الطاقة 

اأن منظمة اأوبك تواجه حتدًيا 

واحتمالية ن�صوب حرب اأ�صعار 

للعمالت، وا�صتمرارية التذبذبات 

�صا�صية  احلادة يف اأ�صعار املواد الأ

مبا فيها البرتول، والربط غري 

الواقعي بني ق�صايا البيئة والبرتول، 

اإل اأنها قادرة على التعامل مع 

هذه التطورات والتغريات العاملية، 

خا�صة يف حالة ا�صتمرارها يف العمل 

كمنظمة اقت�صادية م�صتقلة واقعية، 

هدفها �صالح اأع�صائها وال�صناعة 

وال�صوق البرتولية الدولية حالًيا 

وم�صتقباًل.

ككل عام مايل يرتقب القت�صاد 

الوطني اإعالن ميزانية الدولة للعام 

املايل املن�صرم 2010م، وموازنتها 

للعام املايل القادم 2011م، ويحيط 

و�صاط  بهذا الرتّقب من كاّفة الأ

القت�صادية واملالية حملًيا وعاملًيا �صعور 

عام م�صبع بالتفاوؤل الكبري باأن تتمخ�ض 

عن فائ�ض مقابل العجز الطفيف 

ال�صتثنائي خالل العام املا�صي.

آخبار
»تداول« و»رسل لالستثمار« توقعان 

اتفاقية تطوير المؤشرات المالية

أسواق سعودية
ميزانية الدولة 2010

زيادة في اإلنفاق ألجل المواطن والتنمية

أسواق خليجية
منافع متبادلة بدون رؤية استراتيجية

أسواق عالمية
االقتصاد العالمي على وتر مشدود

المجهر
من ابن فرناس لمـليــارات 

الـدوالرات

بروفايل
مجموعة العيسى

الجودة.. طريق التمّيـز

 يقول التاريخ اإن من اأوائل من 

حاول الطريان، تفكريًا وعماًل، 

هو عبا�ض بن فرنا�ض، العربي 

ال�صهري، الذي مات بعد اأن حّلق 

لفرتة ب�صيطة يف اجلو، م�صتخدمًا 

جناحني من الري�ض يف يديه. 
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أخبار - السوق

»تداول« و»رسل لالستثمار« 
توقعان اتفاقية تطوير 

المؤشرات المالية
املالية  املوؤ�صرات  تطوير  اتفاقية  لال�صتثمار«  »ر�صل  �صركة  وقعت 

مت  التفاقية  هذه  ومبوجب  »ت��داول«  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  مع 

تتكون  بها  مالية خا�صة  موؤ�صرات  بتطوير  لتقوم  ر�صل  ل�صركة  الرتخي�ض 

بتقدميها  »ت���داول«  تقوم   التي  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  معلومات  من 

خرى.  ع�صاء ال�صوق ومزودي املعلومات وال�صركات املتخ�ص�صة الأ لأ

وعرب عبداهلل ال�صويلمي املدير التنفيذي ل� »تداول« عن �صعادته بقيام 

بتطوير موؤ�صرات مالية مبنية على  التفاقية،  �صركة ر�صل من خالل هذه 

معلومات ال�صوق املالية ال�صعودية، م�صرًيا اإىل اأن هذه اخلدمة التي ت�صتفيد 

تقدمها  التي  اخلدمات  �صمن  تندرج  التفاقية  هذه  مبوجب  ر�صل  منها 

خرى  ع�صاء ال�صوق ومزودي املعلومات وال�صركات املتخ�ص�صة الأ »تداول« لأ

لال�صتفادة من معلومات ال�صوق لتطوير موؤ�صرات مالية. 

هذا  خالل  »من  ر�صل،  ل�صركة  املنتدب  الع�صو  بندي،  جي  رون  وقال 

ال�صتثمار احلقيقية  اأدوات  تقدمي  قادرين على  �صنكون  تداول  التفاق مع 

�صهم ال�صعودية. اإننا �صعداء جًدا  التي تعك�ض املو�صوعية التي تغطي �صوق الأ

ن لدينا القدرة على ال�صتفادة من تغطية تداول الوا�صعة يف هذه ال�صوق  لأ

الهامة، ونتطلع اإىل تعاون م�صتمر معهم«.

350 ألف ريال غرامات مـالية على مخالفي أنظمة »تداول«
فر�صت هيئ�ة ال�صوق املالية عدة غرامات مالية على خمالفني يف ال�صوق 

ال�صعودي لعدم تقيدهم باللوائح املنظمة لعمل ال�صوق كالتايل:

ملخالفتها  التعاوين،  للتاأمني  ال�صقر  �صركة  على  مالية  50.000 غرامة 

الفقرة )اأ( من املادة )45( من نظام ال�صوق املالية والفقرة )د( من املادة 

دراج، اإذ مل تقم بالإعالن عن قوائمها املالية  )26( من قواعد الت�صجيل والإ

التي  النظامية  الفرتة  خالل  2010/06/30م،  يف  املنتهية  للفرتة  ولية  الأ

اأعلنتها لحًقا بتاريخ 2010/10/17م. 

الفقرة  ملخالفتها  للتنمية،  ال�صرقية  �صركة  على  مالية  غرامة   50.000

املالية واملادة اخلام�صة  ال�صوق  ربعني من نظام  ال�صاد�صة والأ املادة  )اأ( من 

عن  واجلمهور  الهيئة  تبلغ  مل  اإذ  دراج،  والإ الت�صجيل  قواعد  من  والع�صرين 

التغيري احلا�صل يف اإدارتها العليا بتاريخ 2009/06/07م. 

50.000 غرامة مالية على بنك اجلزيرة، ملخالفته املادة اخلام�صة من 

يف  للمتاجرة  القوافل  �صندوق  ب��اإدارة  لقيامه  املالية،  وراق  الأ اأعمال  لئحة 

�صواق املالية دون اأن يكون �صخ�صًا مرخ�صًا له  الب�صائع ب�صركة اجلزيرة لالأ

من الهيئة. 

التعاوين،  للتاأمني  اخلليج  احت��اد  �صركة  على  مالية  غرامة   50.000

ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة )45( من نظام ال�صوق املالية والفقرة )د( 

عن  بالإعالن  تقم  مل  اإذ  دراج،  والإ الت�صجيل  قواعد  من   )26( امل��ادة  من 

الفرتة  خالل  2010/06/30م،  يف  املنتهية  للفرتة  ولية  الأ املالية  نتائجها 

النظامية التي اأعلن عنها لحقًا بتاريخ 2010/10/20م. 

التعاوين  للتاأمني  ال�صعودية  اإي��اك  �صركة  على  مالية  غرامة   50.000

املالية  ال�صوق  نظام  من   )45( املادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  )�صالمة(، 

تقم  مل  اإذ  دراج،  والإ الت�صجيل  قواعد  من   )26( امل��ادة  من  )د(  والفقرة 

2010/06/30م،  يف  املنتهية  للفرتة  ولية  الأ املالية  نتائجها  عن  بالإعالن 

خالل الفرتة النظامية التي اأعلن عنها لحًقا بتاريخ 2010/10/03م. 

50.000 غرامة مالية على ال�صركة العربية ال�صعودية للتاأمني التعاوين 

تقم  اإذ مل  دراج،  والإ الت�صجيل  املادة )25( من قواعد  )�صايكو(، ملخالفتها 

اإل  العليا فور حدوثها  اإدارتها  ت�صكيل  الذي مت يف  التغيري  الهيئة عن  باإبالغ 

بتاريخ 2010/08/29م. 

50.000 غرامة مالية على �صركة مناء للكيماويات، ملخالفتها تعليمات 

املالية  النتائج  اإع��الن  �صمن  توافرها  املطلوب  ف�صاح  بالإ املتعلقة  الهيئة 

املنتهية  للفرتة  ولية  الأ املالية  نتائجها  تف�صح �صمن  وال�صنوية،اإذ مل  ولية  الأ

احل�صابات  مراجع  تقرير  يف  ال��وارد  النتباه  لفت  عن  2010/06/30م  يف 

ن�صاء والتطوير. اخلارجي حول التكاليف املتعلقة بامل�صاريع حتت الإ

تحـديد فترة حـظر 
تعامـالت أعضـاء مجالس 
اإلدارات وكبـار التنفيذيين

اأعلنت هيئة ال�صوق املالية اأن فرتات حظر تعامالت اأع�صاء جمال�ض 

دارات وكبار التنفيذيني بناء على ما ورد يف املادة) 33 ( من قواعد  الإ

تي:  دراج هي كالآ الت�صجيل والإ

2010/12/31م  يف  ال�صنوية  املالية  فرتتها  تنتهي  التي  • ال�صركات 
بتاريخ  وتنتهي  2010/12/04م  ت��اري��خ  م��ن  احلظر  ف��رتة  ت��ب��داأ 

للنتائج  النهائي  الإعالن  اأو  ال�صنوية  للنتائج  املبدئي  الإعالن  ن�صر 

ال�صنوية لل�صركة. 

2010/12/31م  يف  ولية  الأ املالية  فرتتها  تنتهي  التي  ال�صركات   •
ن�صر  بتاريخ  وتنتهي  2010/12/18م  تاريخ  تبداأ فرتة احلظر من 

ولية لل�صركة.  اإعالن النتائج املالية الأ

وتنتهي  املالية  �صنتها  يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�صركات   •
اأم  ت��ق��ومي  )ح�صب  1432/01/29ه�������  يف  ول��ي��ة  الأ املالية  فرتتها 

تاريخ  من  احلظر  ف��رتة  تبداأ  2011/01/04م  امل��واف��ق  ال��ق��رى( 

ن�صر  بتاريخ  وتنتهي  م   2010/12/22 املوافق  1432/01/16ه���� 

ولية لل�صركة. اإعالن بالنتائج املالية الأ
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تعديل قائمة أعمال »إثراء المالية«
و»نومورا العربية السعودية«

تقدمت �صركة اإثراء املالية اإىل هيئة 

ال�صوق املالية بطلب املوافقة على تعديل 

لها ممار�صتها  املرخ�ض  عمال  الأ قائمة 

-216-2( رق��م  الهيئة  جمل�ض  ب��ق��رار 

2006( وتاريخ 1427/11/11ه� املوافق 

ن�صاط  ب��اإل��غ��اء  وذل���ك  2006/2/12م 

التعامل ب�صفة وكيل. 

ال�����ص��وق املالية  ن��ظ��ام  وب��ن��اًء ع��ل��ى 

ال�صادر باملر�ص�وم امللكي رقم )م/30( 

�صخا�ض  وتاريخ 1424/6/2ه�، ولئحة الأ

املرخ�ض لهم ال�صادرة عن جمل�ض الهي�ئة 

وتاريخ   )2005-83-1( رق��م  بالقرار 

1426/5/21ه� املوافق 2005/6/28م، 

اأ�صدر جمل�ض الهيئة يف 1431/12/1ه� 

باملوافقة  ق��راره  2010/11/7م  املوافق 

املرخ�ض  ع��م��ال  الأ قائمة  تعديل  على 

باإلغاء  ممار�صتها  املالية  اإث��راء  ل�صركة 

ن�صاط التعامل ب�صفة وكيل، لت�صبح بعد 

التعديل: التعامل ب�صفة اأ�صيل، والتعهد 

وتقدمي  والرتتيب،  دارة،  والإ بالتغطية، 

امل�صورة، واحلفظ. 

العربية  نومورا  �صركة  تقدمت  كما 

املوافقة  بطلب  الهيئة  اإىل  ال�صعودية 

عمال املرخ�ض لها  على تعديل قائمة الأ

رقم  الهيئة  جمل�ض  ب��ق��رار  ممار�صتها 

)2-18-2008( وتاريخ 1429/4/28ه� 

باإ�صافة  وذل��ك  2008/5/4م  امل��واف��ق 

 ن�������ص���اط ال���ت���ع���ام���ل ب�����ص��ف��ة اأ����ص���ي���ل. 

وب����ن����اًء ع��ل��ى ن���ظ���ام ال�������ص���وق امل��ال��ي��ة 

)م/  رق��م  امللكي  باملر�ص�وم  ال�����ص��ادر 

ولئحة  1424/6/2ه�������،  وت��اري��خ   )30

عن  ال�صادرة  لهم  املرخ�ض  �صخا�ض  الأ

-83-1( رق��م  بالقرار  الهي�ئة  جمل�ض 

املوافق  1426/5/21ه���  وتاريخ   )2005

الهيئة  جمل�ض  اأ�صدر  2005/6/28م، 

1431/12/1ه������ املوافق  ح���د  ال��ي��وم الأ

على  باملوافقة  ق���راره  2010/11/7م 

ل�صركة  املرخ�ض  عمال  الأ قائمة  تعديل 

ممار�صتها  ال�صعودية  العربية  ن��وم��ورا 

اأ�صيل،  ب�صفة  التعامل  ن�صاط  باإ�صافة 

ب�صفة  التعامل  التعديل:  بعد  لت�صبح 

با�صتثناء  وكيل  ب�صفة  والتعامل  اأ�صيل، 

دارة،  تنفيذ �صفقات هام�ض التغطية، والإ

والرتتيب، وتقدمي امل�صورة، واحلفظ.

 طرح صناديق استثمارية
لـ »شركة الخبير« و»مسقط 

المالية« و»الراجحي«
اخلبري  ل�صركة  موافقتها  عن  املالية  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 

املالية على طرح »�صندوق اخلبري لل�صيولة ح�صني« و»�صندوق 

�صهم اخلليجية«، كما وافقت ل�صركة م�صقط املالية  اخلبري لالأ

على طرح »�صندوق عمان الرائد«. 

املالية  الراجحي  ل�صركة  املالية  ال�صوق  وافقت هيئة  ا  اأي�صً

وت��وزي��ع  امل���ال  راأ����ض  لتنمية  ال��راج��ح��ي  »���ص��ن��دوق  على ط��رح 

اإفريقيا«  �صمال  و  و���ص��ط  الأ ال�صرق  منطقة  اأ�صهم  رباح–  الأ

ال�صركات  اأ�صهم  يف  ال�صتثمار  لفر�ض  الراجحي  و»�صندوق 

العقارية العاملية«.

إدانة مخالف لنظام السوق 
الـمالية ولوائحه التنفيذية

اأعلنت هيئة ال�صوق املالية عن �صدور قرار نهائي من جلنة الف�صل يف 

وراق املالية بتاريخ 1431/11/11ه� املوافق 2010/10/19م،  منازعات الأ

وذلك يف الدعوى املقامة من هيئة ال�صوق املالية على حممد بن عبد الرحمن 

بن عليان العليان، وقد انتهى منطوق القرار اإىل اإدانة املتهم مبخالفة املادة 

�صلوكيات  لئحة  من  و)3(   )2( واملادتني  املالية  ال�صوق  نظام  من   )49(

و�صركة  البالد،  وبنك  الراجحي،  م�صرف  اأ�صهم  تداوله  اأثناء  ال�صوق 

)�صابتكو(،  اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  وال�صركة  املعجل،  حممد  جمموعة 

وال�صركة ال�صعودية للنقل وال�صتثمار )مربد(، و�صركة الدري�ض للخدمات 

ال�صعودية  املتنقلة  الت�صالت  و�صركة  )الدري�ض(،  والنقليات  البرتولية 

2009/1/20م،  حتى  2008/9/1م  من  الفرتة  خالل  ال�صعودية(  )زين 

اإذ �صكلت هذه الت�صرفات واملمار�صات تالعًبا واحتياًل واأوجدت انطباًعا 

به وذلك  العقوبات  اإيقاع عدد من  القرار  م�صلاًل وغري �صحيح، وت�صمن 

تي:  على التف�صيل الآ

1- اإلزامه دفع املكا�صب املحققة على حمفظته ال�صتثمارية نتيجة املخالفات 

املذكورة اإىل ح�صاب الهيئة، والبالغة )737،175.35( �صبع مئة و�صبعة 

وثالثني األفًا ومئة وخم�صة و�صبعني رياًل وخم�صًا وثالثني هللة. 

2- فر�ض غرامة مالية عليه قدرها )140.000( مئة واأربعون األف ريال 

عن هذه املخالفات. 

3- منعه من تداول اأ�صهم ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية �صراًء مدة �صنتني. 

4- منعه من مزاولة الو�صاطة واإدارة املحافظ والعمل كم�صت�صار ا�صتثمار 

مدة �صنتني. 

5- منعه من العمل يف ال�صركات التي ُتتداول اأ�صهمها يف ال�صوق املالية مدة �صنتني.
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أخبار - الشركات

»أميانتيت« تغلق نشاطاتها في البحرين
اأميانتيت العربية ال�صعودية  قالت �صركة 

اإنه اإحلاًقا ملا اأعلنته عن اإن�صاء بع�ض امل�صاريع 

نتاج  ال�صناعية يف مملكة البحرين، وذلك لإ

اليبوك�صي  واأن��اب��ي��ب  ف��ي��ربغ��ال���ض  اأن��اب��ي��ب 

ال��الزم��ة  اخل���ام  وامل���واد  الدكتايل  واأن��اب��ي��ب 

اخلدمات  وتقدمي  نابيب)الراتنجات(،  لالأ

اأعلنت  نابيب،  الهند�صية املتعلقة ب�صناعة الأ

جميع  وق��ف  ق��ررت  اأن��ه��ا  م��وؤخ��ًرا  اأميانتيت 

 .2010/11/15 من  اعتباًرا  ن�صطة  الأ تلك 

الركود  اإىل  وراء هذه اخلطوة  ال�صبب  ويعود 

تدين  اإىل  اأدى  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��ادي 

الطلب على املنتجات املذكورة. 

اأية  ال�صركة مل تتخذ  اأن  اجلدير بالذكر 

لها  يكون  جوهرية  ب�صورة  عملية  خطوات 

فقد  ال�صركة،  على  �صلبية  مالية  نتائج  اأي��ة 

نية حال  قامت ال�صركة بت�صديد امل�صاريف الآ

ا�صتحقاقها، مثل رواتب العاملني، واإيجارات 

املكاتب، وتكاليف ت�صاميم.

أطلقت مشاريعها يف السودان:
الراجحي الدولية لالستثمار تتطلع إلى العالمية

بعد مبادرة خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل لال�صتثمار 

الزراعي ال�صعودي يف اخلارج، التي تهدف اإىل امل�صاهمة يف حتقيق 

من الغذائي الوطني والعاملي وبناء �صراكات تكاملية مع عدد من  الأ

الدول يف خمتلف اأنحاء العامل، بداأت جمموعة �صليمان بن عبدالعزيز 

بال�صتثمار  العاملية  اإىل  املحلية  من  النتقال  ال�صتثمارية  الراجحي 

احلالية  العوملة  معطيات  تطرحها  التي  الفر�ض  لقتنا�ض  الزراعي 

واملرتقبة لتاأ�صي�ض وتطوير ا�صتثمارات ذات ُبعد ا�صرتاتيجي. 

وحتمل املبادرة الزراعية ُبعًدا اإن�صانًيا؛ كونها تهدف اإىل زيادة 

ن جزًءا  �صا�صية، ولأ اإنتاج الغذاء يف العامل، خا�صة من ال�صلع الغذائية الأ

�ض للدول امل�صيفة؛ ما ي�صهم يف حتقيق اأمنها  نتاج �صوف ُيخ�صَّ من الإ

 الغذائي، وكان ال�صتثمار الزراعي يف ال�صودان �صمن اأولويات املبادرة. 

وتتميز مدينة بربر يف ولية نهر النيل �صمال ال�صودان بالبيئة املنا�صبة 

�صليمان  ال�صيخ  ع��م��ال  الأ رج��ل  ق��رار  ع��زز  ما  الزراعية؛  للم�صاريع 

الراجحي رئي�ض �صركة الراجحي الدولية لال�صتثمار باإقامة م�صروع 

الكفاءة الزراعية على م�صاحة قدرها 100 األف فدان لال�صتثمار يف 

جمال زراعة واإنتاج احلبوب. 

من  ف��دان  مليون   200 نحو  الزراعية  را���ص��ي  الأ م�صاحة  وتبلغ 

تبلغ  والغابات  الطبيعية  ر���ض  والأ لل�صودان،  الكلية  امل�صاحة  اإجمايل 

لرجال  تناف�صية  امليز  وتعترب هذه  فدان،  مليون   279 نحو  م�صاحتها 

الزراعي  ب�صقيه  الزراعي  املجال  يف  لال�صتثمار  ال�صعوديني  عمال  الأ

واحليواين. 

وبداأ م�صروع ال�صودان ب�)50( األف فدان على ُبعد 5 كيلومرتات 

عن نهر النيل �صرًقا، ويهدف امل�صروع اإىل اإنتاج الذرة الرفيعة، والذرة 

عالف اخل�صراء. وبداأ امل�صروع يف  ال�صفراء، والقمح، وال�صعري، والأ

ع اإجناز امل�صروع بتاريخ 2012، ومت  التجهيز يف عام 2007، ويتوقَّ

ت�صنيف 35% اإىل 40% من اإجمايل اأر�ض امل�صروع على اأنها من 

اأرا�صي الفئة )اأ(، و30% على اأنها من اأرا�صي الفئة )ب(، 

والباقي من الفئة )ج( لال�صتغالل الزراعي.

وتعترب زيارة وزير الزراعة الدكتور بلغنيم من الزيارات 

املهمة للم�صروع؛ حيث اأبدى اإعجابه مبا حتقق يف امل�صروع من اإجناز، وقال اإن ما حتققه �صركة 

خرى هو ما ت�صبو  الراجحي الدولية لال�صتثمار يف م�صاريعها الزراعية يف ال�صودان ويف الدول الأ

اإليه مبادرة خادم احلرمني ال�صريفني. 

وثّمن الدكتور حممد بن �صليمان الراجحي رئي�ض جمل�ض اإدارة الراجحي الدولية لال�صتثمار 

لوزير الزراعة جهوده الداعمة لال�صتثمارات الزراعية داخل اململكة وخارجها، واأ�صاد بزيارته 

ال�صودانية  احلكومة  وتعاون  ال�صعودية  احلكومة  من  الكامل  الدعم  ب��اأن  م�صرًحا  و�صكره، 

وم�صاعدتها يف تذليل ال�صعوبات هما ما اأو�صال اإىل هذا الواقع الذي ت�صاهدونه اليوم. 

�صليمان  بن  الدكتور خالد  لال�صتثمار  الدولية  الراجحي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  واأكد 

و�صط وحمط اأنظار امل�صتثمرين يف القطاع الزراعي،  املالحي اأن ال�صودان �صلة غذاء ال�صرق الأ

واأنه حقق يف الدرا�صات امل�صحية التي متت نتائج مميزة يف جمال تطوير امل�صاريع الزراعية 

على  وا�صتثماراتها  اأن�صطتها  لتو�صيع  تتطلع  املجموعة  اأن  واأ�صاف  الزراعي،  نتاج  الإ وتطوير 

قليمي والعاملي. امل�صتوى املحلي والإ

وزير الزراعة ال�صعودي ي�صري اإىل نهر النيل وبجانبه وزير ال�صدود ال�صوداين و د. الراجحي و د. املالحي.
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»ساب« ينهي إصدار 
السندات الدولية

اأنهى البنك ال�صعودي الربيطاين »�صاب« 

متو�صطة  عاملية  �صندات  اإ���ص��دار  بنجاح 

 600 5 �صنوات بقيمة  باليورو مدتها  جل  الأ

مليون دولر اأمريكي، وهي �صندات رئي�صية 

قدره  ف��رق  وج��ود  مع  الدفع  باأولوية  تتمتع 

170 نقطة فوق معدل فائدة عقود املبادلة 

وبعائد �صنوي ثابت مقداره 3% �صنوًيا يدفع 

كل �صتة اأ�صهر. 

�صمن  ال�صندات  ه��ذه  اإ���ص��دار  ت��ي  وي��اأ

اليورو  �صندات  اإ�صدار  ل�صاب  يتيح  برنامج 

دولر  مليار   1.6 مببلغ  ج���ل  الأ متو�صطة 

�صدار بنجاح كبري حيث  اأمريكي، وحظي الإ

متت تغطيته باأكرث من املبالغ املتوقعة، ومت 

 »A« درجة  عند  امل�صنفة  ال�صندات  اإدراج 

وراق املالية. م�صتقر، يف �صوق لندن لالأ

»جازان للتنمية« 
تستلم قرًضا 
من صندوق 

التنمية الزراعية

وحدات حصاد »نماء« 
تعمل بطاقة تشغيلية 

مقدارها %70
اأعلنت �صركة مناء للكيماويات عن اأن وحدات 

بداأت  قد  كانت  والتي  املرتابطة  ح�صاد  م�صانع 

2008م  وىل وحداتها يف عام  الت�صغيل التجريبي لأ

ال�صهري  معدلها  بلغ  ت�صغيلية  بطاقة  حالًيا  تعمل 

70% لوحدة البكلوروهيدرين، 80% لوحدة قلويات 

الكلور، و40% لوحدة كلوريد الكال�صيوم.

اأن  �صابًقا  املعد  الت�صغيلي  الربنامج  وح�صب 

بنهاية  النتاجية  طاقتها  بكامل  امل�صانع  تعمل 

ويل  الأ الت�صغيل  وبعد  العام.  الثالث من هذا  الربع 

اإىل  احلاجة  تبني  نتاجية  الإ للطاقات  التدريجي 

جهزة واملعدات  اإجراء بع�ض التعديالت على بع�ض الأ

الطويل  املدى  على  نتاج  الإ و�صالمة  كفاءة  ل�صمان 

والتي مت تاأمينها بالفعل. وتتوقع ال�صركة ت�صغيل كل 

الكلور  وقلويات  البكلوروهيدرين  اإنتاج  وحدة  من 

بكامل طاقتها الت�صميمية قبل نهاية هذا العام، يف 

بكامل  الكال�صيوم  كلوريد  وحدة  ت�صغيل  تتوقع  حني 

نتاجية بنهاية مار�ض 2011م. طاقتها الإ

»العقارية« تشتري أرًضا
في شمال مدينة الرياض

للتنمية  ج����ازان  ���ص��رك��ة  ق��ال��ت 

ال�صادر  ع��الن  الإ اإىل  �صارة  بالإ اإنه 

 2010/7/10 بتاريخ  ت��داول  مبوقع 

التنمية  �صندوق  مبوافقة  واخلا�ض 

قدرة  قر�ض  تقدمي  على  الزراعية 

واحد وع�صرون مليون ريال م�صاهمة 

م��ن��ه يف مت���وي���ل م�����ص��روع م��زرع��ة 

الربيان رقم )2( التابع لل�صركة فقد 

مت اإنهاء اإجراءات القر�ض وا�صتالم 

ال�����ص��ي��ك، و���ص��وف ي��ت��م اإي���داع���ه يف 

ح�صاب ال�صركة.

اأبرمت ال�صركة العقارية ال�صعودية بتاريخ 1431/12/04ه� املوافق 2010/11/10م �صفقة 

�صراء اأر�ض مبدينة الريا�ض بحي العقيق اجلنوبي تبلغ م�صاحتها )25.500( خم�صة وع�صرين 

مليوًنا  وثمانون  ثالثة   )83.640.000( مقدارها  اإجمالية  بقيمة  مربع  مرت  وخم�صمائة  األًفا 

و�صتمائة واأربعون األف ريال، وتعد ال�صفقة اإ�صافة ملحفظة اأرا�صي ال�صركة.
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أخبار - عربية

»قطر للبترول« تعتزم إغالق 
جزء  من وحدة إنتاج حقل دخان
للبرتول  قطر  �صركة  اإن  الكواري  نا�صر  دخ��ان  حقل  اإنتاج  مدير  قال 

خري من  الربع الأ اإنتاج النفط يف احلقل يف  اإغالق جزء من وحدة  تعتزم 

عام 2011 ملدة ثالثة اأ�صابيع.

النفط«،  اإنتاج  من  يومًيا  برميل  األف   120 »�صيتوقف  الكواري:  وقال 

نتاج �صتغلق لل�صيانة«. م�صيًفا »اأن من�صاآت الإ

قطر  ل�صركة  بالكامل  اململوك  دخان  حقل  من  نتاج  الإ اإجمايل  ويبلغ 

للبرتول 250 األف برميل يومًيا.

تعزيز اإلنتاج في حقل نفط الزبير بالعراق
عبدالكرمي  العراقي  النفط  وزير  نائب  قال 

ا�صتطاع  ك��ي��ف  ت��در���ض  ال������وزارة  اإن  ال��ل��ع��ي��ب��ي 

يطالية  الإ اإي��ن��ي  جمموعة  ت��ق��وده  كون�صورتيوم 

من  اأك��رث  الزبري  نفط  حقل  من  ن��ت��اج  الإ تعزيز 

ع�صرة باملائة.

زي��ادة،  هناك  الزبري  حلقل  بالن�صبة  وق��ال 

بعد  ر�صمًيا  الزيادة  �صتعلن  ال��وزارة  اأن  م�صيًفا 

درا�صتها واختبارها.

الذي  العمالق  الرميلة  حقل  اأن  اإىل  ي�صار 

 17 بنحو  اخل��ام  النفط  من  احتياطياته  تقدر 

مليار برميل هو العمود الفقري ل�صناعة النفط 

احلايل  نتاج  الإ ن�صف  حوايل  وي�صخ  العراقية، 

للبالد والذي يبلغ 2.5 مليون برميل يومًيا.

و���ص��ي.اإن.ب��ي. الربيطانية  ب��ي.ب��ي  ووق��ع��ت 

�صي ال�صينية عقًدا مدته 20 عاًما لتطوير حقل 

الرميلة، ومن املتوقع اأن يرتفع اإنتاجه اإىل 2.85 

�صنوات،  �صت  غ�صون  يف  يومًيا  برميل  مليون 

عند  اأ�صا�صي  اإنتاج  م�صتوى  على  بي.بي  واتفقت 

م�صئولني  بح�صب  يومًيا  برميل  مليون   1.066

عراقيني.

مجموعة بن الدن 
تفوز بعقدي 

تطوير مطار الملك 
عبدالعزيز بجدة

ال�صناعية  لدن  ب��ن  جم��م��وع��ة  ف���ازت 

مليار   27 تتجاوز  بقيمة  بعقدين  ال�صعودية 

ريال لتجديد مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

حمر.  يف مدينة جدة على �صاحل البحر الأ

املرحلة  ميثالن  اللذين  العقدين  ووق��ع 

وىل من م�صروع املطار �صاحب ال�صمو امللكي  الأ

العهد  ويل  العزيز  عبد  ب��ن  �صلطان  م���ري  الأ

وزير الدفاع رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة العامة 

13-11-2010، يف  للطريان املدين ، ال�صبت 

مقر اإقامة �صموه مبدينة اأغادير.

وبلغت القيمة املعلنة للعقدين التي فازت 

مليارًا   27 ال�صعودية  لدن  بن  جمموعة  بهما 

و111 م��ل��ي��ون ري���ال م��ن خ���الل دع���وة ع��دة 

م�صروع  على  تناف�صت  متخ�ص�صة  �صركات 

تطوير املطار، وتبلغ مدة التنفيذ 36 �صهًرا.

وكانت هيئة الطريان املدين باململكة قد 

 اأعلنت يف مار�ض املا�صي اأن حركة الركاب يف

راكب  مليون   30 بلغت  ال�صعودية  امل��ط��ارات 

مليوًنا   60 اإىل  ت�صل  اأن  املتوقع  ومن  �صنوًيا 

خالل 10 �صنوات.
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أبوظبي للموانئ تستثمر 7.2 مليارات دوالر
في منطقة صناعية

ت�صاندها  التي  للموانئ  اأبوظبي  �صركة  اإن  حكوميون  م�صئولون  قال 

منطقة  من  وىل  الأ املرحلة  يف  دولر  مليارات   7.2 �صت�صتثمر  احلكومة 

الناجت  يف  ت�صاهم  التي  لل�صركات  كاملة  اأجنبية  ملكية  �صتتيح  �صناعية 

مارة. جمايل لالإ املحلي الإ

ميناء  ودبي  اأبوظبي  بني  تقام  التي  ال�صناعية  خليفة  منطقة  و�صت�صمل 

املرحلة  به  لتنتهي   2012 من  خ��ري  الأ الربع  بحلول  اخلدمة  �صيدخل  بحرًيا 

وىل من امل�صروع. الأ

جنبية �صريك حملي لكي تبداأ ن�صاًطا  ويتعني حالًيا اأن يكون لل�صركات الأ

مارات العربية املتحدة. يف الإ

ب�صركة  ال�صناعية  للمناطق  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �صاملني  واأبلغ خالد 

امللكية  من  مزيًجا  �صيكون  الت�صغيل  منط  اأن  ال�صحفيني  للموانئ  اأبوظبي 

همية  الأ على  �صريتكز  م��ا  وه��و  امل�صرتكة،  وامل�صاريع  ج��ان��ب  ل��الأ الكاملة 

بوظبي. ال�صرتاتيجية بالن�صبة للناجت املحلي الإجمايل لأ

املنطقة  �صتمول  اأبوظبي  حكومة  اإن  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  وق��ال 

الرئي�صي واجلهة  املطور  للموانئ هي  واأبوظبي  بالكامل،  وامليناء  ال�صناعية 

املنظمة لعمل املوانئ واملناطق ال�صناعية.

مليارات  م���ارات  الإ دول��ة  وعا�صمة  بالنفط  الغنية  اأبوظبي  وت�صتثمر 

لتنويع  والعقارات  التحتية  والبنية  وال�صياحة  ال�صناعة  يف  ال���دولرات 

موارد اقت�صادها بدل من العتماد على �صادرات اخلام.

وقال �صاملني اإنه من املتوقع اأن ت�صاهم منطقة خليفة ال�صناعية بنحو 

بوظبي بحلول عام 2030  15 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي لأ

م�صيًفا اأنه �صيجري ت�صدير حوايل 60 اإىل 80 باملائة من اإنتاج املنطقة.

اإن  للموانئ  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  دوج��ال���ض  ت��وين  وق��ال 

»نخيل العقارية« تستأنف العمل 
في مشروعات إسكان فاخرة

ا�صتاأنفت  اإنها  بالديون  املثقلة  ماراتية  الإ العقارية  نخيل  �صركة  قالت 

اأعمال الت�صييد يف م�صروعي اإ�صكان فاخرين يف دبي، وتعترب نخيل الذراع 

العقارية ملجموعة دبي العاملية التي تاأتي م�صكلة اإعادة هيكلة ديونها يف قلب 

متاعب دبي القت�صادية.

ت�صررت  قد  طفرة  يوًما  �صهدت  التي  مارة  بالإ العقارات  �صوق  وكانت 

زمة املالية اإذ انهارت اأ�صعار العقارات نحو 60 يف املائة واألغيت اأو  ب�صدة بالأ

تاأجلت م�صروعات مبليارات الدولرات.

فيال   523 ي�صمل  ق�صم  العمل يف  عاودت  نخيل  اإن  �صحفي  بيان  وقال 

يتم  اأن  على  ن�صاءات  لالإ ارابتك  �صركة  مع  الفرجان  يف  فاخرة  ومنازل 

ول من 2012. الت�صليم يف الربع الأ

»تام أويل« الليبية تغلق 
مصفاة كريمونا في إيطاليا
م�صفاة  �صتغلق  اإنها  اأوي��ل  ت��ام  الليبية  الطاقة  �صركة  قالت 

تبلغ طاقتها 90 األف برميل يومًيا يف كرميونا يف اإيطاليا وحتولها 

تدريجًيا اإىل م�صتودع بنهاية عام 2011 م.

امل�صفاة،  اإغالق  تعتزم  ملاذا  لها  بيان  يف  اأويل  تام  تذكر  ومل 

لكن حمللني وم�صغلني يف قطاع التكرير يقولون اإن �صركات التكرير 

ب�صبب  القطاع  هذا  بركود  تاأثرا  ك��رث  الأ هي  واملتو�صطة  ال�صغرية 

زمة القت�صادية و�صعف الطلب. الأ

نتاج  ويف وقت �صابق من هذا العام ا�صطرت تام اأويل لتعليق الإ

اإن  ال�صركة  وقالت  الزائد،  املخزون  لتقلي�ض  كرميونا  م�صفاة  يف 

اإىل  بانتظام  �صي�صتمر  النفطية  املنتجات  وتوزيع  بيع  يف  ن�صاطها 

جانب اأن�صطتها يف حماية البيئة واإدارة ال�صالمة.

ال�صناعات ال�صرتاتيجية التي من املرجح اأن تكون جزًءا من املنطقة هي تلك 

لومنيوم وال�صلب والبرت وكيماويات والغذاء والدواء  اخلا�صة بقطاعات مثل الأ

وغريها، وقال اإن املرحلة الثانية من املنطقة ال�صناعية �صتبداأ يف 2013.
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أخبار - عالمية

بريطانيا: لن نكون 
جزًءا من آلية دائمة 

لمساعدة أيرلندا

قال وزير املالية الربيطاين جورج اأوزبورن اإن بريطانيا تعتزم 

زمتها  تقدمي قر�ض ثنائي اإىل اأيرلندا مل�صاعدتها على الت�صدي لأ

املالية، ولكنها ل تريد اأن تكون جزًءا من اآلية اإنقاذ دائمة للدولة 

الع�صو يف منطقة اليورو.

ذاع����ة  الإ لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة   4 رادي����و  ملحطة  اأوزب������ورن  وق���ال 

و�صوح  بكل  نكون  اأن  به  تعهدنا  »ما  )بي.بي.�صي(  الربيطانية 

اإنقاذ  برنامج  يف  ال��دويل  النقد  �صندوق  يف  كم�صاهمني  �صركاء 

دويل لقت�صاد اأيرلندا«.

مع  يتما�صى  مبا  ثنائي  قر�ض  بدرا�صة  ا  اأي�صً »التزمنا  وتابع 

اأقرب  اأيرلندا  لكن  اليورو..  منطقة  اأع�صاء يف  ل�صنا  اأننا  حقيقة 

جرياننا اقت�صاديا«.

بنحو  �صت�صهم  بريطانيا  اأن  اأف��اد  تقرير  عن  اأوزب��ورن  و�صئل 

�صبعة مليارات جنيه اإ�صرتليني فاأجاب »يف حدود ذلك )الرقم(، 

املبلغ باملليارات ولي�ض بع�صرات املليارات، لكن تفا�صيل الربنامج 

اليورو  منطقة  م�صاهمة  بل  بريطانيا  م�صاهمة  فقط  ولي�ض  ككل 

لدينا  و�صيكون  حديثنا  اأثناء  اإع��داده��ا  يجري  النقد  و�صندوق 

التفا�صيل بحلول نهاية ال�صهر«.

وقال اإنه ل ينبغي على بريطانيا اأن تقدم املزيد من امل�صاعدات 

ي دولة اأخرى يف منطقة اليورو تواجه م�صاكل. يرلندا اأو لأ لأ

نوؤكد  نقاذ الدائمة.. دعونا  ليات الإ وتابع »لكن حني ننظر لآ

ننا ل�صنا اأع�صاء يف اليورو«. اأن بريطانيا لي�صت جزًءا منها لأ

إيرباص: حادث إيه380 قد 
يؤثر على تسليم طائرات 

جديدة في 2011
حذرت �صركة اإيربا�ض من اأن التحقيقات يف حادث احرتاق حمرك اإحدى 

�صرتالية )كانتا�ض( قد  طائراتها من طراز اإيه-380 التابعة للخطوط اجلوية الأ

على  ال�صركة  تركز  فيما   2011 يف  الطائرة  من  جديدة  �صحنات  ت�صليم  ترجئ 

�صطول احلايل. �صيانة الأ

ولوية  يربا�ض توم اندرز »يف مثل هذه املواقف تكون الأ وقال املدير التنفيذي لإ

ولوية هي ا�صتمرار الت�صع وثالثني طائرة يف التحليق اأو عودتها  بالطبع للعميل والأ

للطريان باأ�صرع وقت ممكن، ول اأ�صتبعد بع�ض التاأثري على جدول الت�صليم«.

»اكسون موبيل« تؤكد تعرض 
منصة نفط في نيجيريا لهجوم

يف  اأو�صو  البحرية  من�صتها  اأن  مريكية  الأ النفطية  موبيل  اك�صون  �صركة  اأك��دت 

نيجرييا تعر�صت لهجوم يف 14 نوفمرب مما ت�صبب يف توقف اإنتاج 45 األف برميل يومًيا 

من املكثفات والغاز الطبيعي، واأ�صافت اأنها فقدت اأثر ثمانية اأ�صخا�ض بعد الهجوم.

وقالت ال�صركة يف بيان اأن م�صلحني هاجموا املن�صة يف 14 نوفمري، واأنها اأوقفت 

املن�صاأة  يف  واملكثفات  الطبيعي  الغاز  �صوائل  من  يومًيا  برميل  األف   45 نحو  اإنتاج 

كاإجراء احرتازي.
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جنرال موتورز تزيد حجم األسهم الممتازة وترفع النطاق السعري
مريكية ل�صناعة  زادت �صركة جÔال موتورز الأ

للتحويل  اأ�صهم ممتازة قابلة  ال�صيارات حجم طرح 

امليزانية  يدعم  مما  دولر  مليار  عادية  اأ�صهم  اإىل 

مريكية  الأ احلكومة  حماولة  مع  لل�صركة  العمومية 

تغطية ا�صتثمارها املثري للجدل.

وقالت ال�صركة اإن احلجم اجلديد للطرح �صيبلغ 

اأربعة مليارات دولر ويتكون من 80 مليون �صهم.

اأمريكية  �صركة  اأكرب  موتورز  جÔال  واأكدت 

النطاق  �صرتفع  اأنها  ا  اأي�صً ال�صيارات  ل�صناعة 

 32 بني  ما  اإىل  ويل  الأ العام  لطرحها  ال�صعري 

و29   26 بني  �صابق  نطاق  من  لل�صهم  دولًرا  و33 

لل�صهم. دولًرا 

الصين تتلقى طلبيات شراء 100 
وحدة من أولى طائراتها المدنية

ل�صراء  طلبية  عن  ال�صني  اأعلنت 

100 طائرة من اأوىل طائراتها التجارية 

ط��م��وح��ات��ه��ا  ���ص��م��ن  اأوىل  خ��ط��وة  يف 

ملناف�صة اإيربا�ض وبوينج على ح�صة من 

 1.7 حجمها  يبلغ  التي  العاملية  ال�صوق 

تريليون دولر.

التجارية  وك�صفت �صركة الطائرات 

للدولة  اململوكة  )ك��وم��اك(  ال�صينية 

النقاب عن هذه الطلبيات خالل اأ�صخم 

ان��ع��دام  بعد  ال��ب��الد  يف  ج��وي  معر�ض 

اأعقبا  ال��ل��ذي��ن  ال��ع��ام��ني  يف  الطلبيات 

 919 �صي  الطائرة  ت�صميمات  اإط��الق 

التي حتتوي على 150 مقعًدا.

وقالت كوماك اإن الطلبيات اأتت من 

ما  �صركات ط��ريان �صينية -وه��و  اأرب��ع 

مل يكن مفاجًئا نظًرا لت�صجيع احلكومة 

التاأجري  ذراع  ع��ن  ف�صاًل  للم�صروع- 

اإليكرتيك  ج��Ôال  ل�صركة  التابعة 

التي �صتورد حمركات الطائرة �صي 

919 مع �صركة �صافران الفرن�صية.

اأول مرة يتقدم م�صرتون  وهذه 

بطلبيات ل�صراء الطائرة التي تتوقع 

ال��ع��ام  يف  ت�صنيعها  ب���دء  ك��وم��اك 

يف  لها  رح��ل��ة  اأول  وت�صيري  املقبل 

2014 وت�صليم اأول طلبية يف 2016.

رئي�ض  واي  كينج  ت�صانغ  وق��ال 

ب��ي��ان:  يف  ك��وم��اك  اإدارة  جمل�ض 

اأ�صا�ًصا  ير�صي  العمالء  توقيع 

�صوقًيا للطائرة �صي 919 الت« 

دخ��ل��ت ب�����ص��ال���ص��ة م��رح��ل��ة 

ومل  الهند�صي،  التطوير 

قيمة  امل�����ص��ئ��ول��ون  ي���ذك���ر 

كل  من  الطلبيات  تفا�صيل  اأو  ال�صفقة 

�صركة على حدة.

وت�صاوي �صفقة مماثلة من طائرات 

اإيربا�ض اأو بوينج حوايل �صبعة مليارات 

الطائرات  لكن  املعلنة  �صعار  بالأ دولر 

قل،  تباع عادة بخ�صم 20 باملائة على الأ

ال�صني  على  يتعني  اإن��ه  حمللون  وق��ال 

�صركات  جتتذب  لكي  جاهدة  تعمل  اأن 

جنبية. الطريان الأ

»جوجل« تدعو أمريكا 
للتعامل مع قيود اإلنترنت 

كتهديد تجاري

الت�صدي  على  الغربية  ال���دول  ج��وج��ل  �صركة  حثت 

للقيود التي تفر�صها ال�صني ودول اأخرى على التدفق احلر 

نرتنت باعتبارها تهديًدا للتجارة احلرة،  للمعلومات عرب الإ

امل�صالح  حلماية  جديدة  اتفاقات  ب�صاأن  التفاو�ض  وعلى 

مريكية التي تت�صرر من هذه املمار�صات. التجارية الأ

وقالت ال�صركة امل�صغلة ملحرك البحث ال�صهري يف تقرير 

ب�صاأن ال�صيا�صة ياأتي بعد نزاعها هذا العام مع ال�صني حول 

النطاق  وا�صعة  قيوًدا  تطبق  حكومة   40 من  »اأك��رث  الرقابة 

قبل ع�صر  العدد  اأمثال  اأي ع�صرة  نرتنت،  الإ على معلومات 

�صنوات فقط«.

جراءات تقيد التجارة بدون داع، واإذا  واأ�صافت »هذه الإ

تركت دون كبح فاإنها �صتزداد �صوًءا بالتاأكيد«.

نرتنت  وقالت جوجل اإنه يف حني يتوقع اأن تبلغ جتارة الإ

لف ال�صركات  العاملية تريليون دولر قريًبا فانه من املهم لآ

تقييد  اأو  بحجب  اأخ��رى  ودول  لل�صني  ي�صمح  األ  مريكية  الأ

املعلومات اإل يف ظروف ا�صتثنائية«.

التقرير  اإعداد  �صارك يف  وهو حمام  ويلر  ديفيد  وقال 

يف  التفكري  على  ال��دول  حتمل  اأن  تاأمل  جوجل  اإن  لرويرتز 

القت�صادية  النواحي  من  نرتنت  الإ على  احلكومية  القيود 

ن�صان. وكذلك النواحي املتعلقة بحقوق الإ
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 زيادة في اإلنفاق
ألجل المواطن 

والتنمية
عبدالحميد العمري

ع�صو جمعية القت�صاد ال�صعودية

للعام  املنصرم 2010م، وموازنتها  املالي  للعام  الدولة  إعللان ميزانية  الوطني  ككل عام مالي يترقب االقتصاد 
املالي القادم 2011م، ويحيط بهذا الترّقب من كاّفة األوساط االقتصادية واملالية محلًيا وعاملًيا شعور عام مشبع 
بالتفاؤل الكبير بأن تتمخض عن فائض مقابل العجز الطفيف االستثنائي خال العام املاضي، الذي وصل إلى 
نحو 86.6 مليار ريال )6.2 يف املئة من الناجت احمللي اإلجمالي(، مقابل فوائض قياسية حتققت للميزانية العاّمة 
طوال الستة أعوام التي سبقته )2003-2008( وصل رصيدها التراكمي لنحو 1.4 تريليون ريال، تعادل يف حجمها 
إمكانات مستحقة  السعودية  العاّمة  للمالية  أتاحت  الراهن،  الوقت  بأرقام  الوطني  اإلجمالية لاقتصاد  القيمة 
إلطفاء أجزاء كبيرة من الدين احلكومي املتراكم ألكثر من عقدين مضيا، إذ استخدم جزء من تلك الفوائض يف 
خفضه من نحو 685.2 مليار ريال )97.9 يف املئة من الناجت احمللي اإلجمالي( يف نهاية عام 2002م، إلى أن وصل ملا 
دون مستوى 225 مليار ريال )16.1 يف املئة من الناجت احمللي اإلجمالي(، مبعنى أن ما مت سداده من الدين احلكومي 
العام اجلللاري لنحو 209.7  أن يتناقص رصيده بنهاية  ريللال، ويقّدر  الفترة قد بلغ نحو 460.2 مليار  خللال تلك 

مليارات ريال )12.9 يف املئة من الناجت احمللي اإلجمالي(.

ميزانية الدولة 2010
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العاّمة  للمالية  القيا�صية  املالية  الفوائ�ض  تلك  اأتاحت  كما 

والتي  ���ص��م��ايل،  ال��راأ ن��ف��اق  الإ ح�ص�ض  زي���ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ل��دول��ة 

ت�صتهدف تطوير وتو�صيع قاعدة البنية التحتية للبالد والقت�صاد 

الوطني، حيث بلغت قيمة تلك احل�ص�ض خالل الفرتة )2003-

من  ن�صبية  ارتفاعات  م�صجلًة  ريال،  مليار   634.4 نحو   )2009

اإجمايل م�صروفات الدولة –اأيدها اهلل- للفرتة من ن�صبة 13 يف 

جمايل خالل عام 2003م، اإىل اأن جتاوزت نحو 30.2  املئة من الإ

جمايل خالل عام 2009م، وت�صري التقديرات حول  يف املئة من الإ

ن�صبته  ما  اأي  ري��ال،  مليار   180 نحو  بلوغها  اإىل  اجل��اري  العام 

العام.  خالل  احلكومية  امل�صروفات  اإجمايل  من  املئة  يف   28.6

احلكومي  الدين  �صداد  يف  املتمثلني  ال�صابقني  التوجهني  كال  اإن 

نفاق الراأ�صمايل �صاهما  من جانب، ومن جانب اآخر التو�صع يف الإ

ب�صورة ملمو�صة يف تعزيز ا�صتقرار القت�صاد الوطني، وزادا من 

اأّدت  ال�صر�صة، حيث  املالية  زمة  الأ تداعيات  مواجهة  �صالبته يف 

عمليات ال�صداد اإىل زيادة ال�صيولة املحلية يف القت�صاد، واإلغاء ما 

عانت وتعاين عموم القت�صادات حول العامل من مزاحمة القطاع 
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جدول رقم )1(

موؤ�سرات اأداء القت�ساد ال�سعودي 2001 - 2010

معدل النمو احلقيقي

)Billion RLs(

معدل النمو احلقيقي 

للقطاع غري النفطي

)Billion RLs(

معدل النمو احلقيقي 

للقطاع النفطي

)Billion RLs(

معدل منو ال�سادرات
معدل منو ال�سادرات 

غري النفطية

معدل منو ال�سادرات 

النفطية
معدل منو الواردات

ن�سبة احل�ساب اجلاري 

اإىل القت�ساد

ن�سبة النفتاح 

القت�سادي

)%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%(

2001 1.0 3.5 -3.9 -12.3 23.7 -15.6 3.3 5.2 54.7

2002 0.1 3.7 -7.5 6.6 5.7 6.7 3.6 6.4 56.1

2003 7.7 3.6 17.2 28.7 26.9 28.9 29.2 13.2 63.5

2004 5.3 4.6 6.7 35.1 39.0 34.6 13.6 19.9 69.9

2005 5.6 5.2 6.2 43.3 23.5 46.3 25.5 28.8 76.8

2006 3.1 5.1 -0.8 16.9 20.3 16.5 17.2 28.0 79.5

2007 2.0 4.7 -3.6 10.5 23.0 9.1 29.3 24.5 84.7

2008 4.2 4.3 4.2 34.4 16.5 36.9 27.7 28.0 90.7

2009 0.6 3.8 -6.7 -38.7 -10.2 -42.0 -17.0 6.1 77.3

2010 3.7 3.5 1.3 17.0 10.8 18.1 -6.0 9.2 72.6

جدول رقم )2(

قت�سادية ال�سعودية 2001 - 2010 موؤ�سرات ال�سيا�سة الإ

نفاق  ن�سبة الإ

احلكومي للقت�ساد

ن�سبة )فائ�ص/عجز( 

امليزانية للقت�ساد

اإجمايل مديونية 

القت�ساد ال�سعودي

ن�سبة الدين احلكومي 

للقت�ساد

ئتمان املحلي  ن�سبة الإ

للقت�ساد

ن�سبة الدين احلكومي 

املمنوح من التقاعد 

والتاأمينات للقت�ساد

ئتمان  ن�سبة الإ

املمنوح للقطاع اخلا�ص 

للقت�ساد

ئتمان للقطاع  ن�سبة الإ

احلكومي و�سبه 

احلكومي للقت�ساد

فراد  ن�سبة قرو�ص الأ

ئتمان  جمايل الإ للإ

املحلي

ئتمان املمنوح  ن�سبة الإ

للقطاع اخلا�ص اإىل 

الودائع

)%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%(

2001 37.6 -4.0 123.8 94.7 47.4 76.5 27.5 18.2 12.6 64.3

2002 33.4 -2.9 129.1 97.9 50.9 78.1 29.4 19.8 15.6 60.9

2003 32.3 4.5 114.8 82.9 50.9 64.0 28.7 18.9 18.7 63.1

2004 30.7 11.4 102.6 65.7 52.7 49.9 33.8 15.8 24.2 72.0

2005 29.6 18.8 79.1 39.2 50.8 28.3 37.2 10.9 31.1 89.1

2006 29.7 22.3 66.1 27.5 47.9 18.2 35.9 9.3 29.6 80.5

2007 32.6 12.6 61.7 18.6 53.1 8.6 40.4 10.1 24.7 80.5

2008 28.8 34.9 56.7 13.4 55.1 1.5 41.5 11.9 18.8 86.8

2009 42.7 -6.2 70.7 16.1 65.6 5.1 52.6 11.0 19.7 78.1

2010 38.7 0.7 62.7 12.9 59.8 2.9 47.8 10.0 20.3 82.3

Oct 2010*

جدول رقم )3(

قت�سادية ال�سعودية 2001 - 2010 )تابع( موؤ�سرات ال�سيا�سة الإ

معدل منو عر�ص 

النقود )ن3(

معدل منو عر�ص 

النقود )ن2(

معدل منو الودائع 

امل�سرفية

معدل منو ودائع 

جنبية العملت الأ

معدل الفائدة متو�سط 

اأ�سهر  3
)Billion RLs(

معدل الفائدة احلقيقي 

متو�سط 3 اأ�سهر

)Billion RLs(

الفجوة الت�سخمية   الت��س��خم    )�س���نوي(

معدل دوران النقود 

)القطاع غري 

النفطي(*

امل�ساعف النقدي

)%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( M3 M3

2001 6.6 5.8 8.5 2.5 3.92 5.0 5.6 -1.11 1.31 4.98

2002 14.8 14.5 16.2 18.9 2.23 2.0 14.7 0.21 1.23 4.82

2003 6.9 8.4 7.1 7.3 1.63 1.0 -0.8 0.60 1.18 5.08

2004 18.8 21.3 20.4 1.7 1.73 1.4 13.6 0.30 1.14 5.38

2005 11.6 10.0 12.3 19.1 3.75 3.1 6.1 0.66 1.07 5.71

2006 19.3 20.1 20.8 32.0 5.02 2.7 16.2 2.30 1.02 5.44

2007 19.6 23.7 21.4 -1.9 4.79 0.7 17.6 4.12 0.91 4.37

2008 17.6 19.0 17.9 11.3 2.89 -7.0 13.4 9.87 0.80 5.16

2009 10.7 6.5 11.2 43.5 0.63 -4.4 10.2 5.05 0.74 4.14

2010 3.7 6.4 3.2 -16.2 0.74 -4.4 -0.0 5.11 0.75 4.52

�صعار اجلارية اإىل متو�صط عر�ض النقود، وت�صتخدم الن�صبة كموؤ�صر لعدد مرات دوران النقود لتمويل املعامالت القت�صادية. * ميثل معدل دوران النقود ن�صبة الناجت املحلي غري النفطي بالأ Oct 2010*
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جدول رقم )6(

)ت�ابع( املالية العاّمة ال�سعودية 2001 - 2010

يرادات اإجمايل الإ اإجمايل امل�سروفات

يرادات الت��غ�ري يف الإ التغري يف امل�سروفات متو�سط اأ�سعار برميل النفط العربي اخلفيف

يرادات النفطية الإ ايرادات اأخرى جمايل الإ م�سروفات جارية م�سروفات راأ�سمالية جمايل الإ

)%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( US$/b )%(

26.81

2001  80.6  19.4  100.0  87.6  12.4  100.0  -11.6  8.4 23.1 -14.0

2002  78.0  22.0  100.0  87.2  12.8  100.0  -6.6  -8.5 24.3 5.5

2003  78.8  21.2  100.0  87.0  13.0  100.0  37.6  10.1 27.7 13.9

2004  84.1  15.9  100.0  86.8  13.2  100.0  33.9  11.0 34.5 24.7

2005  89.4  10.6  100.0  82.0  18.0  100.0  43.9  21.5 50.1 45.2

2006  89.7  10.3  100.0  82.0  18.0  100.0  19.4  13.5 61.1 21.7

2007  87.5  12.5  100.0  74.5  25.5  100.0  -4.6  18.5 68.8 12.6

2008  89.3  10.7  100.0  74.8  25.2  100.0  71.3  11.5 95.2 38.4

2009  85.2  14.8  100.0  69.8  30.2  100.0  -53.7  14.7 61.4 -35.5

2010  86.0  14.0  100.0  71.4  28.6  100.0  25.9  5.6 77.1 25.6

Nov 2010*

جدول رقم )4(

قت�سادية ال�سعودية 2001 - 2010 )تابع( موؤ�سرات ال�سيا�سة الإ

معدل النمو يف 

ئتمان املحلي الإ

ئتمان  معدل منو الإ

املمنوح للقطاع اخلا�ص

ئتمان  معدل منو الإ

للقطاع احلكومي 

معدل النمو يف قرو�ص 

فراد الأ

ودائع العملت 

جنبية اإىل جمموع  الأ

الودائع

جنبية اإىل  �سول الأ الأ

جمموع الودائع

جنبية اإىل  �سول الأ الأ

�سول جمموع الأ

ج���������ال ئ��ت�م���ان ال���م��س��ريف ح�س��ب الآ الإ

جل الق�سري الأ جل املتو�سط الأ جل الطويل الأ

)%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%( )%(

2001 8.3 8.6 10.3 51.4 17.3 34.1 21.0 60.5 17.0 22.5

2002 10.8 10.0 12.0 37.0 17.7 28.2 18.8 59.1 15.0 25.8

2003 13.6 11.0 8.7 36.2 17.7 22.4 14.9 59.1 15.3 25.6

2004 20.9 37.4 -2.7 56.3 15.0 21.3 14.2 58.0 12.9 29.1

2005 21.6 38.9 -12.9 56.1 15.9 18.7 12.0 55.4 11.8 32.7

2006 6.5 9.2 -3.6 1.6 17.3 22.0 15.1 55.6 13.0 31.4

2007 19.7 21.4 17.0 -0.2 14.0 20.6 13.7 58.4 14.0 27.6

2008 28.6 27.1 45.6 -2.2 13.2 18.2 11.8 64.0 14.1 22.0

2009 -6.1 -0.04 -26.5 -1.7 17.1 22.4 15.4 61.0 15.9 23.1

2010 5.8 4.1 13.1 9.6 13.9 20.1 13.8 60.1 16.1 23.7

Oct 2010*

جدول رقم )5(

املالية العاّمة ال�سعودية 2001 - 2010

يرادات اإجمايل الإ اإجمايل امل�سروفات الفائ�ص / العجز 

الفعلي

الن�سبة اإىل الناجت 

املحلي الجمايل
الدين احلكومي العام

الن�سبة اإىل الناجت 

يرادات النفطيةاملحلي الجمايل الإ ايرادات اأخرى جمايل الإ م�سروفات جارية م�سروفات راأ�سمالية جمايل الإ

)Million RLs( )Million RLs( )Million RLs( )Million RLs( )Million RLs( )Million RLs( )Million RLs( )%( )Billion RLs( )%(

214424 43641 258065 216958 18364 235322

2001  183,915  44,244  228,159  223,508  31,632  255,140  -26,981 -3.9  643.20 94.7

2002  166,100  46,900  213,000  203,500  30,000  233,500  -20,500 -2.9  685.20 97.9

2003  231,000  62,000  293,000  223,530  33,470  257,000  36,000 4.5  660.20 82.9

2004  330,000  62,291  392,291  247,649  37,551  285,200  107,091 11.4  610.61 65.7

2005  504,540  59,795  564,335  284,173  62,301  346,474  217,861 18.4  459.65 39.2

2006  604,470  69,212  673,682  322,411  70,911  393,322  280,360 21.0  364.62 27.5

2007  562,186  80,614  642,800  347,199  119,049  466,248  176,552 12.6  266.76 18.6

2008  983,369  117,624  1,100,993  388,839  131,230  520,069  580,924 33.0  237.00 13.4

2009  434,420  75,385  509,805  416,594  179,840  596,434  -86,629 -6.2  225.00 16.1

2010  551,925  90,000  641,925  450,000  180,000  630,000  11,925 0.7  209.69 12.9

Nov 2010*
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محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

شاهد من 
سوق العمل 

اأن اجلهود تتجه اإىل »توظيف«  اأهم امل�صكالت يف ثقافتنا  اإحدى 

القوى العاملة، ولي�ض اإىل اإيجاد ثقافة العمل، ورغم اأن الوظائف جزء 

جانب  الأ اأكرث من ن�صف  اأن  نتجاهله  الذي  الواقع  اأن  اإل  العمل،  من 

امل�صتقدمني بدون مهارات اأو خربات يعملون حل�صابهم اخلا�ض ولي�ض 

املهن  يف  ا  اأي�صً لكن  باأنواعها،  املحالت  اأو  ال�صركات  يف  بال�صرورة 

احلرة وهي املنطقة الذهبية جلهة الدخل املادي، وجهة خلق فر�ض 

ن  العمل للغري، ول ميكننا الدعاء باأن الت�صرت التجاري هو ال�صبب، لأ

املت�صرتين مواطنون، لهم اأبناء يرت�صون اأن ي�صتغلوا يف وظائف �صطحية 

باأجور �صخيفة، دون اأن ميعنوا النظر فيمن ت�صرتوا عليه، ويفكرون لو 

ا  لوهلة، اأن يربوا اأبناءهم ليحتلوا مكانهم، ويحققوا ذاتهم، خ�صو�صً

اإذا كان لديهم الرغبة واملوهبة.

أسواق سعودية

نار
م
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احلكومي للقطاع اخلا�ض على ال�صيولة املتاحة 

يف القت�صاد، ويف جانب الزيادة املطردة يف 

التحتية، فقد  البنية  الراأ�صمايل على  نفاق  الإ

حجم  تو�صعة  على  العمل  يف  بقوة  �صاهمت 

نتاجية،  القت�صاد الوطني، وزادت قدراته الإ

اإ�صافًة اإىل اأنها لعبت دوًرا حا�صًما -وب�صورة 

العاملية-  املالية  زم��ة  الأ تداعيات  حتت  اأكرب 

وزادت  وتعزيزها،  ال�صتثمار  فر�ض  خلق  يف 

املدخرات  اأم��ام  جاذبيته  عوامل  ر�صيد  يف 

لتاأ�صي�ض املزيد من امل�صاريع املتعلقة  الوطنية 

���ص��ك��ان وال��ط��رق وامل���ط���ارات وال�����ص��دود  ب��الإ

امل�صتدامة  التنمية  متطلبات  م��ن  وال��ع��دي��د 

الوطني. للبالد والقت�صاد  وال�صاملة 

ميزانية العام املايل 2010م

احلكومية  امليزانية  عن  ينتج  اأن  يتوقع 

الفوائ�ض،  2010م عودة ملنطقة  املايل  للعام 

ميكن تقديرها بنحو 12 اإىل 20 مليار ريال، 

املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ن�صبته  ت��ن��اه��ز  م��ا  وه���و 

جمايل نحو 1 يف املئة. �صياأتي هذا الفائ�ض  الإ

يرادات احلكومية  نتيجة للتوقعات بارتفاع الإ

مليار   642 ح���وايل  اإىل  امل��ئ��ة  يف   26 بنحو 

الدولة  اإي��رادات  اإجمايل  مع  باملقارنة  ريال، 

نحو  بلغت  التي  2009م  املا�صي  العام  خالل 

509.8 مليار ريال، وذلك يف مقابل الرتفاع 

احلكومية  امل�صروفات  اإج��م��ايل  يف  امل��ق��ّدر 

للعام اجلاري اإىل اأكرث من 630 مليار ريال، 

حمققًة منًوا �صنوًيا بلغ 5.6 يف املئة باملقارنة 

مع اإجمايل م�صروفات العام املا�صي البالغة 

تاأكّدت  ح��ال  ويف  ري��ال،  مليار   596.4 نحو 

حتقيق  مع  موعد  على  فاإننا  التقديرات  تلك 

نفاق  الإ من  م�صتوى  على  لأ احلكومية  املالية 

ب�صورة  الثقة  م��ن  ي��ع��زز  ك��ل��ه.  تاريخها  يف 

امل�صتوى  ال��ت��ق��دي��رات  ه��ذه  حتقق  يف  ك��ب��رية 

النفط  اأ�صعار  عنده  ا�صتقّرت  ال��ذي  اجليد 

التقرير  ه��ذا  اإع����داد  حتى  حيث  ال��ع��امل��ي��ة، 

العربي  النفط  برميل  اأ�صعار  متو�صط  جتاوز 

�صقف  2010م  ع��ام  م��ن  م�صى  مل��ا  اخلفيف 

77.1 دولًرا اأمريكًيا للربميل.

أتاحت الفوائض المالية 
القياسية للمالية العاّمة 

للدولة إمكانية زيادة حصص 
اإلنفاق الرأسمالي
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ال�صباب وه��و �صاحب مكتب  ع��م��ال  الأ ح��د رج��ال  م��رة لأ ق��راأت 

لتوظيف ال�صعوديني وهو يقول يف لقاء �صحفي »لو اأعطت وزارة العمل 

ال�صكن  توفري  عمال  الأ رجال  على  وا�صرتطت  جنبي حقه،  الأ العامل 

نظام  واإل��غ��اء  املالئمة،  ال�صحية  والرعاية  ل��ه،  املالئمني  وال��رات��ب 

الكفيل، لرتفعت ن�صبة ال�صعودة يف القطاع اخلا�ض ب�صكل كبري وبدون 

�صغوط من قبل الوزارة«.

»ال�صعودي  ي�صيف  وه��و  اأع��م��ال،  رج��ل  من  جاهزة  و�صفة  ه��ذه 

منه  خاف  ومنتًجا  جيًدا  اأ�صبح  اإن  �صيئ،  حظه  اخلا�ض  القطاع  يف 

اأ�صبح  واإن  العراقيل،  دربه  وي�صعون يف  يحاربونه،  وبدوؤوا  جانب،  الأ

مًعا،  ع��م��ال  الأ ورج���ال  ج��ان��ب  الأ ك��ره��ه  عمله  يف  ردي��ًئ��ا  ال�صعودي 

لل�صك،  قاباًل  يعد  ب�صكل مل  على جناحهم  برهنوا  اليوم  ال�صعوديون 

اإىل  انظر  وتفانيهم،  قدراتهم  يف  �صك  من  يعد  مل  اليوم  �صبابنا 

البنوك و�صركات الت�صالت وال�صركات الكربى التي ت�صل فيها ن�صب 

ال�صعودة اإىل 98 يف املئة«.

العجلة  اأن  ويبدو  الكثري،  وقراأنا  الق�صية،  هذه  عن  الكثري  كتب 

ت�صري، لكنها بطيئة، وهذا البطء ل يت�صق وما يراه النا�ض من نه�صة 

لف من ع�صرات  كبرية، والدليل اأنه بنهاية كل عام يتخرج ع�صرات الآ

ن هناك ع�صرات  اجلهات التعليمية والتدريبية فينكاأ اجلرح جمدًدا، لأ

ا من العام املا�صي، والعام الذي �صبقه، واحلديث غالًبا  لف اأي�صً الآ

بطالتهم،  عواقب  يخ�صى  املجتمع  ن  لأ البطالة،  ون�صب  الذكور،  عن 

�صرة، التي تعترب بطالة ابنها ف�صاًل يف م�صريتها،  بدًءا من النواة، الأ

واإحباطا خلططها واأحالمها.
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وبالنظر اإىل اأهمية تعزيز م�صرية التنمية 

ب�صكل  ال�صتثمارية  البيئة  جاذبية  وا�صتمرار 

عام، وزيادة الثقة بالقت�صاد الوطني، وبناًء 

على ما �صتظهره تلك امليزانية املتينة للدولة 

والل��ت��زام  العمل  ف�صي�صتمر  اهلل-  ي��ده��ا  -اأ

ب��الع��ت��م��اد  ال��ك��رمي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  بتنفيذ 

من  م���زي���ًدا  2011م،  ال��ق��ادم��ة  ل��ل��م��وازن��ة 

اعتماده  عّما مت  تزيد  قد  اجلديدة  امل�صاريع 

يتم  واأن  2010م،  امل���ايل  ال��ع��ام  مل��ي��زان��ي��ة 

�صتوؤدي  التي  التنموية  امل�صاريع  الرتكيز على 

الوظيفية  الفر�ض  توفري  اإىل  -مب�صيئة اهلل- 

عند  ت��راع��ي  واأن  وامل��واط��ن��ات،  للمواطنني 

اإعدادها ا�صتثمار املوارد املالية ب�صكل يحقق 

مع  وامل�صتدامة،  ال�صاملة  التنمية  متطلبات 

ولوية للخدمات التي مت�ّض املواطن  اإعطاء الأ

ال�صحية  اخل���دم���ات  م��ث��ل  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل 

وامل��ي��اه  والبلدية  والجتماعية  والتعليمية 

والتعامالت  وال��ط��رق  ال�صحي  وال�����ص��رف 

لكرتونية، ودعم البحث العلمي من خالل  الإ

البنية  وم�صروعات  والتقنية  العلوم  خطة 

م�صاريع  على  ا�صتملت  حيث  ���ص��ا���ص��ي��ة،  الأ

تنموية جديدة بجميع مناطق اململكة.

الوطني القت�ساد 

املحلي  ال��ن��اجت  ح��ج��م  ي��ب��ل��غ  اأن  ي��ت��وق��ع 

لتقديرات  وف��ًق��ا  2010م  ل��ع��ام  ج��م��ايل  الإ

تريليون   1.627 نحو  الدويل  النقد  �صندوق 

منًوا  بذلك  حمقًقا  اجلارية،  �صعار  بالأ ريال 

اأ�صمًيا تبلغ ن�صبته 16.5 يف املئة. واأن يحّقق 

 28.3 ن�صبته  اأ�صمًيا  منًوا  البرتويل  القطاع 

منًوا  اخلا�ض  القطاع  يحقق  واأن  املئة،  يف 

�صعار  اأ�صمًيا تبلغ ن�صبته 5.6 يف املئة. اأما بالأ

املحلي  ال��ن��اجت  ي�صهد  اأن  فيتوقع  ال��ث��اب��ت��ة 

جمايل منًوا تبلغ ن�صبته 3.4 يف املئة، واأن  الإ

 4.1 بن�صبة  احلكومي  القطاع  من  كل  ينمو 

يف   4.4 بن�صبة  اخلا�ض  والقطاع  املئة،  يف 

يجابي  املئة، معتمًدا على النمو احلقيقي والإ

اأن�صطته القت�صادية املكونة له. غلب  لأ

اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  م�صتوى  على  ّم���ا  اأ

واحل�صاب اجلاري مليزان املدفوعات، فوفًقا 

للتقديرات املتوافرة يتوقع اأن تتجاوز القيمة 

واخلدمية  ال�صلعية  لل�صادرات  جمالية  الإ

ريال،  مليار   844 �صقف  2010م  عام  خالل 

م��ق��ارن��ًة  امل��ئ��ة  يف   17 ت��ب��ل��غ  زي����ادة  بن�صبة 

قيمة  تتجاوز  اأن  يتوقع  كما  ال�صابق،  بالعام 

حوايل  البرتولية  غري  ال�صلعية  ال�صادرات 

 11 �صيبلغ  ن�صبي  بارتفاع  ري��ال،  مليار   122

متثل  واأن  ال�صابق،  بالعام  مقارنًة  املئة  يف 

نحو  ال��ب��رتول��ي��ة  غ��ري  ال�صلعية  ال�����ص��ادرات 

ال�����ص��ادرات  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ئ��ة  يف   14.4

فيتوقع  ال�صلعية  ال����واردات  ّم���ا  اأ ال�صلعية. 

مليار   337 نحو  نف�صه  العام  خالل  تبلغ  اأن 

ريال بانخفا�ض طفيف لن يتجاوز 6 يف املئة 

فمن  وعليه،  ال�صابق.  ال��ع��ام  م��ع  باملقارنة 

مليزان  اجل��اري  احل�صاب  يحقق  اأن  املتوقع 

ريال  مليار   176 مقداره  ا  فائ�صً املدفوعات 

بفائ�ض مقداره  مقارنًة  2010م،  عام  خالل 

وبن�صبة  2009م  عام  عن  ري��ال  مليار   85.4

م�صتوى  وعلى  املئة.  يف   106 �صتبلغ  ارت��ف��اع 

فحتى  امل�صريف،  والقطاع  النقدية  التطورات 

النقد  موؤ�ص�صة  ع��ن  ���ص��درت  بيانات  اأح��دث 

فقد  املا�صي،  اأكتوبر  ل�صهر  ال�صعودي  العربي 

خالل  ال�صامل  بتعريفه  النقود  عر�ض  �صّجل 

2010م منًوا  وىل من عام  الع�صرة الأ �صهر  الأ

1.2 يف املئة، ويف �صوء تطورات  بلغت ن�صبته 

اتخاذ  مت  فقد  وال��ع��امل��ي  املحلي  القت�صاد 

ال�صيولة  توفر  ل�صمان  الالزمة  ج���راءات  الإ

الكافية يف النظام امل�صريف لتلبية احتياجات 

ال��ودائ��ع  ارتفعت  حيث  الوطني،  القت�صاد 

 0.5 بن�صبة  نف�صها  الفرتة  خالل  امل�صرفية 

البنوك  مطلوبات  اإجمايل  وارتفع  املئة،  يف 

الفرتة  خالل  واخلا�ض  العام  القطاعني  من 

6.2 يف املئة، ووا�صلت البنوك  نف�صها بن�صبة 

روؤو���ض  ارتفعت  اإذ  املالية  قدراتها  تدعيم 

نف�صها  الفرتة  خالل  واحتياطياتها  اأموالها 

نحو  اإىل  بذلك  لت�صل  املئة  يف   6.5 بن�صبة 

203 مليارات ريال.

يتوقع أن يبلغ حجم الناتج 
المحلي اإلجمالي لعام 

2010م وفًقا لتقديرات 
صندوق النقد الدولي نحو 

1.627 تريليون ريال
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الصني .. ودول الخليج

أسواق خليجية

منافع متبادلة 
بدون رؤية 

استراتيجية
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 19 قيمته  م��ا  و���ص��درت  ال�صني  م��ن 

 ،2008 عام  يف  اأما  لها.  دولر  مليار 

فقد بلغ حجم املبادلت التجارية نحو 

42 مليار دولر  70 مليار دولر منها  

لل�صادرات اخلليجية و28 مليار دولر 

للواردات ال�صينية.

ال�صينية  العالقات  اأن  �صك  ول 

ع��دة  حم����ددات  حتكمها  اخلليجية 

منها: 

ف��ك��رة الح��ت��ي��اج ال���ص��رتات��ي��ج��ي   -

احتياجه  طرف  كل  اإدراك  مبعنى 

خ�����ر، ف��ع��ل��ى اجل��ان��ب  ل��ل��ط��رف الآ

ال�صيني تربز اأهمية نفط اخلليج، 

كبري  ب�صكل  ال�صني  تعتمد  حيث 

ع��ل��ى ن��ف��ط امل��ن��ط��ق��ة، ف��الح��ت��ي��اج 

من   %1.8 يبلغ  ال�صيني  النفطي 

الح��ت��ي��اط��ي ال��ع��امل��ي، يف ح��ني اأن 

من   %22 يبلغ  ال�صني  �صكان  عدد 

فال�صني  ال��ع��امل،  �صكان  اإج��م��ايل 

ه��ي ث���اين اأك����رب دول����ة يف ال��ع��امل 

بعد  النفط  ا�صتهالك  حيث  م��ن 

ففي  مريكية،  الأ املتحدة  الوليات 

 %55 2008 ا�صتوردت ال�صني  عام 

دول  من  النفطية  احتياجاتها  من 

ويتوقع  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

عام  حلول  مع   %65 اإىل  ت�صل  اأن 

اخلليجي  اجل��ان��ب  وع��ل��ى   .2015

حت��ت��ل ال�����ص��ني م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة 

ال�صتثمارية  اله��ت��م��ام��ات  ل���دى 

ال�صوق  يتمتع  حيث  اخلليج،  لدول 

ويرجع  كبرية،  بجاذبية  ال�صيني 

ال�صيا�صي  ال���ص��ت��ق��رار  اإىل  ذل��ك 

جانب  اإىل  ال�صني  به  تتمتع  الذي 

اأنها اأكرب �صوق ا�صتهالكي يف العامل 

وما يوفره ذلك من فر�ض �صخمة 

من  اخلليجية  ال�����ص��ادرات  اأم���ام 

�صمدة  النفط والبرتوكيماويات والأ

ملونيوم.  والأ

الق�صايا  م���ن  ال��ط��رف��ني  م��وق��ف   -

فالدول  خ��ر،  الآ الطرف  تهم  التي 

ال��وح��دة  ق�صية  ت��دع��م  اخلليجية 

متثيل  اأي  ي��وج��د  ف��ال  ال�صينية، 

اخلليجية  ال���دول  ب��ني  دبلوما�صي 

على  اعرت�صت  اأنها  كما  وتايوان، 

املتحدة،  مم  ل��الأ ت��اي��وان  ان�صمام 

دعم  يربز  ال�صيني  اجلانب  وعلى 

تهم  التي  العربية  للق�صايا  ال�صني 

منطقة اخلليج ومنها دعم الق�صية 

الفل�صطينية. 

يجابي للعالقات ال�صينية  املرياث الإ  -

اخلليجية والعربية بوجه عام، فلم 

اأي مطامع ا�صتعمارية  يكن لل�صني 

اأي  ي��ربز  ومل  اخلليج،  منطقة  يف 

بني  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  خالف 

الطرفني حول الق�صايا امل�صرتكة. 

التبادل التجاري 

الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ك���ان  اإذا 

رك��ائ��ز  اأه���م  ال�صيني   - اخل��ل��ي��ج��ي 

فاإن  اجلانبني  بني  العالقات  منظومة 

حماور  اأه��م  يعترب  التجاري  التبادل 

هذا التعاون، حيث يالحظ وجود زيادة 

التجارية  املبادلت  م�صتمرة يف حجم 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  ب��ني 

اأحياًنا  متذبذبة  كانت  واإن  وال�صني، 

التي  التقلبات  اإىل  يرجع  ذل��ك  ف��اإن 

ت�صهدها اأ�صعار النفط باعتباره املكون 

الرئي�صي لل�صادرات اخلليجية. 

وت��ت�����ص��در ع��الق��ات ال�����ص��ني مع 

وتعترب  اخلارجية،  التجارة  ال�صعودية 

ال�����ص��ني ث����اين اأك����رب م�����ص��ت��ورد من 

اأكرب  خام�ض  تعترب  بينما  ال�صعودية، 

ال�صعودية  وتوفر  لل�صعودية،  م�صدرة 

واليمن  وال�����ص��ودان  وع��م��ان  واإي����ران 

االقتصادية  الللعللاقللات  تللبللدو 
ملللجلللللللس  ودول  الللللللصللللللن  بلللللللن 
اللللللللتلللللللعلللللللاون اخلللللللللللليلللللجلللللي أشللللبلللله 
البعد  ذات  املفصلية  بللالللشللراكللة 
االسللتللراتلليللجللي املللتللنللامللي نللظللًرا 
حمللللددات عللدة حتكم املللتللرادفللات 
وتقوي  الللعللاقللة  لتلك  النسبية 

من أواصرها.
الللللللدراسللللللة اللللتلللالللليلللة أعلللدهلللا 
اخلليجي  الللتللعللاون  دول  مجلس 
ورصلللللللللللد ملللللللن خلللللاللللللهلللللا األطلللللللر 
االقلللتلللصلللاديلللة اللللتلللي حتللكللم تلك 
الللللعللللاقللللة وداللللللللتللللللهللللللا. وكللللذلللللك 
مستقبلها ومردودها االقتصادي 

على الطرفن.

ملمح العلقات ال�سينية اخلليجية

وثيقة  تاريخية  ب��ع��الق��ات  ال�صني  ترتبط 

منت  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  مع 

ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني م��ن��ذ ع��ام 

1980. كما اأن حجم التبادل التجاري بني ال�صني 

40% كل  ودول اخلليج العربية ظل يرتفع بن�صبة 

ال�صني  اأن  جانب  اإىل  التاريخ،  ذلك  منذ  �صنة 

 10.44 قيمته  ما  2004م  ع��ام  خ��الل  �صدرت 

اإىل الدول اخلليجية، وا�صتوردت  مليارات دولر 

 ،2006 عام  دولر. ويف  مليار   14.30 قيمته  ما 

16 مليار دولر  ا�صتوردت دول املجل�ض ما قيمته 
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تتصدر عالقات الصين 
مع السعودية التجارة 

الخارجية، وتعتبر الصين 
ثاني أكبر مستورد من 

السعودية.
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وتوفر  النفطية،  ال�صني  احتياجات  من   %60

ال�صعودية وحدها نحو %20.

مارات العربية  بلغت جتارة ال�صني مع الإ

 ،2008 عام  دولر  مليار   19.4 نحو  املتحدة 

بزيادة 41% عن عام  2007، منها 7 مليارات 

ل���ل���واردات  و12.4  ال�صينية  ل��ل�����ص��ادرات 

ال�صينية. كما توجد نحو 2000 �صركة �صينية 

�صيني  األ��ف   200 ونحو  م���ارات،  الإ يف  تعمل 

اأكرب  ث��اين  م���ارات  الإ وتعترب  هناك.  يعملون 

ال�صعودية  بعد  لل�صني  �صريك جتاري خليجي 

واأكرب م�صرٍت خليجي للب�صائع ال�صينية.

وق���د ا���ص��ت��وردت ال�����ص��ني ب�����ص��ائ��ع بنحو 

اإليها  الكويت، و�صدرت  2.4 مليار دولر من 

اأول  الكويت  وتعترب  دولر،  مليار   1.6 بنحو 

مع  دبلوما�صية  عالقات  تقيم  خليجية  دول��ة 

ال�صني.

نحو  لل�صني  العمانية  ال�صادرات  وت�صكل 

 4 نحو  البالغة  �صادراتها  جمموع  من   %28

مليارات دولر عام 2008، وقد جاءت ال�صني 

ول مع �صلطنة عمان من  ال�صريك التجاري الأ

حيث ال�صادرات.

ب�����ص��ائ��ع لقطر  ال�����ص��ني  ����ص���درت  وق����د 

منها  وا���ص��ت��وردت  دولر  مليون   620 بقيمة 

وت�صمنت  دولر،  مليون   590 بقيمة  ب�صائع 

دوات  الواردات القطرية املكائن واملعدات والأ

التقنية  واملنتجات ذات  قم�صة  والأ الكهربائية 

العالية.

 ويبلغ حجم املبادلت التجارية ال�صينية 

بلغ  فيما  دولر،  مليون   487 نحو  البحرينية 

 286 نحو  للبحرين  ال�صني  ���ص��ادرات  حجم 

مليون دولر وال�صادرات البحرينية نحو 101 

البحرين  وت�صدر  2009م،  عام  دولر  مليون 

�صماك وامليثانول  ملنيوم والقطن والأ لل�صني الأ

واحل���دي���د، ب��ي��ن��م��ا ت�����ص��ت��ورد م��ن��ه��ا امل��ك��ائ��ن 

والتليفونات واأجهزة الكمبيوتر وغريها.

ثامن  ال�صت  اخلليجية  ال��دول  واأ�صبحت 

وثامن  العامل  لل�صني يف  �صريك جتاري  اأكرب 

ال�صينية،  للمنتجات  العامل  يف  �صوق  اأك��رب 

كما حقق  لل�صني،  ت�صدير  �صوق  اأكرب  وتا�صع 

املقاولت  جمال  يف  اإيجابًيا  تعاوًنا  الطرفان 

والطاقة وال�صتثمار، اإىل جانب اأن هناك طلًبا 

لكرتونيات  زياء واملن�صوجات والإ كبرًيا على الأ

ال�صوق  يف  ال�صينية  الت�����ص��الت  ومنتجات 

اخلليجية، كما زاد الطلب على البرتول والغاز 

واملنتجات الكيماوية يف ال�صوق ال�صينية. 

ال�ستثمارات امل�سرتكة 

ال�صني  وقعت  الت�صعينيات،  مطلع  منذ 

ال��دول  م��ع  ال�صتثمار  اتفاقيات  م��ن  امل��ئ��ات 

لكي  ال�صني  اهتمام  يعك�ض  مما  اخلليجية، 

ت�صبح �صريًكا جتارًيا رئي�صًيا معها.

ويوجد يف ال�صعودية نحو 70 �صركة �صينية 

ن�صاءات،  الإ جمال  يف  تعمل  �صركة   62 منها 

 2.2 بتكلفة  مب�صروع  اإح��داه��ا  ف��ازت  حيث 

مليار ريال  لتو�صعة جامعة امللك فهد. 

م�صايف  م��ن  ع��دد  يف  اأرام��ك��و  وت�صتثمر 

يف   %25 ح�صتها  تبلغ  حيث  ال�صينية  النفط 

م�صفاة كينكداو.

لبناء  اتفاقية  ال�صني  مع  الكويت  ووقعت 

األ��ف   400 اإىل   200 بطاقة  تكرير  م�صنع 

يف  دولر  م��ل��ي��ارات   5 بتكلفة  يوميا  برميل 

مع  الكويتية  احلكومة  وقعت  كما  ال�صني، 

املرحلة  ت�صييد  اتفاقية  ال�صينية  ال�صركات 

وىل من ج�صر بحري يربط جزيرة بوبيان  الأ

مع مدينة الكويت بطول 35 كيلو مرت وبتكلفة 

118 مليون دينار كويتي.

البرتوكيمياويات  موؤ�ص�صة  وق��ع��ت  كما 

موؤ�ص�صة  مع  ج��ل  الأ طويلة  اتفاقية  ال�صينية 

بثالثة ماليني  ال�صني  لتزويد  القطرية  الغاز 

ال�صركات  وق��ع��ت  ك��م��ا  ���ص��ن��وًي��ا،  م���رتي  ط��ن 

م��ل��ي��اري دولر يف  ب��ن��ح��و  ع��ق��ًدا  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 

حجم  وبلغ  هند�صية.  م�صاريع  لتنفيذ  قطر 

ال�صتثمارات ال�صينية املبا�صرة يف قطر نحو 

15.48 مليار دولر يف جمال العقارات واملال 

النقد  موؤ�ص�صة  منحت  كما  والبرتوكيماويات، 

حد البنوك ال�صينية وهو  القطري الرخ�صة لأ

لفتح  ال�صيني  وال�صناعي  التجاري  البنك 

فرع له يف الدوحة. 

ال�صني  م��ع  ال��ب��ح��ري��ن  ووق��ع��ت ح��ك��وم��ة 

التعاون  اتفاقيات  من  عدًدا   1990 عام  منذ 

ويعمل  وال��ت��ق��ن��ي،  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����ص��ادي 

ال���ذراع  م��ع  البحرين  يف  ال�صامل  م�صرف 

ال�صتثماري للحكومة ال�صينية �صركة �صي اأي 

تي اأي �صي لتطوير اأدوات ا�صتثمارية اإ�صالمية 

يف قطاع العقارات يف ال�صني.

ت��ق��ّدم  اأن  اخل��ل��ي��ج  دول  ت�ستطيع  م���اذا   

لل�سني؟

اهتمام  حم��ور  ه��و  ال�صيني  القت�صاد 

الوليات  فيها  العاملية مبا  القوى  جميع 

هذا  اأن  ذلك  مريكية،  الأ املّتحدة 

 1978 عام  ومنذ  القت�صاد 

تقريًبا وهو ينمو مبعدل 

أصبحت الدول الخليجية 
الست ثامن أكبر شريك 

تجاري للصين في العالم 
وثامن أكبر سوق في 

العالم للمنتجات الصينية



�3
العدد 50 - ديسمبر 2010م

لالقت�صاد  الكبري  النمو  هذا  �صنوًيا.   %13-6

كبرية  كميات  ا�صتهالك  اإىل  يحتاج  ال�صيني 

لكي  ال�صرتاتيجية  وال�صلع  ولية  الأ املواد  من 

ال�صني  اأن  كما  ه��ذه،  وت��ريت��ه  على  يحافظ 

ببيع  ت��ق��وم  خ��ارج��ي��ة  اأ����ص���واق  اإىل  حت��ت��اج 

لتو�صيع  اأم��وال��ه��ا  وا�صتثمار  فيها  منتجاتها 

اأجل  من  والقت�صادي  املايل  انت�صارها  رقعة 

ا�صتغالل منوذجي للطفرة التي ت�صهدها على 

يف  تاأتي  ّن��ه��ا  اأ ل�صيما  القت�صادي  ال�صعيد 

املرتبة الثانية عاملًيا يف الحتياطيات النقدية 

400 مليار دولر بعد اليابان التي تاأتي  مببلغ 

دول  ف��اّن  املنطلق  هذا  من   وىل.  الأ باملرتبة 

عن�صرين  توّفر  اأن  ت�صتطيع  العربي  اخلليج 

اأ�صا�صني يف ا�صرتاتيجية ال�صني القت�صادية، 

�صواق التجارية. األ وهما النفط والأ

 2003 ع��ام  ومنذ  ال�صني  تعترب  النفط:   -

بعد  ال��ع��امل  يف  للنفط  ال��ث��اين  امل�صتهلك 

يف  ال�صني  تخّطت  وقد  املّتحدة،  الوليات 

فيما  واحتّلت مركزها  اليابان  الفرتة  تلك 

كلي  طلب  م��ع  النفط  با�صتهالك  يتعّلق 

وتتوقع  يومًيا،  برميل  ماليني   6.5 ي�صاوي 

الطلب  يبلغ  اأن  ال��دول��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وك��ال��ة 

برميل  مليون   14.2 النفط  على  ال�صيني 

ا�صتريادها  مع   2025 ع��ام  بحلول  يومًيا 

برميل  م��الي��ني   10.9 حل���وايل  ال�����ص��ايف 

يومًيا. وبازدياد الطلب العاملي على النفط 

وتقّل�ض املنتوج النفطي اأو تدهوره، ت�صتطيع 

اإىل  �صافة  بالإ ت�صتحوذ  التي  اخلليج  دول 

اإيران والعراق على ما يقرب من 45% من 

 1945 املعروف منذ عام  النفط  احتياطي 

اأّنها  ة  خا�صّ  ،2008 عام  نهاية  منذ  و%59 

وىل واخلام�صة وال�صاد�صة  متتلك املراتب الأ

مارات فوق 8% بقليل،  )ال�صعودية 20%، الإ

الكويت اأقل من 8% بقليل( من الحتياطي 

حقولها  تتميز  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي،  النفطي 

البالغ  عمرها  متو�صط  ب��ط��ول  النفطية 
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عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية القت�صاد ال�صعودية

في االستثمار.. هل 
أنت مدير أم ُمدار؟!

بالطبع اجلميع يعلم الفارق الكبري »لغوًيا« و»مهنًيا« بني اأن تكون مديًرا اأو ُمداًرا، ويكفي القول 

ول للقرارات ومتابعة تنفيذها، فيما  وىل حينما تكون »مديًرا« فاأنت امل�صدر الأ اإنك يف احلالة الأ

اإليك حينما تكون »ُم��داًرا«. وبالنظر  اأن تقوم بتنفيذ القرارات ال�صادرة  تكون املتلقي واملفرت�ض 

وراق املالية، اأعتقد اأن  اإىل حمور احلديث هنا حول جتربتك اأيها امل�صتثمر اأو امل�صتثمرة يف �صوق الأ

املراد بهذا ال�صوؤال قد اأ�صبح وا�صح املعامل لديك، مبعنى اأن تطرح هذا ال�صوؤال اأمامك، وحتاول اأنت 

جابة عليه بدقة و�صراحٍة وم�صداقية، ومن ثم لتبحث متابًعا فيما بعد اإجابتك عليه. حتديد الإ

اإىل  ت�صتند  اأنك  يعني  املجال، فهذا  با�صتقالليٍة كبرية يف هذا  وتتمتع  »املدير«  اأنت  اإذا كنت 

حمددات عملية وعلمية يف خ�صو�ض �صناعة قراراتك ال�صتثمارية، وهو اأمٌر اإيجابي مبدئًيا، فقط 

كل ما يجب اختباره يف هذه احلالة، يرتكز على �صالمة ودقة تلك املحددات، والتي ُيفرت�ض اأن تكون 

متوافقة مع املنطق القت�صادي واملايل احلاكم لن�صاط وعمل اأي �صركة م�صاهمة ت�صتهدفها بالدرا�صة 

والبحث يف مركزها املايل، واجلدوى من ال�صتثمار فيها اأو عدمه وفًقا ملا تعرّب عنه من خالل قراءة 

وفح�ض قوائمها املالية )قائمة املركز املايل، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية(.

أسواق خليجية

لنا
داو

ت

العمري  املتو�صط  م��ت��ج��اوزة  �صنة   90.1

ت�صتطيع  �صنة،   50.9 البالغ  بار  لالآ العاملي 

اإم��دادات  ال�صني مبا حتتاجه من  اأن متّد 

اأن  اأو  ط��وي��ل��ة،  زم��ن��ي��ة  ل��ف��رتات  و  نفطية 

النفطي  الزبون  قل  الأ على  ال�صني  ت�صبح 

ول لدول جمل�ض التعاون اخلليجي. الأ

العربي  اخلليج  دول  التجارية:  ���ص��واق  الأ  -

ثامن اأكرب �صريك جتاري لل�صني يف العامل 

للمنتجات  ال��ع��امل  يف  ���ص��وق  اأك���رب  وث��ام��ن 

ت�صدير  ���ص��وق  اأك���رب  وت��ا���ص��ع  ال�صينية، 

جمال  يف  الطرفني  تعاون  وحقق  لل�صني. 

تقدًما  وال���ص��ت��ث��م��ار  وال��ط��اق��ة  امل���ق���اولت 

زي��اء  الأ على  كبري  طلب  هناك  اإيجابًيا. 

ومنتجات  ل��ك��رتون��ي��ات  والإ وامل��ن�����ص��وج��ات 

ال�صوق اخلليجية،  الت�صالت ال�صينية يف 

والغاز  البرتول  على  كبري  الطلب  اأن  كما 

ال�صينية.  ال�صوق  يف  الكيماوية  واملنتجات 

اإىل  وبالنظر  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن 

القوة القت�صادية واإجمايل حجم التجارة 

ال��ت��ب��ادلت  تعترب  ل��ل��ط��رف��ني،  اخل��ارج��ي��ة 

ك��ان  واإن  ح��ت��ى  قليلة  بينهما  ال��ت��ج��اري��ة 

التجاري بني ال�صني ودول اخلليج  امليزان 

بني  التجارة  حجم  اإجمايل  من   %65 يبلغ 

الدول العربية وال�صني حاليا.

التو�صل  �صرعة  حالًيا  فاملطلوب  لذلك   

املجل�ض  دول  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  اإىل 

اإقامة  اأمام  الباب  تفتح  �صوف  التي  وال�صني 

م�صاريع اقت�صادية �صخمة وجذب التكنولوجية 

�صواق اخلليجية والقطاعات  ال�صينية وفتح الأ

ال�صينية  لال�صتثمارات  فيه  القت�صادية 

وموؤ�ص�صات  النفطي  القطاع  �صمنها  وم��ن 

ال�صيني  القت�صاد  ومواكبة  والتجارة.  املال 

حجم  اإىل  حجمه  ي�صل  اأن  املتوقع  من  الذي 

ثّم   2020 ع��ام  بحلول  ال��ي��اب��اين  القت�صاد 

بعد  املّتحدة  الوليات  اقت�صاد  حجم  يتخطى 

ذلك ب�صنوات قليلة. وا�صتيعاب جزء مهم من 

ال�صنوات  هذه  يف  الهائلة  التجارية  فوائ�صه 

والتي بلغت يف عام 2007 وحده 100 مليار. 

وماذا ت�ستطيع ال�سني اأّن تقّدم 

لدول اخلليج؟

يف  دائ���م  ع�صو  وه��ي  ال�صني  با�صتطاعة   -

ودويل  �صيا�صي  دعم  تقدمي  من  الأ جمل�ض 

للدول  وتالًيا  اخلليج  ل��دول  حم��دود  غ��ري 

ما  اأن  على  الدولية،  املحافل  يف  العربية 

التدخل  عدم  هو  ال�صينية  ال�صيا�صة  مييز 

واحرتامها  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����ص��وؤون  يف 

اخل�صو�صية التي تتمتع بها.

تكنولوجي  دعم  تقدمي  ال�صني  با�صتطاعة   -

التي  اخلليجية  للدول  حمدود  ل  و�صناعي 

حتويل  على  ق���ادرة  اأم���وال  روؤو����ض  متتلك 

اقت�صاديات  اإىل  ع��ربه��ا  اقت�صادياتها 

ال��ع��وائ��ق  ب��ع�����ض  جت���اوز  ���ص��رط  �صناعية 

مر. املتعلقة بالأ
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استطاعت الصين تقديم 
دعم سياسي ودولي 

غير محدود لدول الخليج 
وتالًيا للدول العربية في 

المحافل الدولية
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مان، واقرتبت  اأما اإن كنت »مداًرا« فهنا قد تكون ابتعدت عن منطقة الأ

من مناطق اخلطر! هذا ما مل تكن معتمًدا يف تلقي ال�صت�صارات والتو�صيات 

والذي مبجرد  املالية،  ال�صوق  ال�صراء على جهٍة مرخ�صة من هيئة  اأو  بالبيع 

حدوثه فاأنت قد جّنبت اأموالك عرثات الطريق ال�صائكة، وقمت بتاأمني و�صائل 

اإن  القول هنا  الدفاع واحلماية على مقدرات حمفظتك ال�صتثمارية، ويكفي 

»رزمة« التفاقيات والتعاقدات بينك وبني اأي �صركة ا�صتثمار مرخ�صة، كفيلة 

اأو  اأية خمالفة للعقود  اإن متَّ التعّدي عليه مبجرد وقوع  باأن تقت�ض لك حقك 

اأنظمة ولوائح هيئة ال�صوق املالية.

نظامية  وغري  مرخ�صة،  غري  جلهاٍت  ومالك  عقلك  �صّلمت  حال  يف  اأم��ا 

لك  تكفل  واللوائح،  نظمة  الأ مع  متوافقة  اتفاقيات  اأية  غياب  ويف  عملها،  يف 

تلحق  قد  اأي خ�صائر غري مربرة  بتعوي�صك عن  املطالبة  تقدير حق  اأقل  على 

املالية  ال�صوق  نظام  مبوجب  املجّرمة  املخالفات  فخ  يف  توقعك  اأو  باأموالك، 

ولوائحه التنفيذية، فاأنت مل تعّر�ض نف�صك فقط للخ�صارة! بل لقد قدمتها وكل 

ي احتمالت بالوقوع يف مناطق بالغة اخلطورة، واأعني  ما متلك ككب�ض فداء لأ

من�صة  اإىل  بك  تذهب  قد  والتي  نظمة،  لالأ املخالفة  التعامالت  منطقة  هنا 

جلنة الف�صل يف املنازعات، والتجربة خري برهان اأمام خمتلف احلالت التي 

متَّ تطبيق العقوبات ال�صارمة عليها، ونتذكر جميًعا اأن اأعذار عدم املعرفة اأو 

نظمة واللوائح التنفيذية؛ مل ينجح اأبًدا يف  اجلهل مبخالفة تلك التعامالت لالأ

منع اأو تخفيف العقوبات على من تورطوا فيها.

جابة حينما تو�صح لك اأخي امل�صتثمر اأختي امل�صتثمرة اأنك  وعليه؛ اأعتقد اأن الإ

تقف بكامل اأموالك يف املنطقة املحظورة املو�صحة اأعاله، فما عليك األ اأن تبداأ 

يف ت�صحيح هذا اخلطاأ الفادح واخلطري جًدا عليك وعلى مقدراتك املالية، وتبداأ 

وىل،  يف البحث عن موقف ا�صتثماري من الناحية القانونية يحميك بالدرجة الأ

خطاء القاتلة ا�صتثمارًيا. ويحمي اأموالك من مهالك الوقوع يف الأ

العتماد  ال��ع��رب��ي  اخلليج  دول  ت�صتطيع   -

امل�صائل  يف  ة  خا�صّ ال�صيني  الت�صلح  على 

ل�صيما  النووية  والتكنولوجيا  احل�ّصا�صة 

اأي  دون  المتيازات  هذه  تقّدم  ال�صني  اأن 

�صروط اأو قيود كبرية، وهو عك�ض ما تقوم 

به اأمريكا جتاه هذه الدول.

- ت�صتطيع ال�صني وعرب اأ�صواقها و قطاعاتها 

القت�صادية اأن تكون ملجاأ ممتاًزا لروؤو�ض 

ة  وخا�صّ اخلليجية  وال�صتثمارات  م��وال  الأ

مر الذي  يف فرتة الفوائ�ض املالية، وهو الأ

ا�صتثمار  مّت  ما  اإذا  كبرية  اأرباحا  �صيوؤمن 

ون�صيط  ن��اٍم  اقت�صاد  يف  الفوائ�ض  ه��ذه 

كاقت�صاد ال�صني.

يف  والقت�صادية  داري���ة  الإ اخل��ربة  تقدمي   -

حتقيق التنمية والتقليل من البطالة واإدارة 

النظام  وتطوير  وجذبها،  ال�صتثمارات 

التعليمي العايل.

عوائق يف وجه العلقات 

- عدم وجود �صيا�صة خليجية  موحدة وروؤية 

م�صتقبل  جت��اه  موؤ�ص�صاتية  ا�صرتاتيجية 

ال���ع���الق���ات م���ع ال�����ص��ني رغ����م ال��ع��وام��ل 

امل�صرتكة العديدة.

القت�صادية  الرتويجية  ن�صطة  الأ �صعف   –
امل�صرتكة بني اجلانبني كاملعار�ض وزيارات 

الوفود املتبادلة.

جمال  يف  التجارية  الغرف  دور  �صعف   –
تاأ�صي�ض املجال�ض امل�صرتكة وتنظيم الور�ض 

التعريفية والرتويجية. 

- قّلة عدد الباحثني واملهتمني بال�صاأن ال�صيني يف 

البلدان اخلليجية ن�صبة اإىل عدد واهتمامات 

املّتحدة  الوليات  اخت�صا�صات  يف  زمالئهم 

مريكية واأوروبا، وقّلة انت�صار معاهد تعليم  الأ

لدى  والعربية  العرب  لدى  ال�صينية  اللغات 

قلياًل  ال�صني  تقّدم  الرغم من  ال�صني على 

على العرب يف هذه الناحية.

والذي  عالمي  والإ الثقايف  التعاون  �صعف   -

وامل�صالح  العالقات  م�صتوى  اإىل  يرقى  ل 

الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ني ال��ط��رف��ني وال��ع��الق��ات 

التاريخية القدمية.

ال��ع��الق��ات  اإن  ال���ق���ول:  واأخ������رًيا مي��ك��ن 

عالقات  اخلليجية   - ال�صينية  القت�صادية 

اإحدى  العربي  اخلليج  فمنطقة  وثيقة  تبادلية 

اأهم البقاع الرئي�صة يف العامل لت�صدير الطاقة 

)النفط - الغاز( وال�صني ثاين اأكرب م�صتهلك 

مريكية  للنفط يف العامل بعد الوليات املتحدة الأ

بني  التعاون  اآف��اق  دع��م  املنطقي  فمن  لذلك 

اجلانبني من خالل زيادة ال�صتثمار انطالًقا 

خ��ر  الآ للطرف  احتياج  يف  ط��رف  كل  اأن  من 

ا خالل ال�صنوات القادمة. خ�صو�صً
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االقتصاد 
العالمي 

على وتر 
مشدود

العمل من وراء البحار

أكثر قد يدفع باجتاه ال يرضي  أربللاح  البحث عن 
كثيًرا من احلاملن بالوظائف خاصة إذا كان رأس املال 
يتجه إلى ما وراء البحر ليوفر فرًصا لعمال ال يبرحون 

أوطانهم فقط ألن كلفتهم أقل.
هذا املوضوع أثاره مؤخًرا عدة خبراء مال عاملين 
بالبحث  أمللًرا جللديللًرا  الللدولللي  النقد  واعتبره صندوق 
الوظائف  التعاقد على  نظًرا ألن مستقبل  والتقصي 
بلللللدان أخللرى مللن شأنه أن يؤثر إيجاًبا  اخلدمية مللع 
وسلًبا على الهيكل الصناعي العاملي ، وأنواع الوظائف 
وكذلك األجور واألمن الوظيفي ومعدل دوران العمالة، 

وكذلك البطالة والعوملة.

أسواق عالمية
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David.( ك��و  دي��ف��ي��د  ال�سيني  امل���ايل  ال��ب��اح��ث 

T.Coe( كتب يقول:
جتاريني  كبلدين  اأخ��رًيا،  والهند  ال�صني  تبزغ 

كبريين يف ذات الوقت الذي يت�صكل فيه �صكل جديد 

ت�صاعد  وظائف  على  التعاقد   - الدولية  التجارة  من 

البحار،  وراء  فيما  دول  مع  اأدائها  يف  التكنولوجيا 

وب�صفة خا�صة وظائف كان الظن اأنها حم�صنة �صد 

املناف�صة الدولية.

ال�صني  ح�صة  ب��ازده��ار  الع���رتاف  مت  وق��د 

الهند  ح�صة  زي��ادة  وكذلك  العامل  �صادرات  من 

الدولية  القت�صادات  يف  �صخًما  تطوًرا  بو�صفه 

يف  ن��ت��اج  والإ ج��ور  والأ العمالة  على  كبري  تاأثري  له 

باأن  ن  الآ وا�صًحا  مر  الأ واأ�صبح  املتقدمة،  البلدان 

 - البحار  وراء  من  واملنتجات  باخلدمات  التزود 

الوظائف  اأداء  على  اأخ��رى  بلدان  مع  التعاقد  اأي 

اأو املهام التي تتيح مدخالت و�صيطة، مبا يف ذلك 

جل  اخلدمات - يحتمل اأن تكون له اآثار طويلة الأ

الوظيفي  م��ن  والأ الن�صبية  ج��ور  والأ العمالة  على 

للعمال يف القت�صادات املتقدمة.

ويتفق غالبية القت�صاديني و�صانعي ال�صيا�صة 

له  �صتكون  للعوملة،  خ��ري  الأ الت�صارع  هذا  اأن  على 

كل  يف  نافعة  اقت�صادية  اآث��ار  الطويل،  املدى  على 

التجاريني  و�صركائها  املتقدمة  القت�صادات  من 

�صواق النا�صئة. غري اأنه على املدى الق�صري،  يف الأ

اأقل  العمالة  اأ�صواق  فيها  تكون  بلدان  يف  خا�صة 

مرونة، قد حتدث ا�صطرابات كبرية، وعالوة على 

املحتمل  الوظائف  من  ال�صخم  العدد  فاإن  ذلك، 

جمموعات  عر�ض  البحار  وراء  ما  اإىل  توجهها 

هوؤلء  واأن  الدولية،  للمناف�صة  العمال  من  جديدة 

م�صتجيًبا  جمهوًرا  باطراد  ي�صبحون  قد  العمال 

ن�صار حماية امل�صالح اخلا�صة. لأ

خدمات  لنتقال  احلديثة  الظاهرة  واأث���ارت 

من  كثري  يف  ج��دًل  البحار  وراء  ما  اإىل  ع��م��ال  الأ

القت�صادات املتقدمة ورمبا يتج�صد اأف�صل حتليل 

املتحدة،  الوليات  يف  كادميية  الأ املناق�صة  لطريف 

القت�صاد  اأ�صتاذ  مانكيو  جريجوري  موقفي  يف 

بجامعة هارفارد واآلن بالنيدر اخلبري القت�صادي 

بجامعة برن�صتون.

ي�صغل  مانكيو  ك���ان  حينما   2004 ع���ام  ف��ف��ي 

القت�صاديني  امل�صت�صاريني  جمل�ض  رئي�ض  من�صب 

للوليات املتحدة، و�صف النتقال اإىل ما وراء البحار 

ل  اآث���اره  واأن  لالقت�صاد،  امل��دى  طويل  ك�صب  ن��ه  ب��اأ

تختلف نوعًيا عن تلك اخلا�صة بالتجارة التقليدية يف 

امل�صت�صارين  جمل�ض  ع�صو  بالنيدر،  اآلن  اأما  ال�صلع. 

الرئي�ض  ونائب  كلينتون  بيل  للرئي�ض  القت�صاديني 

اإن  قال  فقد  الفيدرايل،  الحتياطي  ملجل�ض  ال�صابق 

املكا�صب  ي��دور ح��ول  اجل��دل ل 

التي  ���ص��ا���ص��ي��ة  الأ الق��ت�����ص��ادي��ة 

اإذا  ما  واإمن��ا حول  بها،  يعرتف 

كان انتقال العمالة اإىل ما وراء 

البحار ودخول ال�صني والهند يف 

القت�صاد العاملي مبثابة »عملية 

كربى« اأم اأنها جمرد »ا�صتمرار 

ويقول  عليه«  هو  ما  على  للحال 

التطورات  )2007(اإن  بالنيدر 

�صوف  نها  لأ ك��ربى  عملية  متثل 

ت��ف��ر���ض ت���غ���ي���ريات ك����ربى يف 

ال��ه��ي��ك��ل ال�����ص��ن��اع��ي واأن������واع 

ج��ور،  الأ يف  وكذلك  الوظائف، 

من الوظيفي، ومعدل دوران  والأ

املدى  على   - ا  واأي�صً العمالة، 

قل - يف العمالة  الق�صري على الأ

والبطالة.

اإذا كان انتقال  ويتوقف ما 

البحار  وراء  م��ا  اإىل  ع��م��ال  الأ

جم��رد  اأو  ك���ربى  عملية  مي��ث��ل 

ا���ص��ت��م��رار احل���ال ع��ل��ى م��ا هو 

العوامل:  من  ع��دد  على  عليه، 

كم قدر الوظائف التي »فقدت« 

التي  ال��وظ��ائ��ف  وق��در  بالفعل، 

قد تفقد، وما مدى ال�صرعة يف 

ثر  خلق الوظائف اجلديدة، والأ

ل�صائر  الوظيفي  م��ن  الأ وعلى  الدخول  على  املحتمل 

اأنواع العمال، واملدى الذي قد ي�صتغرقه التحول من 

حيث طول املدة اأو ال�صال�صة.

تهديد وظيفي

يندر وجود بيانات حمكمة حول عدد الوظائف 

ب�صبب  املتقدمة  القت�صادات  فعلًيا  فقدتها  التي 

عمال اإىل ما وراء البحار، ولكن التقديرات  انتقال الأ

ثار اقت�صرت على نحو 0.3 اإىل 0.7  توحي باأن الآ

املتحدة  الوليات  يف  العمالة  اإجمايل  من  املئة  يف 

وروبية التي تتوافر فيها التقديرات غري  والدول الأ

الن�صاط  انتقال  اأن  على  ا  اأي�صً ي��دل  ما  هناك  اأن 

باطراد  يتزايد  البحار طفق  وراء  ما  اإىل  اخلدمي 

خرية. يف ال�صنوات الأ

تاأثرها  املحتمل  اخلدمي  القطاع  وظائف  عدد 

اإذ  كثرًيا.  اأك��رب  البحار  وراء  ما  اإىل  عمال  الأ بنقل 

يقدر الباحث فان ويل�صوم وفيكري اأنه يف عام 2003 

كان ما يقارب من 30 يف املئة من اإجمايل العمالة يف 

والوليات  وكندا،  واأ�صرتاليا  وروبي  الأ الحتاد  بلدان 

اإىل  عمال  الأ بنقل  التاأثر  لحتمال  عر�صة  املتحدة 

توفرها  التي  الفر�ض  وف��ق  وذل��ك  البحار،  وراء  ما 

بالنيدر  ويقدم  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

تقديرات اأعلى بالن�صبة للوليات املتحدة: 22-29 يف 

املئة كما تقدم درا�صات اأخرى تقديرات كبرية.

من  املحتمل  ال��ع��دد  تقديرات  ب��ني  التمييز  اإن 

ملناف�صة  تتعر�ض  قد  التي  اخلدمي  القطاع  وظائف 

املفقودة، غائب  للوظائف  الفعلي  العدد  دولية، وبني 

عادة يف املناق�صات العامة. اإذ تفرت�ض هذه املناق�صات 

حيان اأن البلدان ال�صناعية لي�ض  �صمًنا يف كثري من الأ

لديها ميزة ن�صبية يف اأي من وظائف القطاع اخلدمي 

التي تتعر�ض حديًثا ملناف�صة دولية - مبعنى اأن الدول 

عمال اإىل ما  ال�صناعية �صوف تقت�صر على اإيفاد الأ

منها.  ا�صتقدامها  اأو  اجتذابها،  ولي�ض  البحار،  وراء 

املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 

اآخر من القت�صادات املتقدمة م�صدر �صاف  وعدد 

الفائ�ض  �صايف  طفق  كثرية  ح��الت  ويف  للخدمات، 

خرية. ويحتمل اأن ت�صتقدم  هذا يتزايد يف ال�صنوات الأ

القت�صاديات املتقدمة من وراء البحار من اخلدمات 

�صافة اإىل ذلك، فاإن زيادة  اأكرث مما توفده اإليها. وبالإ

عمال فيما وراء  نتاجية املحتملة يف م�صروعات الأ الإ

الذي  مر  الأ التوظيف،  زيادة  اإىل  تدفعها  البحار قد 
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يحتمل اأن ي�صفر عن زيادة �صافية يف الوظائف ففي 

ال�صركات  حتقق  املثال،  �صبيل  على  املتحدة،  اململكة 

مقارنة  العمالة  يف  اأ�صرع  منًوا  للخدمات  امل�صتوردة 

بتلك التي ل تفعل ذلك.

من الوظيفي الدخول والأ

كان  اإذا  فيما  الرئي�صية  الق�صايا  اإحدى  تتمثل 

جور  عمال ملا وراء البحار �صوف يوؤثر على الأ اإيفاد الأ

ما  ظل  يف  عنها  خمتلفة  ب�صورة  للعمال  الن�صبية 

ي�صبح  اأن  ترجيًحا  كرث  والأ العوملة.  وقائع  من  �صبق 

يف  كربى  عملية  البحار  وراء  ما  اإىل  عمال  الأ اإيفاد 

دخول  تخفي�ض  اإىل  اأدى  اإذا  املتقدمة  القت�صادات 

مل  الذين  والعالية،  املتو�صطة  املهارة  ذوي  العمال 

التعر�ض ملناف�صة دولية، بدًل  للكثريين منهم  ي�صبق 

من احلد اأ�صا�ًصا من اأجور العمال منخف�صي املهارة، 

مثلما نزعت اإليه يف املا�صي، العوملة والتغيري التقني 

التايل  املر�صل  الدليل  ويوحي  املهارة  اإىل  املنحاز 

باحتمال ممار�صة �صغط يف اجتاه النزول على اأجور 

العمال املهرة: العمال يف الهند الذين يقروؤون �صور 

�صعة ال�صينية للمر�صى يف القت�صادات املتقدمة،  الأ

لل�صركات يف  ال��ربام��ج اجل��اه��زة  ي��ط��ورون  وال��ذي��ن 

ال�صتثمارات  يعدون  والذين  املتقدمة،  القت�صادات 

املتقدمة.  القت�صادات  يف  للمواطنني  ال�صريبية 

منخف�صة  امل��ه��ام  بع�ض  هناك  ذل��ك  على  وع���الوة 

وجامع  الب�صتاين  يوؤديها  التي  تلك  مثل  امل��ه��ارة، 

القمامة ومقدمو الرعاية، ل ميكن ب�صبب التكنولوجيا 

احلالية القيام بها يف اخلارج، مبا يوحي باأن اأجور 

باإيفاد  تتاأثر  اأن  الوظائف ل يرجح  نواع من  الأ هذه 

عمال اإىل ما وراء البحار. الأ

اخلدمية  املهام  كانت  اإذا  ما  يتوقف  واإجماًل، 

عالية املهارة �صتوفد اإىل ما وراء البحار اأو ت�صتقدم 

منها يف بلد معني مع ما ي�صاحبها من �صغوط على 

اأن  من  وبالرغم  للبلد  الن�صبية  امليزة  على  الدخول، 

اإيفاد بع�ض اخلدمات عالية املهارة اإىل ما وراء البحار 

حقق منًوا �صريًعا يف مدن هندية مثل بنجالور، فاإنه 

�صواق  يبدو مرجًحا اأن تظل امليزة الن�صبية لبلدان الأ

النا�صئة، مثل ال�صني والهند، حم�صورة لبع�ض الوقت 

نظًرا  واملتو�صطة،  املنخف�صة  امل��ه��ارات  وظائف  يف 

امل�صتويات  ومتو�صط  التعليم  نوعية  زيادة  لتحديات 

عدادها ال�صخمة من ال�صكان. التعليمية لأ

غري  نحو  على  كبرًيا  تاأثرًيا  البحار  وراء  ما  اإىل  عمال  الأ يفاد  لإ اأن  يبدو  ل  عامة،  وب�صفة 

اإذا ما  متنا�صب على الوظائف املاهرة يف القت�صادات املتقدمة. وقد يتغري ذلك بطبيعة احلال 

البحار،  اإىل ما وراء  يفاد احتماًل  الدول ال�صناعية والقابلة لالإ الوظائف عالية املهارة يف  كانت 

عمال اإىل ما وراء  ثار املرتتبة على اإيفاد الأ ن اأن الآ قد جرى اإيفادها بالفعل، غري اأنه يبدو حتى الآ

دبيات العري�صة التي ت�صري اإىل اأن التغيري التقني املنحاز  البحار تت�صق مع النتائج الواردة يف الأ

للمهارات ينزع اإىل احلد من اأجور العمال منخف�صي املهارات.

من الوظيفي للعمال  ا اآثار مهمة على الأ عمال اإىل ما وراء البحار اأي�صً يفاد الأ وقد يكون لإ

الفعلي منه اأو املت�صور، وعلى القوة التفاو�صية للعمال. ويقوم الربهان على ذلك يف الوليات 

املتحدة، وعلى القوة التفاو�صية للعمال. ويقوم الربهان على ذلك يف الوليات املتحدة، على 

عن  املتداولة  بال�صلع  املرتبطة  واملهن  ال�صناعات  يف  املنخرطون  يعرب  حيث  املثال،  �صبيل 

من القت�صادي مقارنة بغريهم من العمال. وغني عن  ح�صا�ض بالأ م�صتويات اأعلى من عدم الإ

عمال اإىل ما وراء البحار مفاجًئا  من �صوف يتزايد اإذا كان تاأثري اإيفاد الأ البيان اأن انعدام الأ

وغري متوقع بالن�صبة للعمال، كما هو احلال ب�صفة عامة.

مدى وعورة النتقال

عمال اإىل ما وراء البحار يجري ب�صال�صة اأو يف �صورة انتقال حا�صد  يتوقف ما اإذا كان اإيفاد الأ

وباعث على ال�صطراب، على ت�صكيلة من العوامل القت�صادية الكلية والهيكلية. وتتمثل العوامل 

�صركائها  ولدى  والهند  ال�صني  ال�صرف يف  و�صعر  والتجارة  الكلي  القت�صاد  �صيا�صات  املهمة يف 

احل�صاب  اأر�صدة  و�صكل  الإجمايل  احلجم  حتدد  �صوف  التي  ال�صناعية  البلدان  من  التجاريني 

الوضع االقتصادي النسبي 
للفرد يرتبط ارتباًطا 

إيجابًيا بالغ القوة بالمواقف 
المناصرة للتجارة
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اجلاري العاملية كما تعترب ال�صيا�صات الهيكلية مهمة 

ن البلدان التي بها اأ�صواق مرنة للعمالة واملنتجات،  لأ

جيدة،  تدريبية  ونظم  تعليمية  موؤ�ص�صات  ولديها 

اأن  �صاأنها  من  والتجديد  للتوظيف  فعالة  و�صيا�صات 

والفر�ض  التحديات  مع  اأكرب  وي�صر  ب�صهولة  تتواءم 

ما  اإىل  عمال  الأ واإيفاد  التجارة  زيادة  الناجمة عن 

وراء البحار.

ت�صبح  التي  للمهام  الفعلي  العدد  �صيعتمد  كما 

قابلة للتداول، ومدى �صرعة البدء يف تداولها، على 

خ��رى،  الأ النامية  والبلدان  والهند.  ال�صني  مقدرة 

على انتزاع اأنواع جديدة من املهام من القت�صادات 

اأن  املرجح  من  يبدو  فاإنه  لوحظ  وكما  املتقدمة. 

ال�صني  تطور  اأن  قبل  الوقت  بع�ض  م��ر  الأ ي�صتغرق 

اخلدمات  يف  القاعدة  عري�صة  ن�صبية  ميزة  والهند 

و�صوف  التكنولوجية.  الناحية  م��ن  تقدًما  ك���رث  الأ

ت�صتلزم القدرة على ا�صتقدام اأنواع جديدة من املهام 

�صا�صية يف الهند. كما  اإدخال حت�صينات يف البنية الأ

اللغة  مهارات  تقوية  على  ال�صني  يف  �صتتوقف  اأنها 

امللكية  حقوق  وتطبيق  امللكية،  وحقوق  الإجنليزية، 

الق�صايا  ه��ذه  وت��وح��ي  ال��ق��ان��ون،  و�صيادة  الفكرية 

الهيكلية مبرحلة انتقال متطاولة.

جور  ا على تطورات الأ كما �صيعتمد النتقال اأي�صً

املهارات  ذوي  العمال  من  حم��دود  لعدد  بالن�صبة 

املالئمة يف ال�صني والهند وهناك بالفعل اإر�صادات 

جور واأدلة مروية  متهيدية تنم عن ارتفاع حقيقي لالأ

يف  ال�صاحلية  املناطق  يف  العمالة  يف  نق�ض  على 

خرى،  الأ �صياء  الأ ت�صاوي  ومع  بنجالور.  ال�صني ويف 

رئي�صية يف  جور احلقيقية يف مناطق  الأ ارتفاع  فاإن 

الن�صبية  املزايا  يقو�ض  اأن  �صاأنه  والهند من  ال�صني 

التي تنتزعها  البلدين ويحد من عدد املهام  لهذين 

من القت�صادات املتقدمة.

النامية  البلدان  عدد  حول  اأخري  �صوؤال  وهناك 

احلفل  اإىل  �صت�صم  التي  انتقال  مبرحلة  متر  التي 

عمال اإىل ما وراء البحار  يفاد الأ باعتبارها مق�صًدا لإ

ن تبدو م�صاركة كثري  - ومدى �صرعة ذلك وحتى الآ

وال�صرق  ال�صحراء،  جنوب  اإفريقيا  يف  البلدان  من 

حمدودة  اجلنوبية  واأمريكا  اآ�صيا  وو�صط  و�صط،  الأ

�صباب املتعلقة  اأو غري موجودة. وب�صبب عدد من الأ

واللغوي،  الثقايف  ال�صبه  واأوجه  اجلغرايف،  باجلوار 

دوار الفريدة لل�صينيني والهنود يف ال�صتات، فاإن  والأ

جناحات  حماكاة  يف  �صعوبة  جتد  قد  اأخرى  بلداًنا 

يفاد  لإ باعتبارهما مق�صًدا  خرية  الأ والهند  ال�صني 

عمال اإىل ما وراء البحار. الأ

طوياًل،  وقًتا  النتقال  ا�صتغرق  وكلما 

اإث��ارة  يف  ت�صببه  احتمالت  ت�صاءلت 

ال�صطراب غري اأنه بغ�ض النظر 

عن مدى طول النتقال، فالوا�صح اأن عملية التكامل 

اجلارية لل�صني والهند يف القت�صاد العاملي �صيكون 

رجح اآثار دائمة على توزيع الدخل وعلى  لها على الأ

من الوظيفي يف القت�صادات املتقدمة. الأ

العوملة وعدم امل�ساواة

خ��ري للعوملة، وك��ث��ريون من  ج��رى الح��ت��دام الأ

العمال يف الدول ال�صناعية يت�صورون حدوث ارتفاع 

القت�صادية.  امل�صاواة  عدم  يف  وم�صتدام  متوا�صل 

واأ�صباب تزايد عدم امل�صاواة يف الدخول غري مفهومة 

بحاث التجريبية ت�صري اإىل اأن  متاًما، اإل اأن مهلة الأ

حمرًكا  ك��ان  للمهارة  املنحاز  التكنولوجي  التغيري 

هي  التي  العوملة  من  اأق��وى  املتزايد  ج��ور  الأ لت�صتت 

النقد  )�صندوق  التكنولوجي  للتقدم  انعكا�ض  ذاتها 

الدويل، 2007(.

وبالرغم من اأن الزيادة يف عدم امل�صاواة كانت 

خا�صة  ب�صفة  كبرية  كانت  فقد  ما،  حد  اإىل  عامة 

املتحدة  واململكة  املتحدة  ال��ولي��ات  مثل  بلدان  يف 

واأ�صرتاليا وكثرًيا ما كانت بارزة ب�صفة خا�صة عند 

على لتوزيع الدخول مع دخل باقي  مقارنة ال�صريحة الأ

املثال،  �صبيل  على  املتحدة،  الوليات  ففي  ال�صكان. 

اأكرب  الدخول  التفاوت يف  اأن  القيا�صات  بع�ض  تفيد 

القرن  الع�صرينيات من  منذ  وقت  اأي  اليوم عنه يف 

املا�صي، واأن منخف�صي املهارة لي�صوا وحدهم الذين 

اإن عماًل ح�صلوا على م�صتويات عالية  اإذ  يتاأثرون: 

ج��ور  الأ تدين  من  ا  اأي�صً يعانون  التعليم  من  ن�صبًيا 

احلقيقية )الدونا�ض ولوران�ض و�صلوتار 2007(.

زي��ادة  م��ع  ت��واك��ب  ال��ذي  العوملة  لت�صارع  وك��ان 

عدم امل�صاواة يف الدخل يف بع�ض البلدان، تداعيات 

مهمة بالن�صبة لدعم الراأي العام للعوملة. فقد يعترب 

تعزز  بينما  راك��دة،  دخولهم  تبقى  الذين  الناخبون 

اأنف�صهم غرباء ل ي�صتفيدون من  العوملة دخول قلة، 

العوملة وقد يتزايد توحدهم مع اخلا�صرين من العوملة. 

بل قد يكون ذلك هو الو�صع اإذا نظر الناخبون - عن 

التكنولوجيا بو�صفها القوة الدافعة وراء  اإىل  حق - 

تكون  قد  التجارة  زي��ادة  اإن  حيث  الدخل،  تطورات 

التكنولوجي.  للتغيري  و�صوًحا  �صد  الأ التجلي  مبثابة 

القوة  ميلكون  الناخبني  ف��اإن  ذل��ك،  على  وع���الوة 

قد  التي  ال�صيا�صات  على  للتاأثري  الالزمة  ال�صيا�صية 

تبطئ اأو توقف اأو حتى تعك�ض عملية العوملة، يف حني 

يعجزون اإىل حد كبري عن التاأثري على خطى التقدم 

التكنولوجي.

حتقيق توافق يف الراأي

مر اأن يكفل �صانعو ال�صيا�صة تقا�صم  يقت�صي الأ

وا�صع  نطاق  على  التجارة  عن  الناجمة  املكا�صب 

لت�صهيل  الالزمة  الجتماعية  ال�صيا�صات  تطلق  واأن 

والتغري  بالعوملة  �صلًبا  يتاأثرون  الذين  العمال  تكيف 

حت�صني  هو  ذلك  حتقيق  طرق  واأح��د  التكنولوجي. 

مر احلا�صم لنجاح التكيف  التعليم والتدريب، وهو الأ

�صوى  تكون  لن  رج��ح  الأ ولكن ذلك على  العوملة،  مع 

يكون  ما  وكثرًيا  الق�صري.  ج��ل  الأ اآث��ار حم��دودة يف 

يحدث  ول  �صعًبا  اأمًرا  الرتبوية  �صالحات  الإ تنفيذ 

جيال اجلديدة من الطلبة  تاأثرًيا اإل مع ا�صتكمال الأ

تعليمها.

ب��ال��ق��رارات  ط������ار ال��زم��ن��ي امل��رت��ب��ط  ويف الإ

يفر�ض  التوزيع  اإعادة  �صيا�صات  تكون  قد  ال�صيا�صية 

�صا�صي  تعوي�ض اخلا�صرين اأو امل�صتبعدين ال�صبيل الأ

امل�صتمرة  للم�صاركة  ال�صيا�صي  ال��دع��م  للح�صول 

ويبدو  عنها.  الرتاجع  دون  للحيلولة  اأو   - العوملة  يف 

وروب���ي: فالبلدان  اأن ذلك هو احل��ال يف الحت��اد الأ

التي تقوم بدور اأكرب ن�صبًيا يف اإعادة التوزيع، الذي 

تعك�صه الن�صبة املئوية من اإجمايل مدفوعات املنافع 

دنى 30 يف املئة اأجًرا من ال�صكان يف �صن  التي تدفع لأ

العمل، هي البلدان التي ت�صاند ال�صكان فيها العوملة 

ق�صى حد. لأ

وبالرغم من اأن احلاجة اإىل تعوي�ض اخلا�صرين 

ف��اإن  ال��ن��ط��اق،  وا���ص��ع  بتقدير  حتظى  ال��ع��ومل��ة  م��ن 

يلق  مل  ذل��ك  لتحقيق  ال�صبل  اأف�صل  ح��ول  الت�صاوؤل 

للعوملة يف  املتغرية  الطبيعة  اأن  كبرًيا. غري  اهتماًما 

ت�صبح  قد  الق�صية  هذه  اأن  تبني  خ��رية  الأ ال�صنوات 

ن جمموعات  اأكرث اأهمية باطراد يف بع�ض البلدان لأ

اأكرب من العمال قد يعتربون اأنف�صهم من اخلا�صرين. 

للعوملة، قد يقت�صي  ال�صيا�صي  وللحفاظ على الدعم 

مر تو�صيع مدى التعوي�ض ملا وراء جمموعة العمال  الأ

للتحرر  نتيجة  وظائفهم  يفقدون  الذين  امل��ح��ددة 

الطرف  يف  امل�صتخدمني  العمال  لت�صمل  التجاري 

دنى من توزيع الدخول. الأ

�صلبية  اآث��ار  لها  �صيكون  التوزيع  اإع��ادة  اأن  غري 

القت�صادية  املكا�صب  من  نها حتد  لأ احلوافز،  على 

ت�صميم  اأهمية  ذل��ك  ويوؤكد  العوملة.  عن  الناجمة 

املكا�صب  لتعظيم  ال��ت��وزي��ع  ع����ادة  لإ فعالة  ت��داب��ري 

التوزيع  اإع���ادة  تدابري  واأن  العوملة،  من  ال�صافية 

التي قد توؤدي وظيفة جيدة ن�صبًيا يف احلفاظ على 

فوائد  ي�صتمد  باأن  للبلد  ت�صمح  العمل،  على  احلافز 

�صافية كبرية ن�صبًيا من العوملة.

ال يبدو أن إليفاد األعمال 
إلى ما وراء البحار تأثيًرا كبيًرا 

على الوظائف الماهرة في 
االقتصادات المتقدمة
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أكد خبراء يف صناعة الطاقة أن منظمة أوبك تواجه حتدًيا واحتمالية نشوب حرب 
أسعار عمات، واستمرارية التذبذبات احلادة يف أسعار املواد األساسية مبا فيها البترول، 
والربط غير الواقعي بن قضايا البيئة والبترول، إال أنها قادرة على التعامل مع هذه 
التطورات والتغيرات العاملية، خاصة يف حالة استمرارها يف العمل كمنظمة اقتصادية 
حالًيا  الدولية  البترولية  والسوق  والصناعة  أعضائها  صالح  هدفها  واقعية،  مستقلة 

ومستقبلًا.

الذهب األسود

كتبت – أماني فالح 
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بين مطرقة 
 الصين

وسندان أوروبا



قضية العدد

جلة للنفط  واأمام هذه التحديات التي تواجهها منظمة اأوبك هوت اأ�صعار العقود الآ

�صعار الفائدة  مريكي اأكرث من 3% يف موجة هبوط فجرتها تكهنات عن زيادة لأ اخلام الأ

يف ال�صني قد ت�صعف الطلب على النفط يف ثاين اأكرب م�صتهلك للطاقة يف العامل.

منطقة  يف  اإيرلندا  ديون  ب�صاأن  املخاوف  جراء  من  ل�صغوط  ا  اأي�صً �صعار  الأ وتعر�صت 

اليورو وتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي خف�ض تنبوؤاته للطلب على النفط يف عام 2011.

يف املقابل قالت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( موؤخًرا اإن الطلب العاملي 

على نفطها �صيكون اأعلى من املتوقع يف العام املقبل مع ت�صارع النمو القت�صادي.

ورفعت املنظمة تقديراتها لنمو الطلب العاملي على النفط يف 2011 بواقع 120 األف 

برميل يومًيا وتتوقع زيادة قدرها 1.7 مليون برميل يومًيا يف ال�صتهالك العاملي يف 2011 

مقارنة مع 2010.

 310 كما رفعت املنظمة تقديراتها للطلب العاملي على النفط العام املقبل بحوايل 

اآلف برميل يومًيا اإىل 86.95 مليون برميل يومًيا ورفعت تقديرها لال�صتهالك يف العام 

احلايل بواقع حوايل 190 األف برميل يومًيا اإىل 85.78 مليون برميل يومًيا.

ا�صتهالك دول منظمة  النفط »جتاوز  �صوق  ال�صهري عن  تقريرها  اأوبك يف  وقالت 

املتوقع  من  قوى  الأ القت�صادية  ن�صطة  الأ نتيجة  التوقعات  والتنمية  القت�صادي  التعاون 

مدعوم بعدد من برامج للتحفيز«.

اخل��ام  النفط  خم��زون��ات  اإن  ق��ال��ت  لكنها 

واملنتجات النفطية وفرية يف الرب والبحر واأنه من 

املرجح اأن يطراأ تغري ملمو�ض على هذا الو�صع.

واأ�صافت يف التقرير »نتيجة لذلك من املتوقع 

اإذا  حتى  جيد  ب�صكل  م�صتعدة  �صواق  الأ تكون  اأن 

جاء الطلب ال�صتوي اأقوى من املتوقع«.

من جانبه قال د. حممد القحطاين اخلبري 

بحاث القت�صادية  اإن  املايل مبجموعة الذكري لالأ

مع  املن�صجمة  املنظمة  توجهات  تدعم  اململكة 

اإىل  دوًم��ا  ت�صعى  ت��زال  ول  وكانت  ال�صوق  حقائق 

اإيجاد توافق واإجماع داخل املنظمة انطالًقا من 

القائمة  البرتولية  ل�صيا�صتها  �صا�صية  الأ املبادئ 

مل�صلحة  ����ص���واق  الأ يف  ال���ص��ت��ق��رار  حتقيق  على 

البرتولية  وال�����ص��ن��اع��ة  وامل�صتهلكني  املنتجني 

ودولها  »اأوب��ك«  توجهات  تدعم  كما  ع��ام،  بوجه 

ع��م��ال  والأ التحالف  ع��الق��ات  م��ن  لال�صتفادة 

امل�صرتكة ل�صتغالل املوارد الهيدروكربونية عاملًيا 

ونقل التقنية وحماية البيئة.

وال��رثوة  البرتول  وزي��ر  اإن   القحطاين  وق��ال 

املعدنية املهند�ض علي بن اإبراهيم النعيمي  �صبق 

اأن اأكد حر�ض اململكة على ا�صتمرار الدور امل�صوؤول 

ودعم  للعامل  الطاقة  توفري  يف  للمنظمة  والرائد 

قرارات املنظمة مل�صلحة النمو العاملي.

واأ�صاف نقاًل عن الوزير اأن املنظمة اأنتجت خالل اخلم�صني عاًما املا�صية اأكرث من 

اأكرث من تريليون برميل مما يجعلها يف موقع  ن  الآ بليون برميل، ول تزال متتلك   400

للعامل  البرتول  توفري  يف  قادمة  طويلة  �صنوات  لال�صتمرار  الحتياطي  حيث  من  متميز 

جيال احلالية والقادمة.  وا�صتغالله ل�صالح الأ

واإدراك حجمه وخ�صائ�صه  فيها  البرتول  اكت�صاف  منُذ  اململكة عملت  اأن  بني  كما 

توقيع  لدى  عبدالعزيز  امللك  ا�صرتط  حيث  منه،  املواطنني  ا�صتفادة  على  عاملًيا  ودوره 

وا�صتمر  ال�صعوديني  وتدريب  بتوظيف  تقوم  اأن  مريكية  الأ ال�صركة  مع  المتياز  اتفاقية 

يف  البرتولية  ال�صناعة  تاريخ  ط��وال  النمط  هذا 

اململكة مما جعلها بعد متلكها الكامل مثاًل يحتذى 

لل�صركات البرتولية الوطنية ويف م�صاف ال�صركات 

العاملية يف جمال التوظيف والكفاءة. 

اأن  اأدركت مبكًرا  اململكة  اأن  القحطاين  واأكد 

العالية  التقنية  ذات  البرتولية  ال�صناعة  طبيعة 

حتى  اأ�صواقها  على  ي�صيطر  كان  التي  واملتكاملة 

ال�صركات  امل��ي��الدي��ة  ال�صبعينيات  ع��ق��د  اأوائ����ل 

متيل  ام��ت��ي��ازات  نظم  ظ��ل  يف  العاملية  البرتولية 

الب�صرية  ال��ك��وادر  بناء  على  فعملت  ل�صاحلها، 

دارة �صناعة  الفنية والتقنية لإ واكت�صاب املهارات 

على  ق���ادرة  عالية  ك��ف��اءة  ذات  وطنية  ب��رتول��ي��ة 

اأف�صل  على  واحل�صول  البرتولية  املوارد  ا�صتغالل 
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لتنمية  البرتول  وت�صدير  اإنتاج  من  ممكن  عائد 

القت�صاد الوطني. 

ازدهار االحتياطيات النفطية

ويرى د.�صعد بن �صعيد القرين اأ�صتاذ التاريخ 

�صالمية اأن فرتة  مام حممد بن �صعود الإ بجامعة الإ

الغاز  �صوق  بداية  �صهدت  امليالدية  ال�صبعينيات 

وازدهار الحتياطيات النفطية مما اأدى اإىل ثورة 

�صناعية عملت على حتقيق ال�صتفادة الكبرية من 

اإىل  وب��ك  الأ احتياطيات  ورفعت  النفطية  املكامن 

تريليون برميل، داعًيا اإىل �صرورة تو�صيع البحوث 

هذه  وتوظيف  النفط  �صناعة  جم��ال  يف  التقنية 

البحوث يف تطوير ا�صتخدامات النفط. 

اأوائ��ل  من  يعد  اململكة  يف  ال��ب��رتول  اإن  وق��ال 

اأر����ض  م��ن  ا�صتخرجت  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر 

اجلزيرة العربية، حيث تناف�صت عدد من ال�صركات 

جنبية العمالقة يف احل�صول على حق  البرتولية الأ

المتياز للتنقيب عن البرتول يف اململكة منذ اأوائل 

القرن املا�صي. 

تواجه  ق��د  وب����ك  الأ منظمة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ب�صوق و�صناعة  لها عالقة مبا�صرة  لي�ض  حتديات 

البرتول، وت�صمل هذه التحديات احتمال عودة بع�ض 
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الدول ذات القت�صاد الكبري اإىل ال�صيا�صات احلمائية التجارية، واحتمالية ن�صوب 

�صا�صية  حرب اأ�صعار للعمالت، وا�صتمرارية التذبذبات احلادة يف اأ�صعار املواد الأ

كانت  واإن  والبرتول،  البيئة  ق�صايا  بني  الواقعي  غري  والربط  البرتول،  فيها  مبا 

املنظمة قادرة على التعامل مع هذه التطورات والتغريات العاملية، خا�صة يف حالة 

اأع�صائها  واقعية، هدفها �صالح  اقت�صادية م�صتقلة  بالعمل كمنظمة  ا�صتمرارها 

وال�صناعة وال�صوق البرتولية الدولية حالًيا وم�صتقباًل. 

والدرا�صات  املعلومات  على  ُتركز  اأ�صبحت  املنظمة  اجتماعات  اأن  واأ�صاف 

بحاث املوثقة، والدرا�صات امل�صتقبلية، وتاأثرياتها املحتملة على البرتول ك�صلعة  والأ

ع�صاء.  و�صناعة، وعلى الدول الأ

مدادات النفطية م�ستقبل الإ

الكاتبة القت�صادية اأمل الزايد تبدو غري متفائلة ب�صاأن انتهاء امل�صاربات يف 

مدادات  �صعار، ب�صبب القلق ب�صاأن حدوث �صح يف الإ ال�صوق النفطية وعودة هدوء الأ

النفطية، وا�صمحالل نظرية اأن املعادن النفي�صة تعد ملجاأ اآمًنا لال�صتثمارات يف 

زمات املالية، وعدم جناح اأي جهة يف احلد من ج�صع امل�صاربني مثل البنوك  الأ

الرئي�ض  امل�صدر  �صيظل  النفط  اأن  اإىل  م�صرية  التحوط،  و�صناديق  وامل�صتثمرين 

فق يف الوقت احلايل،  نتاج النفطي ل يلوح بالأ للطاقة واأن الو�صول اإىل ذروة الإ

واأن العامل �صي�صتمر يف حاجته اإىل اأ�صعار م�صتقرة. 

وقالت الزايد  اإن اململكة توؤدي دوًرا حمورًيا يف ال�صيا�صة والقت�صاد والتقنية 

عدد  يف  واإمن��ا  وب��ك  الأ يف  لي�ض  القيادي  دوره��ا  اإىل  م�صرية  بالعامل،  املتقدمة 

تو�صيع  يف  عائداتها  توظيف  اإىل  دائًما  ت�صعى  وهي  املهمة  العاملية  الق�صايا  من 

ا�صتخدامات التقنية احلديثة مبا يحقق تعزيز التنمية الب�صرية.

اأقوى دللة على  اأن الفرتة املا�صية �صهدت  اأنها ترى  اإل  ورغم عدم تفاوؤلها 

مريكية يف �صوق العمالت، وبدا ذلك وا�صًحا  ارتباط �صعر النفط بقيمة العملة الأ

�صعيد  على  ملحوظة  موؤثرات  اأي  غياب  ظل  يف  النفط  اأ�صعار  حركة  يف  اأك��رث 

البنوك  حمافظي  اجتماع  اإىل  م�صرية   ، وطلب  عر�ض  من  ال�صوق  اأ�صا�صيات 

املتقدمة  لالقت�صادات  الع�صرين  جمموعة  دول  مالية  ووزراء  املركزية 

وال�صاعدة يف كوريا اجلنوبية منذ اأيام واأنه كان على اأجندتهم �صبل تفادي 

ن الجتماع مل يف�ض اإىل نتيجة- رغم الت�صريحات حول  حرب عمالت. ولأ

التفاق على احليلولة دون حرب عمالت- ظل الدولر على منحى الهبوط، ومع 

اأ�صعار  وحافظت  م�صتوياتها،  اأعلى  اإىل  املعادن  اأ�صعار  ارتفعت  ال��دولر  تراجع 

داء اليومي للدولر لكنها بقيت حول حاجز  النفط على قوتها واإن تذبذبت مع الأ

املخزونات  يف  الزيادة  ا�صتمرار  ومع  الوقت.  اأغلب  يف  وفوقه  دولًرا،  الثمانني 

�صعار مل تنزل دون 80 دولًرا . مريكية، اإل اأن الأ التجارية الأ

عقب  ب�صدة  ال���دولر  ل��رتاج��ع  ا�صتجابت  النفط  اأ�صعار  كانت   « واأ���ص��اف��ت 

ثم  للربميل،  دولًرا   83 لتتجاوز  الع�صرين  جمموعة  مالية  م�صوؤويل  اجتماعات 

الت�صريح  اإىل  اليابانيون  امل�صوؤولون  �صارع  بعدما  دولًرا   80 من  لتقرتب  عادت 

باأنهم �صيفعلون ما بو�صعهم لوقف ارتفاع الني اأمام الدولر )بعدما و�صل الدولر 

اإىل اأدنى م�صتوى له يف 15 عاًما اأمام العملة اليابانية( واإثر ذلك ا�صتعادت العملة 

ب�صوق  التحكم  يف  م�صتمر  التوجه  هذا  اأن  رج��ح  والأ عافيتها.  بع�ض  مريكية  الأ

جلة للنفط لفرتة، مع احتمالت ا�صتمرار انخفا�ض �صعر الدولر رغم  العقود الآ

العاملي  الطلب  لتوقعات  بالن�صبة  اأما  عمالت.  حروب  تفادي  عن  حاديث  الأ كل 

التعايف  اأن  على  اأوروب��ا  دول  من  يجابية  الإ املوؤ�صرات  بع�ض  فهناك  النفط،  على 

القت�صادي واإن مل يكن قوًيا لكنه ل يرتاجع. ويعني ذلك اأن معدل منو متوا�صع يف 

الطلب ميكن �صيانته مبا يحافظ على اأ�صعار النفط دون الهبوط«. 

�صا�صي لنمو الطلب العاملي  واأو�صحت اأنه يبقى القت�صاد ال�صيني املحرك الأ

على النفط. ورغم بع�ض املوؤ�صرات على تباطوؤ �صرعة النمو يف القت�صاد ال�صيني 

اإل اأن بكني حافظت على ا�صتمرار الزيادة يف وارداتها من الطاقة 

وحتديًدا النفط. 

ت�أثري تغريات العملة ال�سينية

القت�صادي  اخل��ب��ري  احل��ج��ي  في�صل  ب��ن  اأن�����ض  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 

فيو�صح اأثر تغريات العملة ال�صينية يف اأ�صواق النفط بالقول: البنك 

اليوان،  �صرف  �صيا�صة  يف  تغيرًيا  واأعلن  �صبق  ال�صيني  املركزي 

العملة ال�صينية التي تعرف حملًيا ب� »رمينبي«، وذلك بجعل اأ�صعار 

لقيمة  ر�صمي  رفع  باأنه  كثريون  ذلك   وف�صر  مرونة،  اأكرث  ال�صرف 

ب�صيًطا، وعلى  الرفع  واإن كان هذا  الدولر،  ال�صينية مقابل  العملة 

البترول في المملكة يعد من أوائل 
مصادر الطاقة التي استخرجت من 

أرض الجزيرة العربية



فرتة طويلة من الزمن. وياأتي هذا الت�صرف نتيجة 

ال�صناعية، خا�صة  الدول  �صغوط �صخمة متار�صها 

عملتها  قيمة  لرفع  ال�صني  على  املتحدة،  الوليات 

ن قيمتها ال�صوقية اأعلى  املرتبطة بالدولر، وذلك لأ

بكثري من قيمتها الر�صمية التي حتددها احلكومة. 

باأقل  ت�صعري عملتها  ال�صينية من  وتهدف احلكومة 

جعل  اأهمها  اأم��ور  ع��دة  اإىل  احلقيقية  قيمتها  من 

العاملية،  ���ص��واق  الأ يف  اأرخ�����ض  ال�صينية  الب�صائع 

مر الذي ي�صجع قطاع ال�صادرات. الأ

العملة  بني  العالقة  تفا�صيل  يف  اخلو�ض  وقبل 

ذكر  م��ن  ب��د  ل  العاملية  النفط  واأ���ص��واق  ال�صينية 

كانت  ال�صينية  العملة  اأن  ه��ي  تاريخية  حقيقة 

حكومة  ا�صرتت  وعندما  بالف�صة،  �صابًقا  مربوطة 

�صخمة  كميات  عاًما   70 نحو  من  املتحدة  الوليات 

اأ�صعارها، وارتفعت معها قيمة  من الف�صة، ارتفعت 

ال�صني  ب�صكل كبري. عندها طلبت  ال�صينية  العملة 

من الوليات املتحدة �صراء الف�صة التي لديها بهدف 

زيادة املعرو�ض وتخفي�ض اأ�صعارها، وبالتايل تخفي�ض 

مريكية على �صراء  قيمة العملة، فوافقت احلكومة الأ

كمية منها على �صرط اأن يتم ربط العملة ال�صينية 

بالدولر. وافقت ال�صني على ذلك، ومت ربط عملتها 

كان  املتحدة  الوليات  ت�صرف  اأن  ويبدو  بالدولر. 

عملتها  بربط  ال�صني  قيام  احتمال  على  فعل  ردة 

ن  والآ دورت���ه،  الزمن  ودار  �صرتليني.  الإ باجلنيه 

تطالب الوليات املتحدة ال�صني بفك ارتباط عملتها 

ال�صني  على  �صغطت  التي  هي  اأنها  مع  ب��ال��دولر، 

لربط عملتها بالدولر. 

اليوان والنفط 

اأن ال�صني حتتل املركز الثاين يف ا�صتهالك النفط عاملًيا بعد الوليات  واأو�صح احلجي 

املتحدة، اإل اأنها تتميز عن الوليات املتحدة باأن ا�صتهالكها للنفط ينمو مبعدلت كبرية. ومبا 

اأو فك ارتباطه بالدولر �صيجعل  اأي رفع لقيمة اليوان  اأن النفط يباع وي�صرى بالدولر، فاإن 

النفط مقيًما باليوان اأرخ�ض بن�صبة ارتفاع اليوان نف�صه. مثاًل، اإذا ارتفعت قيمة اليوان مقارنة 

ا. فعلى فر�ض  بالدولر 10 يف املئة، فاإن اأ�صعار النفط مقيمة باليوان تنخف�ض 10 يف املئة اأي�صً

اأن متو�صط �صعر برميل النفط الذي ت�صتورده ال�صني هو 70 دولًرا، وكان �صعر ال�صرف �صبعة 

يوانات لكل دولر، فاإن �صعر برميل النفط مقيًما بالعملة ال�صينية هو 490 يواًنا. فاإذا مت رفع 

العملة ال�صينية مبقدار 10 يف املئة، فاإن كل دولر ي�صاوي 6.3 يوان بدًل من �صبعة يوانات. 

يف هذه احلالة ينخف�ض �صعر برميل النفط يف ال�صني من 490 يواًنا اإىل 441 يواًنا. اإذا رفع 

اليوان مبقدار 10 يف املئة يخف�ض تكلفة النفط داخل ال�صني بنحو 50 يواًنا. اإذا كانت ال�صني 

ت�صتورد نحو 5.5 مليون برميل يومًيا، فاإن تخفي�ض اليوان مبقدار 10 يف املئة يخف�ض فاتورة 

واردات النفط مبقدار مليار يوان تقريًبا يف ال�صنة، اأو ما يعادل 143 مليون دولر �صنوًيا. 

واأ�صاف اأن هذا النخفا�ض يف ال�صعر، يف ظل النمو الكبري يف الطلب على النفط يف ال�صني 

وزيادة املناف�صة �صيوؤدي اإىل زيادة طلب ال�صني على النفط فوق املعدلت املتوقعة يف حالة عدم 

رفع قيمة اليوان. و�صيوؤدي هذا بدوره اإىل ال�صغط على اأ�صواق النفط العاملية، وقد ي�صجع دول 

نتاج. اأما اأثر رفع قيمة اليوان يف اأ�صعار النفط فاإنه يعتمد على عدة اأمور  »اأوبك« على زيادة الإ

نتاج  نتاج. فاإذا مل تقم »اأوبك« بزيادة الإ اأهمها �صلوك دول »اأوبك« ومدى رغبتها يف زيادة الإ

وبداية عام   2007 اليوان يف عام  اأثر رفع  نوًعا ما. وكان  النفط  اأ�صعار  ترتفع  اأن  يتوقع  فاإنه 

نتاجية وا�صتمرار الطلب  2008 يف اأ�صعار النفط كبرًيا يف ذلك الوقت ب�صبب تال�صي الطاقة الإ

على النفط مبعدلت عالية يف اأنحاء العامل كافة، وتوقع ا�صتمرار هذه املعدلت. 

�صواق العاملية بقرار زيادة  وح�صب حتليل الدكتور احلجي فاإن البنك املركزي ال�صيني فاجاأ الأ

مرونة �صعر ال�صرف، لكن القرار كان �صبابًيا لدرجة اأن البور�صات العاملية ارتفعت ب�صكل كبري بعد 

ا �صديًدا بعد �صويعات عندما اكت�صف املتعاملون واملحللون  القرار مبا�صرة، ثم انخف�صت انخفا�صً

مدى �صبابية القرار من جهة، واأن الرفع �صيكون ب�صيًطا للغاية، اإن ح�صل، من جهة اأخرى. ويت�صح 

من القرار وتوقيته اأنه كان يهدف اإىل تاليف احلديث عن مو�صوع العملة ال�صينية يف قمة الع�صرين 

التي عقدت يف تورنتو، كندا. لذلك فاإن اأثره �صيكون ب�صيًطا يف اأ�صعار النفط، ويتوقع اأن ي�صتمر 

ال��دولر،  مقابل  التدريجي  ارتفاعه  يف  اليوان 

ال�صيني  الطلب  رفع  يف  �صي�صهم  ال��ذي  م��ر  الأ

اأ�صعار  بقيت  اإذا  الزمن  مرور  مع  النفط  على 

ما اإذا ارتفعت 
النفط على م�صتوياتها احلالية. اأ

اأ�صعار النفط فاإن رفع اليوان مع مرور الزمن 

�صيخفف من حدة اأ�صعار النفط، و�صي�صهم يف 

خا�صة  ال�صينية،  ال�صركات  تكاليف  تخفي�ض 

كثيفة الطاقة. 

اإ�صافة اإىل العوامل الداخلية يف ال�صني 

الدولر  مقابل  ال�صينية  العملة  �صرتفع  التي 

مع مرور الزمن، فاإن زيادة العجز يف املوازنة 

العجز  وزيادة  املتحدة،  للوليات  الفيدرالية 

تخفي�ض  يف  �صت�صهمان  التجاري  امليزان  يف 

الدولر مقابل اليوان. هذا يعني اأن ال�صغوط 

على ال�صني لفك ارتباطها بالدولر اأو لرفع 

كبري  ب�صكل  �صتزداد  ال��دولر  مقابل  قيمتها 

زيادة  اإىل  ب��دوره  هذا  و�صيوؤدي  الزمن،  مع 

وانخفا�ض  ال�صني،  يف  النفط  على  الطلب 

تكلفته فيها.
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من ابن فرناس 
لمـليــارات 
الـدوالرات

 يقول التاريخ أن من أوائل من حاول الطيران، تفكيرًا وعملًا، هو عباس بن فرناس، العربي الشهير، الذي مات 
بعد أن حّلق لفترة بسيطة يف اجلو، مستخدمًا جناحن من الريش يف يديه. 

إال أن عباس بن فرناس لم يكن يعلم يوما أن هذه الفكرة من املمكن أن تتحول إلى تقنية حديثة تتسابق عليها 
الشركات الكبرى لتطويرها، والبحث بالتالي عن مليارات الدوالرات من األرباح، كما هو احلال عليه اآلن.

 »تداول« تقترب أكثر من خال هذا املجهر عن صناعة الطائرات يف الوقت احلالي، وهي الصناعة التي قادت 
إلى ارتفاع حجم السياح، وسهلت من تنقات التجار بن مختلف دول العالم، نتيجة للمرونة التي تتميز بها 

من خال تصنيع مختلف الطائرات العاملية وبأحجام مختلفة.

صناعة الطائرات

الرياض – تداول

المجهر

3�
العدد 50 - ديسمبر 2010م



3�
العدد 50 - ديسمبر 2010م

 ملحة تاريخية

راي����ت  خ���������وان  الأ ف���رن���ا����ض، مت���ّك���ن  ب����ن  ع���ب���ا����ض   عقب 

ال��ت��اري��خ،  ت��ط��ري يف  ط��ائ��رة  اأول  �صنع  م��ن  ووي��ل��رب(  )اأورف���ي���ل 

كارولينا  ولي���ة  يف  ه��وك  كيتي  ب��ل��دة  يف  ذل��ك  بتجربة  وق��ام��ا 

بتاريخ  لهما  ناجحة  جتربة  اأول  واأج��ري��ا  باأمريكا.  ال�صمالية 

 37 م�صافة  ال��ط��ريان  م��ن  اأورف��ي��ل  متّكن  عندما  دي�صمرب،   17

قم�صة.  والأ ���ص��الك  والأ اخل�صب  من  امل�صنوعة  بالطائرة  م��رتًا 

�صبقت  قد  كانت  ال��ط��ريان،  ملبداأ  احلقيقية  ال�صناعات  اأن  اإل 

التي  الهوائية  املناطيد  ع��رب  طويلة،  ب�صنوات  راي��ت  خ��وي��ن  الأ

مقارنة  داخلها  املعباأ  ال��غ��از  خّفة  ب�صبب  النا�ض  حتمل  كانت 

جنحة  الأ ت�صتخدم  كانت  التي  ال�صراعية  والطائرات  بالهواء، 

���ص��خ��ا���ض عرب  امل��ح��دب��ة )ك��م��ا ه���ي ل���دى ال��ط��ي��ور( ل��ن��ق��ل الأ

ج�صم  يف  ال��ه��واء  ان�����ص��ي��اب  م��ن  م�صتفيدة  ط��وي��ل��ة،  م�����ص��اف��ات 

جنحة.  الأ اأ�صفل  املنب�صط  الطيار  ج�صد  يحّركها  التي  الطائرة، 

خ��وي��ن راي���ت، فكان  ال�����ص��ن��وات والخ���رتاع���ات بعد الأ وت��وال��ت 

املخرتعون يقدمون عامًا بعد عام مناذج اأف�صل يف ال�صرعة والقّوة 

ثالثينيات  يف  احلقيقي،  الطريان  ع�صر  جاء  حتى  والتما�صك. 

التي  املعدنية،  الطائرات  ت�صنيع  بداأ  عندما  الع�صرين،  القرن 

ت�صتخدم املحركات النفاثة.

 �سناعة الطائرات

ت�صتخدم يف �صناعة الطائرات اأحدث اأنواع التكنولوجيا التي 

تو�صل اإليها العلم على الإطالق كان ذلك يف جمال خلط املعادن 

لكرتوميكانيكية  املرتبط بالهيكل اخلارجي للطائرة اأو بالعلوم الإ

املتعلقة بنظام التحليق والهبوط يف الطائرة، اأما ج�صم الطائرة 

وهي  ملنيوم  والأ الفولذ  من  �صبيكة  من  م�صنوع  فهو  اخلارجي 

ملنيوم، وج�صم الطائرة يتكون  �صبيكة تعطي قوة الفولذ وخفة الأ

ببع�ض عن طريق  بع�صها  ال�صبيكة مت�صلة  من �صفائح من هذه 

بناء  يف  كامل�صتخدمة  ال�صفوف  �صدا�صية  اأو  رباعية  و�صالت 

املراجل البخارية مما يعطي لهذه الو�صالت قوة �صد كبرية وقوة 

والعاملون يف �صناعة  املهند�صون  اأكرب. مينع عادة  حتمل �صغط 

الر�صا�ض لحتوائها على  اأقالم  ا�صتخدام  الطائرات من  هياكل 

ثقوبا وفجوات  ملنيوم م�صكال  الأ يتفاعل بدوره مع  الذي  الكربون 

يف ج�صم الطائرة، وقد دخلت معادن كثرية حديثا يف �صنع هياكل 

اإن كنا نتحدث عن هياكل الطائرات احلربية  الطائرات خا�صة 

موجات  لمت�صا�ض  كثرية  تعديالت  هياكلها  على  اأدخ��ل  التي 

الرادارات والتخفي وحتمل القذائف ال�صاروخية.

يف  النفاث  الدفع  مبداأ  فتعتمد  الطائرة  يف  املحركات  اأم��ا 

فقية وتتكون عادة من عدة مراوح �صخمة ت�صطف  الطائرات الأ

م��ادة  على  يعمل  ال��ذي  امل��ح��رك  م�صكلة  البع�ض  بع�صها  خلف 

العمودية  الطائرات  يف  اأم��ا  ال��ب��رتول.  من  امل�صتقة  الكريو�صني 

نحو  الهواء  و�صحب  بالدوران  تقوم  �صفرات  اأربعة  على  فتعتمد 

مام  لالأ تقدمها  اأما  على،  الأ نحو  بدوره  اجل�صم  لريتفع  �صفل  الأ

واخللف فيكون ذلك مبيل ال�صفرات الدوارة بكال الجتاهني.
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المجهر

جناح الطائرة

نتاج قوة  اجلناح هو ج�صم م�صطح ي�صتخدم لإ

الرفع ومن ثم الطريان ذلك بال�صفر خالل الهواء 

اأو و�صط غازي، �صكل اجلناح يكون ان�صيابيا، يف 

اللحمية  الكتلة  اإىل  الكلمة ترمز  حني كانت تلك 

لي�صمل  امل�صطلح  ثم متدد  ومن  الطيور  بجوانب 

الطائرة  والدينا�صورات  واحل�صرات  اخلفا�ض 

ن�صان. واأجزاء الطائرة اأو ما ي�صنعه الإ

ديناميكا  يف  ال���رف���ع.  تنتج  اأداة  اجل��ن��اح 

 Lift to( الهواء تعَرف مبعدل الرفع اإىل ال�صحب

اجلناح  بوا�صطة  يتكون  فالرفع   .)Drag Ratio

ما  اأو  الريح  وزاوي��ة هبوب  املعطاة  ال�صرعة  عند 

ي�صمى زاوية املواجهة )Angle of Attack(. وقد 

اأو مرتني ح�صب املقدار  اأكرث مبرة  يكون مقداره 

عاقة، هذا يعني قوة دفع  الت�صاعفي من مقدار الإ

�صغرية لها اأهمية مبكان بحيث تكون قادرة على 

رفع  على  للح�صول  الهواء  خالل  اجلناح  ت�صيري 

كاف.

اأنظمة الهيدروليك

اأنظمة الهيدروليك هي امل�صئولة عن حتريك 

اأج����زاء ك��ب��رية م��ن ال��ط��ائ��رة مثل ال��ذي��ل، عدة 

الهيدروليك هو عبارة عن  �صائل  الهبوط...اإلخ، 
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تلوث الوقود من األشياء التي 
يجب معرفتها عن قرب ألنها 

تعتبر من أهم المشاكل بالنسبة 
لنظام وقود الطائرات
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�صغط  درج��ات  ويتحمل  للقوة  خم�صو�ض  زي��ت 

اأحمر  اأو ي�صخن، لونه  اأن يتبخر  عالية جدا دون 

وحارق  ي��دي،  الأ يلهب  وملم�صه  نفاذة،  ورائحته 

اأو اجللد احل�صا�ض، نظام  للعيون  عند مالم�صته 

متعدد  نظام  من  اأك��رث  اإىل  مق�صم  الهيدروليك 

وكل  الطائرات،  اأنواع  باختالف  م�صميات  يحمل 

جزاء  خر، ويغذي الأ نظام منف�صل متاما عن الآ

املتحركة )امل�صخات، واملحركات( اأكرث من نظام 

للحماية يف حال ف�صل اأحد اأنظمة الهيدروليك اأو 

خر باأداء املهمة. تعطل فيقوم النظام الآ

نظام الوقود

حيث  من  يختلف  الطائرة  يف  الوقود  نظام 

التعقيد من طائرة اإىل اأخرى، فقد جتده ب�صيط 

جدًا يف طائرة �صغرية ذات حمرك واحد ويتدرج 

كل  اأن  اإل  نفاثة،  رك��اب  طائرة  اإىل  التعقيد  يف 

فكل  ج���زاء  الأ اأغلب  يف  تت�صارك  الوقود  اأنظمة 

جمموعة  اأو  للوقود  خ���زان  على  يحتوي  ن��ظ��ام 

ال��وق��ود  لنقل  تو�صيل  واأن��اب��ي��ب  اخل��زان��ات  م��ن 

 ”Pump« وم�صخة  امل��ح��رك  اإىل  اخل���زان  م��ن 

للتحكم   ”Valves“ ال�صمامات  من  وجمموعة 

 ”Indicators“ قيا�ض  واأدوات  الوقود،  تدفق  يف 

ملعرفة كمية الوقود املوجود يف اخلزان.

الثابتة  جنحة  الأ ذات  �صواًء  الطائرات  كل 

للوقود يف  اإىل تدفق متوا�صل  اأو املروحية حتتاج 

ن�صبة  الوقود  وزن  ياأخذ  الرحلة،  ح��الت  جميع 

تقريبًا  ويكون  للطائرة،  الكلي  ال��وزن  من  كبرية 

اإىل  ال�صغرية  الطائرات  يف   %10 حوايل  بن�صبة 

40% يف الطائرات النفاثة الكبرية ذات الرحالت 

تكون  اأن  اإىل  يحتاج  هذا  الوقود  وزن  الطويلة، 

بنية الطائرة قوية حلمله يف جميع حالت 

لت�صميم  بالن�صبة  وكذلك  الرحلة، 

الطائرة يجب على امل�صممني 

احل�صبان  يف  ي�صعوا  اأن 

ل  الرحلة  خ��الل  ال��وق��ود  كمية  تناق�ض  اأن 

يوؤثر على توازن الطائرة. ولتخفيف ال�صغط 

عمر  واإط��ال��ة  الطائرة  بنية  على  ج��ه��اد  والإ

با�صتخدام  الطائرات  م�صغلو  يقوم  الطائرة 

جراءات عن كيفية ا�صتخدام الوقود  بع�ض الإ

ط��ائ��رات  يف  فمثاًل  خمتلفة  خ��زان��ات  م��ن 

املوجود  الوقود  ا�صتخدام  اأوًل  يتم   B747

جنحة  و�صط ويليه خزانات الأ يف اخلزان الأ

الداخلية اإىل اأن تت�صاوى مع كمية الوقود يف 

جنحة اخلارجية. خزانات الأ

تلوث الوقود

يجب  التي  ���ص��ي��اء  الأ م��ن  ال��وق��ود  تلوث 

اأه��م  م��ن  تعترب  ن��ه��ا  لأ ق��رب  ع��ن  معرفتها 

الطائرات،  وق��ود  لنظام  بالن�صبة  امل�صاكل 

التلوث قد يكون على �صكل ج�صيمات �صلبة، 

ال��وق��ود.  على  تتغذى  بكترييا  اأو  ثلج  م��اء، 

ويقوم هذا التلوث على �صد فالتر و�صافيات 

وتكون  املحركات  عن  الوقود  وقطع  الوقود 

على  الطائرة  ط��ريان  عند  امل��اء  يف  امل�صكلة 

ارت��ف��اع��ات ع��ال��ي��ة ح��ي��ث درج����ة احل����رارة 

اإىل  امل���اء  ي��ح��ول  ق��د  مم��ا  ج���دًا  منخف�صة 

يف  ي�صتخدم  ول��ذل��ك  ال��ف��الت��ر،  داخ���ل  ثلج 

الوقود  لت�صخني  �صخانات  الطائرات  بع�ض 

نوع  كذلك  اخل��زان.  داخ��ل  الثلج  تكون  ملنع 

املحرك  تتطابق مع  اأن  الوقود يجب  ودرجة 

اأن  الطائرة  قائد  م�صئولية  ومن  امل�صتخدم. 

يتحقق من التطابق.

املحرك النفاث

ال��ن��ف��اث ه���و حم����رك ينفث  امل���ح���رك 

فائقة  ب�صرعة  ال��ه��واء(  اأو  )امل���اء  امل��وائ��ع 

قانون  مبداأ  على  اعتمادًا  دافعة  قوة  لينتج 

نيوتن الثالث للحركة، هذا التعريف الوا�صع 

التوربني  اأي�صا  ي�صمل  النفاثة  للمحركات 

وال�صواريخ،  املروحي،  والتوربني  النفاث، 

النب�صي،  والنفاث  الت�صاغطي،  والنفاث 

باللفظ  ولكن  النفاثة.  امل�صخات  واأي�����ص��ا 

حمرك  النفاث:  باملحرك  ُيق�صد  ال�صائع 

بريتون لدورة التوربني الغازي، اأو اخت�صارًا، 

املدعوم  الغاز  �صاغط  ذا  الغازي  التوربني 

من دفع الهواء اأو املاء له، والذي تنتج طاقته 

والتوربني  الدافعة،  القوة  اأو  الدفع  املتبقية 

الغازي هو جزء من املحركات النفاثة التي 

اأن  دون  داخ��ل��ي  اح���رتاق  حم��رك��ات  ت�صكل 

خارج  الحرتاق  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  ُتظهر 

املحرك.

�صا�ض  بالأ النفاثة  املحركات  ُت�صتخدم 

فالطائرات  الطويل،  املدى  ذات  للطائرات 

القدمية كانت ت�صتخدم حمرك توربني نفاثا 

حدا  مم��ا  املطلوبة  الكفاءة  ب��ذات  يكن  مل 

بالطرز احلديثة من تلك الطائرات النفاثة 

ذات  مروحي  توربني  حمركات  ل�صتخدام 

�صاعد  ال��ذي  م��ر  الأ كبرية،  جانبية  حتويلة 

على زيادة معدل ال�صرعة واملدى واأّمن كفاءة 

الطائرات  تلك  الوقود يف  اأف�صل ل�صتهالك 

اأن  حتى  النقل.  مركبات  م��ن  غ��ريه��ا  م��ن 

من  النفاثة  املحركات  تلك  ا�صتهالك  ن�صبة 

ال�صتهالك العاملي بلغ 7.2% عام 2004.

عجلت الطائرة

عن  الطائرات  هبوط  عجالت  تختلف 

العجالت امل�صتخدمة يف ال�صيارات من حيث 

ال�صكل وامليالن، حيث اإن اإطارات ال�صيارات 

اأوزان  يتطلب منها العمل مدة طويلة وحمل 

تو�صع  لذلك  عالية  و�صرعة  ما  نوعًا  كبرية 

لها كمية قليلة من امليالن تكون تقريبًا 12-

طارات الطائرات يجب  14%، اأما بالن�صبة لإ

اأن تكون قوية مبا يكفي لتمت�ض ال�صدمات 

خالل  واأي�صًا  الهبوط  خ��الل  عليها  القوية 

قالع وفرتة دوران  ال�صرعات العالية عند الإ

ر�ض حمدودة لذلك ن�صبة  طارات على الأ الإ

طارات هي 32 - %35 ميالن الإ

تناقص كمية الوقود 
خالل الرحلة ال يؤثر على 

توازن الطائرة
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بروفايل

تعد مجموعة العيسى أحد الكيانات االقتصادية الهامة يف اململكة نظًرا ملا متلكه من 
رؤية تستشرف املستقبل على صعيد الريادة يف مجال الصناعات احلديثة ذات اجلودة 
العالية، وذلك من خال السعي الللدؤوب واملستمر إلى التميز والوصول بعمائها إلى 

الرضا الكامل عن منتجاتها وخدماتها.
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الجودة.. طريق التمّيـز
مجموعة العيسى
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اقت�صر  حيث  اأعمالها  العي�صى  �صركة  ب��داأت  1935م  ع��ام  يف 

ويف  رزاق،  الأ بتجارة  معروفا  كان  ما  على  اآن��ذاك  التجاري  ن�صاطها 

يف  التجاري  بن�صاطها  العي�صى  �صركة  خطوات  اأوىل  كانت  1960م 

ممثلة  واأ�صبحت  باململكة،  املنزلية  جهزة  الأ وتوزيع  ت�صويق  جمال 

للعديد من ال�صركات العاملية املعروفة، ومبرور الزمن كونت لها �صبكة 

و�صط  كبرية من العمالء واملوزعني داخل اململكة ويف منطقة ال�صرق الأ

خرى. وبع�ض دول العامل الأ

1975م بداأ التوجه والهتمام ال�صناعي ل�صركة العي�صى باإطالق 

ال�صركات  اإح��دى  مع  بالت�صامن  التكييف  اأج��ه��زة  ت�صنيع  م�صروع 

مريكية الكربى لتوطني ال�صناعة حملًيا، وجتاوزت منتجاتها حدود  الأ

اململكة لت�صل اإىل دول جمل�ض التعاون ودول املنطقة، واأ�صبحت توفر 

لكرتونية  والإ املنزلية  جهزة  الأ من  الع�صري  املنزل  متطلبات  جميع 

املتنوعة ممثلة يف عالماتها التجارية املتميزة بال�صوق ال�صعودي.

نالت �صركة العي�صى �صرف القيام باأحد اأكرب م�صاريعها اخلدمية 

ر�سالة.. واأهداف

وتتمثل ر�صالة جمموعة العي�صى يف توفري �صناعات حملية متكاملة 

منتجات  وتقدمي  اأعمالها  جميع  يف  والتميز  اجلودة  على  احلر�ض  مع 

مع  تتالءم  بيئة  ظل  يف  وذل��ك  اجلميع،  متناول  يف  منا�صبة  باأ�صعار 

تطلعاتها.

اأما اأهدافها فتتمحور يف:

م�صاف  اإىل  ب��ه  وال��رق��ي  املحلي  ال�صناعي  بالقطاع  النهو�ض   •
العاملية.

املثلى. بال�صورة  العمالء  خدمة  على  • الرتكيز 
اجلماعي. والعمل  والنزاهة  • الثقة 

اء. والبنَّ املفتوح  • الت�صال 
اإيجابية. عمل  بيئة  • اإيجاد 

البتكار. • ت�صجيع 
التنفيذ. • �صرعة 

الجتماعية. امل�صوؤولية  • مراعاة 
اأف�صل  اململكة  ملجتمع  تقدم  اأن  على  حتر�ض  اأعمالها  كل  يف  وال�صركة 

الراحة  �صبل  وتوفري  تعمل على خدمتهم  املنتجات واخلدمات، وهي 

لهم من خالل اأرقى ما تو�صل له العلم يف عامل التقنيات احلديثة من 

اأجهزة ومنتجات.

وبف�صل التعاون الل�صيق بني ال�صركة وبني �صركائها من ال�صركات 

اأنها  كما  ور�صالتها؛  روؤيتها  حتقيق  ت�صتطيع  فاإنها  الرائدة  العاملية 

حري�صة على اأن بذل ما يف الو�صع لتحقيق اأهداف احلكومة الر�صيدة 

والتنمية  عام  ب�صكل  التنمية  عجلة  دفع  يف  معها  امل�صاهمة  خالل  من 

ب�صكل خا�ض. ال�صناعية 

التزامات ال�سركة

اأوًل: �سمان اجلودة

تلتزم ال�صركة بتوفري كافة املنتجات املتميزة والتي تتفق مع رغبات 

برنامج �صمان  ال�صركة  تبنت  املنطلق  ومن هذا  واحتياجاته.  امل�صتهلك 

اجلودة الكلي الذي تتكاتف فيه جهود كافة العاملني باملجموعة بدًءا من 

دارة العليا وانتهاء بالعمال. الإ

وقد ُكللت هذه اجلهود بح�صول م�صنع مكيفات الهواء على �صهادة 

م�صنع  وح�صول  1997م،  ع��ام  يف  والت�صنيع  للت�صميم   9001 ي���زو  الآ

يزو 9002 يف عام 1999م. الثالجات واملربدات على �صهادة الآ

كل  اأن  مناف�صيها  على  التميز  ال�صركة  منحت  التي  العوامل  من 

والعاملية،  مريكية  الأ القيا�صية  املوا�صفات  وفق  ع  ُت�صنَّ منتجاتها 

مريكية  الأ الهيئة  من  املحددة  اجل��ودة  لختبارات  وتخ�صع 

للموا�صفات القيا�صية. كما اأنها تخ�صع لرقابة اجلودة من 

�صركة ويرلبول الرائدة يف هذا املجال.

اأ�صواق  يف  لي�ض  ثقتهم  مينحونها  ال�صركة  عمالء  ه��ذا  جعل  وق��د 

اأمام  الطريق  ذلك  َد  ومهَّ كلها.  املنطقة  اأ�صواق  يف  بل  فح�صب  اململكة 

الدولية يف  ال�صوق  لتحتل مكانة مرموقة يف  العي�صى  جمموعة �صناعات 

جمال الت�صنيع والت�صويق. 

ثانًيا: املاركات واملنتجات 

تقدم ال�صركة لعمالئها اأف�صل املنتجات واأرقى املاركات العاملية وت�صم:

كرث �صهرة يف املنطقة يف جمال التكييف  - »كرفت«، وهي العالمة التجارية الأ

والتربيد، وهي اإحدى العالمات التجارية التي متلكها ال�صركة ملكية كاملة
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ج�صر  تكييف  وم�صروع  مبنى  احلجاج  خميمات  تكييف  )م�صروع  وهو 

اجلمرات( بامل�صاعر املقد�صة مبنطقة مكة املكرمة.

تتكون  العي�صى«  �صناعات  »جمموعة  اأ�صبحت  م   2009 عام  ويف 

وال�صناعة  التجارة  جم��الت  يف  رائ��دة  ت�صامنية  �صركات  ثالث  من 

واملقاولت وهي:

واأولده  العي�صى  عبداهلل  حمد  • �صركة 
والتكييف  التربيد  ل�صناعة  العي�صى  • �صركة 

املتقدمة  للم�صاريع  العي�صى  • �صركة 



بروفايل
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• »ها�ض« وهي عالمة جتارية �صهرية ملجموعة متكاملة من املنتجات 
لكرتونية واأجهزة التكييف والتربيد. الكهربائية والإ

كما اأن ال�صركة الوكيل الوحيد املعتمد ملاركات عاملية �صهرية مثل 

)هيتا�صي(.

مريكية والذي  ويزداد ثقل ال�صركة بتعاونها مع �صركة جب�صون الأ

ميتد اإىل ما يقارب ن�صف قرن.

عاملية  ملاركات  ا�صرتاتيجيون  و�صركاء  وكالء  هي  ال�صركة  ا  اأي�صً

مهمة مثل اأو�صن واإك�صري وهاي كول ودولفني واآرفن.

ال�سركات.. ومنتجاتها

�سركة حمد عبداهلل العي�سى واأولده

قدم  وىل يف هذا ال�صرح القت�صادي، وهي الأ تعد النواة والبذرة الأ

عرق من بني �صقيقاتها حيث منها البداية وعلى عاتقها م�صوؤولية  والأ

الت�صويق والرتويج والبيع لكافة املنتجات امل�صنعة والوكالت العاملية.

وحر�صت �صركة حمد عبداهلل العي�صى واأولده على توفري منظومة 

لكرتونية لتلبي كافة احتياجات املنزل  جهزة املنزلية والإ متكاملة من الأ

تنويع  وواكب ذلك حر�ٌض مماثٌل على  رفاهية،  اأكرث  الع�صري حلياة 

جهزة وم�صتوياتها �صعًيا وراء اجلودة والتميز وتوفري ما  م�صادر تلك الأ

ينا�صب جميع امل�صتهلكني على اختالف م�صتوياتهم واأذواقهم، وقد جاء 

هذا التوجه متناغًما مع �صيا�صة الدولة التي دعمت كل ما يطور حياة 

املواطن وكل ما يلبي احتياجاته حلياة كرمية هانئة، وانطالًقا من هنا 

التوجه  هذا  تدعم  التي  امل�صانع  ن�صاء  لإ التخطيط  يف  ال�صركة  بداأت 

للدولة  �صا�صية  الأ املقومات  اأهم  واأحد  اقت�صادية مهمة  وتكون دعامة 

احلديثة ذات املوارد القت�صادية املتنوعة، وهذا ما حدث بالفعل يف 

كرب من نوعهما يف  مدينة الريا�ض من خالل اإن�صاء م�صنعني هما الأ

و�صط. ال�صرق الأ

هذا ومتتلك املجموعة 5 مكاتب اإقليمية و10 �صالت عر�ض و16 

مركز �صيانة و5 خمازن، كما اأنها ت�صدر منتجاتها املتميزة اإىل اأكرث 

من 66 دولة حول العامل من خالل مكاتب متثيلية وموزعني.

�سركة العي�سى للتربيد والتكييف

و�صط، تاأ�ص�صت  نتاج املكيفات يف منطقة ال�صرق الأ هي اأكرب �صركة لإ

عام 1975م بالتعاون مع �صركة جب�صون العاملية.

جهزة  لأ العالية  اجل��ودة  ذي  نتاج  الإ �صيا�صة  ال�صركة  هذه  وتتبنى 

الدرا�صات  على  ب�صخاء  ال�صركة  وتنفق  اأنواعها.  مبختلف  التكييف 

العاملية  اجلودة  عالمة  على  للح�صول  اأهلها  مما  والتطوير،  والبحوث 

اآيزو )9001(، وقد تكللت جهود ال�صركة ملراعاة اأق�صى معايري اجلودة 

باأن �صارت ل ت�صوق منتجاتها يف اململكة فح�صب، بل ت�صدرها اإىل اأكرث 

من 66 دولة حول العامل.

�سركة امل�ساريع املتقدمة املحدودة

امل�صتقلة  ال�صركات  اإحدى  املتقدمة  للم�صاريع  العي�صى  �صركة  تعترب 

مدينة  يف  الرئي�ض  ومقرها  العي�صى،  �صناعات  جمموعة  مظلة  حتت 

الريا�ض باململكة العربية ال�صعودية

املركزي  والتكييف  التربيد  نظم  جم��ال  يف  ال�صركة  وتتخ�ص�ض 

متطلبات  ملواكبة  الهواء  معاجلة  ونظم  وال�صناعي  والتجاري  املنزيل 

العربية  اململكة  يف  ن�����ص��اءات  الإ �صوق  يعترب  حيث  ال�صعودي،  ال�صوق 

كرب يف املنطقة نتيجة للنمو املطرد يف ا�صتثمارات القطاعني  ال�صعودية الأ

العام واخلا�ض يف هذا القطاع للخم�ض ع�صرة �صنة القادمة. 

منتجات ال�سركة

التكييف: جمال  • يف 
تقوم ال�صركة بت�صنيع:

منف�صل  )�صبليت(  ط��راز  ومكيفات  )���ص��ب��اك(  ط��راز  مكيفات 

واملكيفات ال�صحراوية؛

وتنتج ال�صركة مكيفات حتت اأ�صماء كل من:

مريكية والعاملية • جب�صون الأ
• هيتا�صي اليابانية والعاملية
ملانية والعاملية • بوكن�صت الأ

• �صيمنز
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حتت  مكيفات  باإنتاج  قامت  ال�صركة  فاإن  ال�صابقة،  للماركات  �صافة  وبالإ

�صافة اإىل 6 عالمات  عالماتها التجارية امل�صجلة )كرفت، دولفني، ها�ض(، بالإ

جتارية اأخرى مملوكة للغري.

ثانًيا: مكيفات طراز )�صبليت( منف�صل:

تتوفر املكيفات امل�صنعة حملًيا وامل�صتوردة بكميات ترتاوح ما بني 18000 

واملخفية  ر���ص��ي��ة  والأ وال�صقفية  اجل��داري��ة  اأ�صكالها  بكافة  وح��دة  و50000 

والكا�صيت.

ثالًثا: مكيفات الطراز ال�صحراوي )مكيفات العي�صى(:

تقوم ال�صركة بت�صويق اأ�صهر واأف�صل مكيف �صحراوي موجود باململكة العربية 

مريكي، والذي يعرف مبكيف العي�صى. ال�صعودية والعامل، وهو مكيف اآرفن الأ

وقد فازت ال�صركة اأخرًيا بتنفيذ م�صروع تكييف خميمات احلجاج يف منى 

امل�صروع  حجم  وك��ان  املا�صيني،  العامني  يف  املكرمة  مكة  مبنطقة 

املكيفات  وهذه  مريكية.  الأ اآرف��ن  �صركة  اإنتاج  من  مكيف   40000

يف  �صاهمت  فقد  كلها،  ِمنى  منطقة  يف  املناخ  تغيري  يف  �صاهمت 

تخفي�ض درجات احلرارة بن�صبة ترتاوح من 5 اإىل 7 درجات.

التربيد: جمال  • يف 
تقوم ال�صركة بت�صنيع وت�صويق الثالجات والفريزرات.

اأوًل: الثالجات

ت�صنع ال�صركة يف م�صانعها الثالجات بكافة مقا�صاتها وباأ�صهر 

املاركات العاملية، فتنتج الثالجات حتت اأ�صماء:

• جب�صون الذهبية وجب�صون الربمييم
• ها�ض وكرفت

ا وهي  كما تقوم ال�صركة بت�صويق ثالجات �صركة هيتا�صي اأي�صً

م�صتوردة ولي�ض �صناعة حملية.

ثانًيا: الفريزرات

اأحجامها  الفريزرات مبختلف  وت�صويق  بت�صنيع  ال�صركة  تقوم 

وبعدة اأ�صماء حملية مثل:

• كرفت
• ها�ض

اأو املعدن  وتتوفر الفريزرات املبطنة من الداخل بالبال�صتيك 

لتالئم كل اأغرا�ض ال�صتعمال املنزيل والتجاري.

اأ�صهر  بت�صويق  تقوم  ال�صركة  ف��اإن  الت�صنيع،  اإىل  �صافة  وبالإ

املاركات العاملية مثل:

فقي(. • فريزرات جب�صون )بنوعيها الراأ�صي والأ
• اأو�صن )الفرن�صية(.

ة اإيطالية ال�صنع(.
• بوكن�صيت )وهي فريزرات اأملانية الن�صاأ
ملانية(. • ف�صت فرو�صت )الدمناركية الأ



44
العدد 50 - ديسمبر 2010م

4%

5%

6%

7%

8%

3%

2%

1%

-1%

0%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

-7%

-8%

TASI Dubai Abu Dhabi Kuwait

Comparison TASI Performance with GCC Markets - November 2010

Bahrain Muscat Doha

3-Nov1-Nov 5-Nov 7-Nov 9-Nov 11-Nov 13-Nov 15-Nov 17-Nov 19-Nov 21-Nov 23-Nov 25-Nov 27-Nov 29-Nov

األسواق الخليجية

بداأت تداولت �صهر نوفمرب مب�صتويات متقاربة مابني ارتفاعات وانخفا�صات لتتعدى 1% وظلت كذلك ال اأن �صوق دبي كان 

كرث انخفا�صًا وكانت ن�صب النخفا�ض ت�صل اإىل 4% وعلى العك�ض بالن�صبة ل�صوق قطر الذي كان مرتفعًا بن�صبة تتعدى %3  الأ

�صوق كانت على انخفا�ض مابني 1% و %3  واأغلق �صوق قطر بن�صبة ارتفاع 4.5%، واأقل من 1% بالن�صبة ل�صوق م�صقط وبقية الأ

اأما �صوق دبي ظل منخف�صًا واأغلق بن�صبة %5. 

مؤشرات - أسواق األسهم
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Comparison TASI Performance with Global Markets - November 2010

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225
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األسواق العاملية

كان  ال��ذي   NIKKEI 225 با�صتثناء   %3 و   %1 مابني  بارتفاعات  وذل��ك  متقارب  ج��دًا  العاملية  �صوق  الأ اآداء  كان 

وا�صل  الذي   NIKKEI 225 )با�صتثناء  بالنحدار  �صواق  الأ بداأت  ال�صهر  منت�صف  6%، ويف  اكرث من  ارتفاع  على 

�صواق ملا بني 1% و-1%، اأما Cac 40 كان  ارتفاعاته( لت�صل النخفا�صات مابني 1% و2%، واأغلق ال�صهر ملعظم الأ

كرث ارتفاعًا بن�صبة %8. الأ  NIKKEI 225 بارتفاع 3.8% وكان  DAX الكرث انخفا�صًا 3% واأغلق  ال
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( نوفمرب  2010م 

Member Activity for November 2010

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

4AlJazira Capital%1236,58111.28%1619,080,925.0016.37%14,985,961,344.3015.86 اجلزيرة كابيتال 

 1Al Rajhi Capital%2368,66117.58%2575,220,862.0015.21%14,437,609,971.7515.28 �صركة الراجحي للخدمات املالية

7Sabb Securities Limited%4160,0207.63%3406,750,548.0010.76%11,081,172,596.5511.73 �صاب لالوراق املالية 

3Samba Capital%5252,58512.05%4370,983,971.009.81%9,679,704,302.2510.25�صامبا كابيتال

هلي كابيتال   2NCB Capital%3317,52415.14%5409,215,573.0010.82%9,429,249,457.659.98الأ

5Fransi Tadawul%6215,43810.27%6353,167,824.009.34%8,068,226,275.908.54 فرن�صي تداول 

�صتثمار 8ANB Invest%7149,1607.11%7329,700,057.008.72%7,836,260,469.908.29العربي لالإ

 6Riyad Capital%8168,1098.02%8230,144,848.006.09%5,134,775,983.105.43الريا�ض املالية

�صتثمار كابيتال  9AlIstithmar Capital%950,6602.42%9109,669,118.002.90%3,091,559,708.853.27 الإ

 10Saudi Hollandi Capital%1038,0641.82%1089,256,848.002.36%2,228,140,369.052.36 ال�صعودي الهولندي املالية 

. 12Falcom Financial Group%1227,8001.33%1154,602,959.001.44%1,323,649,557.601.40 فالكم للخدمات املالية  

�صتثمار  .11AlBilad Investment Co%1136,7661.75%1257,203,653.001.51%1,298,348,096.601.37 �صركة البالد لالإ

14Credit Suisse%139,8890.47%1326,545,564.000.70%1,036,937,142.901.10 كريديت �صوي�ض العربية ال�صعودية 

وراق املالية 18Deutsche Securities%174,9920.24%1414,843,347.000.39%799,026,912.550.85دويت�صه لالأ

15EFG_Hermes ksa%158,6220.41%1518,876,055.000.50%686,138,165.600.73  هريمي�ض ال�صعودية

13%1411,2020.53%1620,077,599.000.53%538,675,005.400.57  الوىل جوجيت للو�صاطة املالية 
ALOULA GEOJIT 

BROKERAGE COMP

�صتثمار   19AlNefaie Investment Group%164,9250.23%1718,465,949.000.49%517,114,171.800.55 جمموعة النفيعي لالإ

16Alinma Investment Company%188,4310.40%1814,188,520.000.38%422,480,355.250.45   �صركة الإمناء لال�صتثمار  

17Jadwa Investment%196,0530.29%1912,551,818.000.33%411,113,932.600.44   جدوى لال�صتثمار 

21Morgan Stanley Saudi Arabia%233,4190.16%206,805,029.000.18%251,598,557.650.27 مورغان �صتانلي ال�صعودية

22Arbah Capital%213,0160.14%218,959,796.000.24%249,835,509.250.26  اأرباح املالية  

20Osool Capital%204,9090.23%2210,275,505.000.27%220,662,690.200.23   اأ�صول املالية  

و�صط لال�صتثمار املايل  23%222,6530.13%238,195,938.000.22%170,124,604.400.18�صركة ال�صرق الأ
Middle East Financial Investment 

Company

24SHUAA Capital Saudi Arabia%241,7730.08%244,049,257.000.11%142,069,153.700.15 �صعاع كابيتال 

�صتثمار  مارات خلدمات الإ 27Emirates Investment Services%258770.04%253,130,387.000.08%122,625,837.650.13الإ
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( نوفمرب 2010م 

Internet Activity for November   2010

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول

الن�سبة 

عن طريق 

النرتنت

الرتتيب الن�سبةكمية التداولت
الن�سبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة عن طريق 

النرتنت
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 Trades
Rank

 Internet
 Trades Bank

Ratio

AlJazira Capital%481.58%192,99613.71%175.38%466,685,69520.99%178.34%11,739,429,281.9022.61اجلزيرة كابيتال

Fransi Tadawul%584.35%181,71612.91%379.31%280,100,65712.60%279.72%6,431,663,085.6012.39فرن�صي تداول 

هلي كابيتال   NCB Capital%176.67%243,43617.30%268.51%280,346,70512.61%365.73%6,197,894,944.3011.93 الأ

Samba Capital%381.14%204,95314.56%470.25%260,601,97611.72%457.61%5,576,206,180.5010.74 �صامبا كابيتال 

 Al Rajhi Capital%255.61%205,01314.57%544.74%257,336,39011.57%538.10%5,500,179,950.5510.59 �صركة الراجحي للخدمات املالية

Sabb Securities Limited%754.15%86,6566.16%651.41%209,123,6989.41%646.66%5,170,218,378.309.96  �صاب لالوراق املالية

�صتثمار ANB Invest%847.60%71,0045.05%745.61%150,382,6616.76%742.61%3,338,700,897.656.43 العربي لالإ

 Riyad Capital%660.77%102,1677.26%847.72%109,827,2344.94%849.55%2,544,308,345.454.90الريا�ض املالية

26Watan Investment and Securities%269270.04%262,464,814.000.07%119,963,179.550.13وطن لال�صتثمار 

25Watheeqa Capital Company%291,1700.06%271,503,194.000.04%47,957,073.800.05 �صركة وثيقة املالية  

29Al Mal Securities Saudi%276540.03%281,798,349.000.05%41,791,042.500.04املال �صكيوريتيز  

28Aldukheil Financial Group%287150.03%291,765,591.000.05%40,925,124.450.04جمموعة الدخيل املالية 

30Audi Capital%304840.02%301,050,181.000.03%24,359,655.850.03عودة العربية ال�صعودية

.32Rana Investment Co%312650.01%31291,478.000.01%15,618,360.250.02رنا لال�صتثمار  

31Derayah Financial Corporation%323210.02%32246,196.000.01%12,701,522.400.01دراية املالية 

وراق املالية   33Muscat Capital%341400.01%33161,192.000.00%5,241,467.550.01بيت م�صقط لالأ

وراق املالية   34The Investor For Securities%33880.00%34191,733.000.01%4,570,178.800.00 �صركة امل�صتثمر لالأ

35Global Investment House Saudi Arabia%35220.00%3520,200.000.00%806,734.400.00 بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(  

36Rasmala Investments Saudi%3670.00%369,218.000.00%665,870.000.00 �صركة ر�صملة لال�صتثمار ال�صعودية  

94,477,660,382.003,781,464,096.002,096,922Totalاملجموع

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( نوفمرب  2010م 

Member Activity for November 2010

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

�صتثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1145.25%22,9231.63%1037.08%40,667,4861.83%943.19%1,335,282,117.502.57الإ

. Falcom Financial Group%1086.49%24,0431.71%987.27%47,652,5852.14%1084.29%1,115,675,831.902.15  فالكم للخدمات املالية 

 Saudi Hollandi Capital%1242.52%16,1861.15%1235.34%31,544,7901.42%1137.47%834,864,105.901.61 ال�صعودي الهولندي املالية 

�صتثمار  .AlBilad Investment Co%973.40%26,9851.92%1160.61%34,672,0971.56%1255.21%716,860,125.101.38  �صركة البالد لالإ

%1398.16%10,9960.78%1398.58%19,793,4260.89%1398.80%532,215,241.151.02 الوىل جوجيت للو�صاطة املالية
ALOULA GEOJIT 

BROKERAGE COMP

Osool Capital%1598.84%4,8520.34%1498.37%10,107,5800.45%1498.37%217,068,213.150.42 اأ�صول املالية 

%1468.92%5,8110.41%1563.91%9,067,8660.41%1545.69%193,036,932.800.37�صركة الإمناء لال�صتثمار
Alinma Investment 

Company

�صتثمار   AlNefaie Investment Group%1648.49%2,3880.17%1626.86%4,959,1010.22%1629.81%154,139,375.500.30جمموعة النفيعي لالإ

Jadwa Investment%1719.31%1,1690.08%1724.97%3,134,5030.14%1723.48%96,514,418.250.19 جدوى لال�صتثمار  

%1937.62%6670.05%1851.40%2,081,4060.09%1849.47%70,275,837.050.14 �صعاع كابيتال 
SHUAA Capital Saudi 

Arabia

Watheeqa Capital Company%1899.40%1,1630.08%1998.52%1,480,9750.07%1999.03%47,492,479.800.09  �صركة وثيقة املالية

%2059.76%5540.04%2046.25%1,140,0850.05%2035.60%42,706,381.350.08 وطن لال�صتثمار 
Watan Investment and 

Securities

Al Mal Securities Saudi%2171.25%4660.03%2147.66%857,1760.04%2157.17%23,890,617.950.05املال �صكيوريتيز

و�صط لال�صتثمار  �صركة ال�صرق الأ

املايل 

14,979,150.750.03%228.80%657,9320.03%228.03%2600.02%249.80%
Middle East Financial 
Investment Company

Aldukheil Financial Group%2337.34%2670.02%2324.25%428,1960.02%2327.53%11,265,860.100.02 جمموعة الدخيل املالية 

Arbah Capital%256.27%1890.01%243.54%317,5580.01%243.99%9,971,534.400.02اأرباح املالية  

EFG_Hermes ksa%223.56%3070.02%251.62%306,2840.01%251.28%8,815,216.850.02   هريمي�ض ال�صعودية 

وراق املالية     Muscat Capital%2695.71%1340.01%2679.76%128,5690.01%2693.20%4,885,162.900.01بيت م�صقط لالأ

وراق املالية The Investor For Securities%2723.86%210.00%2739.12%75,0000.00%2744.49%2,033,500.000.00 �صركة امل�صتثمر لالأ

.Rana Investment Co%287.17%190.00%283.69%10,7680.00%281.23%192,317.300.00رنا لال�صتثمار  

51,930,765,483.952,223,488,3991,407,341Total املجموع 

بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية( 

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( نوفمرب 2010م 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة يف  �صهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

ال�صوق املالية ال�صعودية خالل �صهر نوفمرب 2010م  

47.24 مليار ريال، بانخفا�ض قدره )%18.38( 

2010، والتي  عن تداولت �صهر اكتوبر من العام 

57.87 مليار ريال، نفذت من خالل1.05  كانت 

ف�����راد  م��ل��ي��ون ���ص��ف��ق��ة. وق���د ب��ل��غ��ت م��ب��ي��ع��ات الأ

من   )%86.75( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار   40.98

فقد  ال�صراء  عمليات  اأم��ا  ال�صوق  عمليات  جميع 

بن�صبة )%81.81(  اأي  ريال  بلغت   38.65مليار 

مبيعات  بلغت  بينما  ال�صوق.  عمليات  جميع  من 

ما  اأي  ري��ال  ال�صعودية  1.43مليار  ال�صركات 

ت�صكل ن�صبته )3.02%( اأما عمليات ال�صراء فقد 

بلغت   3.32مليار ريال اأي ما ن�صبته )%7.03(. 

بلغ  فقد  ال�صتثمارية  لل�صناديق  بالن�صبة  اأم��ا 

اإجمايل مبيعاتها  1.61 مليار ريال اأي ما ن�صبته 

)3.42%( اأما عمليات ال�صراء فقد بلغت   1.85 

مليار ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته )3.91%( يف حني 

1.42مليار  امل�صتثمرين اخلليجيني  مبيعات  بلغت 

بلغت  فقد  للم�صرتيات  اأما  بن�صبة )%3(  اأي  ريال 

وقد   )%2.72( ن�صبته  ما  اأي  ري��ال  مليار   1.29

بلغت مبيعات امل�صتثمرين العرب املقيمني   )الغري 

خليجيني( 659.07 مليون ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته 

م�صرتياتهم633.79  بلغت  حني  يف   )%1.40(

مبيعات  اأم��ا   )%1.34( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليون 

جانب املقيمني فقد بلغت128.42 مليون اأي ما  الأ

م�صرتياتهم87.89  بلغت  وقد   )%0.27( ن�صبته 

جانب  مليون اأي ما ن�صبته )0.19%(اأما مبيعات الأ

عرب اتفاقيات املبادلة فقد بلغت 1.01 مليار ريال 

اأي ما ن�صبته )2.15%( اأما امل�صرتيات فقد بلغت 

1.42 مليار ريال وهو ما ت�صكل ن�صبته)%3( 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – نوفمبر  2010

 اح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر نوفمرب 2010م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة الأ

86.75% 40,980,986,922.10 91.61% 960,491 89.77% 1,697,228,917  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديني 

81.81% 38,645,969,278.95 88.30% 925,814 85.92% 1,624,584,577  �صراء 

3.02% 1,425,550,988.25 1.24% 12,950 2.28% 43,202,050  بيع 

 �صركة 

7.03% 3,322,828,043.35 3.81% 39,967 5.85% 110,626,819  �صراء 

3.42% 1,613,521,141.00 1.65% 17,270 2.57% 48,566,400  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

3.91% 1,845,193,190.75 1.82% 19,109 3.06% 57,837,146  �صراء 

3.00% 1,416,739,484.10 1.49% 15,644 2.48% 46,898,488  بيع 

 اخلليجيني 

2.72% 1,286,477,419.85 1.50% 15,754 1.90% 35,830,289  �صراء 

1.40% 659,071,957.55 2.61% 27,318 1.52% 28,688,092  بيع 

 العرب املقيمني  )غري اخلليجيني(

1.34% 633,794,842.25 2.83% 29,670 1.48% 27,902,354  �صراء 

0.27% 128,417,705.75 0.37% 3,833 0.22% 4,234,507  بيع 

جانب املقيمني   )غري العرب واخلليجيني(  الأ

0.19% 87,894,379.30 0.33% 3,500 0.15% 2,867,001  �صراء 

2.15% 1,014,541,992.25 1.04% 10,955 1.16% 21,913,594  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( الأ

3.00% 1,416,673,036.55 1.40% 14,647 1.64% 31,083,862  �صراء 

100% 47,238,830,191.00 100% 1,048,461 100% 1,890,732,048 اجماليات البيع

100% 47,238,830,191.00 100% 1,048,461 100% 1,890,732,048 اجماليات ال�صراء
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  47.24 مليار ريال 

 1.05 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر نوفمبر 2010 م

�سركة اأبناء عبد اهلل عبد املح�سن اخل�سري

راأ�سمال ال�سركة: 425 مليون ريال مق�سم اإىل 42.5 مليون �سهم.

اأ�سهم الكتتاب: 12.75 مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 48 ريال لل�سهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/10/04 م اإىل 2010/10/10 م.

الشركات الجديدة المدرجة االكتتابات األولية
إدراج �سركة اأبناء عبد  مت يف يوم ال�سبت املوافق 2010/10/23 م ا

اهلل عبد املح�سن اخل�سري براأ�سمال مقداره 425 مليار ريال 

مق�سم اإىل 42.5 مليون �سهم حيث مت طرح 12.75 مليون �سهم 

للكتتاب العام وذلك بقيمة 48 رياًل لل�سهم الواحد.

اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  اكتوبر - 2010 م نوفمرب - 2010 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD  % Change October - 2010 November - 2010

Banks & Financial Services 2.25% -2.13% 16,374.89 16,026.13 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 13.56% 2.44% 5,982.51 6,128.65 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement -4.19% -1.64% 3,814.35 3,751.70 �صمنت الأ

Retail 9.31% -1.91% 4,889.58 4,796.43 التجزئة

Energy & Utilities 16.11% 0.12% 4,883.33 4,889.14 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 8.26% -1.99% 5,534.71 5,424.60 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 5.10% 1.15% 1,861.39 1,882.84 ت�صالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance -16.76% 1.62% 884.40 898.75 التاأمني

Multi-Investment -10.71% -0.33% 2,188.36 2,181.21 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 3.30% -3.49% 5,039.21 4,863.24 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -22.26% -3.99% 3,036.79 2,915.48 الت�صييد والبناء

Real Estate Development -18.57% -2.86% 2,735.02 2,656.89 التطوير العقاري

Transport -11.74% -4.69% 3,146.26 2,998.59 النقل

Media & Publishing -30.59% -4.44% 1,375.63 1,314.56 العالم والن�صر

Hotel & Tourism -19.24% 1.04% 4,714.78 4,763.90 الفنادق وال�صياحة

املالية  لل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  اأغ��ل��ق  م   2010 ن��وف��م��رب  �سهر  ن��ه��اي��ة  يف 

35.38 نقطة  ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى 6،318.50 نقطة منخف�سا 

العام  املوؤ�سر من بداية  داء  ال�سابق. وبالن�سبة لأ بال�سهر  )0.56%( مقارنة 

حتى تاريخه فقد حقق عائداً اإيجابياً بن�سبة 3.21% )196.74 نقطة(. 

وقد كانت اأعلى نقطة اإغلق للموؤ�سر خلل ال�سهر يف يوم 2010/11/06 

م عند م�ستوى 6،461.74 نقطة.

 2010 �سهم امل�سدرة يف نهاية �سهر نوفمرب  بلغت القيمة ال�سوقية للأ

م، 1،267.44 مليار ريال اأي ما يعادل 337.98 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة 

انخفا�ساً طفيفاً بلغت ن�س����بته 0.001% عن ال�سهر ال�سابق.

م،   2010 نوفمرب  ل�سهر  امل��ت��داول��ة  �سهم  للأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

47.24 مليار ريال اأي ما يعادل 12.60 مليار دولر اأمريكي وذلك بانخفا�ص 

بلغت ن�س����بته 18.38% عن ال�سهر ال�سابق.

�سهم املتداولة ل�سهر نوفمرب 2010 م، 1.89 مليار  وبلغ اإجمايل عدد الأ

وذلك  ال�سابق،  ال�سهر  خ��لل  تداولها  مت  �سهم  مليار   2.47 مقابل  �س����هم 

بانخفا�ص بلغت ن�س����بته %23.46.

 اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خلل �سهر نوفمرب 2010 م، فقد 

بلغ 1.05 مليون �سفقة مقاب���ل 1.36 مليون �سفقة مت تنفيذها خلل �سهر 

اأكتوبر 2010 م، وذلك  بانخفا�ص بلغت ن�س����بته %23.03.

بلغ عدد اأيام التداول خلل �سهر نوفمرب 2010، 17 يوماً 

مقابل 22 يوماً خلل �سهر اأكتوبر 2010 م.



51
العدد 50 - ديسمبر 2010م

مقارنة معلومات التداول عن �سهر نوفمرب 2010 م مع �سهر اأكتوبر 2010 م

Comparing Trading Information for November 2010 with October 2010

Trading Information
ن�سبة التغري October   اأكتوبر November   نوفمرب

معلومات التداول

% Change 2010 2010

Transactions -23.03% 1,362,213 1,048,461 عدد ال�صفقات املنفذة

Shares Traded -23.46% 2,470,308,751 1,890,732,048 �صهم املتداولة  عدد الأ

)Value Traded )SR -18.38% 57,873,057,677.00 47,238,830,191.00 �صهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 22 17   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -0.40% 61,919 61,674 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded -0.95% 112,286,761 111,219,532 �صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لالأ

)Daily Average of Value )SR 5.63% 2,630,593,531 2,778,754,717 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة الأ

)Market Capitalization )SR biln -0.001% 1,267.46 1,267.44 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

)Tadawul All Share Index )TASI -0.56% 6,353.88 6,318.50 املوؤ�صر العام  )نقطة( 

 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر نوفمرب 2010 م مع �سهر نوفمرب 2009 م

Comparing Trading Information for November 2010 with November 2009

Trading Information
ن�سبة التغري November   نوفمرب November   نوفمرب

معلومات التداول

% Change 2009 2010

Transactions -45.91% 1,938,426 1,048,461 عدد ال�صفقات املنفذة

Shares Traded -38.01% 3,054,395,814 1,890,732,048 �صهم املتداولة  عدد الأ

)Value Traded )SR -38.78% 77,158,467,103.85 47,238,830,191.00 �صهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 19 17   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -39.55% 102,022 61,674 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded -30.82% 160,757,674 111,219,532 �صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لالأ

)Daily Average of Value )SR -31.57% 4,060,971,953 2,778,754,717 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة الأ

)Market Capitalization )SR biln 2.44% 1,237.27 1,267.44 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

)Tadawul All Share Index )TASI -0.59% 6,355.82 6,318.50  املوؤ�صر العام  )نقطة( 

�صهم ح�صب القطاعات - نوفمرب 2010 م  تداول الأ

Sectoral Activities - November 2010   

Sector
جماىل الن�سبة اىل الإ �سهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�سبه اىل الإ �سهم املتداولة جماىل الأ الن�سبه اىل الإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 10.22% 4,829,709,680.45 13.57% 256,579,752 6.03% 63,198 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 44.81% 21,169,096,737.10 32.86% 621,315,437 22.88% 239,932 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.18% 557,887,081.15 1.39% 26,270,677 2.24% 23,525 �صمنت الأ

Retail 1.96% 925,811,419.45 1.69% 31,956,558 3.56% 37,350 التجزئة

Energy & Utilities 1.42% 670,753,812.45 2.58% 48,690,296 1.14% 11,925 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 9.11% 4,303,856,864.65 6.60% 124,875,677 13.54% 141,999 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 3.76% 1,777,030,298.30 4.42% 83,550,745 3.45% 36,200 ت�صالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 7.43% 3,508,044,742.15 7.15% 135,202,359 15.35% 160,983 التاأمني

Multi-Investment 2.45% 1,156,677,574.80 4.56% 86,239,405 4.17% 43,733 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 7.58% 3,579,207,314.05 7.24% 136,797,542 9.58% 100,407 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 4.53% 2,138,392,148.60 4.75% 89,735,921 8.34% 87,420 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 3.80% 1,794,268,774.15 10.78% 203,780,196 6.42% 67,303 التطوير العقاري

Transport 0.88% 417,475,339.40 1.47% 27,810,915 1.38% 14,505 النقل

Media & Publishing 0.12% 55,153,842.45 0.14% 2,656,565 0.37% 3,907 العالم والن�صر

Hotel & Tourism 0.75% 355,464,561.85 0.81% 15,270,003 1.53% 16,074 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 47,238,830,191.00 100.00% 1,890,732,048 100.00% 1,048,461 الإجمايل
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�سهم ح�سب القطاعات - نوفمرب 2010م تداول الأ

Sectoral Activities -  November 2010

كرث اإرتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق نوفمرب 2010 م مع اأكتوبر 2010 م( ال�صركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of November 2010 with October 2010)

Company
ن�صبة التغري

2010/10/31 2010/11/30 ال�سركة

% Change

Saudi Fisheries 20.93% 43.00 52.00 ال�صماك

Maadaniyah 18.18% 19.25 22.75 معدنية

Saudi Advanced 13.06% 12.25 13.85 املتطورة

Jouff Agriculture 10.39% 30.80 34.00 اجلوف الزراعيه

Thim>ar 10.18% 22.60 24.90 ثمار

كرث اإنخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق نوفمرب 2010 م مع اأكتوبر 2010 م( ال�صركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of November 2010 with October 2010)

Company
ن�صبة التغري

2010/10/31 2010/11/30 ال�سركة

% Change

Zamil Industrial -17.22% 38.90 32.20 الزامل لل�صناعة

H B -13.49% 39.30 34.00 حلواين

Al-Ahlia -11.61% 56.00 49.50 الهلية

AlAbdullatif -11.58% 31.10 27.50 العبداللطيف 

Pipes -9.57% 23.00 20.80 انابيب
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�سهم جميع ال�سركات نوفمرب 2010م موؤ�سر تداول لأ
نقطة
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كرث ن�ساطا - نوفمرب 2010 م ال�سركات اخلم�ص الأ

Top Five Active Stocks - November 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  عدد ال�سفقات

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions

SABIC 6.22% 27.17% 65,185 �صابك

Saudi Fisheries 4.36% 32.21% 45,740 ال�صماك

Saudi Kayan 3.66% 15.98% 38,337 كيان ال�صعودية

Alinma 3.10% 51.45% 32,514 الإمناء

MA>ADEN 3.05% 31.87% 32,003 معادن

كرث ن�ساطا - نوفمرب 2010 م ال�سركات اخلم�ص الأ

Top Five Active Stocks - November 2010

By number of shares traded �صهم املتداولة من حيث عدد الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع ال�سهم املتداولة 

ال�سركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Saudi Kayan 12.45% 37.90% 235,480,712 كيان ال�صعودية

Alinma 11.03% 81.26% 208,499,718 الإمناء

SABIC 4.90% 14.90% 92,582,317 �صابك

MA>ADEN 3.81% 52.73% 72,127,118 معادن

Emaar E.C 3.62% 33.60% 68,462,541 اإعمار

كرث ن�ساطا - نوفمرب 2010 م ال�سركات اخلم�ص الأ

Top Five Active Stocks - November 2010

By value of shares traded �صهم املتداولة من حيث قيمة الأ

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

ال�سركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 19.82% 44.24% 9,364,578,143 �صابك

Saudi Kayan 9.10% 20.31% 4,299,727,747 كيان ال�صعودية

Alinma 4.68% 45.80% 2,212,195,075 الإمناء

Al Rajhi 3.77% 36.85% 1,779,618,496 الراجحي

MA>ADEN 3.36% 44.38% 1,588,319,809 معادن
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 FINANCIAL INDICATORS - 30/11/2010   املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/11/30 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

غلق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 26.30 18.98 1.39 1.98 13.27 1,500.000 39,450.00 28,464.03 2,973.30 الريا�ض

AlJazira 16.05 15.14 1.06 -0.70 )M(  )س( 300.000 4,815.00 4,542.80 -209.80 اجلزيرة

Saudi Investment 21.40 17.56 1.22 0.18 117.45 450.000 9,630.00 7,902.88 81.99 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 30.40 18.63 1.63 0.38 79.55 330.750 10,054.80 6,161.80 126.39 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 43.80 24.59 1.78 3.34 13.11 723.214 31,676.79 17,780.90 2,415.82 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 39.80 19.74 2.02 2.02 19.74 750.000 29,850.00 14,806.88 1,512.45 �ص�اب

Arab National 36.80 24.23 1.52 2.93 12.55 650.000 23,920.00 15,748.75 1,905.94 العربي الوطني

SAMBA 57.75 28.28 2.04 4.85 11.90 900.000 51,975.00 25,451.61 4,369.00 �صامبا

Al Rajhi 77.75 19.34 4.02 4.38 17.74 1,500.000 116,625.00 29,016.13 6,572.28 الراجحي

AL Bilad 18.20 10.30 1.77 -0.71 )M(  )س( 300.000 5,460.00 3,090.12 -211.71 البالد

Alinma 10.40 10.37 1.00 -0.03 )M(  )س( 1,500.000 15,600.00 15,553.76 -45.99 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 18.93 2.01 2.19 15.69 8,903.964 339,056.59 168,519.66 19,489.69
اإجمايل قطاع امل�صارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 14.95 11.70 1.28 0.06 232.64 120.600 1,802.97 1,411.07 7.75 كيمانول

Petrochem 19.15 9.74 1.97 -0.22 )M(  )س( 480.000 9,192.00 4,673.20 -104.87 برتوكيم

SABIC 100.50 38.34 2.62 6.79 14.81 3,000.000 301,500.00 115,027.89 20,357.95 �صابك

SAFCO 152.75 24.09 6.34 10.34 14.77 250.000 38,187.50 6,023.40 2,585.16 �صافكو

Industrialization 31.10 17.27 1.80 2.59 12.00 506.753 15,760.02 8,752.99 1,313.35 الت�صنيع

Alujain 18.10 7.25 2.50 0.07 249.46 69.200 1,252.52 501.67 5.02 اللجني

Nama Chemicals 9.80 12.39 0.79 0.152 64.41 128.520 1,259.50 1,593.01 19.55 مناء للكيماويات

SIIG 20.15 12.21 1.65 0.75 26.71 450.000 9,067.50 5,492.70 339.51 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 22.30 12.59 1.77 1.16 19.28 292.530 6,523.42 3,684.30 338.42 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 45.20 12.06 3.75 1.97 22.89 562.500 25,425.00 6,785.73 1,110.69 ين�صاب

Sipchem 25.60 14.28 1.79 0.93 27.57 333.333 8,533.33 4,759.96 309.50 �صبكيم العاملية

Advanced 25.50 12.21 2.09 1.893 13.47 141.375 3,605.06 1,726.74 267.69 املتقدمة

Saudi Kayan 18.10 10.31 1.76 -0.01 )M(  )س( 1,500.000 27,150.00 15,466.53 -11.00 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 21.40 9.12 2.35 -0.19 )M(  )س( 876.000 18,746.40 7,986.96 -167.61 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 21.11 2.55 3.03 15.49 8,710.811 468,005.22 183,886.14 26,371.11
اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 36.10 30.56 1.18 1.97 18.37 80.000 2,888.00 2,444.97 157.23 ال�صمنت العربية

Yamamah Cement 49.80 22.14 2.25 4.76 10.47 135.000 6,723.00 2,989.21 642.19 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 43.70 21.05 2.08 4.27 10.24 153.000 6,686.10 3,221.40 653.03 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 60.00 19.37 3.01 6.31 9.52 90.000 5,400.00 1,743.38 567.52 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 62.50 16.61 3.76 4.82 12.97 140.000 8,750.00 2,325.35 674.42 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 40.70 23.14 1.76 3.91 10.41 105.000 4,273.50 2,429.55 410.69 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 42.10 23.40 1.80 3.61 11.67 86.000 3,620.60 2,012.01 310.12 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 18.20 11.89 1.53 1.39 13.09 90.000 1,638.00 1,070.20 125.09 ا�صمنت تبوك

Jouf Cement 11.85 9.61 1.23 -0.07 )M(  )س( 130.000 1,540.50 1,249.06 -9.52 ا�صمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.31 2.13 3.50 11.29 1,009.000 41,519.70 19,485.13 3,530.78 �صمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 70.50 17.58 4.01 5.57 12.65 22.500 1,586.25 395.52 125.39 ا�صواق ع العثيم

Mouwasat 66.75 21.80 3.06 4.59 14.53 25.000 1,668.75 545.00 114.86 املوا�صاة

SASCO 12.75 12.01 1.05 0.96 13.23 45.000 573.75 544.33 43.36 خدمات ال�صيارات

Thim`ar 24.90 6.28 3.97 -0.90 )M(  )س( 10.000 249.00 62.75 -9.03 ثمار

Fitaihi Group 11.55 13.01 0.89 0.30 38.21 50.000 577.50 650.74 15.11 جمموعة فتيحي
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Jarir 149.75 19.35 7.74 10.01 14.95 40.000 5,990.00 773.96 400.59 جرير

Aldrees 47.00 15.00 3.13 3.40 13.83 25.000 1,175.00 374.96 84.97 الدري�ض

AlHokair 42.00 16.86 2.49 4.23 9.92 70.000 2,940.00 1,180.53 296.32  احلكري 

Alkhaleej Trng 40.60 16.29 2.49 3.41 11.92 15.000 609.00 244.40 51.10 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.78 3.22 3.71 13.36 302.500 15,369.25 4,772.20 1,122.68 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 18.25 13.81 1.32 1.27 14.42 75.000 1,368.75 1,035.47 94.95 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 13.70 12.30 1.11 0.50 27.27 4,166.594 57,082.34 51,229.36 2,093.25 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 12.32 1.12 0.52 26.71 4,241.594 58,451.09 52,264.83 2,188.20
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 31.50 14.47 2.18 2.31 13.66 500.000 15,750.00 7,234.13 1,153.31 جمموعة �صافول

Food 15.55 9.71 1.60 0.85 18.37 20.000 311.00 194.12 16.93 الغذائية

SADAFCO 38.40 20.68 1.86 6.43 5.97 32.500 1,248.00 672.25 209.13  �صدافكو

Almarai 215.00 51.10 4.21 10.87 19.77 115.000 24,725.00 5,877.02 1,250.48 املراعي

Anaam Holding 40.70 10.91 3.73 0.09 437.94 10.900 443.63 118.92 1.01 اأنعام القاب�صة

H B 34.00 17.22 1.97 2.55 13.31 28.571 971.43 492.08 72.96 حلواين اإخوان

Herfy Foods 77.00 12.86 5.99 4.50 17.10 27.000 2,079.00 347.15 121.58 غذية هريف لالأ

NADEC 24.55 16.66 1.47 -0.32 )M(  )س( 60.000 1,473.00 999.73 -19.32 نادك

Qassim Agriculture 8.60 7.74 1.11 -0.27 )M(  )س( 50.000 430.00 387.04 -13.70 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 17.50 17.98 0.97 0.14 121.70 20.000 350.00 359.54 2.88 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 52.00 5.80 8.97 -1.60 )M(  )س( 20.000 1,040.00 115.93 -32.02 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 35.40 10.89 3.25 -0.64 )M(  )س( 7.500 265.50 81.66 -4.83 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 34.00 26.75 1.27 3.18 10.70 20.000 680.00 535.03 63.53 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه 

Jazan Development 12.75 12.28 1.04 -0.62 )M(  )س( 50.000 637.50 614.07 -30.84 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 18.71 2.81 2.89 16.10 966.471 50,752.81 18,085.16 2,791.09
اإجمايل قطاع الزراعة وال�صناعات 

الغذائية

STC 40.10 22.34 1.80 5.05 7.95 2,000.000 80,200.00 44,678.72 10,092.30 الت�صالت

Etihad Etisalat 55.50 20.17 2.75 5.44 10.21 700.000 38,850.00 14,120.82 3,804.57 احتاد ات�صالت

Zain KSA 7.60 4.70 1.62 -1.78 )M(  )س( 1,400.000 10,640.00 6,586.37 -2,494.87 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom 14.75 3.14 4.70 -3.79 )M(  )س( 100.000 1,475.00 313.81 -379.04 عذيب لالت�صالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.64 2.00 2.62 8.57 4,200.000 131,165.00 65,699.72 11,022.95
اإجمايل قطاع الت�صالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 110.50 32.69 3.38 9.93 11.12 50.000 5,525.00 1,634.68 496.67 التعاونية

Malath Insurance 16.10 8.64 1.86 0.57 28.21 30.000 483.00 259.30 17.12 مالذ للتاأمني

MEDGULF 27.30 12.36 2.21 2.51 10.86 80.000 2,184.00 989.15 201.16 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 21.50 8.05 2.67 -0.89 )M(  )س( 20.000 430.00 160.94 -17.83 األيانز اإ�ض اإف

SALAMA 29.40 7.94 3.70 0.50 58.98 10.000 294.00 79.38 4.99 �صالمة

Walaa Insurance 17.35 7.52 2.31 -0.42 )M(  )س( 20.000 347.00 150.39 -8.37 ولء للتاأمني

Arabian Shield 20.20 10.60 1.91 0.46 44.08 20.000 404.00 211.90 9.17 الدرع العربي

SABB Takaful 17.65 9.36 1.89 -0.35 )M(  )س( 34.000 600.10 318.36 -11.77 �صاب تكافل

SANAD 17.35 7.15 2.43 0.00 4887.32 20.000 347.00 143.00 0.07 �صند

SAICO 30.90 9.09 3.40 0.84 36.92 10.000 309.00 90.88 8.37 �صايكو

Saudi Indian 29.70 4.09 7.26 -1.56 )M(  )س( 10.000 297.00 40.89 -15.59 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 18.35 9.79 1.88 0.21 87.74 22.000 403.70 215.29 4.60 اإحتاد اخلليج
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ATC 72.50 6.86 10.57 -1.01 )M(  )س( 10.000 725.00 68.58 -10.09 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 49.50 4.42 11.20 -1.70 )M(  )س( 10.000 495.00 44.21 -16.99 هلية الأ

ACIG 34.60 3.70 9.35 -1.88 )M(  )س( 10.000 346.00 37.00 -18.85 اأ�صيج

AICC 18.00 7.30 2.47 -0.61 )M(  )س( 20.000 360.00 145.92 -12.16 التاأمني العربية

Trade Union 17.25 9.54 1.81 -0.09 )M(  )س( 25.000 431.25 238.43 -2.34 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 20.05 10.61 1.89 0.33 60.80 20.000 401.00 212.28 6.60 ال�صقر للتاأمني

U C A 23.40 8.63 2.71 0.02 1090.91 20.000 468.00 172.56 0.43 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 8.70 9.84 0.88 -0.06 )M(  )س( 100.000 870.00 983.77 -5.57 عادة ال�صعودية الإ

Bupa Arabia 21.50 11.90 1.81 1.72 12.48 40.000 860.00 475.86 68.92 بوبا العربية

Weqaya Takaful 18.55 8.24 2.25 -1.11 )M(  )س( 20.000 371.00 164.88 -22.19 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 34.80 8.11 4.29 -0.70 )M(  )س( 20.000 696.00 162.14 -13.95 تكافل الراجحي 

ACE 33.40 8.83 3.78 -0.11 )M(  )س( 10.000 334.00 88.26 -1.09 اي�س

AXA - Cooperative 18.60 9.11 2.04 -0.86 )M(  )س( 20.000 372.00 182.20 -17.30 اك�صا - التعاونية

Gulf General 41.90 10.00 4.19 - - 20.000 838.00 200.00 - اخلليجية العامة

Buruj 27.90 10.00 2.79 - - 13.000 362.70 130.00 - بروج للتامني

Al Alamiyah 26.10 10.00 2.61 - - 20.000 522.00 200.00 - العاملية

Solidarity 13.50 10.00 1.35 - - 55.500 749.25 555.00 - �صوليدرتي تكافل

Wataniya 46.20 10.00 4.62 - - 10.000 462.00 100.00 - الوطنية

Amana Insurance 14.35 10.00 1.44 - - 32.000 459.20 320.00 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.95 2.48 0.80 14.28 801.500 21,746.20 8,775.24 644.01 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 34.00 22.43 1.52 0.78 43.50 15.000 510.00 336.42 11.72  امل�صايف 

Saudi Advanced 13.85 18.60 0.74 0.40 34.40 43.200 598.32 803.61 17.39 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 9.80 8.73 1.12 0.08 116.58 49.000 480.20 427.57 4.12 الح�صاء للتنميه

SISCO 14.80 10.85 1.36 0.09 169.91 68.000 1,006.40 737.66 5.92 �صي�صكو

Assir 12.60 18.16 0.69 0.72 17.45 126.389 1,592.50 2,295.14 91.27 ع�صري

Al Baha 12.60 6.32 1.99 -0.55 )M(  )س( 15.000 189.00 94.83 -8.25 الباحة

Kingdom 7.80 6.88 1.13 0.14 54.93 3,705.882 28,905.88 25,501.74 526.19 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.51 1.10 0.16 50.40 4,022.471 33,282.30 30,196.97 648.37
اإجمايل قطاع �صركات ال�صتثمار 

املتعدد

BCI 27.80 13.73 2.03 2.38 11.69 27.500 764.50 377.49 65.42 بى �صى اآى

MA`ADEN 21.30 17.98 1.18 0.43 49.94 925.000 19,702.50 16,633.97 394.49 معادن

Astra Indust 38.90 22.25 1.75 3.38 11.51 74.118 2,883.18 1,649.35 250.47 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 21.95 13.85 1.58 2.13 10.29 30.000 658.50 415.58 64.01 جمموعة ال�صريع

Shaker 57.25 16.17 3.54 3.88 14.75 35.000 2,003.75 566.05 135.82 �صاكر

Pharmaceutical 33.60 33.18 1.01 2.10 15.98 78.438 2,635.50 2,602.78 164.97 الدوائية

Glass 26.00 16.58 1.57 2.04 12.74 30.000 780.00 497.52 61.20 زجاج

FIPCO 26.60 12.22 2.18 1.72 15.51 11.500 305.90 140.49 19.72 فيبكو

Maadaniyah 22.75 13.75 1.65 0.98 23.21 25.556 581.41 351.53 25.05 معدنية

Saudi Chemical 39.90 21.50 1.86 4.43 9.00 63.240 2,523.28 1,359.90 280.23 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 47.80 18.84 2.54 3.98 12.00 30.000 1,434.00 565.27 119.50 �صناعة الورق

AlAbdullatif 27.50 15.00 1.83 1.97 13.97 81.250 2,234.38 1,219.09 159.90 العبداللطيف

Saudi Export 23.05 9.59 2.40 -0.26 )M(  )س( 10.800 248.94 103.59 -2.85 ال�صادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 18.62 1.39 1.22 20.97 1,422.402 36,755.83 26,482.64 1,737.93 اإجمايل قطاع ال�صتثمار ال�صناعي

 FINANCIAL INDICATORS - 30/11/2010   املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2010/11/30 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

غلق �سعر الإ القيمه الدفرتيه
ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه
العائد على ال�سهم ال�سعر للعائد

�سهم امل�سدره  الأ

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(



5�
العدد 50 - ديسمبر 2010م

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
)recent 4 Quarters(,  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (3rd Q 2010 as recent).

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف ح�صاب ن�صبة ال�صعر 

للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثالث 2010 م(. �ض : املوؤ�صر �صالب لن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية لآ

Market Summary

MMG 15.10 14.25 1.06 0.36 41.78 125.000 1,887.50 1,781.51 45.17 جمموعة املعجل

SSP 19.80 15.92 1.24 1.27 15.55 51.000 1,009.80 811.86 64.93 نابيب ال�صعودية الأ

ALKHODARI 46.30 12.12 3.82 - - 42.500 1,967.75 514.91 217.05 اخل�صري

Ceramic 136.75 37.81 3.62 8.54 16.00 25.000 3,418.75 945.26 213.62 اخلزف

Gypsum 28.00 16.37 1.71 1.80 15.59 31.667 886.67 518.29 56.89 اجلب�ض

Cables 12.40 15.32 0.81 -1.40 )M(  )س( 76.000 942.40 1,163.99 -106.06 الكابالت

Saudi Industrial 8.70 8.00 1.09 2.56 3.40 40.000 348.00 319.90 102.38 �صدق

Amiantit 17.30 14.31 1.21 1.56 11.12 115.500 1,998.15 1,653.02 179.62 اميانتيت

Pipes 20.80 23.54 0.88 0.16 130.41 31.500 655.20 741.53 5.02 اأنابيب

Zamil Industrial 32.20 20.56 1.57 3.56 9.04 60.000 1,932.00 1,233.73 213.81 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 28.40 14.63 1.94 2.43 11.68 40.500 1,150.20 592.49 98.49 البابطني

SVCP 58.25 16.05 3.63 5.26 11.07 15.000 873.75 240.71 78.90 الفخارية

MESC 16.40 11.64 1.41 -0.35 )M(  )س( 40.000 656.00 465.76 -13.92 م�صك

Red Sea 48.20 22.36 2.16 1.98 24.37 30.000 1,446.00 670.75 59.34 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 16.10 1.65 1.68 13.16 723.667 19,172.17 11,653.72 1,215.23 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 25.20 25.61 0.98 0.72 35.14 120.000 3,024.00 3,072.93 86.06 العقارية

Taiba 14.80 18.39 0.80 0.48 31.07 150.000 2,220.00 2,759.08 71.44 طيبة لال�صتثمار

Makkah 29.90 22.67 1.32 1.60 18.74 164.816 4,928.01 3,735.86 262.97  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 14.40 14.42 1.00 0.94 15.32 100.000 1,440.00 1,441.95 94.00 التعمري

Emaar E .C 6.95 8.83 0.79 -0.53 )M(  )س( 850.000 5,907.50 7,504.22 -447.33 اإعمار

Jabal Omar 16.00 9.85 1.62 -0.04 )M(  )س( 671.400 10,742.40 6,612.75 -27.17 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.75 12.87 0.68 1.47 5.95 1,080.000 9,450.00 13,904.45 1,589.02 ركان دار الأ

KEC 8.10 10.00 0.81 - - 339.300 2,748.33 3,393.00 - مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 12.21 0.95 0.47 10.01 3,475.516 40,460.24 42,424.24 1,629.00 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 16.30 15.98 1.02 1.29 12.60 315.000 5,134.50 5,033.03 407.57 النقل البحري

SAPTCO 7.00 11.18 0.63 0.37 18.72 125.000 875.00 1,398.12 46.74 النقل اجلماعي

Mubarrad 13.55 9.07 1.49 -0.31 )M(  )س( 18.000 243.90 163.26 -5.51 مربد

Budget Saudi 52.75 24.13 2.19 5.23 10.08 18.300 965.33 441.50 95.75 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 14.77 1.03 1.14 12.68 476.300 7,218.72 7,035.92 544.55 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 23.50 15.91 1.48 0.76 30.90 15.000 352.50 238.58 11.41 عالن تهامة لالإ

SRMG 17.30 15.98 1.08 0.97 17.84 80.000 1,384.00 1,278.34 77.59 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 12.00 13.27 0.90 1.02 11.74 60.000 720.00 795.99 61.32 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.92 1.06 0.97 16.34 155.000 2,456.50 2,312.91 150.32 اإجمايل قطاع العالم والن�صر

Hotels 26.00 23.51 1.11 1.59 16.36 69.006 1,794.16 1,622.22 109.65 الفنادق

Shams 23.25 6.97 3.33 -0.03 )M(  )س( 10.150 235.99 70.79 -0.32 �صم�ض

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.39 1.20 1.38 16.36 79.156 2,030.15 1,693.02 109.33 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 16.29 1.97 1.85 14.62 39,490.352 1,267,441.75 643,287.48 73,195.23 اجمايل ال�صوق
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In front of these challenges that OPEC 
faces, the prices of futures contracts of 
the American raw oil declined of more 
than 3% in a falling wave resulted from 
predictions about increasing the interest 
rate in China which may lower the order 
of oil in the second largest consumer of 
energy in the world.

Prices also faced pressures which 
resulted from the worries of Ireland’s 
debts in the Euro zone in addition to 
the report of the IEA which lowered its 
prediction of oil order in 2011.

On his side, Dr. Muhammad Al- 
Qahtani, The Financial Expert in Al-Thekeer 
Group of Economic Researches, said, ‘The 
kingdom supports the organization’s 
inclinations which are fluent with the 
market’s realities. It was, and still is, 
working hard to find a coincidence and a 
general consent inside the organization 
regarding the basic principles of its oil 
policy which depends upon achieving 
stability in the markets for the benefit of 
producers, consumers and petroleum 
industry in general. It also supports 
OPEC’s inclinations and countries to 
get advantages from the relations of 
allies and reciprocal works in order to 
invest the hydro carbonic resources 
internationally, exchange technology 
and protect the environment.’

Al-Qahtani added that the Minister of 
Petroleum and Mineral Resources, Eng. 
Ali Bin Ibrahim Al-Nu’aimi has previously 
assured the kingdom’s awareness of the 
continuous responsible and leading role 
of the organization in supplying energy 
to the world, and support the decisions 
of the organization for the benefit of the 
international growth.

He also said, ‘The minister pointed out 
that OPEC had produced within the last 
fifty years more than 400 billion barrels, 
and it still has more than 1 trillion barrels 
the thing which puts it in a distinctive 
position, concerning reserves, to move on, 
for many years to come, in providing the 
world with oil and invest it for the benefit 
of the current and coming generations.’

Prosperity of Oil Reserves
Dr. Saad Bin Saeed Al-Qarni, Professor 

of History at Imam Muhammad Ibn 
Soud Islamic University, thinks that 
the 1970s witnessed the beginning of 
the gas market, and the prosperity of 
oil reserves which lead to an industrial 
revolution which, in turn, worked on 
achieving the ultimate benefit from oil 
treasures, and raised OPEC’s reserves 
up to 1 trillion barrel. At the end of 
his lecture, Dr. Al-Qarni called for the 
importance of widening technical 
researches in the field of oil industry and 
to invest these researches in developing 
the uses of oil.

The Future of Oil Supplies
The economic writer Amal al-Zayed 

seems to be unoptimistic concerning the 
ending of competitions in the oil market 
and prices’ stability due to the worries 
of insufficient oil supplies,  vanishing 
of the theory that the precious metals 
are considered the safety shelter for 
investments during financial crises, and 
the failure of any party in lowering the 
greed of speculators such as banks, 
investors and precaution funds. She 
points out that oil will still be the main 
source of power and reaching the summit 
of oil production cannot be seen in the 
horizon at present, and that the world 
will stay in need of stable prices.

Al-Zayed also said, ‘The kingdom 
plays an axial role in the world’s policy, 
economy and developed technology.’ 
She indicates that the leading role of 
the kingdom is not only in OPEC, but 
also in many important international 
issues. It always hastens to employ 
its returns in extending the use of 
modern technology which verifies the 
strengthening of human development.

The Effect of the 
Chinese Currency Changes

Dr. Anas Bin Faisal Al-Hajji, an 
economic expert, explains the effects 
of the Chinese currency changes on 
oil markets and says, ‘The Central Bank 
of China has already declared about a 

change in the Yuan exchange policy, the 
Chinese currency which is locally known 
as “renminbi”, by making the exchange 
rate more flexible. Many explained that 
as an official raise of the Chinese currency 
rate against the US dollar, even though 
the raise was not much and for a long 
period of time. This behavior comes 
as a result of great pressures that the 
industrial countries, especially the USA,  
practice on China in order to raise its 
currency rate which is connected with 
the dollar. That’s because its market rate is 
much higher than the official one which 
the government defines. By estimating 
its currency lower than the actual rate, 
he Chinese government aims at several 
things. The most important one is to 
make the Chinese goods cheaper in the 
international markets, the thing which 
encourages the exporting sector.’

The Yuan and Oil
Al-Hajji also explained that China 

is the second largest consumer of oil 
after the United States of America, but 
it is quite different in a way that its oil 
consumption grows really rapidly. As far 
as oil is sold and bought by the US dollar, 
any raise of the Yuan rate, or disjoining 
its connection with the dollar will 
make oil valued in Yuan cheaper. If, for 
example, the rate of the Yuan rose 10% 
against the dollar, the oil prices valued 
in the Yuan would decline of 10%, too. If 
we suppose that the average price of a 
barrel of oil which China imports is $70, 
and the exchange rate is ¥7 for a dollar, 
then the price of the oil barrel valued in 
the Chinese currency is  ¥490, so if the 
Chinese currency rose by 10%, every US 
dollar would worth ¥6.3 instead of 7. In 
this case, the oil barrel’s price declines 
in China from ¥490 to ¥441. This means 
that if the Yuan was raised 10%, the cost 
of an oil barrel would be lowered in 
China of about ¥50. If China imports 5.5 
million barrels a day, lowering the Yuan 
10% will lower the bill of oil imports 
by almost ¥1 billion in a year, or $143 
million every year!
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Experts in the power industry has assured that although OPEC is facing a challenge and a possibility 
of an outbreak of currency-rate war, a continuation of sharp volatility in the prices of the essential 
commodities involving oil, unrealistic joining between the issues of the environment and oil, the 
organization is able to deal with these developments and international changes, especially if it 
still works as an independent and realistic economic organization whose goal is the benefit of its 
members, industry, and the international oil markets now and in the future.



The Importance of The Relation 
Between China and The GCC

China is connected by tight 
historical relations with the GCC. This 
relation has been growing between the 
two parties since 1980. For example, 
the trade exchange volume between 
China and the GCC has been rising of 
40% every year since that date. Besides, 
China exported what is valued of $10.44 
billion to the GCC and imported what is 
valued of $14.30 billion in 2004 AD. In 
2006, the GCC imported what is valued 
of $16 billion from China, and exported 
to it what is valued of $19 billion. In 
2008, the trade exchange volume was 
close to $ 70 billion – $42 billion GCC 
exports, and $28  Chinese exports.

Trade Exchange
If the cooperation between the GCC 

and China is the most important basis 
of the relational structure between 
the two parties, the trade exchange is 
considered the most important axis of 
this cooperation. It is clear that there 
is a continuous increase in the trade 
exchange volume between the GCC 
and China even though it is sometimes 
volatile due to the volatility of oil prices 
since oil is the main element of the 
GCC exports.

The relations between China and 
Saudi Arabia come first in the off-
shore trade. China is the second largest 
importer from Saudi Arabia, while it is 
regarded as the fifth largest exporter 
to Saudi Arabia. The kingdom of Saudi 
Arabia, Iran, Oman, Sudan and Yemen 
provide China with 60% of its oil needs. 
Saudi Arabia, alone, provides about 20% 
of that amount.

Reciprocal Investments
Since the beginning of the 1990s, 

China has signed hundreds of agreements 
with the GCC. This reflects the Chinese 
interest to become a commercial 
partner with the GCC. In Saudi Arabia, 
for example, there are nearly 70 Chinese 
companies – 62 of them work in the 
field of constructions, and one of those 

companies has already won a contract 
of Rls 2.2 billion to extend King Fahd 
University. In the same concern, ARAMCO 
invests in a number of oil refineries in 
China, and its share is estimated by 25% 
in Qingdao oil refinery.

Kuwait also signed an agreement with 
China to build oil refining factory, of 200 
– 400 thousand barrels a day, and a cost of 
$5 billion, in China. In addition, the Kuwaiti 
government signed an agreement with 
Chinese companies to construct the first 
stage of a sea bridge which joins Boubyan 
Island with Kuwait City of 35 km long and 
a cost of K.D.118 million.

China Petrochemical Corporation 
signed a long-term agreement with Qatar 
Liquefied Gas Company to supply China 
with 3 million metric tones every year. Other 
Chinese companies signed a contract of 
about $2 billion to carry out engineering 
projects in Qatar. However, the volume 
of Chinese direct investments in Qatar 
reached about $15.48 billion in the fields 
of real estate, finance, and petrochemicals. 
In addition, Qatar Monetary Agency 
approved to give a license to a Chinese 
bank – Industrial and Commercial Bank of 
China – to open a branch in Doha.

What Can The GCC Give to China?
The GCC can provide two major 

elements, for the Chinese economic 
strategy, which are oil and markets.

What Can China Give to The GCC? 
• As a permanent member in the 

security council, China can present 
unlimited political and international 
support to the GCC, and then to the 
Arab countries in the international 
congregations, keeping in mind that 
China’s policy is not to interfere into 
internal affairs of other countries 
on one hand, and on the other, to 
respect the particularities which those 
countries enjoy. This is what makes 
that policy distinguished. 

• China can give the GCC unlimited 
industrial and technical support since 
the GCC has capital which can change 
their economies into industrial ones 

providing that they overcome some 
related obstacles.

• The GCC can depend on the Chinese 
arms especially in the critical matters 
and the nuclear technology, especially 
that China presents these privileges 
without any conditions or difficult 
restrictions, unlike what America 
does towards these countries.

Obstacles on The Way
• Lack of united Gulf policy and strategic 

institutional vision towards the future 
relations with China despite several 
reciprocal factors.

• Lack of economic promoting 
activities between the two sides such 
as exhebitions and visits of mutual 
delegations.

• Lack of the role played by Chambers of 
Commerce in the field of establishing 
cooperative councils, and organizing 
defining and promoting workshops.

• Scarcity  of the number of researchers 
and individuals concerned in the 
Chinese affair in the GCC compared 
to the number of their colleagues 
who are interested in the American or 
European affairs. And the scarcity of the 
number of Chinese language teaching 
institutes in the Arab countries, and on 
the other side, the Arabic language in 
China despite that China works a little 
harder in this field.

•  Lack of cultural and media cooperation, 
which does not suit the level of 
relations, economic advantages, and 
historical bonds between the two 
sides.
Finally, we can say that the GCC-

China relations are firm and mutual 
as the Gulf Region is one of the 
most important parts in the world in 
exporting energy (oil & gas), and China 
is the second largest oil consumer in 
the world, after the USA. Therefore, it 
is quite logical to support the horizons 
of cooperation between the two sides 
through increasing the investments, 
realizing that each arty needs the other 
especially in the coming years.
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It seems that the relation between China and the GCC 
is close to be a joint partnership which has a growing 
strategic dimension due to several definitions that control 
the proportional synonyms of this relation and strengthen 
its bonds.
The following study is prepared by the GCC, and the 
council observed through it the economic frameworks which 
control that relation with all its indications, future, and 
economic returns on both sides.
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CMA announces a final decision by 
The Committee for the Resolution of 
Securities Disputes (CRSD) on 11-11-
1431H / 19-10-2010 regarding the case 
raised by CMA against Mohammad Bin 
Abdulrahman Bin Olayan Al Olayan. The 
final decision was to convict the accused 
of violating Article (49) of the Capital 
Market Law and Article (2) and (3) of the 
Market Conduct Regulations during his 
trading of the shares of Al Rajhi Bank, 
Al Bilad Bank, Mohammad Al Mojil 
Group Company, Saudi Public Transport 
Co., Saudi Transport and Investment 
Company (Mubarrad), Aldrees Petroleum 

& Transport Services Co. (Aldrees), Mobile 
Telecommunications Company Saudi 
Arabia ( ZAIN KSA) during the period from 
1-9-2008 until 20-1-2009. These practices 
and violations presented manipulation 
and fraud as well as creating a misleading 
and incorrect impression. The decision 
included charging him with a number of 
sanctions detailed as the following: 
1. Oblige him to pay all the revenues on 

his investment portfolio ,as a result 
of the mentioned violations, to the 
CMA account. The total amount is 
(737,175.35) Seven Hundred and 
Thirty Seven Thousand, One Hundred 

and Seventy Five Riyals and Thirty Five 
Halalas. 

2. Imposition of a penalty of ( (140,000 
One Hundred and Forty Thousand 
Riyals as a result of these violations. 

3. Prevent him from trading the shares 
of the companies listed in the stock 
market by buying them for two years. 

4. Prevent him from engaging in 
brokerage and portfolio management 
as well as working as an investment 
consultant for two years. 

5. Prevent him from working in 
companies that have shares traded in 
the stock market for two years.

An announcement by the Capital Market Authority regarding the issuance of the 
final decision by The Committee for the Resolution of Securities Disputes (CRSD) 

to convict a violator of the Capital Market Law and its Implementing Regulations

Reminder Announcement 
Regarding the Board of Directors 

and Senior Executives Trading 
Restriction Period

A Reminder from CMA that the Board of Directors and 
Senior Executives Trading Restriction Periods according to 
Article (33) of the Listing Rules will be as follows: 
1- For companies which fiscal year periods end on 31/12/2010, 

the restriction period starts on 4/12/2010 and ends on the 
date of publishing the preliminary or final announcement 
of the company’s annual results. 

2- For companies which fiscal interim periods end on 
31/12/2010, the restriction period starts on 18/12/2010 
and ends on the date of publishing the announcement of 
the company’s interim results. 

3- For companies that follow the Hijri Calendar and which 
fiscal interim periods end on 29/01/1432 H corresponding 
4/01/2011 (according to Umm Al-Qura Calendar), the 
restriction period starts on 16/01/1432 H corresponding 
22/12/2010 and ends on the date of publishing the 
announcement of the company’s interim results.

Ithraa Capital Company had requested the approval 
of Capital Market Authority to amend its business profile 
and Authorisation which was issued by the CMA Board 
of Commissioners under Resolution no. (2-216-2006) 
dated 11/11/1427H, corresponding to 2/12/2006G by 
cancelling its Dealing as an Agent license. 

Based on the Capital Market Law issued by the 
Royal Decree No. (M/30) dated on 2/6/1424H, and the 
Authorised Persons Regulations issued by CMA Board of 
Commissioners via its Resolution No. (1-83-2005) dated 
on 21/5/1426H corresponding to 28th June 2005, the 
CMA Board of Commissioners issued a resolution today 
Sunday 1/12/1431H, corresponding to 07/11/2010G, 
the approval for amending the Business Profile of Ithraa 
Capital Company by canceling Dealing as an Agent 
activity based on the Company’s request. Ithraa Capital 
Company is now authorized to conduct Dealing as a 
Principal & Underwriting, Managing, Arranging, Advising 
and Custody in the Securities Business. 

Amendment to 
Business Profile of 

Ithraa Capital Company
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News

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) - which accounts for half of the 
entire equity market capitalisation and nearly three quarters of the entire 
equity value traded of all GCC stock exchanges - and Russell Investments, a 
global financial services firm and leading international index provider, have 
today signed an agreement under which Russell becomes authorised by 
Tadawul to offer indexes on the Saudi market. 

Under the Agreement, Russell Indexes is authorised to use real-
time Tadawul price and other data to create indices, which measure the 
performance of the Saudi stock market and may serve as the underlying 
for third-party investment products such as mutual funds, ETFs and other 
financial products that enable investors to participate in the performance of 
the Saudi stock market. 

Tadawul CEO Abdullah Suweilmy said “Tadawul is pleased to welcome 
Russell Indexes to the growing list of authorized index providers operating 
in Saudi Arabia. With its expertise and international reach, asset managers 
from Saudi Arabia and around the world can now use the services of Russell 
Indexes. We are also delighted that Russell Indexes and Tadawul have 
agreed to jointly investigate other ways in which we can work together in 
the future”. 

Ron J Bundy, Managing Director Russell Investments said, “Through 
this agreement with Tadawul we’ll be able to offer investors truly reflective, 
objective investment tools that cover the Saudi equity market. We’re very 
pleased to have the ability to leverage Tadawul’s extensive coverage of this 
important market, and look forward to ongoing collaboration with them.”

Russell Investments Signs Index 
Creation Agreement with Tadawul

The Capital Market Authority 
announces imposition of a penalty 
of SR 50.000 ( Fifty Thousand 
Saudi Riyals) on Bank AlJazira 
due to its violation of Article 
(5) of the Securities Business 
Regulations. The bank managed 
Al Qawafel Commodities Trading 
in Aljazira Capital without being 
an authorized person by CMA

Imposition of a 
penalty

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a penalty of SR 50.000 

( Fifty Thousand Saudi Riyals) on Ash-Sharqiyah Development Company due to its 
violation of clause (A) of Article (46) of the Capital Market Law and Article (25) of 
the Listing Rules. 

The company failed to inform CMA and the public that there was a change in 
its upper management on 07/06/2009.

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a penalty of SR 

50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on Al Sagr Co-operative Insurance Co. due 
to its violation of clause (A) of Article (45) of the Capital Market Law and clause 
(D) of Article (26) of the Listing Rules. The company did not publish,during 
the specified period by the Listing rules, its initial financial statements for the 
period closing on 30/06/2010. It was later announced on 17/10/2010. 

Revoking the 
Securities 

Business License 
of Sadagah 

Financial 
Consultants

The CMA Board of Commissioners 
issued today Tuesday 24/12/1431H 
corresponding to 30/11/2010 
its resolution No.( 1-31-2010 ) 
to revoke the license granted to 
Sadagah Financial Consultants 
to conduct Arranging & Advising 
activities under resolution No.  
2–185-2006 dated on 25/5/1427H 
corresponding 21/6/2006 due to 
several violations of the Capital 
Market Law & its implementing 
regulations,



Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

The petroleum policy of the kingdom depends on the method 
of protecting the advantages of both producers and consumers, 
and preventing both sides from being harmed. This pushed the 
kingdom  to directly intervene into crises and supply the markets 
with energy in case there was a decrease in oil, especially that 
the kingdom’s productive capacity participates a great deal in 
providing the world markets with positive signals that there is a 
vital element of oil stability in the international markets.

Under the leadership of the Custodian of The Two Holy 
Mosques, the government has adopted the confirmation of the 
kingdom petroleum strategy which harmoniously comes assuring 
the continuous petroleum policy which it pursues, in order to 
keep the world economic stable and prevent the possibility of 
shocks in the international markets. In fact, this is clearly embodies 
in its moderate situations among the Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), as it is aware of supplying the markets 
with  energy, if there is a decrease, and to stop against prices rise 
to standard levels which damages the international growth. The 
kingdom’s huge reserve is considered a strong point in a way that 
it will increase the balance of the kingdom sine it is an important 
number in economy and also in supplying consuming countries 
with energy. At the same time, this reserve is an axis of achieving its 
policies in fixing the balance in the international energy markets, 
and makes it natural that the kingdom leads any movements to 
stabilize the international market because this brings general 
advantages and takes into consideration the requirements of the 
Saudi economy, since oil returns form the main factor of the Saudi 
economy out of its GNP. 

Oil is considered the axis of the international energy and 
economy, and its  effects on producers and consumers has the 
most remarkable effects on the growth and superiority indicators 
of any economy though it is volatile which sometimes makes 
budgets volatile, too. This thing, urged the conscious government, 
a long time ago,  to regard the importance of varying the income 
resources on one hand, and gaining added value from oil products 
on the other.

In this issue, we throw light on the oil sector with its volatility, 
locally and internationally, since we are, in the kingdom, the major 
player in this market. It is also important that the level of economic 
awareness of this file is always distinctive and updating data and 
numbers. We hope that our effort coincides with the importance 
of this sector, and that our country keeps being a guiding light in 
achieving balance and stability of the most important commodity 
for  human kind in this modern age.

The World’s Energy Balance

Editorial
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