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اأ�صحت اأجواء ور�صة العمل القت�صادية الكربى حتيطنا اأينما اجتهنا يف ثنايا القت�صاد الوطني، فمن منتدى 

اإىل اآخر، ومن موؤمتر ملثله، حتى غدت الريا�ض احلبيبة قبلة اأهل الراأي والخت�صا�ض، كما هي قبلة اأهل ال�صتثمار 

والبناء والت�صييد، والتناف�ض القوي الذي نطمح دوما اأن ينعك�ض على مقدرات بالدنا ومواطنها.

فكار  من منتدى الريا�ض، اإىل منتدى التناف�صية، اإىل معر�ض التعليم العاملي، ومن عقل اإىل اآخر جتول الأ

كادميين، واملهنين املحرتفن، وكل ذلك  والروؤى بن امل�صوؤول احلكومي، وبن امل�صتثمر املحلي والعاملي، وبن الأ

لت�صتمر موؤ�صراتنا يف النمو، ويكون التميز �صمة بارزة يف اأطروحاتنا النظرية وم�صاريعنا التنموية.

عالمي حمتفلن  ونحن يف تداول غري بعيدين عن اأجواء الحتفاء باقت�صاد اململكة، فها نحن ند�صن املركز الإ

باإدراج اأوىل ال�صركات لهذا العام، وعلى الطريقة العاملية، لنزيد اهتمامنا ب�صركائنا، ولنزيد اطالع اجلمهور على 

التطورات يف ال�صوق، ولن�صاهم يف تقدمي ال�صيف اجلديد لل�صوق للجميع، ولنحقق اأحد اأهداف املركز الذي يتطلع 

�صواق  اأعرق واأكرب الأ خلدمة ال�صركات واجلمهور على حد �صواء باأدبيات عمل راقية متاثل تلك املعمول بها يف 

حول العامل.

وور�صة البناء ل تتوقف يف الوطن، وهي تت�صارع اأكرث يف العا�صمة، ابتهجنا وابتهج معنا كل الوطن ببدء تنفيذ 

ب��داع املعماري احلديث، واأن يكون معلًما  ب��ارًزا يف �صماء الإ اأن يكون جنًما  برج »ت��داول« الذي عمل اجلميع على 

ح�صارًيا ي�صطف بجوار املعامل التي �صيدها الوطن باأيدي رجاله وم�صتثمريه ول�صيه .

إنه �صي�صم بن  حد اأبرز املباين يف الريا�ض يف امل�صتقبل القريب، بل ا لن يكون مركز امللك عبداهلل املايل حا�صنا لأ

جنباته مبنى �صديقا للبيئة، يحقق معادلة امل�صوؤولية البيئية والجتماعية التي ن�صعى يف »تداول« اإىل تر�صيخها 

ن نكون قدوة حتتذى. إن�صاين نرتقي به باأنف�صنا اأوًل، ثم مبجتمعنا ووطننا، �صاعن لأ كمبداأ ا

البناء  معادلة  من  ج��زءا  دوًم��ا  نكون  اأن  ن�صتطيع  ما  ق��در  ن�صهم  عندما  يكون  واقت�صاده  بالوطن  الحتفاء 

والتطور الذي ل يتوقف، ولن يتوقف باإذن اهلل.

عبداللطيف الفريحي
رئي�ض التëرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير

فرق كبري بني �أن ت�ضعر باأنك فرد يف منظومة �ضغرية مت�ضى �لهوينى وتعمل خلطو�تها �ألف ح�ضاب، وبني �أن تكون يف منظومة �ضخمة 

ا. خالقية �أي�ضً خرون معتمدة على مقدر�تها ومكت�ضباتها وقيمها �لأ تفكر �ضريًعا وتخطو �ضريًعا وتنفذ �أ�ضياء يج�ضر عنها �لآ

ا من �أي وقت م�ضى بفعل �ل�ضربات �ل�ضديدة �لتي تعر�ضت لها �لفرتة �ملا�ضية وما  ن �أكرث حر�ضً �لكيانات �لقت�ضادية �لعاملية باتت �لآ

خر ثمة كيانات �قت�ضادية قوية و�ثقة  ز�لت تو�بعها م�ضتمرة ، و�ضارت حت�ضب جيًد� ما �ضتفعله وما تبتعد عنه، لكن على �جلانب �لآ

خرى �إل �أنها تعي �لدر�س  زمات �ل�ضخمة كتلك �لكيانات �لأ من قدرتها على �مل�ضي �ل�ضريع نحو مقدمة �ملركبة، وهي و�إن مل تتعر�س لالأ

خر للفعل و�لتعايف من �أزماته. جيًد� وحت�ضن نف�ضها من �لوقوع يف �ل�ضرك، بل ومتلك �لقدرة على دفع �لآ

هذ� بال�ضبط و�قع عاملنا �لقت�ضادي �ليوم وفًقا ملا �أ�ضفرت عنه مناق�ضات �أ�ضخم منتدى �ضعودي عاملي وهو منتدى �لتناف�ضية �مل�ضوؤولة 

ا ، ووجد �مل�ضاركون  2010، ففيه تاأكد �لعامل من �أن �آ�ضيا مل تعد متفرجة و�إمنا باتت م�ضاركة يف �لعر�س �لقت�ضادي ومنفذة له �أي�ضً

جانب يف �ملنتدى �لفر�ضة لل�ضد على �أيدي �خلليج ومل يرتددو� يف �أن يعلنو� لقت�ضاده وبكل ثقة �أنه كان  على �ضو�ب. �لأ

مام، ل يخ�ضى تقدمهم  خرين �إىل �لتقدم �إىل �لأ ن و�أكرث من �أي وقت م�ضى �ملارد �لذي يدفع �لآ �لقت�ضاد �ل�ضعودي و�خلليجي بات �لآ

كونه هو �لذي يتحكم فيما يحدث لهم، بعدما باتت ترو�ضه �لالمعة هي �لتي حترك ر�أ�س �ملحرك من �أعلى لي�ضخ �ملزيد من �لطاقة يف 

�ل�ضر�يني �ملعطوبة.. �أو تلك �لتي �أو�ضكت على �لنتهاء.

منتدى  فعاليات  �ضهدو�  من  �أن  �ضك  ل 

باأن  مقتنعني  باتو�  بالريا�س   2010 �لتناف�ضية 

فكار  �لأ لبلورة  عاملًيا  منرًب�  �أ�ضبح  �ملنتدى 

�لتناف�ضية،  مفاهيم  حول  �ملختلفة  و�لروؤى 

دول  �أكرث  �إن  �لقائلة  �حلقيقة  من  �نطالًقا 

ملعدلت  حتقيًقا  كرث  �لأ هي  تناف�ضية  �لعامل 

�لنمو و�لتطور و�لرخاء ل�ضعوبها.

�مل�ضت�ضارة  و�أبدته  �ضبق  �لذي  �لقلق  رغم 

ملانية �إجنيال مريكل من �أن �ملوقف يف �أملانيا  �لأ

يتدهور  قد  �أوروبا -  �قت�ضاد يف  �أكرب  - وهي 

�لتقرير  �أن  �إل  يتح�ضن،  �أن  �لعام �حلايل قبل 

�ل�ضادر عن غرفة �لتجارة و�ل�ضناعة �لعربية 

ملانية - ومقرها برلني - بعنو�ن »�جتاهات  �لأ

ملاين« يثبت �أن تخوف مريكل قد  �لقت�ضاد �لأ

يكون مبالًغا فيه بع�س �ل�ضيء.

�لتحوط  �ضناديق  مديرو  يع�ضق 

�ل�ضتثمار�ت �خلطرة، فتلك مهنتهم، 

�ضهم  حركة  على  »�آمالهم«  يعلقون 

فينتظرون  عليها  ير�هنون  بل  ما، 

�أمل  على  �ملوؤ�ضر�ت  حركة  تخبئه  ما 

يف  �ل�ضر�ء  �أو  �لبيع  عملية  تنفع  �أن 

�رتفاعه،  �أو  �ضهم  �ضعر  �نهيار  حالة 

رباح �ل�ضخمة.   فيجنون �لأ
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يربز قطاع �لت�ضالت �ل�ضعودي كاأحد �أبرز �لقطاعات �لقت�ضادية حركة 

و�لن�ضمام  �لقت�ضادي  �لنفتاح  �ضيا�ضة  بعد  خا�ضة  �ململكة،  يف  ومنًو� 

منح  مع  كامل  ب�ضكل  �لقطاع  وحترير   ،wTO �لعاملية  �لتجارة  ملنظمة 

تر�خي�س ل�ضركتي �ت�ضالت حممولة و3 �ضركات لالت�ضالت �لثابتة، وهو 

كالعب  �ل�ضعودية  دخول  على  �نعك�س  مبا  وخربته،  �لقطاع  قوة  عزز  ما 

�ضو�ق �لدولية وبالتايل �أثر ب�ضكل كبري على �لقت�ضاد �ملحلي  عاملي يف �لأ

و�ضورة �ململكة ككل  يف �ملنظور �لعاملي.
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رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

رسالتنا:
نحن أول شركة لإلعالم المتخصص في المملكة 
عربيًا  الريادة  لتحقيق  نسعى  السعودية  العربية 
ومنتجات  متكاملة  حلول  تقديم  خــالل  من 
ومهنية  بمصداقية  ومتميزة  هادفة  إعالمية 
رضاهم  وتحقق  عمالئنا  احتياجات  تلبي  عالية 

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات

الطباعة:
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مبنى تداول الجديد

صديق للبيئة.. وواجهة معمارية بارزة بالرياض

ووقع �لتفاقية �لدكتور فهد �ملبارك 

)ت���د�ول(  �ضركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

وعن �ضركة )نايكن �ضيكي( �ل�ضيد مت�ضو 

لل�ضركة.  �لتنفيذي  �لرئي�س  ناكومار� 

برج  �أن  �مل��ب��ارك  �لدكتور  و�أو���ض��ح 

مميًز�  ب���ارًز�  معلًما  �ضيكون  »ت���د�ول« 

ويف  �لعاملي  �مل�ضتوى  على  �لعمارة  يف 

�لت�ضميم  يف  �ضري�عى  حيث  �لعا�ضمة 

ت��ط��ب��ي��ق �أح�����دث �مل��ع��اي��ري �مل��ع��م��اري��ة 

مكتبية  ب��ي��ئ��ة  و���ض��ي��وف��ر  و�ل��ه��ن��د���ض��ي��ة، 

ومتطلبات  تطلعات  تلبي  ومثالية  ذكية 

و�ل�ضركات  �مل�ضتقبلية  )تد�ول(  �ضركة 

�ل�ضوق. �مل�ضتهدفة يف 

�أن  �مل���ب���ارك  �ل���دك���ت���ور  و�أ�����ض����اف 

حيث  للبيئة  ���ض��دي��ًق��ا  �ضيكون  �مل��ب��ن��ى 

�لتي  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ض��ل  تطبيق  �ضيتم 

ت��ر�ع��ي وحت��اف��ظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة وذل��ك 

خري من قبل جمل�س  �ضمن �لت�ضنيف �لأ

 )LEED( مريكية  �لأ �خل�ضر�ء  �ملباين 

�لدولية  �ملعايري  �أع��ل��ى  �ضيطبق  حيث 

نظمة �لهند�ضية �ملتو�فقة مع حتقيق  و�لأ

�مل�ضتد�مة �خل�ضر�ء. �لبيئة 

وعن �ختيار مكتب )نايكن �ضيكي( 

على  ����ض���ر�ف  و�لإ للت�ضميم  �ل��ي��اب��اين 

)تد�ول(  ل�ضركة  �جلديد  �ملبنى  تنفيذ 

قال �لدكتور �ملبارك �إنه مت �ختيار �أحد 

تاأهيل  �أن مت  �أهم �ملكاتب �ملرموقة بعد 

وحملًيا  عاملًيا  مكتًبا   33 بني  ومفا�ضلة 

بر�ج �ملكتبية،  ا يف ت�ضميم �لأ متخ�ض�ضً

وقد مت طرح �لعطاء من خالل م�ضابقة 

�لهند�ضية  �ملكاتب  �أف�ضل  �إليها  تقدم 

ومت  م�ضابقة،  عمل  ث��م  وم��ن  �لعاملية 

عاملية  مكاتب  ثمانية  �أف�ضل  �ختيار 

�لختيار  وقع  ذلك  بعد  مرحلتني،  على 

�مل�ضنف  �ضيكي(  )نايكن  مكتب  على 

ح�ضب  للت�ضميم  �لعاملية  �ملكاتب  كاأكرب 

خري لعام 2009 م. �لتقييم �لأ

وقعت �صركة ال�صوق املالية ال�صعودية »تداول« و�صركة )نايكن �صيكي( اليابانية يوم الثالثاء 2010/2/2 عقد الت�صميم 

�صراف على تنفيذ املبنى اجلديد ل�صركة )تداول( يف قلب مركز امللك عبداهلل املايل بالريا�ض و�صمن املباين الرئي�صية  والإ

التي تكّون ال�صاحة املالية يف املركز بتكلفة اإجمالية ت�صل اإىل مليار ريال، و�صينفذ امل�صروع اجلديد على مدى 43 �صهًرا. 
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السوق

» تداول« تحتفل بإدراج شركة هرفي

اأ�صبحت  ه��ريف  �صركة  اإن  ال�صويلمي  ع��ب��داهلل  وق��ال 

اأن  اإىل  م�صرًيا   ، ال�صوق  يف  املتداولة   136 رق��م   ال�صركة 

ا اأول احتفال  إدراج يف العام 2010، وهو اأي�صً هذا يعد اأول ا

ثمرات  اإح���دى  ميثل  م��ا   ت���داول،  تنظمه  �صركة  ب����اإدراج 

عالمي الذي مت تد�صينه موؤخًرا.  املركز الإ

ال�صوق  يف  والتو�صع  التطوير  اأن  ال�صويلمي  وب��ن 

)ت���داول(  واأن  ي��ت��وق��ف،  ول��ن  م�صتمر  ال�صعودية  امل��ال��ي��ة 

اجتذاب  على  املالية  ال�صوق  هيئة  م��ع  بالتن�صيق  تعمل 

دراج يف ال�صوق اإ�صافة اإىل التنوع  املزيد من ال�صركات لالإ

املنتجات واخلدمات املقدمة للم�صتثمرين.  يف 

بلغت  2009م  ال��ع��ام  ب��ن��ه��اي��ة  اأن����ه  ال�����ص��وي��ل��م��ي  وذك����ر 

مليار   1,200 حوايل  ال�صعودية  لل�صوق  ال�صوقية  القيمة 

حتتل  ب��ذل��ك  وه���ي  دولر(  م��ل��ي��ار   319( ���ص��ع��ودي  ري���ال 

العاملية، كما بلغت قيمة  �صواق  الأ اأكرب  24 �صمن  املرتبة 

ريال  مليار   1,264 نف�صه  العام  خالل  املتداولة  �صهم  الأ

يف   21 امل��رت��ب��ة  يف  ال�����ص��وق  و���ص��ع��ت  دولر(  م��ل��ي��ار   337(

يف  امللحوظ  النخفا�ض  رغ��م  العاملية،  ���ص��واق  الأ ترتيب 

اأحجام التداول.

�صهم  ب���اإدراج  ه��ريف   و�صركة  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  م��وؤخ��ًرا  احتفلت 

�صركة هريف اإىل قائمة ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية وذلك بح�صور عبداهلل ال�صويلمي 

دارة عمار اخل�صريي،  املدير التنفيذي ل�صركة )تداول(، ومثل �صركة هريف رئي�ض جمل�ض الإ

حممد  اإىل  �صافة  بالإ هريف  �صركة  يف  العموم  ومديرو  ال�صعيد،  اأحمد  التنفيذي  والرئي�ض 

الدخيل ممثل جمموعة الدخيل املالية، امل�صت�صار املايل ومدير اكتتاب �صركة هريف. 
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إدراج »بروج للتأمين التعاوني و»الشركة الخليجية 
العامة للتأمين التعاوني« في السوق

ابتداء  �صيتم  اأنه  املالية  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 

من يوم الثنن 30/ 1431/1 ه� املوافق 15/ 02 

�صركة بروج  اأ�صهم  ت��داول  ب��دء  و  إدراج  ا / 2010م 

بالرمز  التاأمن  قطاع  �صمن  التعاوين  للتاأمن 

لل�صهم  ال��ت��ذب��ذب  ن�صبة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى   ،8270

ول فقط.  مفتوحة لليوم الأ

إدراج اإلصدار الثاني 
من صكوك »البنك 

السعودي الهولندي«
�ضيتم  �أن��ه  �ملالية  �ل�ضوق  هيئة  �أعلنت 

1431/02ه���   / �لثالثاء11  يوم  من  �بتد�ء 

�ملو�فق 26 / 01 /2010م �إدر�ج وبدء تد�ول 

�ضد�ر �لثاين من �ضكوك �لبنك �ل�ضعودي  �لإ

�لهولندي بالرمز 1044.

يوم  من  �بتد�ء  �ضيتم  �أنه  �لهيئة  �أعلنت  كما 

وب��دء  �إدر�ج  �مل��و�ف��ق  24/ 1431/02ه�����  �لث��ن��ني 

للتاأمني  �لعامة  �خلليجية  �ل�ضركة  �أ�ضهم  ت��د�ول 

�ضمن قطاع �لتاأمني بالرمز 8260، على �أن تكون 

ول  �لأ لليوم  مفتوحة  لل�ضهم  ا  �أي�ضً �لتذبذب  ن�ضبة 

فقط.

إلغاء ترخيص »المستثمر للخدمات 
المالية« و»الخليج للخدمات المالية«

تقدمت �صركة امل�صتثمر للخدمات املالية 

املمنوح  الرتخي�ض  إل��غ��اء  ا بطلب  الهيئة  اإىل 

ل��ه��ا م��ن جم��ل�����ض ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ق��رار رق���م )5-

امل��واف��ق  1429/11/7ه���������  وت���اري���خ   )2008-35

ال��رتت��ي��ب  ن�����ص��اط��ي  مل��م��ار���ص��ة  2008/11/5م 

وتقدمي امل�صورة. 

�ل�ضادر  �ملالية  �ل�ضوق  نظام  على  وبناًء 

وت��اري��خ  )م/30(  رق���م  �مل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���ض�����وم 

�ملرخ�س  �ضخا�س  �لأ ولئحة  1424/6/2ه����، 

لهم �ل�ضادرة عن جمل�س هي�ئة �ل�ض�وق �ملالية 

وت��اري��خ21/  )2005-83-1( رق��م  ب��ال��ق��ر�ر 

�أ�ضدر  2005/6/28م،  �مل��و�ف��ق  1426/5ه����� 

�ملو�فق  /1431ه���   2/9 بتاريخ  �لهيئة  جمل�س 

 )2010-5-4( رق��م  ق���ر�ره  2010/1/24م 

باملو�فقة على �إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح ل�ضركة 

�مل�ضتثمر للخدمات �ملالية بناًء على طلبها. 

كما تقدمت �ضركة �خلليج للخدمات �ملالية 

�إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح لها  �إىل �لهيئة بطلب 

من جمل�س �لهيئة بالقر�ر رقم )2007-42-9( 

2007/8/14م  �ملو�فق  1428/8/1ه���  وتاريخ 

ملمار�ضة ن�ضاطي �لرتتيب وتقدمي �مل�ضورة. 

�أ�ضدر  �ل�ضابق  �لنظام  على  ا  �أي�ضً وبناًء 

�ملو�فق  بتاريخ /1431/9/2ه���  �لهيئة  جمل�س 

 )2010-5-3( رق��م  ق���ر�ره  2010/1/24م 

باملو�فقة على �إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح ل�ضركة 

�خلليج للخدمات �ملالية بناًء على طلبها.

مقد�رها  مالية  غر�مة  فر�س  �ملالية  �ل�ضوق  هيئة  تعلن 

)50.000( خم�ضون �ألف ريال على �لرئي�س �لتنفيذي لل�ضركة 

غذية »�ضد�فكو«، ملخالفته �لفقرة  لبان و�لأ �ل�ضعودية ملنتجات �لأ

ف�ضاحه  )�أ( من �ملادة )5( من لئحة �ضلوكيات �ل�ضوق،وذلك لإ

لل�ضركة  �ل�ضافية  رب��اح  �لأ بارتفاع  تتعلق  د�خلية  معلومة  عن 

ول من عام 2009م. للربع �ملايل �لأ

50 ألف ريال غرامة على الرئيس 
التنفيذي لـ »سدافكو«
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السوق

إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

�أوًل: ثبوت خمالفة حممد بن نا�ضر بن جار �هلل �آل 

جار �هلل �لفقرة )و( من �ملادة )30( من قو�عد �لت�ضجيل 

�ضهم �لتي ميلكها يف �ضركة  در�ج لت�ضرفه يف ن�ضبة �لأ و�لإ

عقوبة  و�إيقاع  �لهيئة،  مو�فقة  دون  من  عالن  لالإ تهامة 

�لغر�مة �ملالية به وقدرها )100,000( مئة �ألف ريال عن 

هذه �ملخالفة.

ثانًيا: ثبوت قيام كل من جار �هلل بن حممد بن نا�ضر 

�آل جار �هلل و �ضعيد بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل وفائز 

�لت�ضرفات  بن �ضالح بن عبد�هلل بن حمفوظ مبمار�ضة 

عمال �ملخالفة حمل �لدعوى على حمافظ حممد بن  و�لأ

نا�ضر بن جار �هلل �آل جار �هلل و�إلز�مه �أن يدفع �إىل ح�ضاب 

�ل�ضتثمارية  �لتي حتققت على حمافظه  �ملكا�ضب  �لهيئة 

فعال �ملخالفة �لتي قام بها وكالوؤه  نتيجة �لت�ضرفات و�لأ

ت�ضعني   )90,142,198/89( و�لبالغة  �أع��اله  �ملذكورون 

وت�ضعني  وثمانية  ومئة  �ألًفا  و�أربعني  و�ثنني  ومئة  مليوًنا 

رياًل وت�ضًعا وثمانني هللة.

بن  بن حممد  كٍل من جار �هلل  ثبوت خمالفة  ثالًثا: 

نا�ضر �آل جار �هلل و�ضعيد بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل 

و فائز بن �ضالح بن عبد�هلل بن حمفوظ للمادة )49( من نظام �ل�ضوق �ملالية 

تية  بهم: و�ملادتني )3.2( من لئحة �ضلوكيات �ل�ضوق و�إيقاع �لعقوبات �لآ

�أ- �إلز�م جار �هلل بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل �أن يدفع �إىل ح�ضاب �لهيئة 

�لتي حققها نتيجة هذه �ملخالفات و�لبالغة )142,844,770/38(  �ملكا�ضب 

مئة و�ثنني و�أربعني مليوًنا وثماين مئة و�أربعة و�أربعني �ألًفا و�ضبع مئة و�ضبعني 

رياًل وثماين وثالثني هللة.

ب - �إلز�م �ضعيد بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل �أن يدفع �إىل ح�ضاب 

�لهيئة �ملكا�ضب �لتي حققها نتيجة هذه �ملخالفة و�لبالغة )26,088,174/83( 

�ضتة وع�ضرين مليوًنا وثمانية وثمانني �ألًفا و مئة و�أربعة و�ضبعني رياًل وثالًثا 

وثمانني هللة.

ج- فر�س غر�مة مالية على كٍل من جار �هلل بن حممد بن نا�ضر �آل جار 

بن  بن عبد �هلل  �ضالح  بن  وفائز  �آل جار �هلل  نا�ضر  بن  و�ضعيد حممد  �هلل 

حمفوظ قدرها )100,000( مئة �ألف ريال عما وقع منهم من خمالفات.

د- �إلز�م كٍل من جار �هلل بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل و�ضعيد حممد 

بن نا�ضر �آل جار �هلل و فائز بن �ضالح بن عبد�هلل بن حمفوظ �لمتناع من 

تد�ول �أ�ضهم �ل�ضركات �ملدرجة يف �ل�ضوق �ملالية مدة ثالث �ضنو�ت.

ه�- منع كٍل من جار �هلل بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل و�ضعيد حممد 

بن نا�ضر �آل جار �هلل وفائز بن �ضالح بن عبد�هلل بن حمفوظ من �لعمل يف 

�ل�ضركات �لتي ُتتد�ول �أ�ضهمها يف �ل�ضوق مدة ثالث �ضنو�ت.

بن  فائز  مع  �ملعجل  عبد�ملح�ضن  بن  عبد�لرحمن  ��ضرت�ك  ثبوت  ر�بًعا: 

�ضالح بن عبد �هلل بن حمفوظ يف خمالفة �ملادة )49( من نظام �ل�ضوق �ملالية 

تية به: و�ملو�د )11,3,2/�أ( من لئحة �ضلوكيات �ل�ضوق و�إيقاع �لعقوبات �لآ

�أ- فر�س غر�مة مالية عليه قدرها)100,000( مئة �ألف ريال عما وقع 

منه من خمالفة.

ب - �إلز�مه �لمتناع من تد�ول �أ�ضهم �ل�ضركات �ملدرجة يف �ل�ضوق �ملالية 

مدة ثالث �ضنو�ت.

مدة  �ل�ضوق  يف  �أ�ضهمها  ُتتد�ول  �لتي  �ل�ضركات  يف  �لعمل  من  منعه  ج- 

ثالث �ضنو�ت.

خام�ًضا: ثبوت قيام جار �هلل بن حممد بن نا�ضر �آل جار �هلل مبمار�ضة 

�مل�ضتثمر  موكله  حمافظ  على  �لدعوى  حمل  �ملخالفة  عمال  و�لأ �لت�ضرفات 

�أن يدفع �إىل ح�ضاب �لهيئة  �آل جار �هلل و�إلز�مه  نا�ضر بن حممد بن نا�ضر 

فعال و�لت�ضرفات �ملخالفة �لتي قام بها وكيله  �ملكا�ضب �لتي حتققت نتيجة �لأ

ثمانية   )18,547,761( و�لبالغة  ج��ار�هلل  �آل  نا�ضر  بن  حممد  بن  ج��ار�هلل 

ع�ضر مليوًنا وخم�س مئة و�ضبعة و�أربعني �ألًفا و�ضبع مئة وو�حًد� و�ضتني رياًل.

12 /1431/2ه��� املوافق  وراق املالية بتاريخ  اأعلنت هيئة ال�صوق املالية �صدور قرار نهائي من جلنة ال�صتئناف يف منازعات الأ

2010/1/27م، وذلك يف الدعوى املقامة من هيئة ال�صوق املالية على حممد بن نا�صر بن جار اهلل اآل جار اهلل، وجار اهلل بن حممد 

بن  بن عبد اهلل بن حمفوظ، وعبدالرحمن  بن �صالح  وفائز  اهلل،  ج��ار  اآل  نا�صر  بن  �صعيد بن حممد  و  اهلل،  ج��ار  اآل  نا�صر  بن 

عالن والعالقات العامة وذلك  عبداملح�صن املعجل، ونا�صر بن حممد بن نا�صر اآل جاراهلل اأثناء تداولهم على اأ�صهم �صركة تهامة لالإ

تاأييد القرار ال�صادر عن جلنة  اإىل  القرار  انتهى منطوق  2006/7/23م اإىل2006/8/19م وقد  خالل الفرتة الزمنية املمتدة من 

اإجمالها )278,122,905( مئتن وثمانية و�صبعن مليوًنا  املالية واملت�صمن فر�ض عقوبات مالية بلغ  وراق  الف�صل يف منازعات الأ

تي:   خرى وذلك على التف�صيل الآ �صافة اإىل عدد من العقوبات الأ ومئة واثنن وع�صرين األًفا وت�صع مئة وخم�صة ريالت، بالإ
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 »سابتكو« توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع
»Ratp Dev« الفرنسية

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل وزي���ر ال��ن��ق��ل وب��ح�����ص��ور ال�����ص��ف��ري ال��ف��رن�����ص��ي يف 

اتفاقية  �صابتكو  اجل��م��اع��ي  للنقل  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�����ص��رك��ة  وق��ع��ت  امل��م��ل��ك��ة، 

تقدمي  اإىل  تهدف  الفرن�صية   Ratp Dev �صركة  مع  ا�صرتاتيجي  تعاون 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ال��ع��ام  النقل  جم��ال  يف  ع��م��ال  الأ وتطوير 

النقل  �صبكات  و�صيانة  لت�صغيل  لل�صركتن  التناف�صية  الفر�ض  يعزز  مبا 

جانب  اإىل  والقطارات  وامل��رتو  بالرتام  املتعددة  بو�صائلها  املتكاملة  العام 

احلافالت ا�صتعداًدا للفر�ض وامل�صاريع احلالية والقادمة يف اململكة ودول 

اخلليج التي ت�صهد تطوًرا مت�صارًعا يف جمال النقل العام.

يف  بفرن�ضا،  ع�ضر  �لت�ضعة  فروعها  بجانب   Ratp Dev �ضركة  وتوجد 

�جلز�ئر،  �إفريقيا،  جنوب  �إيطاليا،  �أملانيا،  مثل  �لعامل  دول  من  �لعديد 

وكوريا  �لهند  مريكية،�ل�ضني،  �لأ �ملتحدة  �ل��رب�زي��ل،�ل��ولي��ات  �مل��غ��رب، 

��ضرت�تيجية  لتطوير  �ضعيها  يف  �لفرن�ضية  �ل�ضركة  تتبنى  حيث  �جلنوبية، 

�نتقائية طموحة تعتمد على �لربحية، وتقوم بتنفيذ �مل�ضاريع وت�ضغيل �أنظمة 

�حلديدية.  و�ل�ضكك  �حلافالت  عرب  �حل�ضرية  �ملناطق  يف  �لعام  �لنقل 

ونظًر� ملا متلكه �ل�ضركتان من �خلربة و�ملو�رد �لب�ضرية و�لت�ضغيلية و�لروؤية 

�مل�ضتقبلية لزيادة وتنويع م�ضادر دخلهما �تفقت �ل�ضركتان على �لتعاون يف 

جمال �لنقل وتقدمي عرو�س م�ضرتكة للفوز بالعطاء�ت �خلا�ضة مب�ضروعات 

ت�ضغيل و�ضيانة �ضبكات �لنقل �لعام �ملتكاملة للمدن �لرئي�ضية باململكة ومنها 

ساما توافق على فتح 
»أسيج« 19 نقطة بيع 

في المملكة
للتاأمني  �ملتحدة  �ملجموعة  �أعلنت 

يوم  ت�ضلمت  �أن��ه��ا  )�أ���ض��ي��ج(  �لتعاوين 

خ��ط��اب  2010م  ي��ن��اي��ر   30 �ل�����ض��ب��ت 

1431ه���  �ضفر  ب���10  �مل���وؤرخ  �ملوؤ�ض�ضة 

و�ملت�ضمن  2010م  يناير   25 �مل��و�ف��ق 

مو�فقة موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودي 

من  ع��دد  يف  بيع  نقطة   19 فتح  على 

مناطق �ململكة بو�قع: 

- 6 نقاط بيع يف �ملنطقة �لو�ضطى.

- 5 نقاط بيع يف �ملنطقة �لغربية.

- 3 نقاط بيع يف �ملنطقة �ل�ضرقية.

- 5 نقاط بيع يف �ملنطقة �جلنوبية.

»الكابالت السعودية« تحصل على 
عقد توريد كابالت فائقة الجهد

�لريا�س ومكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة و�ملدن �لقت�ضادية �لتي �ضبق ل�ضابتكو 

عت مذكرة تفاهم مع �لهيئة �لعامة لال�ضتثمار ب�ضاأنها. �أن وقَّ

و���ض��وف ي��ع��ود ذل��ك ب��ال��ف��ائ��دة و�ل��رب��ح��ي��ة على 

�لعام  من  �لثاين  �لربع  خالل  وم�ضاهميها  �ل�ضركة 

�حلايل.

�ل�ضعودية  �لكابالت  �ضركة  �أن  بالذكر  �جلدير 

هي من �ل�ضركات �لقليلة يف �لعامل �لتي لديها �لقدرة 

على �إنتاج كابالت ذ�ت �ل�ضغط �لفائق �جلهد وهي 

و�ضط و�ضمال  �ل�ضركة �لوحيدة يف منطقة �ل�ضرق �لأ

�إفريقيا �لتي تنتج هذه �لكابالت عالية �لتقنية.

وبح�ضب بيان لل�ضركة فاإن هذ� �لنوع من �لكابالت 

�أ�ضبح ي�ضتخدم ب�ضكل متز�يد يف �ملدن ذ�ت �لكثافة 

ما  ومتديدها  ��ضتخد�مها  ل�ضهولة  �لعالية  �ل�ضكانية 

تعود  �ضوف  لل�ضركة  جديدة  و�أ�ضو�قا  ا  فر�ضً يفتح 

بالفائدة و�لربحية عليها وعلى م�ضاهميها.

ح�صلت �صركة الكابالت ال�صعودية بتاريخ 2010/01/31م على عقد توريد وتركيب كابالت 

فائقة اجلهد )380 ك.ف( مل�صروع يف �صمال جدة ل�صالح �صركة الكهرباء ال�صعودية تقدر قيمته 

بحوايل 100 مليون ريال.
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الشركات

»سابك« توقع اتفاقية تمويل طويلة 
األجل مع بنوك ومؤسسات مالية صينية

�صا�صية )�صابك( عن توقيع �صركة �صاينوبيك/  اأعلنت ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ

من  جمموعة  م��ع  ج���ل  الأ طويلة  متويلية  اتفاقية  للبرتوكيماويات  تياجنن  �صابك 

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية ال�صينية بقيمة 12.26 مليار يوان �صيني )تقريًبا 1.8 مليار 

دولر اأمريكي(، اإ�صافة اإىل ت�صهيالت مالية بقيمة 6 مليارات يوان �صيني )0,88 مليار 

جممعها  لتمويل  وذل��ك  العامل  امل��ال  راأ���ض  احتياجات  لتغطية  تقريًبا(  اأمريكي  دولر 

اجلديد للبرتوكيماويات يف تياجنن بال�صن. 

و�لبنك  وكياًل،  ب�ضفته  للتعمري  �ل�ضني  بنك  قبل كل من  �مل�ض�روع من  وقد مت متويل 

�ل�ضناعي و�لتجاري �ل�ضيني كم�ضت�ضار مايل لتمويل �ل�ضفقة، وبنك �ل�ضني، وبنك �ل�ضني 

للتنمية، و�لبنك �لزر�عي �ل�ضيني و�ضركة )�ضاينوبيك �ملالية(.

 ووقع �لتفاقات �لتمويلية نيابة عن �ضركة �ضاينوبيك/ �ضابك تياجنني للبرتوكيماويات 

خالد بن عبد�لعزيز �ملانع ، نائب �لرئي�س �لتنفيذي للبوليمر�ت يف )�ضابك(، رئي�س جمل�س 

�إد�رة �ضركة �ضاينوبيك / �ضابك تياجنني للبرتوكيماويات.

وقال �ملهند�س مطلق بن حمد �ملري�ضد نائب �لرئي�س �لتنفيذي للمالية يف )�ضابك( �إن 

هذه �لقرو�س جرى ترتيبها عن طريق �مل�ضارف و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية �ل�ضينية لتمثل مزيًد� 

من �لتنويع يف عمليات �لتمويل، كما تعك�س ثقة هذه �ملوؤ�ض�ضات مبتانة مركز )�ضابك( �ملايل 

ثيلني و�مل�ضانع �لتابعة يف �ملجمع.  و�ضالمة توجهاتها، كما بد�أ �لت�ضغيل �لتجريبي مل�ضنع �لإ

�ضارة �إىل �أن �ملجمع مملوك منا�ضفة بني �ضركة �ضابك و�ل�ضركة �ل�ضينية للبرتول  وجتدر �لإ

و�لكيماويات )�ضاينوبيك(، وتبلغ �لطاقة �ل�ضنوية للم�ضنع )3,2( مليون طن من �ملنتجات 

ثيلني، وكانت �ل�ضركتان قد �أ�ض�ضتا �ضركة �ضاينوبيك/  �لبرتوكيماوية، ت�ضمل مليون طن من �لإ

�ضابك تياجنني للبرتوكيماويات )SSTPC(، يف نوفمرب 2009م.

»الغاز والتصنيع األهلية« 
تعلن عن توقيع عقود 

 تحديث دوائر اإلنتاج
في محطاتها

عقود  هلية  �لأ و�لت�ضنيع  �ل��غ��از  �ضركة  وقعت 

نتاج �حلالية يف حمطاتها يف كل من  حتديث دو�ئر �لإ

)�لريا�س، �لدمام، �لق�ضيم، �ملدينة �ملنورة، جدة، 

�ضركتي  مع  ريال  مليون   148 مببلغ  �أبها(  �لطائف، 

وربيتني �ملتخ�ض�ضتني  كوز�ن كر�ضبالنت و�ضري�جا �لأ

ثالث  �لتنفيذ  م��دة  تكون  �أن  على  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف 

نتاجية  �لإ تزيد  �أن  �ملتوقع  تقريًبا، حيث من  �ضنو�ت 

ب�10% عن �لو�ضع �حلايل و��ضتمر�ر تقدمي �خلدمة.

»الدوائية« تنوي 
االستحواذ على حصة 

في شركة مصرية 
لتصنيع الدواء

�أعلنت �ل�ضركة �ل�ضعودية لل�ضناعات �لدو�ئية 

و�مل�ضتلزمات �لطبية �ضبيماكو �لدو�ئية عن تقدمها 

2010/1/27م  �ملو�فق  1431/2/12ه�����  بتاريخ 

�لت�ضنيع  �ضركات  �أح��د  مل�ضاهمي  م��ايل  بعر�س 

لال�ضتحو�ذ  �لعربية  م�ضر  جمهورية  يف  �لدو�ئي 

�ل�ضركة  �أ���ض��ه��م  حل�ض�س  �جل��زئ��ي  �أو  �ل��ك��ام��ل 

م�ضروطًا باإجر�ء �لفح�س �لقانوين و�ملايل و�لفني 

و�لتجاري و�حل�ضول على نتائج مر�ضية ل�ضبيماكو 

�لدو�ئية من خالل هذ� �لفح�س.

و�ضوف تقوم �ضبيماكو �لدو�ئية بالإعالن عن 

�إعالنات  يف  ت��ط��ور�ت  و�أي  �لتفا�ضيل  من  مزيد 

لحقة.
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عربية

»بنك دبي اإلسالمي« يطلق عمليات بنك األردن 
دبي اإلسالمي رسمًيا

�صالمي عن اإطالق عمليات  اأعلن بنك دبي الإ

اململكة  له يف  التابع  �صالمي  الإ دبي  ردن  الأ بنك 

فرع  اأول  وبداأ  ر�صمي،  ب�صكل  الها�صمية  ردنية  الأ

�صالمي، الواقع يف العا�صمة  ردن دبي الإ لبنك الأ

َع��م��ان، با�صتقبال ال��ع��م��الء، وذل��ك يف  ردن��ي��ة،  الأ

اأعقاب حفل افتتاح متميز ح�صره معايل �صمري 

وم��ع��ايل  ردين،  الأ ال�������وزراء  رئ��ي�����ض  ال���رف���اع���ي، 

املركزي  البنك  حمافظ  طوقان،  اأمية  الدكتور 

ردين، ف�صال عن وزراء يف احلكومة وعدد من  الأ

كبار امل�صوؤولن يف القطاعن العام واخلا�ض.

�ضالمي على تقدمي  ردن دبي �لإ ويركز بنك �لأ

�ملبتكرة  �ضالمية  �لإ �مل�ضرفية  و�حللول  �ملنتجات 

�ل�ضركات  م��ن  �ل��ع��م��الء  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي  �ل��ت��ي 

من  نظام  ن�ضاء  لإ �لبنك  ي�ضعى  كما  ف����ر�د.  و�لأ

�ضالمية  �حللول �مل�ضرفية �ملتو�فقة مع �ل�ضريعة �لإ

�لطلب  وحتفيز  �حلديثة،  �لقت�ضادية  �لبيئة  يف 

ردين. على هذه �خلدمات يف �ل�ضوق �لأ

للبنك يف عمان،  �أول فرع  �إطالق  �ضيتبع  كما 

بيت التمويل البحريني يسعى لتمديد 
دين بقيمة 300 مليون دوالر

اأ���ص��ارت جملة »ي��ورو وي��ك« يف مقال لها اإىل نية 

�صركة بيت التمويل اخلليجي البحرينية تاأجيل �صداد 

جزء من قر�ض بنكي بقيمة 300 مليون دولر.

بع�س  �ضدمت  �خلطوة  ه��ذه  �أن  �ملجلة  و�أ�ضافت 

�إىل  ت�ضاف  �أخرى  م�ضكلة  �إنها  قالو�  �لذين  �ملقر�ضني 

�لتحذير  موؤ�ضر�ت  رغ��م  �خلليج،  يف  �مل��خ��اوف  جملة 

�لتي �أطلقتها وكالت ت�ضنيف مثل »�ضتاندرد �آند بورز« 

B+ يف  �إىل   +BB من  �ل�ضركة  ت�ضنيف  عندما خف�ضت 

�لر�بع ع�ضر من يناير �ملا�ضي.

و���ض��رح �أح���د �مل�����ض��وؤول��ني يف ب��ن��ك �إق��ل��ي��م��ي ب���اأن: 

بامل�ضكلة،  »�خلطوة كانت مفاجاأة كبرية، ورغم علمنا 

وقته  يف  دفعه  �ضيتم  �لقر�س  �أن  قناعة  على  كنا  فاإننا 

ن فيبدو �أن �مل�ضاكل تظهر و�حدة  وب�ضكل كامل، �أما �لآ

�ملنطقة  �لدين يف  �أ���ض��و�ق  يجعل  ما  وه��و  �أخ���رى،  �إث��ر 

بو�ضع �ضيئ«.

وقبل ذلك ويف �ضهر نوفمرب �ملا�ضي، كانت �ل�ضركة 

قد عينت دويت�ضه بنك لتحويل �ضند قابل للتحول بقيمة 

 مصر تبيع
سندات ألجل 
خمس سنوات

�أن��ه  �مل�ضري  �مل��رك��زي  �لبنك  ق��ال 

جنيه  مليار   1.5 قيمتها  عرو�ضا  قبل 

مز�د  يف  دولر(  مليون   274( م�ضري 

�أعيد  �ضنو�ت  خم�س  جل  لأ �ضند�ت  على 

فتح باب �إ�ضد�رها وهو نف�س �ملبلغ �لذي 

كان يطلبه.

وىل من �ل�ضند�ت  كانت �ل�ضريحة �لأ

جنيه  مليار�ت  ثالثة  قيمتها  تبلغ  �لتي 

يف  �ضدرت  باملائة   12.5 فائدة  وحتمل 

ول. �لثامن من دي�ضمرب كانون �لأ

وو�فق �لبنك نيابة عن وز�رة �ملالية 

على عرو�س بفائدة يف نطاق يرت�وح بني 

12.4 و12.52 باملائة.

ل�ضبكة فروع �لبنك مبجموعة مبتكرة من �ملنتجات 

�ضالمية، �لتي �ضيتم �إطالقها متا�ضيا مع  �ملالية �لإ

��ضرت�تيجية �لبنك �ل�ضاملة للمنتجات �مل�ضرفية.

دب��ي  ردن  �لأ ب��ن��ك  عمليات  �إط����الق  ت��ي  وي��اأ

�ضالمي ليمثل خطوة هامة يف م�ضرية بنك دبي  �لإ

على  و�نت�ضاره  وجوده  لتعزيز  وخططه  �ضالمي  �لإ

�ل�ضعيد �لعاملي.

�ضركة  �ضالمي  �لإ دب��ي  ردن  �لأ بنك  و�أ�ضبح 

دولر  مليون   70 قدره  مال  بر�أ�س  عامة  م�ضاهمة 

�أمريكي، وذلك عقب حتويل بنك �لإمناء �ل�ضناعي 

�إىل موؤ�ض�ضة مالية �إ�ضالمية. ومت �إعادة �إطالق بنك 

دبي  ردن  �لأ بنك  م�ضمى  حتت  �ل�ضناعي  من��اء  �لإ

�ضالمي بعد �لنتهاء من �لكتتاب �خلا�س ب�26  �لإ

�ضالمي  مليون �ضهم. وميتلك كل من بنك دبي �لإ

 %52 ن�ضبة  كابيتال جمتمعني  دبي  ردن  �لأ و�ضركة 

�ضالمي. و�ضيقوم  ردن دبي �لإ من ر�أ�س مال بنك �لأ

و�إعادة  ب��اإد�رة عملية حتويل  �ضالمي  �لإ دبي  بنك 

�ضالمي. ردن دبي �لإ هيكلة عمليات بنك �لأ

�أن��ح��اء  جميع  يف  �ضريعة  تو�ضع  عملية  ردن،  �لأ

�ململكة، مبا يف ذلك �فتتاح 10 فروع بحلول نهاية 

�لتدريجي  �لتو�ضع  و�ضيتم دعم عملية  �لعام.  هذ� 

�ضتاندرد  100مليون دولر، وذكرت وكالة 

بيت  ت�ضنيف  تخفي�س  عند  ب���ورز  �آن���د 

�لتمويل �خلليجي �أن �ل�ضركة ت�ضتحوذ على 

�ضد�ر. 20 مليون دولر من �لإ
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 مشروع كيماويات مشترك بين
»جيه بي إف« الهندية و»نفط عمان«
يف  املتخ�ص�صة  الهندية،   )JBF Industries( اإند�صرتيز«  اإف  بي  »جيه  �صركة  قالت 

نفط  �صركة  مع  اتفاقية مبدئية  اأبرمت  إنها  ا الن�صيج،  لقطاع  الكيميائية  امل��واد  �صناعة 

ن�صاء م�صروع برتوكيماويات م�صرتك بن الطرفن. عمان احلكومية لإ

نتاجية  �لإ �ل�ضعة  �إن  �أوردته ن�ضرة »د�و جونز«،  �لهندية  �ل�ضركة  وقال بيان �ضادر من 

�لعام،  �لرتبثاليك )PTA( يف  1.2 مليون طن من منتج حام�س  تبلغ  �مل�ضرتك  للم�ضروع 

وبتكلفة تقدر ب�680 مليون دولر.

ووفًقا لالتفاقية، �ضتتوىل �ضركة نفط عمان تزويد �مل�ضروع بالرب�ك�ضايلني.

أرباح بي.بي البريطانية ترتفع مع صعود أسعار النفط
�لربيطانية  ب��ي.ب��ي  �ضركة  �أع��ل��ن��ت 

باملائة   33 بن�ضبة  �رت��ف��اًع��ا  �لنفطية 

لقيمة  �ل��ر�ه��ن��ة  ���ض��ع��ار  ب��الأ �أرب��اح��ه��ا  يف 

خ���ري م��ن �لعام  �مل��وج��ود�ت يف �ل��رب��ع �لأ

دولر  مليار   3.45 �إىل  لت�ضل  �ملا�ضي 

لكنها جاءت �أقل من �لتوقعات �إذ تاأثرت 

�ل�ضركة بانخفا�س هو�م�س �لتكرير رغم 

�رتفاع �أ�ضعار �لنفط و�إنتاجه.

وغري  �ل�ضتثنائية  �لبنود  وبا�ضتبعاد 

مليون   937 �ضافيها  يبلغ  �لتي  �لت�ضغيلية 

4.38 مليار�ت دولر  دولر تبلغ �لنتيجة 

تبلغ  باأن  �لتوقعات  متو�ضط  �أقل من  وهو 

رباح 4.65 مليار�ت دولر يف ��ضتطالع  الأ

�أجرته رويرتز و�ضمل ت�ضعة حمللني.

يف  �رتفع  ن��ت��اج  �لإ �أن  بي.بي  وقالت 

نف�ضها  �لفرتة  باملقارنة مع  خري  �لأ �لربع 

4.05 ماليني برميل من  �إىل   2008 من 

�ملكافئ �لنفطي يوميا.

مزيج  �ضعر  �أن  �ل�ضركة  و�أ���ض��اف��ت 

وروب�����ي ب��ل��غ يف  ب��رن��ت خ���ام �ل��ق��ي��ا���س �لأ

يف  للربميل  دولر�   74.53 �مل��ت��و���ض��ط 

خري باملقارنة مع 55.48 دولر�  �لربع �لأ

قبل عام، غري �أن �أ�ضعار �لغاز �نخف�ضت 

بحدة.

أوبك تريد القضاء على 
المضاربة المبالغ فيها 

بسوق النفط

اأن  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�صدرة  البلدان  ملنظمة  العام  م��ن  الأ ال��ب��دري  عبداهلل  ق��ال 

مريكية ب�صاأن لوائح ال�صوق  ولية الأ اخلطوات التي اتخذتها جلنة تداول عقود ال�صلع الأ

اأن تق�صي ب�صورة كاملة على  امل�صتحيل  اأنه �صيكون من  اإل  امل�صار ال�صحيح  خطوة على 

امل�صاربات ب�صوق النفط.

ويرى بع�س �ملحللني �أن �خلطو�ت �لتي �تخذتها �للجنة لكبح �مل�ضاربة يف �ضوق �لطاقة 

�إىل  �ضتوؤدي  �لبنوك  عمل  �ضو�بط  لت�ضديد  �أوباما  بار�ك  �لرئي�س  خطة  جانب  �إىل  و�ل�ضلع 

جل �لبعيد. �ضعار يف �لأ �نخفا�س �لأ

وقال �لبدري �أنه ل توجد طريقة ميكن من خاللها �لق�ضاء على �مل�ضاربات و�مل�ضاربني 

مر �لذي ترغب �ملنظمة يف �لق�ضاء عليه. و�أو�ضح �أن عمليات �مل�ضاربة �ملبالغ بها هي �لأ

و�أ�ضاف �أن �أي �ضيء من �ضاأنه �لق�ضاء على �أن�ضطة �مل�ضاربات يعد خطوة على �مل�ضار 

�ل�ضحيح.

و�ضط. وجاءت تعليقات �لبدري خالل موؤمتر عقد موؤخًر� عن قطاع �لطاقة بال�ضرق �لأ

�مل�ضاربة  بع�س  �أن  �ملوؤمتر  هام�س  على  �لقطري  �لطاقة  وزير  �لعطية  عبد�هلل  وقال 

�ضروري لعمل �ل�ضوق.

مريكية �إىل �حلد من �مل�ضاربات يف جتارة  ولية �لأ وتهدف جلنة تد�ول عقود �ل�ضلع �لأ

ولية وخا�ضًة �لنفط. �لطاقة و�ل�ضلع �لأ

مريكي بار�ك �أوباما بو�ضع حد مل�ضاربات  ورًد� على �ضوؤ�ل حول ر�أيه يف �قرت�ح �لرئي�س �لأ

�ضو�ق قال �لعطية �أنه يجب �لنتظار حتى تت�ضح �أوًل تفا�ضيل �لت�ضريع، وقال  �لبنوك يف �لأ

عمال حتتاج �أحياًنا �إىل �لقليل من �مل�ضاربة ولي�س كلها. �أنه يعتقد �أن �لأ
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عالمية

رئيس الوزراء اليوناني:
نواجه ارتفاًعا في نفقات القروض

قال رئي�س �لوزر�ء �ليوناين جورج باباندريو �إن �ليونان ل ت�ضتطيع �لبقاء 

حتت رحمة �لد�ئنني يف �لوقت �لذي تو�جه فيه �لبالد �رتفاع نفقات �لقرو�س، 

ن تكون لديها �لقدرة على حتديد م�ضارها. وهي بحاجة لأ

فبعد �رتفاع عائد �ل�ضند�ت مع طلب �مل�ضتثمرين عو�ئد مرتفعة لالحتفاظ 

�ضبوع �ملا�ضي. وبلغ  بالدين �ليوناين متكنت �أثينا من �لتاأجيل بع�س �ل�ضيء �لأ

 344 ملانية ذ�ت �ل�ضتحقاق ع�ضر �ضنو�ت  �لفارق بني �ل�ضند�ت �ليونانية و�لأ

نقطة �أ�ضا�س يف �أو�ئل �لتعامالت �ليوم �لثاين من �ضهر فرب�ير �جلاري.

بيل جيتس:
البد من ازدهار اإلنترنت في الصين

ال�صروري  اأن��ه من  بيل جيت�ض  ميكرو�صوفت  �صركة  رئي�ض  قال 

التعبري  حلرية  دافعة  كقوة  ال�صن  يف  تزدهر  اأن  ن��رتن��ت  الإ ل�صبكة 

باأنها  ال�صبكة  على  بكن  تفر�صها  التي  الر�صمية  الرقابة  وو���ص��ف 

»حمدودة للغاية«.

ورًد� على �ضوؤ�ل يف مقابلة مع حمطة تلفزيون )�أيه بي �ضي( ب�ضاأن 

تخ�ضع  نرتنت  �لإ �ضبكة  �إن  جيت�س  قال  �ل�ضني  مع  �ضركة جوجل  نز�ع 

جناحها  �أثبتت  لكنها  �لعامل  �أن��ح��اء  يف  �لرقابة  من  خمتلفة  ن���و�ع  لأ

فكار. �ملتو��ضل يف �لرتويج لالنفتاح وتبادل �لأ

�لتي  �لقيود  عن  �لدفاع  �ل�ضني  حم��اولت  مع  �ملقابلة  وتز�منت 

�أ�ضبوعني تقريًبا من �إعالن حمرك �لبحث  نرتنت بعد  ت�ضعها على �لإ

وقالت  �ل�ضيني.  موقعه  على  �ملفرو�ضة  �لرقابة  منع  يريد  �أنه  جوجل 

�لقادمة من د�خل  �ملت�ضللني  �أنها منزعجة من هجمات  �ضركة جوجل 

�ل�ضني.

و ل يز�ل جيت�س )54 عاًما( �ملوؤ�ض�س �مل�ضارك ل�ضركة ميكرو�ضوفت 

�لعمالقة لرب�مج �لكمبيوتر ي�ضغل من�ضب رئي�س �ل�ضركة لكنه مييل �إىل 

ن�ضطة �خلريية ملوؤ�ض�ضة بيل وميليند� جيت�س �لتي  تركيز �هتمامه على �لأ

ب. يديرها مع زوجته ميليند� وو�لده وليام جيت�س �لأ
تويوتا تعترف 

بتضرر مبيعاتها
قال متحدث با�ضم تويوتا موتور �إن 

عدد �ل�ضيار�ت �لتي يجرى �ضحبها على 

دو��ضات  م�ضكلة  ب�ضبب  �لعامل  م�ضتوى 

���ض��ي��ارة  م��الي��ني   9.1 ي��ب��ل��غ  �ل�����ض��رع��ة 

�إجماًل.

يف  �جل�����ودة  �إد�رة  رئ��ي�����س  وق����ال 

تويوتا موتور يف موؤمتر �ضحفي يف وقت 

�ضابق �أنه ل يعرف تكلفة �ضحب ماليني 

�ل�ضرعة  دو����ض��ات  و�إ���ض��الح  �ل�ضيار�ت 

�ملبيعات  ب���اأن  �ع���رتف  ول��ك��ن��ه  �ملعيبة 

ت�ضررت.
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ال �صك اأن من �صهدوا فع�لي�ت منتدى التن�ف�صية 2010 ب�لري��ض ب�توا مقتنعني ب�أن املنتدى اأ�صبح منرًبا 

اأكرث  اإن  الق�ئلة  التن�ف�صية، انطالًق� من احلقيقة  املختلفة حول مف�هيم  فك�ر والروؤى  لبلورة االأ ع�ملًي� 

كرث حتقيًق� ملعدالت النمو والتطور والرخ�ء ل�صعوبه�. دول الع�مل تن�ف�صية هي االأ

زمة الع�ملية  وم� مييز املنتدى هذا الع�م تلك اله�لة الكربى من التف�وؤل الع�ملي ب�خلروج من ت�أثريات االأ

الكبري  والدور  ال�صعودي،  االقت�ص�د  ومت�نة  قوة  على  القوية  والت�أكيدات  االقت�ص�دي،  اال�صتقرار  اإىل 

الذي يوؤديه االقت�ص�د اخلليجي ككل يف املح�فظة على اتزان الو�صع االقت�ص�دي ع�ملًي�، فيم� ب�ت املنتدى 

� حمفًزا اأكرب لل�صرك�ت على التن�ف�صية امل�صوؤولة يف اإط�ر من اجلدية الط�حمة اإىل رقي املجتمع�ت  اأي�صً

الع�ملة فيه�، وتطوره�.

منتدى التنافسية 2010

آسيا تقود االقتصادات 
الكبرى في العشرين 

سنة القادمة
�لريا�س - احمد السيد
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�ضرورة �لرتكيز على خف�س معدلت �لت�ضخم.

�أكد  �حلذرين  �ملالية  وزر�ء  عادة  غري  وعلى 

�ل�ضعودي،  �لقت�ضادي  �لو�ضع  متانة  �لع�ضاف 

�إىل  م�ضرًي�  ثقة«،  بكل  »مريح  باأنه  �إي��اه  و��ضًفا 

مثل  بناء  �أهمية  من  �أعلت  �ملا�ضية  �لتجارب  �أن 

�خل�ضوع  �أو  �لن��دف��اع،  وع��دم  �لحتياطيات  ه��ذه 

و�لتوقيت  بالنوعية  �إل  نفاق  �لإ لزيادة  لل�ضغوط 

�ملنا�ضبني، مع �لعمل على �إبقاء هذه �لحتياطيات 

على درجة منا�ضبة من �ل�ضيولة، وعدم �لندفاع يف 

ا  جل، خ�ضو�ضً ��ضتخد�مها يف ��ضتثمار�ت طويلة �لأ

ل�ضتثمار�ت  ظاهرًيا  �ملغرية  �لفر�س  وج��ود  مع 

حمددة.

»لقد  �ملالية  وزي��ر  قال  مر  ما  على  وللتاأكيد   

ويف  �لتنموية،  بر�جمنا  وتنفيذ  �إق��ر�ر  من  متكنا 

�لعام  �لدين  تخفي�س  يف  جنحنا  نف�ضه،  �لوقت 

من  �ملئة  يف   100 ن�ضبته  يتجاوز  ما  من  للمملكة 

2001 �إىل ما ن�ضبته  �لناجت �ملحلي �لإجمايل عام 

دولة  �أن هناك  �أعتقد  ول  �لعام،  �ملئة هذ�  16 يف 

�أن��ه��ا حققت  �لدع���اء  ت�ضتطيع  �ل��ع��امل  �أخ���رى يف 

هذين �لهدفني، �للذين عادة ما يكونان متعار�ضني 

�لدين  وتخفي�س  �ملتنامي،  �ل�ضتثماري  نفاق  )�لإ

ول بالزيادة  �لعام(، فعادة ما ترتبط �لزيادة يف �لأ

يف �لثاين«.

قال  �ل�ضرف،  �ضعر  ب�ضيا�ضة  يتعلق  وفيما 

�إع��ط��اء  يف  �ل�ضيا�ضة  ه��ذه  »�أ�ضهمت  �لع�ضاف: 

و�أثبتت  عمال،  �لأ لقطاع  و�لثقة خا�ضًة  �لطماأنينة 

جدو�ها لقت�ضاد �ململكة، وذلك ب�ضهادة �ضندوق 

�ل��دويل، وقد جنحنا يف �حلفاظ على هذ�  �لنقد 

كال  يف  �ضغوط  من  و�جهناه  ما  رغ��م  �ل�ضتقر�ر 

�لجتاهني«.

البنك األهلي يفوز بالمركز األول بجائزة 
الملك خالد للتنافسية المسؤولة

�خلريية  خالد  �مللك  موؤ�ض�ضة  �أعلنت   2010 �ل��دويل  �لتناف�ضية  منتدى  فعاليات  �ضمن 

�أ�ضماء �ل�ضركات �لثالث �لفائزة بجائزة �مللك خالد للتناف�ضية �مل�ضوؤولة 2010.

ول، و�ل�ضركة �لوطنية لل�ضناعات �لبرتوكيماوية  هلي �لتجاري باملركز �لأ وفاز �لبنك �لأ

باملركز �لثاين، فيما كان �ملركز �لثالث من ن�ضيب �ضركة مر�فق �لكهرباء و�ملياه يف �جلبيل 

وينبع )مر�فق(.

كما مت تكرمي �أف�ضل �ضبع �ضركات وفًقا لتميزها يف تطبيق �ملعايري �ل�ضبعة �لتي يعتمد 

�لر�جحي،  وبنك  �لدولية،  ب��اور  �أك��و�  وه��ي:  �مل�ضوؤولة،  للمناف�ضة  �ل�ضعودي  �ملوؤ�ضر  عليها 

و�ضط  �لأ �ل�ضرق  و�ضركة  دوية،  لالأ وجمجوم  و�ملوهبة،  فقيه،  �ضليمان  �لدكتور  وم�ضت�ضفى 

ن�ضاء�ت. ل�ضناعة و�إنتاج �لورق، ومظاهر �لتطوير لالإ

�ضهدها  �لتي  �لتفاوؤل  منطلقات  �أوىل  جاءت 

�لدكتور  معايل  كلمة  عرب  �فتتاحه  عند  �ملنتدى 

�إبر�هيم �لع�ضاف وزير �ملالية �ل�ضعودي �إذ توقع �أن 

ينمو �لقت�ضاد �ل�ضعودي هذ� �لعام �أكرث من 4 يف 

�ضجله  �لذي  �ل�ضعيف  �لنمو  �أ�ضباب  �ملئة، مرجًعا 

تاأخر  �إىل   2009 يف  �خل��ا���س  �ل�ضعودي  �لقطاع 

و�أن  �خلا�س،  �لقطاع  يف  �حلكومي  �لقطاع  تاأثري 

بع�س �ل�ضناعات �ملحلية مثل قطاع �لبرتول تتاأثر 

جنبية �أكرث من �لو�ضع �لد�خلي. بالعو�مل �لأ

�لعام  �أن  د.�ل��ع�����ض��اف  �أك���د  و�ث��ق��ة  وبكلمات 

�لعاملية  �ملالية  زم���ة  �لأ �ن��ف��ر�ج  �ضي�ضهد  �جل��اري 

تبناها  �لتي  �لقت�ضادي  �لتحفيز  حلزمة  نتيجة 

هو  �ملهم  �أن  على  و���ض��دد  �ل��ع��امل،  دول  م��ن  ع��دد 

�ضالحات �لهيكلية �لتي تقود �إىل �لنمو �مل�ضتد�م،  �لإ

م�ضرًي� �إىل �أن �ل�ضعودية كانت من �أقل �لدول تاأثًر� 

و�أن  تبنتها،  �لتي  �لتحفيز  حزمة  ب�ضبب  زمة  بالأ

�ململكة و�ضعت خطة للتعامل مع �لو�ضع على �ملدى 

�لنقدي  للتدفق  بالن�ضبة  �ملهم  �أن  مبيًنا  �لطويل، 
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 80 بني  من  �لر�جحي  م�ضرف  ح�ضل  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة 

�خلريية  ع��م��ال  �لأ جم��ال  يف  ول  �لأ �ملركز  على  ك��ربى  �ضعودية  �ضركة 

تكرمي  حفل  خ��الل  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لتمّيز  �ضهادة  منحه  ومت  �لذكية، 

�ل�ضركات �مل�ضاركة يف �ملوؤ�ضر �ل�ضعودي للتناف�ضية �مل�ضوؤولة �لذي نظمته 

�لهيئة �لعامة لال�ضتثمار بدعم ورعاية من موؤ�ض�ضة �مللك خالد �خلريية 

�لذي �أقيم �ضمن فعاليات منتدى �لتناف�ضية �لدويل.

خالد  بن  في�ضل  مري  �لأ �مللكي  �ل�ضمو  �ضاحب  من  �ل�ضهادة  وت�ّضلم 

خالد  �مللك  موؤ�ض�ضة  يف  م��ن��اء  �لأ جمل�س  رئي�س  نائب  �لعزيز  عبد  بن 

�ضتاذ �ضعود  �خلريية مدير عام جمموعة �ملو�رد �لب�ضرية يف �مل�ضرف �لأ

�حلو�ضان.

�لذكية  �خلريية  عمال  �لأ معيار  �مل�ضوؤولة  �لتناف�ضية  موؤ�ضر  و�عتمد 

عرب �لبحث يف �لكيفية �لتي تبعها �مل�ضرف يف تقدمي �مل�ضاهمات �خلريية 

و�إد�رتها، و�أثر �مل�ضاهمات يف دعم جدول �أعمال �لتنمية �لوطنية وفًقا ملا 

جاء يف �ضرح معايري �جلو�ئز و�ضهاد�ت �لتميز �ل�ضادر عنه.

خدمة  يف  لتمّيزه  �ملتقّدم  �ملركز  هذ�  �لر�جحي  م�ضرف  و��ضتحق 

�ملجتمع، عرب بر�مج ذكّية متنّوعة قّدمها للمجتمع، و�أ�ضهم من خاللها 

ّنه قد جعل  يف ��ضتد�مة �لتنمية �لجتماعية و�لقت�ضادية يف �ملجتمع، ولأ

�لرئي�ضة،  �أهد�فه  و�أحد  �لتز�ماته،  طليعة  يف  �ملجتمع  جتاه  م�ضوؤوليته 

وعليها بنى �ضيا�ضاته وخططه �ل�ضرت�تيجية. 

�مل�ضوؤولية �لجتماعية  �إىل حتقيق  �ضيا�ضة تهدف  �مل�ضرف  و�عتمد 

مبفهومها �ل�ضامل، وتطوير �لتمّيز يف تطبيقاتها �ملتنّوعة،  جتاه �ملجتمع، 

�لنوعية  �لرب�مج  دع��م  على  وبالرتكيز  و�ملوظفني  �مل�ضرف،  وعمالء 

بد�عية و�ملطّورة حلال �مل�ضتفيد. و�لإ

ي�ضار �إىل �أن �مل�ضرف قدم �لعديد من �ملبادر�ت و�مل�ضاريع يف جمال 

�مل�ضوؤولية �لجتماعية خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية، وكانت �أبرز �أعماله خالل 

�لعام �ملا�ضي  دعم �لوقف �ل�ضحي يف جامعة �مللك �ضعود، مببلغ �ضبعني 

مر��س �مل�ضتع�ضية، دعم م�ضروع  ن�ضاء برج طبي ملعاجلة �لأ مليون ريال، لإ

 ، ري��ال  مليوين  مببلغ  �ضعافية،  �لإ و�خلدمات  للطو�رئ  �ضلطان  م��ري  �لأ

�إ�ضافة �إىل �لعديد من �مل�ضاهمات و�مل�ضاركات و�لرعايات �ملختلفة.

و�أملح �لوزير �إىل �أن �ململكة �ضهدت خالل ثالثة 

عقود تقريًبا ��ضتقر�ًر� كبرًي� ون�ضًبا منخف�ضة جًد� 

يف معدلت �لت�ضخم، ما عد� فرتة عام �أو نحوها 

�أن  مو�ضًحا  �لعاملية،  �ملالية  زم��ة  �لأ �ضبقت  �لتي 

ن�ضبة كبرية من �لرتفاع �لذي حدث يف �لت�ضخم 

كان نتيجة لعو�مل خارجية.

وتطرق �لوزير كذلك �إىل �ل�ضيا�ضة �ل�ضريبية 

جاذبية  تعزيز  يف  مهًما  جانًبا  باعتبارها  للدولة 

على  �لعائد  على  دور  م��ن  لذلك  مل��ا  �لقت�ضاد، 

�ل�ضتثمار، مبيًنا �أن تقرير جمموعة �لبنك �لدويل 

متقدمة  �أعطى درجة  �لدولية«  �لتمويل  موؤ�ض�ضة   «

لنخفا�س  نتيجة  عمال  �لأ �أد�ء  عن  للمملكة  جًد� 

�لعبء �ل�ضريبي على �مل�ضتثمر.

وقال �إن �حلديث يطول عن ��ضتعر��س عو�مل 

�جلذب يف �لقت�ضاد �ل�ضعودي لكنه تطرق لبع�س 

�ملوؤ�ضر�ت �ملهمة، منها: �إ�ضادة �ملوؤ�ض�ضات �لدولية 

بورز  �آند  �ضتاندرد  وكالة  �أبقت  �ملتخ�ض�ضة،حيث 

 ,AA– م�ضتوى  عند  للمملكة  �لئتماين  �لت�ضنيف 

المركز األول لمصرف الراجحي في األعمال الخيرية الذكية
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و�أكد تقرير �لوكالة متانة �لو�ضع �ملايل لالقت�ضاد 

�ل�ضعودي بف�ضل ميز�ن �ملدفوعات �لقوي، وجناح 

�لبنك  تقرير  ت�ضمن  كما  �ضالحية،  �لإ �خلطط 

ت�ضنيف   2010 لعام  �ل�ضتثمار  مناخ  عن  �لدويل 

�ململكة يف �ملرتبة �ل�13 من بني 183 دولة، ف�ضاًل 

 ,2009 لعام  �ل��دويل  �لنقد  �ضندوق  تقرير  عن 

زمة �ملالية �لعاملية  �لذي قال �إن �ململكة و�جهت �لأ

على  وعملت  ق��وي��ة،  �قت�ضادية  باأ�ض�س  �حلالية 

تعزيز مركزها �لقت�ضادي �لكلي، وتدعيم �لقطاع 

عجلة  لدفع  هيكلية  �إ���ض��الح��ات  وتنفيذ  �مل���ايل، 

�لنمو بقيادة �لقطاع �خلا�س، و�أثنى �لتقرير على 

�ل�ضيولة  لتعزيز  �ململكة  �تخذتها  �لتي  ج��ر�ء�ت  �لإ

�مل�ضرفية، وحتقيق �ل�ضتقر�ر يف �لقطاع �لبنكي، 

ق��ام��ت �حلكومة  �ل��ت��ي  و�ل��ت��د�ب��ري  ج������ر�ء�ت  و�لإ

باتخاذها على م�ضتوى �ملالية �لعامة لتخفيف �أثر 

�لركود �لقت�ضادي وحتفيز �آليات �لنمو.

ت�أكيد القوة االقت�ص�دية 

وفيما كانت كلمة وزير �ملالية متفائلة وموؤكدة 

معايل  كلمة  ج��اءت  �ل�ضعودي،  �لقت�ضاد  ملتانة 

�لدكتور  �ل�ضعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ض�ضة  حمافظ 

حممد �جلا�ضر مو�ضحة للدور �لذي تقوم به �ململكة 

من �أجل �ملحافظة على ��ضتقر�ر �لقت�ضاد، �لذي 

��ضتثمارية  �قت�ضادية  بيئة  يف  يكون  �أن  ي�ضتوجب 

�لتي  �لعاملية  �ملالية  زم���ة  �لأ ملو�جهة  م�ضاعدة 

و�جهها �لعامل �لعام �ملا�ضي.

غياب  �أن  �إىل  �جل��ا���ض��ر  د.حم��م��د  لفت  كما 

جر�ئية �ل�ضارمة ب�ضكل مطلوب كان  �ل�ضيا�ضات �لإ

زمة �ملالية  عاماًل م�ضاعًد� على تاأثر بع�س �لدول بالأ

جمموعة  �أن  �إىل  نف�ضه  �لوقت  يف  م�ضرًي�  �لعاملية، 

من  �لعاملي  �لقت�ضاد  �إن��ق��اذ  على  �ل�20�ضاعدت 

خالل �إجر�ء�ت ر�أت �أنها �ضارمة �آنذ�ك.

�ل�ضرت�تيجيات  �أن  �جلا�ضر  �لدكتور  و�عترب 

مع  للتعامل  �آلية  وج��ود  �إىل  �ضافة  بالإ �ملنتظمة 

وتعزيز  دع��م  حم��ل  �ضتكون  و�ل��ث��و�ب��ت  ر���ض��دة  �لأ

زمة �ملالية �لعاملية. ملو�جهة �لأ

وقال حمافظ موؤ�ض�ضة �لنقد �إن �ململكة ركزت 

فتح  على  وعملت  �لو��ضعة،  �لقت�ضاديات  على 

ر��ضي  جنبية يف �لأ جمالت عدة لال�ضتثمار�ت �لأ

ا عامل ��ضتقر�ر لالقت�ضاد  �ل�ضعودية، وكانت �أي�ضً

زمة ولو ب�ضكل  �ل�ضعودي وهو ما قاد �إىل تخطي �لأ

بطيء.

غلب  موؤكًد� يف �لوقت نف�ضه على دفع �ململكة لأ

مالية،  �أدو�ت  با�ضتخد�م  للدولة  �لعامة  �لديون 

منوًها  جيد،  ب�ضكل  تعمل  �قت�ضادية  و�أ�ضاليب 

باأهمية �جلانب �لئتماين �لذي قال عنه �أنه ذر�ع 

�قت�ضادي ل ُي�ضتهان بتاأثريه على عجلة �لقت�ضاد 

�ضكٍل  �لقطاع يف  �ضري هذ�  على  و�أك��د  �ململكة،  يف 

و��ضح ومفتوح.

خم�طر الع�م اجلديد 

�نتباه  �ملنتدى  لفت  �ل�ضعودية  ع��ن  وب��ع��ي��ًد� 

بالعتبار  �أخذها  يجب  حقائق  عدة  �إىل  �ملهتمني 

�لتي  �مل��خ��اط��ر  �أه���م  م��ن  �أرب��ع��ة  ه��ن��اك  �أن  منها 

تكريم أكبر 100 شركة 
مستثمرة في المملكة

�لعامل  يف  تناف�ضية  كرث  �لأ تنفيذي  رئي�س  �ل�100  قائمة  لال�ضتثمار  �لعامة  �لهيئة  �أطلقت 

بالتعاون مع بور�ضة نا�ضد�ك NASDAQ �لتي �ضت�ضاهم يف ن�ضر �أف�ضل �ملمار�ضات �لتي ت�ضتهدف 

رفع تناف�ضية �لروؤ�ضاء �لتنفيذيني، مبادرة جديدة، وذلك خالل حفل تكرمي �أكرب 100 �ضركة 

م�ضتثمرة يف �ململكة يف ختام فعاليات منتدى �لتناف�ضية �لدويل �لر�بع 2010؛ تقديًر� جلهود 

�ل�ضنو�ت  خالل  �ململكة  �ضهدتها  �لتي  �ل�ضتثمارية  �لتدفقات  حجم  زيادة  يف  �ل�ضركات  هذه 

�ململكة على  10×10 بح�ضول  �أهد�ف برنامج  �إىل م�ضاهمتها يف حتقيق  �ضافة  بالإ �ملا�ضية، 

مم �ملتحدة للتنمية، وهو  ونكتاد« �لذي ي�ضدره موؤمتر منظمة �لأ �ملركز �ل�14 وفًقا لتقرير »�لأ

�أحد �لتقارير �لرئي�ضية �لتي مت �عتمادها لتحقيق �ملركز �لعا�ضر مع نهاية �لعام �حلايل.

وخالل �حلفل قال حمافظ �لهيئة �لعامة لال�ضتثمار عمرو �لدباغ �إن �ململكة حققت مركًز� 

ول  �لأ �ملركز  على  بح�ضولها   2009 عام  يف  �ل�ضادر  ونكتاد(  )�لأ منظمة  تقدير  يف  متقدًما 

جنبي �ملبا�ضر �ملنفذة على �أر�س  عربًيا و�لر�بع ع�ضر عاملًيا من حيث حجم تدفقات �ل�ضتثمار �لأ

�ل�ضتثمار�ت  �ملئة من ح�ضة  42 يف  �أكرث من  �ململكة على  ��ضتحوذت  للتقرير  ووفًقا  �لو�قع، 

جنبية �لو�ردة �إىل منطقة غرب �آ�ضيا. �لأ
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رئيس وزراء كندا السابق يشيد 
بمتانة االقتصاد السعودي

قبل �لإعالن عن جائزة �مللك خالد للتناف�ضية �مل�ضوؤولة خالل فعاليات منتدى �لتناف�ضية 

�ل�ضعودي  �مل�ضريف  �لقطاع  �أن  �ل�ضابق  كند�  وزر�ء  رئي�س  كريتيان  جان  �أكد   2010 �لدويل 

نظمة �جليدة.  جامد ومتني، ولكنه يحتاج �إىل مزيد من �لأ

و�ضرح كريتيان �لو�ضع �لذي تعر�ضت له بالده بالقول : »لقد و�جهنا بع�س �مل�ضكالت يف 

كند�، نظًر� لوجود دين كبري جًد�، �إ�ضافة �إىل �أن هناك فو�ئد على �لديون و�ضلت �إىل 37 يف 

�ملئة، وكان لدينا فرتة ركود، ولكنها ذهبت مع فرتة �لنمو �لتي بد�أت منذ عام 1990، وذلك 

نفاق �إىل 20 يف �ملئة عندما كان هناك  بال�ضتثمار يف �لبنى �لتحتية، وقد عملنا على خف�س �لإ

�ضرورة لذلك، كما عملنا على خف�س ن�ضبة �لدين على �لفائدة �لتي و��ضلت �نخفا�ضها �إىل 

13 يف �ملئة مب�ضاعدة �لنمو بعد و�ضع ��ضرت�تيجية للتو�زن.

يف  تتمثل   ،2010 �جل���اري  �ل��ع��ام  خ��الل  �ل��ع��امل  �ضيو�جهها 

و�لتغيري�ت  و�لطاقة،  �ملياه،  م�ضكلة  �إط��ار  �ضمن  جمملها 

�ملناخية، �إ�ضافًة �إىل �ل�ضيا�ضات �حلمائية �لتي تتخذها بع�س 

�لدول �لكربى يف مو�جهة �ل�ضلع و�ملنتجات للدول �لنامية.

�إن  �إي��روي��ز  بريت�س  �ضركة  رئي�س  ب��روت��ون  مارتن  وق��ال 

ح�ضل  كما  فردية،  مالية  خماطر  مع  �لتعامل  ميكنه  �لعامل 

�ضا�ضي هو كيفية  خرية، مبيًنا �أن �لرهان �لأ يف �أزمة دبي �لأ

�لقت�ضادي  �لنمو  يف  كالتباطوؤ  �ملخاطر  �ضل�ضلة  مع  �لتعامل 

�أن  �إىل  لفًتا  �لتمويل،  و�أزم��ة  �لنفط  �أ�ضعار  و�رتفاع  �لعاملي 

زمة  ن عدم و�ضوح يف �لروؤية يف �لتعامل مع �لأ هناك حتى �لآ

جر�ء�ت �لتي �تخذتها جمموعة �لع�ضرين  على �لرغم من �لإ

لتحفيز �لقت�ضاد �لعاملي.

ل�ضركة  �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�س  �أكد يل ماكنتري  فيما 

م�ضكلة  هي  �لعامل  يو�جهها  �لتي  �ملخاطر  �أب��رز  �أن   ،ch2m
�أبرز  من  �أن  �إىل  لفًتا  �ملناخية،  و�لتغيري�ت  و�لطاقة  �ملياه 

�لتحديات هي �ل�ضيا�ضات �حلمائية �لتي تتخذها بع�س �لدول 

�لكربى يف مو�جهة �ل�ضلع و�ملنتجات للدول �لنامية.

�أما مارتن �ضوريل �لرئي�س �لتنفيذي ل�ضركة wPP فقال 

هي   2010 عام  يف  مو�جهتها  يتوقع  �لتي  �ملخاطر  �أب��رز  �إن 

بها  تقوم  �لتي  �ملالية  �لتحفيز  عمليات  من  �خل��روج  توقيت 

�لتكتالت �لعاملية كمجموعة �لع�ضرين �لتي بلغت 12 تريليون 

ن، �إذ يجب �ختيار �لوقت �ملنا�ضب للتوقف عن  دولر حتى �لآ

عمليات �لتحفيز حتى ل حتدث �نهيار�ت مالية �أخرى.

وقال مدير �لبنك �لدويل �ل�ضابق جون ويل فون�س �أمام 

�حلفل �إن �أربعة من �قت�ضاديات �خلم�س �لكبار يف �لع�ضرين 

�مل�ضتقبلي  �لثقل  يوؤكد  مما  �آ�ضيا؛  يف  �ضتكون  �لقادمة  �ضنة 

منوًها  �آ�ضيا،  �إىل  �لقت�ضادية  �ل��ق��وى  ت��و�زن��ات  وحت���ولت 

مكانات و�ملقومات �لتي ميكن �أن تلعبها �ململكة بالقت�ضاد  بالإ

مكانات  و�لإ للموقع  و��ضتثمار  �مل�ضتقبلي كج�ضر عبور  �لعاملي 

لتكون �قت�ضاًد� كبرًي� وفاعاًل.
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امل�ص�دفة، خ��صة  بلدانه وليد  امل��صية ب�ختالف  ال�صنوات  الذي حققه االقت�ص�د اخلليجي يف  النج�ح  مل يكن 

زمة امل�لية الع�ملية، ومل يتعر�ض لهزات كربى كم� حدث يف بلدان اأخرى، وجمدًدا تثبت  عندم� جنح يف حتدي االأ

عوام الق�دمة  التق�رير املوثقة قدرة هذا االقت�ص�د على النمو امل�صتقبلي، وهو م� يعني مزيًدا من التف�وؤل ب�أن االأ

�صت�صهد مزيًدا من اال�صتقرار والف�علية للنظم امل�لية يف منطقة اخلليج العربي.

تطورات األزمة املالية العاملية..

سياسة دول الخليج التوسعية 
تدفع العالم للتعافي
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ي���وؤك���د�ن متانة  ت��ق��ري��ر�ن  م���وؤخ���ًر� ���ض��در 

�لدويل  �لبنك  �أ�ضدره  ول  �لأ �خلليج  �قت�ضاد�ت 

2010، و�لثاين  فاق �لقت�ضادية �لعاملية  حول �لآ

�ل��ذر�ع  وه��ي  كابيتال،  ه��ل��ي  �لأ �ضركة  �أ�ضدرته 

هلي �لتجاري. �ل�ضتثمارية للبنك �لأ

زمة اأقل ت�أثًرا ب�الأ

تقرير �لبنك �لدويل قال �إن منطقة �ل�ضرق 

و�ضط و�ضمال �إفريقيا كانت �أقل �ملناطق تاأثًر�  �لأ

حيث  خ���رى،  �لأ باملناطق  مقارنة  زم��ة  �لأ بحدة 

�إىل  عامة  ب�ضفة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  تباطاأ 

معدل  كان  فيما  2009م،  عام  يف  �ملئة  يف   2.9

يف  للنفط  �مل�ضتوردة  �لنامية  �لبلد�ن  بني  �لنمو 

�لبلد�ن  �أما   .2009 �ملئة يف عام  4.7 يف  حدود 

فيها  �لنمو  معدل  هبط  فقد  للنفط،  �مل�ضدرة 

نتاج،  لي�ضل �إىل 1.6 يف �ملئة، مما يعك�س قيود �لإ

ير�د�ت �لنفطية.  وتر�جع �لإ

�خلليجية  �لقت�ضاد�ت  �أد�ء  يخ�س  وفيما 

عام 2009، قال �لتقرير �إنها حققت منًو� �ضالًبا 

نتاج  �لإ حجم  تر�جع  ب�ضبب  �ملئة  يف   0.6 قدره 

�أدى  �لذي  وهو  �ضعار،  �لأ �نخفا�س  مع  �لنفطي 

�ملئة  يف   30 بن�ضبة  �لنفطية  �لعو�ئد  تر�جع  �إىل 

485 مليار  2008 �إىل  755 مليار دولر عام  من 

دولر عام 2009. 

وقال �لتقرير �إنه �عتماًد� على �لحتياطيات 

حتركت  زم�����ة،  �لأ ق��ب��ل  جتمعت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

�ضيا�ضات  بانتهاج  زم���ة  �لأ ملو�جهة  �حلكومات 

دعم  وتوفري  �لعامة  �ملالية  م�ضتوى  على  تو�ضعية 

�أ�ضهم يف �حتو�ء  �ملالية، ما  �ل�ضيولة لقطاعاتها 

زمة على �لقت�ضاد ككل، و�ضاعدت هذه  تاأثري �لأ

م�ضتويات  على  �حلفاظ  على  كذلك  �ل�ضيا�ضات 

مما  زم���ة،  �لأ �أث��ن��اء  ن�ضبًيا  �ملرتفعة  �ل����و�رد�ت 

�لهبوط  ح��دة  م��ن  �لتخفيف  يف  ب���دوره  �أ�ضهم 

�لقت�ضادي �لعاملي، وترتب على ذلك �نخفا�س 

بنحو  �لبلد�ن  هذه  يف  �جل��اري  �حل�ضاب  فائ�س 

350 مليار دولر. 

�لنتعا�س  وع��ودة  �لنفط  �أ�ضعار  �رتفاع  ومع 

�ملنتظر يف �لطلب �لعاملي، يتوقع �لتقرير �أن ترتفع 

�مل�ضدرة  للبلد�ن  فت�ضمح  �لنفطية  ي����ر�د�ت  �لإ

للنفط مبا ي�ضمح باإعادة بناء �أر�ضدة �حتياطياتها 

 ,2010 عام  دولر  مليار   100 من  باأكرث  �لدولية 

�ضا�س �لالزم للحفاظ على  ما ي�ضهم يف و�ضع �لأ

بزيادة  �لتوقعات  وم��ع  �ل��ع��ام.  ن��ف��اق  �لإ م�ضتوى 

�ل��و�رد�ت  من  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  ح�ضة 

�لعاملية من 2.7 يف �ملئة يف عام 2008 �إىل 3.2 

يظل  �أن  يتوقع  و2010،   2009 عامي  يف  �ملئة  يف 

�إ�ضهام �ملنطقة يف �لطلب �لعاملي قوًيا. 

�ملنطقة  يف  �لبنوك  معظم  تكن  مل  وبينما 

�أنها  �إل  �مل��ت��ع��رثة،  ���ض��ول  �لأ ملخاطر  معر�ضة 

�ملحلية  ���ض��ول  �لأ �أ���ض��و�ق  �نهيار  م��ن  ت�ضررت 

�أن  غ��ري  ج��ن��ب��ي.  �لأ بالنقد  ر����ض���دة  �لأ و�ضحب 

م�ضتوى  و�لقوية على  �لفورية  ج��ر�ء�ت  �لإ �تخاذ 

�ل�ضيا�ضات �أدى �إىل �حتو�ء هذه �لتد�عيات. 

زمة عن بع�س �أوجه �لق�ضور  وقد ك�ضفت �لأ

�ضعف  �أب��رزه��ا  �ملنطقة،  يف  �مل��ايل  �لقطاع  يف 

�ملايل  �لرفع  يف  ف��ر�ط  و�لإ �ملخاطر  �إد�رة  نظم 

�لتد�بري  للموؤ�ض�ضات، ويف �ملرحلة �ملقبلة �ضتظل 

 - �ملاليني  و�لرقابة  �لتنظيم  تقوية  �إىل  �لر�مية 

�لتي يجري ��ضتحد�ثهما يف بع�س �لبلد�ن بالفعل 

همية.  - عن�ضًر� بالغ �لأ

توقع�ت اإيج�بية

وتوقع �لتقرير منو  �قت�ضاد�ت دول جمل�س 

عام  �مل��ئ��ة  يف   3.2 بن�ضبة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 

2010، ثم ترتفع �إىل 4.1 يف �ملئة �لعام �ملقبل، 

مع �لتوقع با�ضتقر�ر �أ�ضعار �لبرتول فوق م�ضتوى 

�ضت�ضتفيد  كما  �لعام،  ه��ذ�  للربميل  دولًر�   75

�قت�ضاد�ت دول �ملجل�س من �لتعايف �لقت�ضادي 

يف اأوروبا. 

كما �ضيعاود �لر�ضيد �ملايل �لتح�ضن من 11 

يف �ملئة كن�ضبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل عام 

2009 �إىل 14.5 يف �ملئة عام 2011، مما يوفر 

�لحتياطيات  بناء  ويعيد  �ملحلي  للطلب  دعًما 

�لعاملية لدول �ملجل�س. 

�لتفاوؤل  يف  مبالًغا  �لتقرير  يكون  ل  وحتى 

�أم��ام  ماثلة  تظل  ع��دة خماطر  م��ن  ح��ذر  ف��اإن��ه 

توقعات �لنمو لالقت�ضاد�ت �خلليجية عام 2010 

�لعاملي وعدم  �لنتعا�س �لقت�ضادي  تباطوؤ  منها 

قليمية �لتي حتد  و�ضاع �ل�ضيا�ضية �لإ ��ضتقر�ر �لأ

�ل�ضتثمار  ومنو  �لعاملية  �ل�ضتثمار�ت  تدفق  من 

�أزم��ة  �أن  كما  �ضهم.  �لأ �أ���ض��و�ق  وتقلب  �خلا�س 

دبي �أبرزت جمدًد� �لتخوف من تاأثر �مليز�نيات 

�لعمومية للبنوك �لتجارية من �لديون �ملتعرثة. 

ن���ف���اق �ل���ع���ام على  و���ض��ت��ك��ون م��و����ض��ل��ة �لإ

عن�ضًر�  �لجتماعية  و�لتنمية  �لتحتية  �لبنية 

هذه  �إمكانات  حتقيق  على  للم�ضاعدة  �أ�ضا�ضًيا 

ا  �أي�ضً �حلكومات  على  و�ضيتعني  �لقت�ضاد�ت، 

دعم  ل�ضحب  ��ضرت�تيجيات  و�ضع  يف  �ل�ضروع 

زمة  �ل�ضيولة �ل�ضتثنائي �لذي قدمته يف �أثناء �لأ

لتخفيف حدة �آثارها. 

جل �ملتو�ضط تت�ضمن  كما �ضتظل �أولويات �لأ

�ضو�ق �ملالية - مبا ي�ضمله من تنويع يف  تطوير �لأ

�لنظام يتجاوز حدود �لنظام �ملايل �لقائم على 

عمال  �لأ مناخ  حت�ضني  جهود  وكذلك   - �لبنوك 

بغية دعم �لتنوع يف �لن�ضاط �لقت�ضادي و�إيجاد 

فر�س �لعمل. 

السياسات الخليجية 
حافظت على مستويات 
الواردات المرتفعة نسبًيا 

أثناء األزمة

دعم الخليج للقطاعات 
المالية بالسيولة أسهم 
في احتواء تأثير األزمة 

عالمًيا
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وعلى نطاق عاملي مي�ضي �لتقرير يف �لتحذير 

�ضي�ضتغرق عدة  �ملالية  زم��ة  �لأ �لتعايف من  �أن  من 

معدلت  �إىل  �لنمو  ع��ودة  م��ن  بالرغم  �ضنو�ت، 

�خل�ضائر  �لقت�ضاد�ت  تعو�س  �أن  قبل  �إيجابية، 

�لتي حلقت بها بالفعل. 

ويقدر �لتقرير �أن يرتفع عدد �لذين يعي�ضون يف 

بر�ثن �لفقر �ملدقع )على �أقل من 1.25 دولر للفرد 

يف �ليوم( بو�قع 64 مليون �ضخ�س �آخر يف عام 2010 

زمة.  مقارنة مبا �ضيكون عليه �حلال لو مل تقع �لأ

ع��و�م  �لأ خالل  �ملتوقع  من  ذلك،  على  عالوة 

�خلم�ضة �إىل �لع�ضرة �ملقبلة �أن توؤدي زيادة تفادي 

�أكرث  تنظيمية  تد�بري  وتطبيق  �ملخاطر،  حتمل 

قر��س  حتوًطا، و�حلاجة لكبح بع�س ممار�ضات �لإ

�لنتعا�س  فرتة  خالل  �ضادت  �لتي  خطورة  كرث  �لأ

مو�ل و�رتفاع  زمة �إىل �ضح روؤو�س �لأ قبل �ندلع �لأ

تكلفتها بالن�ضبة للبلد�ن �لنامية. 

حتذير من اله�ص��صة

ا من  وعلى �ل�ضعيد �لعاملي حذر �لتقرير �أي�ضً

بالفعل،  وقعت  قد  زم��ة  �لأ �آث��ار  �أ�ضو�أ  �أن  رغم  �أنه 

ويتوقع  ه�ًضا،  ماز�ل  �لعاملي  �لقت�ضاد  تعايف  فاإن 

�مل�ضهد  تغيري  �إىل  زم��ة  �لأ �آث��ار  ت��وؤدي  �أن  �لتقرير 

�لعام بالن�ضبة للتمويل و�لنمو على مدى �ل�ضنو�ت 

�لع�ضر �ملقبلة. 

ينمو  �أن  �ملتوقع  م��ن  �لتقرير،  لهذ�  ووف��ًق��ا 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �لعاملي، �لذي تقل�س بو�قع 

�ملئة  2.7 يف  2009، بن�ضبة  2.2 يف �ملئة يف عام 

هذ� �لعام، و3.2 يف �ملئة يف عام 2011. 

�لنامية  بالبلد�ن  �خلا�ضة  �لتوقعات  وت�ضري 

بن�ضبة  �ضتنمو  ن�ضبًيا، حيث  تعاف قوي  �إىل حتقق 

عام  يف  �ملئة  يف  و5.8  �لعام،  ه��ذ�  �ملئة  يف   5.2

2011، وذلك مقابل 1.2 يف �ملئة يف عام 2009. 

�أما �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �لبلد�ن �لغنية، �لذي 

فمن   ،2009 عام  يف  �ملئة  يف   3.3 بن�ضبة  تقل�س 

�ملتوقع �أن يرتفع بوترية �أقل �ضرعة بو�قع 1.8 يف 

على  و2011   2010 عامي  يف  �ملئة  يف  و2.3  �ملئة 

�لتو�يل. ومن �ملتوقع كذلك �أن ينمو حجم �لتجارة 

�لعاملية، �لذي تر�جع بدرجة كبرية بلغت 14.4 يف 

�ملئة يف عام 2009، بن�ضبة 4.3 يف �ملئة هذ� �لعام 

و6.2 يف �ملئة يف عام 2011. 

فاإن  رج���ح،  �لأ هو  �ل�ضيناريو  ه��ذ�  �أن  ورغ��م 

�ليقني  ع��دم  حلالة  �مل�ضاحبة  �لكثيفة  �لغيوم 

عام  يف  �لنمو  فمعدلت  ف��اق.  �لآ حتجب  ماز�لت 

�ملئة  يف  و3.4   2.5 بني  ت��رت�وح  �أن  ميكن   2011

وموؤ�ض�ضات  �مل�ضتهلكني  ثقة  مل�ضتوى  تبًعا  وذل��ك 

�ملقبلة،  �لقليلة  �ل�ضنوية  ربع  �لفرت�ت  عمال يف  �لأ

�لقت�ضادي  �لتحفيز  بر�مج  �أثر  �نح�ضار  وتوقيت 

و�لنقدي. 

�لهادئ  و�ملحيط  �آ�ضيا  �ضرق  منطقة  وق��ادت 

مما  �ملا�ضي،  �لعام  �لعاملي  �لقت�ضاد  يف  �لتعايف 

على  �تخاذها  مت  �لتي  �لقوية  �خلطو�ت  يعك�س 

�ضعيد �ملالية �لعامة، وقوة �لطلب �ملحلي. وكانت 

8.4 يف �ملئة  �ل�ضني، �لتي حققت معدل منو بلغ 

وهو  �ملنطقة،  يف  �لنمو  ق��اط��رة  �ملا�ضي،  �ل��ع��ام 

توقعات دولية بنمو 
االقتصادات الخليجية 

بنسبة 3.2% العام 
الجاري 
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�جتاه ُيتوقع �أن ي�ضتمر هذ� �لعام يف �ضوء توقع منو 

�إجمايل �لناجت �ملحلي يف �ل�ضني بو�قع 9 يف �ملئة. 

�صي��ص�ت حكومية �صليمة

�ل��ذر�ع  كابيتال،  ه��ل��ي  �لأ �ضركة  تقرير  �أم��ا 

يناير  ل�ضهر  �لتجاري،  هلي  �لأ للبنك  �ل�ضتثمارية 

»فقال  �خلليجي  �لقت�ضاد  »�آف���اق  تناول  �ل��ذي 

مركًز�  لت�ضبح  طريقها  يف  �خلليج  منطقة  �إن 

�مل�ضتفيدين  �أه��م  �أح��د  وه��ي  عاملًيا،  �قت�ضادًيا 

�لنمو  باآفاق  مدعومة  �لهيكلي،  �لتحول  هذ�  من 

يجابية و�ل�ضيا�ضات �حلكومية �ل�ضليمة.  �لإ

�مليز�نية  على  �ل�ضوء  �لتقرير  �ضلط  وق��د 

بو�ضوح  تربز  �إنها  وق��ال   ،2010 لعام  �ل�ضعودية 

�لقت�ضادي  بالتحول  �لتام  �حلكومي  �لل��ت��ز�م 

ل  و�ل�ضحة  �لتعليم  قطاعات  كون  �مل��دى،  طويل 

وتطوير  لتعزيز  ن��ف��اق  �لإ �أول��وي��ات  قمة  يف  ت��ز�ل 

�هتمام  وين�ضب  �ململكة،  يف  �لب�ضرية  �مل���و�رد 

ريال  مليار   260 قيمتها  �لبالغة  �مليز�نية �حلالية 

نفاق �لر�أ�ضمايل على �ملدى �لطويل.  على �لإ

�ل�ضرق  منطقة  �أن  �إىل  ���ض��ارة  ل��الإ ع��اد  ث��م 

و�ضط حالًيا يف و�ضع يوؤهلها لقيادة موجة �لنمو  �لأ

�لعاملي �جلديدة، يف موؤ�ضر يعك�س �لتحول �لهيكلي 

و�ملالية  �لقت�ضادية  �لقوى  مو�زين  يف  �جل��اري 

�خلليج  منطقة  و�ضتكون  �ل��ع��امل،  م�ضتوى  على 

�لتحول،  هذ�  من  �مل�ضتفيدين  �أهم  �أحد  �لعربي 

حكومية  و�ضيا�ضات  �إيجابية  منو  باآفاق  مدعومة 

�ضليمة، �إ�ضافة �إىل عو�مل حتفيز هيكلية. 

و�أو�ضح �لتقرير �أن دعائم �لقت�ضاد �خلليجي 

منو  م��ع��دلت  �ضمان  �ضاأنها  وم��ن  ج��ذ�ب��ة،  ككل 

ا  �أي�ضً �ملقبلة،  ع��و�م  �لأ خالل  مت�ضارع  �قت�ضادي 

�ضو�ق �لنا�ضئة ب�ضورة عامة �ضهدت ت�ضحيًحا  �لأ

حدثت  �لتي  �لنكما�س  ف��رتة  خ��الل  بكثري  �أخ��ف 

كبري  فائ�س  ه��ن��اك  ذل���ك،  على  ع���الوة  �أخ����رًي�، 

�حل��ذرة  �حلكومية  �ل�ضيا�ضات  بف�ضل  م��رت�ك��م 

خالل �ضنو�ت �لزدهار �لتي كان لها دور مهم يف 

�لتباطوؤ دون خلق �حتياجات  �لتخفيف من وطاأة 

كبرية لقرو�س جديدة. 

هلي  وعلق يارمو كيوتيلني كبري �قت�ضاديي »�لأ

�لو��ضح  �لتقرير بقوله: »من  كابيتال« على نتائج 

تريليون  �أن �لقت�ضاد �خلليجي متجه نحو نطاق 

دولر خالل �لعقد �ملقبل، مدعوًما بالنفط و�لنمو 

�إىل  �ملنطقة،  به  حتفل  �لذي  و�لتنويع  �ل�ضكاين، 

جانب �لفائ�س �لذي يتم توظيفه لتطوير �لقطاع 

�ل�ضباب  �ضريحة  ل��ك��ون  ون��ظ��ًر�  �لنفطي،  غ��ري 

منطقة  فاإن  �ل�ضكان،  من  �لعظمى  �لن�ضبة  ت�ضكل 

طابعها  م��ز�ي��ا  جلني  يوؤهلها  و���ض��ع  يف  �خلليج 

�لدميوغر�يف«.

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�ضو جمعية �لقت�ضاديني 

�ل�ضعوديني

هل باإلمكان استعادة 
ثقة المجتمع 

العالمي، وإنقاذه؟!

هل من �ضكٍّ يف �أن ما كان يف ُعْرف �لبع�س ُيعد من �لثو�بت يف عامل �لقت�ضاد و�ملال قد 

كرب لل�ضك وعدم �لتاأكد! وت�ضمل دو�ئر �ل�ضك يف  �هتزَّ وتزلزل حتى غد� هو ذ�ته �مل�ضدر �لأ

زمة �ملالية �لعاملية كاّفة �مل�ضاهد�ت دون ��ضتثناء؛ بدًء� من �لنظريات  وقتنا �لر�هن �آثار �لأ

نظمة  �لقت�ضادية �ضاملة حتى تلك �لتي حازت جو�ئز نوبل، مروًر� بالطو�بق �ل�ضاهقة من �لأ

�لت�ضغيلية  نظمة  �لأ �إىل  و�ضوًل  �ضو�ء،  و�ملحا�ضبية على حدٍّ  �لنظامية  �لرقابية  ج��ر�ء�ت  و�لإ

جهزة �حلكومية قبل تلك �لتي يف حنايا �ضركات وموؤ�ض�ضات �لقطاع  و�لتنفيذية يف �أروقة �لأ

�خلا�س. �إنه �أمٌر ور�ءه قوى هائلة من �خلوف وعدم �لثقة تفاقمْت �أور�مه ب�ضورٍة خارجة 

هذ�  تغذية  م�ضادر  �ختالف  من  �لرغم  وعلى  �ملعمورة،  �أنحاء  خمتلف  يف  �ل�ضيطرة  عن 

هذ�  يف  لالنتباه  لفًتا  كرث  �لأ �لقلق  م�ضدر  �أن  �إل  وم�ضتقبله؛  حا�ضره  جتاه  �لعاملي  �خلوف 

نتيجة  �لعمالق من  �لر�ضيد  �لرغم من هذ�  �إذ على  �لتايل:  �لت�ضاوؤل  �خل�ضو�س ممثل يف 

ن�ضاين �لرثي جدً� يف �جلانب �لقت�ضادي و�ملايل، وما نتج عنه من نظريات متقدمة  �لفكر �لإ

عظم يف تاريخ �لب�ضرية،  كرب و�لأ وهيئات وموؤ�ض�ضات دولية وحر�ك �قت�ضادي ومايل هو �لأ

لفي تريليون دولر �أمريكي )34 �ضعف حجم �لقت�ضاد �لعاملي(؛  ناهزت قيمته �لرت�كمية �لأ

زمة �ملالية من �إ�ضابة هذ� �لعمالق  يف مو�جهة هذه �حلقائق �ملخت�ضرة كيف متكنْت هذه �لأ

�ملنجز  �أن هذ�  �أم  زم��ة،  �لأ تلك  بها  قوة خارقة جًد� متتعْت  كانْت  �ملقتل؟! هل  �لرقمي يف 

�لب�ضري �ملايل مل يتعدَّ كونه وهًما يف وهم، وبالتايل فلم ي�ضتدْع حتطيمه �أكرث من ق�ّضة خفيفة 

زمة �ملالية �لعاملية. �لوزن ل �أقل ول �أكرث، وكانت هذه �لق�ّضة هي تلك �لأ

�أر�س �ضلبة يقف عليها ول يجد تلك  �أ�ضعب على �ملرء يف حياته من �لبحث عن  لي�س 

ر�س، كاأنه كمن هوى من علٍو �ضاهق ول ز�ل ينتظر حلظة �رتطام ع�ضيبة باأر�س مل تظهر  �لأ

ن�ضان ب�ضرٍّ ��ضتودعه �هلل يف طبيعته �لب�ضرية، منحه قدرة  حتى �ل�ضاعة ت�ضاري�ضها. �إل �أن �لإ

زمات  وقات، ما مكنه من �خلروج من �لعديد من �لأ فائقة على �ضنع �ل�ضتثناء�ت يف �أ�ضعب �لأ

�لع�ضيبة عرب تاريخه �لطويل و�لقدمي، فاإًذ� تنتظر �لب�ضرية يف خ�ضم معاناتها �لر�هنة مع 

زمة �ملالية �لعاملية تلك �للحظة �لتحولية �ل�ضتثنائية و�لتاريخية، ويف ر�أيي �أن  تد�عيات �لأ

من �ضيقف ور�ء �ضنع �إجنازها ُثلة قليلة �لعدد من عاملنا �ملعا�ضر، تتمتع بعتاد كبري جًد� من 

للخوف  �ملجتمعة  �لقوة  �لعنا�ضر ح�ضود  تلك  �ملتكونة من  قوته  تفوق  مل  و�لأ و�لثقة  �لإميان 

و�لقلق وعدم �لثقة �ملنت�ضرة �ضحاباتها �ل�ضود�ء يف �ضماء �لعامل �ملعا�ضر. وعليه، ميكن �لقول 

�لقريب،  �ملنظور  �مل�ضتقبل  نقاذية يف  �لإ �ل�ضتثنائية  �للحظة  تلك  بحدوث  �ضيعّجل  �إن مما 

مل تدريجًيا حمل  فر�د يف خمتلف �أنحاء �لعامل باإحالل قوى �لإميان و�لثقة و�لأ �أن يبادر �لأ

مكان حتقيقه،  �خلوف وعدم �لثقة )�ل�ضك(، و�لبدء عملًيا بالعمل على حتقيق ما هو يف �لإ

خرى، و�نتظار  و�لتقّدم من ثم �إىل مرحلة �لتغّلب على بقية �ملعوقات �أو �مل�ضاعب �ملوؤرقة �لأ

ِمُنوَن}.  ْ
ى �هلل َعَمَلُكْم َوَر�ُضوُلُه َو�مْلُوؤ نتيجة �أن نلبي: {َوُقِل �ْعَمُلو� َف�َضرَيَ
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مل�نية اإجنيال مريكل من اأن املوقف يف اأمل�ني� - وهي  رغم القلق الذي �صبق واأبدته امل�صت�ص�رة االأ

اأكرب اقت�ص�د يف اأوروب� - قد يتدهور الع�م احل�يل قبل اأن يتح�صن، اإال اأن التقرير ال�ص�در عن 

مل�نية - ومقره� برلني - بعنوان »اجت�ه�ت االقت�ص�د  غرفة التج�رة وال�صن�عة العربية االأ

مل�ين« يثبت اأن تخوف مريكل قد يكون مب�لًغ� فيه بع�ض ال�صيء، اإذ ي�صري اإىل اأن القط�ع�ت  االأ

له� منذ بداية  ف�صل  الع�م االأ اأن يكون  2010، وتتوقع  ب�أمل�ني� متف�ئلة كثرًيا بع�م  التج�رية 

زمة امل�لية الع�ملية. االأ

االقتصاد األملاني

فصول جديدة في معركة 
استعادة »السمعة«

�مل��رك��زي  �ل��ب��ن��ك  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ض���ح 

قال   2009 �ملا�ضي  دي�ضمرب  بد�ية  يف  ملاين  �لأ

ب�ضورة  حت�ضنت  �ل��ب��الد  يف  �لنمو  �آف���اق  �إن 

كان   Axel weber رئي�ضه  �أن  رغم  ملحوظة 

حتى وقت ق�ضري كثري �لت�ضاوؤم. وقال خرب�وؤه 

2010 �ملقبل  �إنهم ينتظرون منًو� خالل �لعام 

 1.2 بو�قع   2011 وع��ام  �ملئة  يف   1.6 بو�قع 

هذ�  �ل�ضلبي  �لنمو  �ضينخف�س  فيما  �ملئة  يف 

وذك��رو�  �مل��ائ��ة.  يف   4.9 �إىل   6.2 من  �لعام 

�لتح�ضن يف جممل  »�أن  �ل�ضادر  تقريرهم  يف 

�لن�ضاطات �لقت�ضادية يف �أملانيا ي�ضري بوترية 

�أ�ضرع مما كان يعتقده �ملرء يف يونيو �ملا�ضي«. 

ملوؤ�ضر  �مل�ضتمرين  و�لهبوط  �ل�ضعود  ورغ��م 

�أن م�ضريته  يبدو  بور�ضة فر�نكفورت  Dex يف 
بل  تو�جه حالًيا مطبات حادة،  ل  على  �لأ �إىل 

�إن ق�ضًما غري قليل من �خلرب�ء ل ي�ضتبعدون 

�مل��ق��در  �ل��ت��ايل  �لنف�ضي  �حل��اج��ز  �خ���رت�ق���ه 

�أو يف  �لعام �جلاري  نهاية  قبل  نقطة  ب���6000 

مطلع �لعام �لقادم.

موؤ�صرات اإيج�بية

ملانية  �لأ �لعمل  �ضوق  بيانات  فاجاأت  كما 

 2009 �ملا�ضي  نوفمرب  �ضهر  ع��ن  ي��ج��اب��ي��ة  �لإ

�لتخوفات  وترية  وخف�ضت  و�ملر�قبني  �خلرب�ء 

�لبالد.  يف  للبطالة  مت�ضارع  بارتفاع  �ل�ضابقة 

اأن   BA للعمل  �لحت��ادي��ة  �لوكالة  �أعلنت  فقد 

�ل�ضهر  متوقعة  غري  ب�ضورة  تر�جعت  �لبطالة 

 3215000 لت�ضبح  �أل��ًف��ا   13 مب��ق��د�ر  �لفائت 

�ضخ�س مع �نخفا�س معدلها من 7.7 �إىل 7.6 

ن 7.1  يف �ملئة فيما كان معدلها قبل عام من �لآ

�لإح�ضائية  �لعو�مل  �إز�ل��ة  حال  ويف  �ملائة.  يف 

�ل�ضافية  �لنتيجة  ت�ضبح  �لعمالة  بح�ضابات 

ح�ضول زيادة طفيفة يف �لبطالة تقدر ب�4 �آلف 

�ضخ�س.
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ويف قطاع �ل�ضناعة �أظهرت بيانات �ل�ضركات 

من  عليها  �لطلب  ت��ز�ي��د  ��ضتمر�ر  �ل�ضناعية 

�ملا�ضي  �أكتوبر  �ضهر  و�ضجل  و�ل��د�خ��ل.  �خل��ارج 

�أك��رث من  منذ  �لطلب  ويف  ن��ت��اج  �لإ �أك��رب من��و يف 

ملانية  عامني ح�ضب ما ذكرته موؤ�ض�ضة �لبحوث �لأ

 500 نحو  ن�ضاط  ��ضتطلعت  �لتي   Markit/MBE
ملانية ت�ضري  �ضركة. ور�أت �ملوؤ�ض�ضة �أن �ل�ضناعة �لأ

و�أ�ضرع  زم��ة  �لأ من  للخروج  منتظرة  غري  ب�ضرعة 

و�رتفع  وروب��ي��ة.  �لأ �ل��دول  بكثري من نظري�تها يف 

موؤ�ضر �ملوؤ�ض�ضة لل�ضر�ء من 51 �إىل 52.4 نقطة يف 

�أكتوبر، وهو �أعلى رقم يحققه منذ 17 �ضهًر�.

و�أعلن �حتاد �لتجارة �لكبرية وجتارة �جلملة 

من  »ينظر  �ل�ضادر�ت  قطاع  �أن  �أخ��رًي�  �أملانيا  يف 

 Anton جديد بتفاوؤل �إىل �مل�ضتقبل«. وقال رئي�ضه

دول  على  �مل���رة  ه��ذه  معقود  م���ل  �لأ �إن   Borner
على  طلبياتها  من  �ضتزيد  �لتي  ق�ضى  �لأ �ل�ضرق 

ملانية. فاإىل جانب �ل�ضني �لتي ُينتظر  �ملنتجات �لأ

�أن حتقق منًو� من 8 �إىل 9 يف �ملئة هذ� �لعام، ودول 

ا �أن يلعب �لعمالق  �آ�ضيوية �أخرى، من �ملنتظر �أي�ضً

مريكي �لالتيني �جلديد، �أي �لرب�زيل، دوًر� يف  �لأ

ورغم  ملانية.  �لأ لل�ضادر�ت  هامة  جرعات  تقدمي 

لل�ضعود  �ضريعة  نهاية  ينتظر  ل  باأنه  بورنر  قول 

دولر   1.5( �ل���دولر  �إز�ء  �ل��ي��ورو  حققه  �ل���ذي 

�لعديد  »بقدرة  ثقته  عن  �أع��رب  و�ضطًيا(  لليورو 

على  �ملعتمدة  ملانية  �لأ نتاجية  �لإ �ل�ضركات  من 

�لت�ضدير على �لتعاي�س مع هذ� �ل�ضعر«.

وفيما �أعلن قطاع �ضناعة �لتكنولوجيا �ملتطورة 

�إىل  �لقت�ضادية  زم��ة  �لأ �أن��ه جت��اوز  �أملانيا  IT يف 
نوفمرب  يف  �لتجزئة  جتارة  قطاع  �ضجل  كبري  حد 

�ملا�ضي زيادة يف �ملبيعات مبقد�ر 0.6 يف �ملئة عن 

�ضهر �أكتوبر 2009م وفًقا لبيانات �ملكتب �لحتادي 

ح�ضاء. لالإ

عودة النمو

�متناع  خطر  تز�يد  �أم��ام  �إن��ه  �لتقرير  وق��ال 

يف  و�إقر��ضها  �ل�ضركات  ت�ضليف  عن  �مل�ضارف 

�إىل  �لنمو  ع���ودة  �ضت�ضهد  �ل��ت��ي  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 

�مل�ضت�ضارة  ع��ق��دت  �مل���رء،  ي��اأم��ل  كما  �لقت�ضاد 

مريكل مع ممثلي �لقت�ضاد و�لنقابات و�مل�ضارف 

ح�ضور  يف  �مل�ض�ضارية  مقر  يف  مو�ضًعا  �جتماًعا 

�لتي  �مل�ضاألة  هذه  فيه  نوق�ضت  �ملخت�ضني  �لوزر�ء 

تو�جه  �لتي  �ل�ضركات  من  كبري  عدد  بخنق  تهدد 

و�نتهى  ح��ال��ي��ًا.  �لق���رت�����س  يف  ك��ب��رية  ع��ق��ب��ات 

�ضنة  خالل  ن  �لآ حتى  نوعه  من  �لثالث  �لجتماع 

ون�ضف �ل�ضنة بوعد من ممثلي �مل�ضارف بالعمل 

قر��س لل�ضركات �ملتو�ضطة  على حت�ضني عمليات �لإ

نتاج  �لإ �أعمال  مز�ولة  من  تتمكن  حتى  و�لكبرية 

 wolfgang و�لت�ضدير دون عو�ئق. ونفى وزير �ملال

ملانية ملانية�لو�رد�ت �لأ �ل�ضادر�ت �لأ

التغيري ٪يناير-�صبتمرب 2008ميناير-�صبتمرب 2009مالتغيري ٪يناير-�صبتمرب 2008ميناير-�صبتمرب 2009مالبلد

ردن -25.411.9113.4529.9563.05.9�لأ
مار�ت -4.294.45.358.119.9-361.6389.87.2�لإ
-181.9252.227.9-51.981.736.5�لبحرين

-668.31.016.134.2-876.91.025.614.5تون�س
-1.048.71.058.91.0-508.01.467.065.4�جلز�ئر
-1.00.722.66.510.337.0جيبوتي

-3.513.13.771.16.8-528.61.126.253.1�ل�ضعودية
-140.7141.00.2-9.426.364.2�ل�ضود�ن
-447.9507.311.7-535.6.94443.3�ضوريا

-0.40.846.8-0.10.113.4�ل�ضومال
77.699.342.0400.3221.480.8�لعر�ق
-12.311.84.5315.9692.454.4عمان

0.40.342.022.221.34.4فل�ضطني
-46.513.4247.3792.41.103.428.2قطر

-1.00.729.80.62.273.5جزر �لقمر
-670.2819.018.2-24.3137.382.3�لكويت
430.0376.314.3-19.529.233.2لبنان
1.023.0664.553.9-2.029.34.384.453.7ليبيا
-1.890.51.944.92.8-679.1952.328.7م�ضر
-908.41.125.619.3-370.0413.23.9�ملغرب

40.537.28.8-47.4103.854.3موريتانيا
-157.7175.09.9-2.26.163.9�ليمن

-17.483.519.861.912.0-6.234.311.225.644.5املجموع

التبادل التجاري بن اأملانيا والدول العربية يناير - �صبتمرب 2009م مقارنة بالفرتة 

نف�صها من عام 2008م )مليون يورو(:

�مل�ضدر: مركز �لإح�ضاء �لحتادي فيزبادن 2009م.

Schauble وجود �ن�ضد�د عام يف �لت�ضليف �لبنكي 
ا  م�ضرًي� �إىل وجود »قلة يف تاأمني �ل�ضيولة، خ�ضو�ضً

ح�ضب  م�ضتقباًل«  ت�ضتد  قد  �ملتو�ضطة،  لل�ضركات 

تعبريه. و�أو�ضح �أن �ملجتمعني �تفقو� على �ضرورة 

�إىل  توؤدي  �أزمة ت�ضليف ل �ضرورة لها  �أي  »تفادي 

�ضر�ر بعملية �لنمو �لتي بد�أت للتو«. �لإ

»فولك�صف�كن« ت�صرتي خم�ض »�صوزوكي«

�ضركات  م��ن  ق�ضم  �أع��ل��ن  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 

مبيعاته  تدهور  من  قلقه  عن  ملانية  �لأ �ل�ضيار�ت 

�لعام غري  �لقت�ضادي  �لو�ضع  ب�ضبب   2010 عام 

�مل�ضتقر و�إمكانية تنامي �لبطالة يف �لبالد، وق�ضم 

�آخر عن تفاوؤل حذر بتح�ضن �أعماله قال �لتقرير 

�أثبتت  �ل�ضخمة  ملانية  �لأ »فولك�ضفاكن«  �ضركة  �إن 

�ضركة  »�ب��ت��الع  �إن��ه��اء  على  فقط  لي�س  قدرتها 

يف   20 �ضر�ء  على  ا  �أي�ضً بل  ملانية،  �لأ »بور�ضه« 

�ملئة من �أ�ضهم �ضركة »�ضوزوكي« ر�بع �أكرب �ضركة 

�ضيار�ت يف �ليابان.

�ضركة  �أن  ه��ن��ا  �خل����رب�ء  م��ن  ع���دد  وي���وؤك���د 

�إىل  �لتحول  �إىل  بالفعل  ت�ضعى  »فولك�ضفاكن« 

تخطط  وهي  �لقادمة،  �ل�ضنو�ت  يف  دويل  عمالق 

ب�ضيار�ت  تبد�أ  �ل�ضيار�ت  �أنو�ع متعددة من  نتاج  لإ

�لثقيلة  بال�ضاحنات  وتنتهي  �ل�ضغرية  �ل��رك��اب 

�لرخي�ضة  خ��رى  �لأ �ل�ضيار�ت  مر�تب  بكل  م��روًر� 

ي�ضمح  ما  للبيئة،  �ل�ضديقة  �أو  و�لفخمة  و�لغالية 

لها مبناف�ضة �جلميع تقريًبا.

البحث عن حلول خ�رجية

كما �أ�ضار �لتقرير �إىل �أن �ل�ضركات �ل�ضناعية 

�أكرث فاأكرث حركة نقل كامل  ملانية بد�أت تبطئ  �لأ

�أو �أق�ضام منه �إىل �خلارج �إىل حد ميكن  �إنتاجها 

حاليًا،  ن��ادرة  �أ�ضبحت  �خلطوة  ه��ذه  ب��اأن  �لقول 

معهد  و�ضعها  �ل��ت��ي  �ل��در����ض��ة  و�ق���ع  م��ن  وذل���ك 

IS بطلب  نظمة  �لتطوير و�لأ Fraunhofer لبحوث 
�إن  فيها  وجاء   ADI مل��ان  �لأ �ملهند�ضني  من �حتاد 

�لتحويلية  �ل�ضناعة  �ضركات  من  فقط  �ملئة  يف   9

من  �أق�ضام  نقل  �إىل  �جل��اري  �لعام  خالل  جل��وؤو� 

�إنتاجهم �إىل بلد�ن �أخرى، وهي �أدنى ن�ضبة ت�ضجل 

منذ 15 �ضنة. وتر�جعت هذه �خلطوة يف �ل�ضنو�ت 

�لثالث �ملا�ضية بن�ضبة 40 يف �ملئة يف حني قال 7 

يف �ملائة فقط من �ل�ضركات �مل�ضتطلعة �أنها تفكر 

 .2010 عام  خالل  منه  ق�ضم  �أو  �إنتاجها  نقل  يف 

ملانيا ثالثة  ومع ذلك بلغ عدد �ل�ضركات �ملغادرة لأ

�أ�ضعاف عدد �لعائدة �إليها. و�أجرى �ملعهد در��ضة 

�ضملت 1500 �ضركة �أملانية.

على   willi Fuchs �لحت���اد  رئي�س  وع��ق��ب 

نه�ضة جديدة  ن�ضهد  »�إننا  بالقول  �لدر��ضة  نتائج 

جلوء  من  بدًل  �أنه  م�ضيًفا  نتاجي«  �لإ �أملانيا  ملوقع 

�لقت�ضادية  زم���ة  �لأ خ��الل  مل��ان��ي��ة  �لأ �ل�ضركات 

�حلالية �إىل �لنتقال �إىل بلد�ن تتميز برخ�س �ليد 

�لعاملة فيها »يكت�ضف م�ضوؤولو هذه �ل�ضركات �أكرث 

نتاج هنا«. فاأكرث �أف�ضليات �لإ
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المستفيدون من األزمة ال 
يريدون للعالم التعافي منها!!

منتدى دافوس:

�ملدير  قادها  قوية  حتذير�ت  �ملنتدى  و�ضهد 

�ضرت�و�س  دومينيك  �لدويل  �لنقد  ل�ضندوق  �لعام 

�ضيكون  �لعامة  �ملالية  �أو���ض��اع  ت�ضحيح  �أن  م��ن 

�إحدى �مل�ضكالت �لكربى �ملطروحة على �لقت�ضاد 

�لعاملي يف �ل�ضنو�ت �ملقبلة.

يف  �ل�ضتقر�ر  م�ضكلة  »�إن  ���ض��رت�و���س  وق��ال 

مل  �إن  �ل��ك��ربى  �مل�ضكالت  م��ن  �ضتكون  �مليز�نية 

وتابع  �ملقبلة«.  �ل�ضنو�ت  يف  �لكربى  �مل�ضكلة  تكن 

�ضنو�ت  �ضبع  �أو  �ضت  �أو  خم�س  مل��دة  »�ضنو�جهها 

جل��اأت  ب��ع��دم��ا  �أن���ه  �إىل  لف��ًت��ا  �ل�����دول«،  بح�ضب 

من  �قت�ضادها  خ���ر�ج  لإ �لق��رت����س  �إىل  �ل���دول 

للتخلي  �ل�ضتعد�د  ن  �لآ عليها  يرتتب  �لنكما�س، 

جر�ء�ت �ل�ضتثنائية و�ملكلفة �لتي �تخذتها  عن �لإ

دقيقة  �ضتكون  �لعملية  وه��ذه  زم��ة،  ل��الأ للت�ضدي 

�إىل  ت���وؤدي  فقد  ب�ضرعة  ج��رت  �إن  ن��ه��ا  لأ للغاية 

وزيرة  �ضددت  فيما  �لقت�ضادي،  �لنكما�س  عودة 

�أهمية  على  كري�ضتني لغارد  �لفرن�ضية  �لقت�ضاد 

و�إ�ضالح  لالنتعا�س  �لعام  �لدعم  �ضحب  »توقيت« 

�لقطاع �ملايل وت�ضحيح �ملالية �لعامة.

يف  بنك  دويت�ضه  رئي�س  �أكرمان  جوزف  و�أق��ر 

�إ�ضالحات  �إق��ر�ر  ب�ضرورة  �لقائم  �جل��دل  �ضياق 

وقال  لكنه حذر من ن�ضوب م�ضادر �لعتماد�ت. 

�لقيام  ينبغي  �أن��ه  جميعا  »نعرف  �ملنتدى  خ��الل 

تن�ضيق  يتحتم  لكن  �لثقة  لرتميم  م��ا  مب��ب��ادرة 

�لعاملي«.  �مل�ضتوى  على  و�ل�ضر�ئب  �لتنظيمات 

�إىل  �مل�ضارف  لتدعو  لغ���ارد  كري�ضتني  وع���ادت 

»��ضتعادة �عتبارها لدى �لر�أي �لعام«.

على مدى جل�ص�ته املطولة ك�ن النظ�م امل�صريف ح��صًرا وبقوة على اأجندة وفكر املجتمعني 

حدود  ملعرفة  وحم�والت  وهجوم  نق��ض  بني  م�  »دافو�ض«،  يف  الع�ملي  االقت�ص�دي  ب�ملنتدى 

زمة الع�ملية جمدًدا، وا�صتمرار م�ص�كل  القلق الذي ي�صيطر على الع�مل خوًف� من عودة �صبح االأ

امليزانية يف بع�ض الدول واالنق�ص�م حول �صبط القط�ع امل�صريف.

لعام  �لقت�ضادية  بالتوقعات  يتعلق  وفيما 

م��ث��ل ع��دي��د من  ���ض��رت�و���س �حل���ذر  ل���زم   ،2010

�لنقد  �ضندوق  رف��ع  بعدما  خ��ري��ن  �لآ �مل�ضاركني 

�لعاملي  �لقت�ضادي  للنمو  توقعاته  �أخ��رًي�  �ل��دويل 

�مل�ضت�ضار �لقت�ضادي  و�أعرب  �ملائة.  3.9 يف  �إىل 

مريكي لورن�س �ضامرز عن »قلقه مل�ضتوى  للرئي�س �لأ

�لبطالة« وقال �إن ثمة �نتعا�ضا �إح�ضائيا و�نكما�ضا 

ب�ضريا.

التع�يف.. والقلق

�لقياد�ت  يعرتي  قلق  ثمة  �أن  د�فو�س  و�أظهر 

موؤ�ضر�ت  بع�س  ظهور  رغم  �لعاملية  �لقت�ضادية 

�ل��ت��ع��ايف، وم���ن ذل���ك �ل��ت�����ض��ري��ح��ات �ل��ت��ي �أدىل 

للرئي�س  �لقت�ضادي  �مل�ضت�ضار  �ضمرز«  »لري  بها 

�أن  يخ�ضى  �إنه  فيها  وقال  �أوباما  بار�ك  مريكي  �لأ

�إح�ضائية  �أرق��ام  جمرد  �ضوى  لي�س  �لتعايف  ذلك 

وتز�يد  �لعمال  يعي�ضه  �ل��ذي  �ل��و�ق��ع  بينما  فقط 

�لتعايف.  ه��ذ�  مثل  يف  ي�ضككان  �لبطالة  معدلت 

�لدويل  �لبنك  رئي�س  ا  �أي�ضً فيه  �ضاركه  قلق  وهو 

ب�ضاأن  �مل��خ��اوف  �أث����ار  �إذ  ���ض��رت�و���س  دوم��ي��ن��ي��ك 

�حلكومات  �ضحبت  �إذ�  �ل�ضلبي  �لنمو  �إىل  �لعودة 

�لر�ضالة  وهي  جًد�،  كبرية  ب�ضرعة  نفاق  �لإ حافز 

نف�ضها �لتي �أطلقها رئي�س �لوزر�ء �لكندي �ضتيفن 

�لتحفيز  بر�مج  من  �خل��روج  فكرة  د�عًما  هاربر 

�حلكومية.
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نائب  كيكياجن  يل  �أك��د  و�حل��ذر  �لتفاوؤل  وبني 

رئي�س جمل�س �لدولة �ل�ضيني يف ر�ضالته �خلا�ضة 

لدفع  �ملحلي  �لطلب  �ضتعزز  �ل�ضني  �أن  للمنتدى 

عجلة �لنمو �لقت�ضادي لكنه عاد و�أ�ضار �إىل حالة 

عدم �ليقني �لقت�ضادي نظر� ملا يكتنف �لقت�ضاد 

�ل�ضيني من تعقيد�ت �ضديدة.

تع�ون دويل

وبعيًد� عن �لقلق ومربر�ته فاإن د�فو�س �أثبت 

خرية  جمدًد� ما تناولته قمة جمموعة �لع�ضرين �لأ

من �لتاأكيد على �أن �خلروج من �أزمة �لر�أ�ضمالية 

و�ضمان عدم تكر�رها لن يحدث �إل بتعاون دويل 

من خالل تعزيز �ل�ضتهالك يف �لدول ذ�ت فائ�س 

�مليز�ن �لتجاري مل�ضلحة �لدول �لقابعة يف �لركود، 

ومطالبات باإ�ضالحات مالية �ضاملة لو�ضع �لبنوك، 

وو�ضع لو�ئح مالية �ضارمة.

يف  فعلًيا  �لعامل  مي�ضي  باأن  �ضكوك  ثمة  لكن 

�ضبيل حتقيق ذلك حتى �لنهاية فهناك م�ضتفيدون 

من �لو�ضع �لقت�ضادي �ل�ضائد حالًيا وهوؤلء د�ئًما 

ما ي�ضعون �إىل مقاومة �لتغيري �أو �لتقليل من �ضاأنه 

طاملا �أنه �ضيت�ضبب يف تقلي�س م�ضاحلهم.

خطة اأوب�م�

حول  �ضاخنة  مناق�ضات  �ملنتدى  �ضهد  كما 

لل�ضغط  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  مريكي  �لأ �لرئي�س  خطة 

يف  �أم��ال  �لنقاط  من  �ملزيد  لك�ضب  �لبنوك  على 

�ضرعة �لتعايف، وعك�ضت �ملناق�ضات �لتي جرت يف 

جر�ء�ت �ملعلنة  �ملنتدى تخوف �مل�ضرفيني حيال �لإ

و�لر�مية �إىل فر�س �ضر�ئب على �مل�ضارف و�حلد 

يف  �ضيما  ل  �مل�ضاربة،  جم��ال  يف  ن�ضاطاتها  من 

فرن�ضا وبريطانيا و�لوليات �ملتحدة.

مريكي  وقال رئي�س م�ضرف جي بي مورغان �لأ

جيكوب فرينكل �نه �إن كانت �حلكومات ردت »ب�ضكل 

خالل  من  �لعقارية  �لقرو�س  �أزم��ة  على  �ضحيح« 

�مل�ضارف،  مل�ضاعدة  �ضخمة  �إنقاذ  خطط  متويل 

�ضالحية �حلالية تخفي »خطر  �إل �أن م�ضاريعها �لإ

تدخل م�ضرف من جانب �لدولة وحمائية«.

�لت�ضويات  بنك  مدير  كارو�نا  خاميي  وح��ذر 

�ل�ضو�بط،  ح��دود  فهم  »يجب  �أن��ه  م��ن  �ل��دول��ي��ة 

ر�جان  ر�غ��ور�م  وق��ال  �ل��دويل«.  �لتعاون  وتعزيز 

هو  »�خلطر  �إن  �ضيكاغو  جامعة  يف  �ملالية  �أ�ضتاذ 

وجه  �لأ على  �ل�ضو�بط  فر�س  م�ضاريع  تقت�ضر  �أن 

�لظاهرة ومتنع �لقطاع �ملايل من مو�كبة �لنتعا�س 

�لقت�ضادي«.

نورييل  �لق��ت�����ض��اد  ع��امل  دع��ا  �مل��ق��اب��ل،  ويف 

زمة �ملالية قبل وقوعها  روبيني �لذي كان تكهن بالأ

»�إن  وقال  ن�ضط.  ب�ضكل  �لتحرك  �إىل   ،2008 عام 

ما يقرتحه �أوباما يذهب يف �جتاه �ملنطق لكنه ل 

مي�ضي بعيًد� مبا فيه �لكفاية و»علينا �أن نف�ضل ما 

بني �مل�ضارف �لتجارية وم�ضارف �ل�ضتثمار«.

�مل��رك��زي  للبنك  �ل�����ض��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  و�أ����ض���ار 

�ضو�ق  �ملك�ضيكي غيريمو �أورتيز �إىل �أن م�ضارف �لأ

�لنا�ضئة مل تت�ضرر كما يف �لدول �ملتطورة، وذلك 

هذه  يف  �ملعتمدة  ت�ضدًد�  ك��رث  �لأ �ل�ضو�بط  بف�ضل 

كان  �مل�ضريف  �لقطاع  �ضبط  �إن  وق���ال  �ل���دول. 

»جمدًيا على ما يبدو«.

�ل�ضيني  �ملركزي  �لبنك  رئي�س  نائب  ون��دد 

ت�ضو مني بكون �لقطاع �ملايل كان يف ذروته يفوق 

ب� 16 �ضعفا حجم �إجمايل �لناجت �لد�خلي �لعاملي. 

زمة �أنه من �ملهم فر�س  وقال »�أعتقد بعد هذه �لأ

�ضو�بط �أكرث ت�ضدًد�«.

�لذين  �مل�ضرفيون  �ضاعف  جممل  وب�ضكل 

ح�ضرو� باأعد�د كبرية �إىل د�فو�س حتذير�تهم من 

�ضر�ف يف ت�ضديد �ل�ضو�بط �لذي �ضيقل�س، على  �لإ

ومينعهم  �أمامهم  �لتحرك  هام�س  �عتبارهم  حد 

من متويل �لقت�ضاد.

تقرير العوملة

تقرير  �ألقى  �لعوملة«  ب�»تقرير  و�ضف  وفيما 

 Ernst & Young أ�ضدرته موؤ�ض�ضة �إرن�ضت �آند يوجن�

 EIU بالتعاون مع وحدة �ل�ضتخبار�ت �لقت�ضادية

زمة  �لأ �لعوملة يف خالل  تباطوؤ  كيفية  �ل�ضوء على 

�لتقرير  ولفت  تالها،  �ل��ذي  و�لنكما�س  �ملالية 

�إىل �أنه يف حني ��ضتعاد �لقت�ضاد عافيته يف عام 

2010، �ضي�ضتاأنف منو �لعوملة جمدًد�، على �لرغم 

مر �ضيح�ضل على وترية �أبطاأ مما كانت  من �أن �لأ

عليه يف �لعقد �ملن�ضرم، وذلك بح�ضب ما يتوقعه 

�لتقرير.

ويف معر�س تعليقه على �لتقرير، قال جامي�س 

د�رة و�ملدير �لتنفيذي  �س. توريل، رئي�س جمل�س �لإ

مد  ملوؤ�ض�ضة �إرن�ضت �آند يوجن: »�إن �مليل �لطويل �لأ

ب�ضكٍل غري مفاجئ يف  توقف  �لز�ئدة  �لعوملة  نحو 

كانت  و�ل�ضركات  فالبلد�ن  �ملن�ضرمتني.  �ل�ضنتني 

فيه موجة  تع�ضف  كانت  �لذي  �لوقت  تقت�ضد يف 

�لذي  �ملوؤ�ضر  يقوم  ذل��ك،  �إىل  �إ�ضافة  �ل��رك��ود«. 

�عتمده �لتقرير بقيا�س �مل�ضتوى �لن�ضبي للم�ضاركة 

�أو  �لكلي  ثر  �لأ بقيا�س  يقوم  ل  فهو  للبلد.  �لعاملية 

�لن�ضبي �لذي يتمتع به �لبلد يف �لتجارة �لعاملية �أو 

يف �لقت�ضاد �لعاملي.

باأ�ضو�ق  تتمتع  �لتي  �لبلد�ن  �أن  ذلك  ويعني 

حملية كبرية كال�ضني، و�لهند، و�لوليات �ملتحدة 

تظهر نحو منت�ضف �جلدول. �أما �لبلد�ن �ل�ضغرية 

�لتي تعتمد بكرثة على �ل�ضادر�ت و�لتجارة �لعاملية 

�جل��دول.  �أعلى  يف  فتظهر  و�أيرلند�  ك�ضنغافورة 

كاإير�ن وفنزويال ففي  �نغالًقا  كرث  �لأ �لبلد�ن  �أما 

�أ�ضفل �جلدول.

�ملوجودة  ذ�تها  �لبلد�ن  من  عديًد�  �أن  كما 

يف  موجودة  تز�ل  ل  �لت�ضعينيات  يف  �ملوؤ�ضر  �أعلى 

�ملرتبة نف�ضها. ويكمن �لتغري �مللحوظ �لذي ح�ضل 

يف �لبلد�ن �لنا�ضئة يف �لن�ضف �ل�ضفلي للموؤ�ضر.

عمال  و�ضرح جون فري�رو �ملدير �لتنفيذي لالأ

»على  ق��ائ��اًل:  م���ر  �لأ ي��وجن،  �آن��د  �إرن�ضت  ملوؤ�ض�ضة 

�لرغم من �أن �ملوؤ�ضر يت�ضاءل عما �إذ� كانت درجة 

عوملة �لبلد ترتبط بالنمو �لقت�ضادي �لالحق لهذ� 

�لبلد، �إل �أنه يظهر بو�ضوح �لقت�ضاد�ت �لنا�ضئة 

�إىل  �إ�ضافة  �أكرث عوملة.  ت�ضبح  �لتي  كلها  �لبارزة 

و1995   2010 ع��ام��ي  ب��ني  �لتناق�س  يعد  ذل���ك، 

ككوريا  �ضغر  �لأ �لبلد�ن  بع�س  �إىل  بالن�ضبة  �أكرب 

مثل  �ل�ضرقية  �أوروب��ا  من  �لبلد�ن  وتلك  �جلنوبية 

رومانيا. فكل من هذين �لبلدين �ضهد تقدًما بارًز� 

وكبرًي� يف �ل�ضنو�ت �ل�15 �ملن�ضرمة«.

منتدى دافوس
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قطاع االتصاالت

ثقل إضافي 
لمتانة االقتصاد 

السعودي
االقت�ص�دية  القط�ع�ت  اأب��رز  ك�أحد  ال�صعودي  االت�ص�الت  قط�ع  يربز 

االقت�ص�دي  االنفت�ح  �صي��صة  بعد  خ��صة  اململكة،  يف  ومن��ًوا  حركة 

واالن�صم�م ملنظمة التج�رة الع�ملية wTO، وحترير القط�ع ب�صكل ك�مل 

لالت�ص�الت  �صرك�ت  و3  حممولة  ات�ص�الت  ل�صركتي  تراخي�ض  منح  مع 

دخول  على  انعك�ض  مب�  وخ��ربت��ه،  القط�ع  ق��وة  ع��زز  م�  وه��و  الث�بتة، 

كبري  ب�صكل  اأثر  وب�لت�يل  الدولية  �صواق  االأ يف  ع�ملي  كالعب  ال�صعودية 

على االقت�ص�د املحلي و�صورة اململكة ككل  يف املنظور الع�ملي، يف ظل تن�مي 

للم�صتثمر  م�ص�لح  من  حققته  وم�  االت�ص�الت  �صرك�ت  بني  املن�ف�صة  دور 

ال�صعودي  ال�صوق  منح  م�  وهو  �صعدة،  االأ جميع  على  والعمالء  والقط�ع 

مركز ثقل بني اأ�صواق املنطقة من حيث النمو اإىل ج�نب عالقته، ودعمه 

خرى،  االأ القط�ع�ت  من  وغريه�  املعلوم�ت  كتقنية  خ��رى  االأ للقط�ع�ت 

� مرتكًزا على قوته املحلية..  وفتح اأم�مه اآف�ق اال�صتثم�ر اخل�رجي اأي�صً

على  فعلًي�  القط�ع  ق��درة  حول  ع�لقة  �صئلة  االأ بع�ض  تبقى  ذلك  ومع 

الكربى  التحدي�ت  اأم�م  القط�ع  هذا  ومت�نة  وقوة  اخل�رجية،  املن�ف�صة 

داخلًي� وخ�رجًي�.

�لريا�س - خالد الزومان
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ح�ضب خرب�ء فاإن وجود �أكرث من مزود للخدمة 

يف �أي �ضوق يعني مناف�ضة فعلية، ولكل �ضوق طبيعته 

�لت�ضالت  قطاع  �أن  �مل��الح��ظ  وم��ن  �لتناف�ضية، 

بلغت  �حلايل  للعام  ن�ضفية  �أرباًحا  حقق  �ل�ضعودي 

وذلك  دولر(،  مليار   1.7( ري��ال  مليار   6.6 نحو 

و�حت��اد  �ل�ضعودية  �لت�ضالت  �ضركتي  خ��الل  من 

خ�ضائر  »زي��ن«  �ضجلت  حني  يف  موبايلي،  �ت�ضالت 

مليون   433 نحو  بلغت  نف�ضها  �لفرتة  �ضافية خالل 

�إعالن  من  عذيب  �حت��اد  �ضركة  و��ضتثنيت  دولر، 

ولية من �لت�ضغيل. نتائج كونها يف مر�حلها �لأ

نفاق على »�خلطة �لوطنية  ويتوقع �أن ينعك�س �لإ

لالت�ضالت وتقنية �ملعلومات« و�ملحدد �ضمن �مليز�نية 

�إيجابي على  ب�ضكل  ب�3 مليار�ت ريال  للدولة  �لعامة 

�لعديد  تتطلع  كما  �لقطاع،  ل�ضركات  �ملالية  �لنتائج 

من �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة يف قطاع �لت�ضالت �إىل 

يف  �ضو�ء  ن��ف��اق  �لإ ه��ذ�  من  ح�ضة  على  �ل�ضتحو�ذ 

توفري  �أو  لكرتونية،  �لإ �حلكومة  تطبيق  م�ضروعات 

�لبنى �لتحتية للمناطق غري �ملخدومة. 

قراءة ع�مة لو�صع القط�ع 

يقول وليد �أ�ضامة خليل )م�ضت�ضار ومتخ�ض�س 

�ل�ضعودي  �لق��ت�����ض��اد  �إن  �لت�����ض��الت(  ���ض��وق  يف 

�لنظام  مع  �لن�ضجام  يف  تذكر  �ضعوبة  يو�جه  لن 

�لقت�ضاد  �إن  �إذ  �لن�ضمام،  يفر�ضه  �لذي  �جلديد 

�ل�ضعودي يتحرك وفًقا لقوى �ل�ضوق �لعاملي، كما ل 

تتعار�س �أنظمته مع قو�عد و�تفاقات �ملنظمة، ولكن 

يوجد هناك بع�س �لنقاط �لتي ت�ضاعد على �تخاذ 

�ل�ضتثمارية  �لبيئة  لتح�ضني  كبرية  فعلية  �إج��ر�ء�ت 

�ل�ضتثمارية  دو�ت  �لأ وتطوير  ���ض��و�ق  �لأ ه��ذه  يف 

�مل�ضتخدمة و�ملتاحة حالًيا منها �أهمية زيادة درجة 

�ضو�ق �أمام �ملحافظ �ل�ضتثمارية  �لنفتاح يف هذه �لأ

�ل�ضوقية  �لقيمة  رفع  على  �لعمل  و�أهمية  جنبية،  �لأ

لرفع  �حلديثة  �لتكنولوجيا  وتبني  ���ض��و�ق  �لأ لهذه 

����ض���و�ق، و�أه��م��ي��ة رف��ع ح�ضة  ك��ف��اءة عمل ه��ذه �لأ

�ل�ضعودية  �لتجارية  �لبنوك  يف  جانب  �لأ �ل�ضركاء 

�ضركات  بتاأ�ضي�س  لهم  �ل�ضماح  مع  �ملئة  يف   80 �إىل 

تاأمني تعاونية، وت�ضجيع �لبنوك �لتجارية �لعاملة يف 

�ململكة على حتديث ��ضرت�تيجياتها وهياكلها وحثها 

�لنفتاح  حتدي  ملو�جهة  بينها  فيما  �لندماج  على 

جنبية. و�ملناف�ضة مع �لبنوك �لأ

�لقت�ضادي  �مل�ضتوى  على  �أن��ه  خليل  و�أ���ض��اف 

�ضو�ق  �ضي�ضاعد دخول قطاع �لت�ضالت �ل�ضعودي �لأ

يف  �ل�ضعودي  �لقت�ضاد  �ندماج  زي��ادة  يف  �لدولية 

�لد�خلية  �ل�ضتثمار�ت  وزي��ادة  �لعاملي،  �لقت�ضاد 

للمو�طنني  �أك��رب  عمل  فر�س  و�إيجاد  و�خلارجية، 

و�خل��دم��ات  �ملنتجات  ق���درة  وزي����ادة  �ل�ضعوديني 

�ضو�ق �لعاملية، م�ضرًي�  �ل�ضعودية على �لو�ضول �إىل �لأ

�إىل �أن  �ململكة قامت بفتح �ضوق �لت�ضالت �ملحلية 

�أمام �ملناف�ضة، بغية خلق روح مناف�ضة �أقوى يف هذ� 

و�خل��دم��ات  �ملنتجات  بنوعية  و�لرت��ق��اء  �لقطاع، 

�ملقدمة للعمالء، وتنوع �خليار�ت �ملعرو�ضة و�ضمان 

��ضتمر�رية  تاأكيد  على  �لدولة  وحتر�س  تو�فرها. 

�ملالئم  �لت�ضريعي  ط���ار  �لإ �إي��ج��اد  ع��رب  �ملناف�ضة 

�لقطاع،  هذ�  يف  �لعاملة  �ملوؤ�ض�ضات  حقوق  حلماية 

وحماية حقوق �مل�ضرتكني يف خدمات �لت�ضالت.

و�أفاد باأن �مل�ضتوى �لذي تظهر به �ملناف�ضة بني 

�ل�ضركات �حلالية ل يحقق �لفائدة �ملرجوة للعمالء، 

�إىل  ذلك  ويرجع  �ل�ضعودية،  �ل�ضوق  ت�ضهدها  و�لتي 

�أن وجود مزود �آخر يف �ل�ضوق ل يز�ل حديث �لعهد، 

لذ� من �ملنتظر �أن يتطور �لو�ضع �لقائم حالًيا ب�ضكل 

ق��ل  �لأ على  م  ع����ام2010  خ��الل  لن�ضهد  ت��دري��ج��ي؛ 

مناف�ضة حقيقية ت�ضب يف م�ضلحة �لعميل، م�ضدًد� 

على �أن مبد�أ �ملناف�ضة يتحقق يف حال وجود خدمات 

متيز كل مزود على حدة، ولي�س �لتعاقب و�لت�ضابه يف 

مر �لذي جنده حالًيا يف  نوعية �لعرو�س �ملقدمة، �لأ

ما تقدمه �أغلب �ل�ضركات، كما �أن �قت�ضار ما ي�ضميه 

�لبع�س باملناف�ضة على جمال �لهاتف �جلو�ل وحده 

متكاملة،  خدمة  م��زودي  بني  �لتناف�س  فكرة  يلغي 

�لعري�ضة  �حلزمة  �ضبكات  وم��د  ��ضتخد�م  �إن  �إذ 

�ضركات  �أغلبية  عليه  تعتمد  و�ل��ذي  ن��رتن��ت،  �لإ من 

حم��دوًد�  ي��ز�ل  ل  �أعمالها  حجم  يف  �لتكنولوجيا 

من  لذ�  �ملزودين،  �أحد  قبل  من  و�ضبه حمتكر  جًد� 

يحدث  ما  على  �ملناف�ضة  م�ضمى  نطلق  �أن  �ل�ضعب 

حالًيا، و�لذي من �ملفرت�س �أن يفيد �لعميل يف �ملقام 

تناف�س،  �لدخول يف  �أولية نحو  �أنه خطوة  �إل  ول،  �لأ

�لوجود يف  على  قادرة  �ل�ضركات  �أن جميع  يعني  �إذ 

�ل�ضوق، وحتقيق متطلبات �لعمالء ب�ضكل تدريجي.

و�أو�ضح وليد خليل �أن طبيعة �لتناف�س �لذي تقوم 

الجهني: الجودة 
مقياس حقيقي 
لخدمات القطاع 
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به هذه �ل�ضركات حالًيا يرتكز على عاملني، �أولهما 

جودة �ملنتج �لذي تقدمه بع�س �ل�ضركات من حيث 

توفرها،  �لتي  �لتغطية  وقاعدة  �لعمالء،  خدمات 

�ضعار، وبع�س �ل�ضركات ترتكز  و�لعامل �لثاين هو �لأ

ن�ضب  �لأ ن��ه  لأ ول،  �لأ �ملقام  يف  �جل��ودة  عامل  على 

�ضا�س على وجود  لل�ضوق �ل�ضعودي �لذي يركز يف �لأ

و�ضرعة عالية  و�لثابت  للهاتف �جلو�ل  قوية  تغطية 

نرتنت. لالإ

زيادة  �لت�ضالت  قطاع  يف  �ملتخ�ض�س  وتوقع 

�ملئة  يف   40 �إىل  لت�ضل  ن��رتن��ت  �لإ خدمات  �نت�ضار 

عدد  يف  �لنمو  ه��ذ�  وي��اأت��ي   2011 ع��ام  نهاية  م��ع 

�مل�ضرتكني ون�ضبة �لنت�ضار كنتيجة طبيعية للمناف�ضة 

�لتي ي�ضهدها قطاع �لت�ضالت يف �ململكة من خالل 

مناف�ضة  و�أ�ضعار  لعرو�س  �لعاملة  �ل�ضركات  طرح 

من جهة و�خلدمات ذ�ت �لعالقة من جهة �أخرى، 

مر �لذي يعود بالنفع على �لعميل �ل�ضعودي وعلى  �لأ

تبنت  �ململكة  �أن  �إىل  م�ضرًي�  ع��ام،  ب�ضكل  �لقطاع 

تنمية  �لقت�ضادية عرب  �لعجلة  تعزيز  �ضيا�ضتها  يف 

وتكنولوجيا  �لت�ضالت  لقطاعي  �ضا�ضية  �لأ �لبنية 

�ملعلومات، و�إدخال �لتطبيقات و�ل�ضبكات �ملتطورة، 

نطاقها،  وتو�ضيع  �ضا�ضية  �لأ �لبنى  تطوير  وت�ضجيع 

بني  �حلديثة  �ل��دم��ج  تقنيات  م��ن  �ل�ضتفادة  ع��رب 

تكنولوجيا �ملعلومات و�لإعالم و�لت�ضالت، معترًب� 

�لت�ضالت  �أ�ضو�ق  �أك��رث  بني  من  �ل�ضعودي  �ل�ضوق 

�لنمو  ن�ضبة  بلغت  حيث  �لعربي  �لعامل  يف  تناف�ضية 

34  يف  م   2009 ع��ام  خ��الل  �لت�ضالت  قطاع  يف 

�ل�ضوق  ه��ذ�  �أخ��ذ  وق��د  م   2008 بعام  مقارنة  �ملئة 

�ضورة �لتكامل يف �خلدمات، من حيث تقدمي عرو�س 

نرتنت من  وحزم تدمج خدمات �لهاتف �لثابت و�لإ

نرتنت،و�لثابت و�جلو�ل  جهة، و�لهاتف �جلو�ل و�لإ

من جهة �أخرى.

قطاع  دعم  �ل�ضعودي  �ل�ضوق  ��ضتطاعة  و�أك��د 

تقنية �ملعلومات بو�ضع خطة تنفيذية خا�ضة باإطار 

و�لت�ضالت،  �ملعلومات  تقنية  يف  �ملعلمني  كفاءة 

على  �للغات  متعدد  �ملحتوى  توفر  لزيادة  و�لعمل 

يف  �لعربي  �ملحتوى  ل��زي��ادة  و�ل��ت��ع��اون  ن��رتن��ت،  �لإ

و�لفنون  و�لتاريخ  دب  و�لأ و�لتقنية  �لعلوم  جم��ال 

خرى لرفع �أد�ء حمركات �لبحث  وحقول �ملعرفة �لأ

وكذلك  �لبحث،  حمركات  با�ضتخد�م  و�لت�ضويق 

�جلامعات  يف  للتكنولوجيا  �لتحتية  �لبنية  توفري 

نرتنت.  ك�ضبكة �حلا�ضوب و�لإ

بكفاءة  �إجنازها  مت  �لتي  �لهامة  م��ور  �لأ ومن 

�إن�ضاء �ضبكة حا�ضوب حملية يف كل منطقة تعليمية 

بالتنفيذ  ومروًر�  بالتخطيط  بدًء�  در��ضي  مركز  �أو 

�ل�ضبكة  ه��ذه  ورب���ط  �لفني  ���ض��ر�ف  ب��الإ و�ن��ت��ه��اًء 

طاقم  وت��وف��ري  ن���رت�ن���ت(،  )�لإ �مل��رك��زي��ة  بال�ضبكة 

�لتعليمية  �ملناطق  كافة  يف  �مل�ضتوى  ع��ايل  �ضيانة 

�أجهزة  ل�ضيانة  �جلامعة  يف  �لدر��ضية  و�مل��ر�ك��ز 

مع  �لتعاقد  من  بدًل  �ل�ضبكة  وخادمات  �حلا�ضوب 

�لبيئة  وتوفري  �لتكاليف،  مرتفعة  خارجية  �ضركات 

كادمييني و�لطلبة لال�ضتفادة  �ملالئمة للم�ضرفني �لأ

�خل��دم��ات  وت��ق��دمي  ل��ك��رتوين  �لإ �لتعليم  بيئة  م��ن 

نرتنت  �لإ كخدمة  �جلامعة  ملوظفي  �لتكنولوجية 

بال�ضبكة،  �مل�ضتخدمني  ورب��ط  لكرتوين  �لإ و�لربيد 

جهزة  �لأ جمال  يف  �لفني  �لدعم  توفري  جانب  �إىل 

و�ل�ضبكات  �لت�ضغيل  و�أنظمة  وملحقاتها  �حلا�ضوبية 

�لطارئة  �مل�ضاكل  وح��ل  �جلامعة  وموظفي  لفنيي 

خلدمة  �ل�ضرعة  عالية  خ��ط��وط  وت��اأم��ني  ل��دي��ه��م، 

�لرئي�ضة  �لتحكم  تطبيقات �جلامعة وربطها بغرفة 

و�ضمان  �لت�ضغيل،  نظم  �إ�ضد�ر�ت  باأحدث  م��زودة 

و�ل�ضبكات  �ملركزية  ج��ه��زة  �لأ ت�ضغيل  ��ضتمر�رية 

طبيعي  ب�ضكل  عاملة  نظمة  �لأ بقاء  على  و�حلفاظ 

جهزة يف فروع �جلامعة، و��ضتخد�م  مع خمتلف �لأ

حملية  �ضبكات  مع  �جلامعة  �ضبكة  لربط  نرتنت  �لإ

وعاملية بهدف خدمة �لبحث و�لتطوير. 

�صراك�ت ع�ملية

م��ن ج��ان��ب��ه ي��ق��ول ت��رك��ي �ل��ط��ع��ي��م��ي )م��دي��ر 

�لت�ضويق يف �ضركة بر�فو( �إن دخول �ململكة كالعب 

�ملكانة  فر�ضتها  �ضرورة  �لدولية  �ضو�ق  �لأ يف  عاملي 

وعاملًيا،  �إقليمًيا  �ململكة  ت�ضغلها  �لتي  �لقت�ضادية 

كما  عاملًيا،  للنفط  م�ضدر  �أك��رب  كونها  مع  خا�ضة 

�ململكة  يف  و�لقت�ضادي  �ملايل  �لو�ضع  ��ضتقر�ر  �أن 

يف ظل �أزمة مالية يعاين منها �لعامل باأكمله �ضاعد 

على تر�ضيخ مكانة �ململكة �قت�ضادًيا، و�أكد �أهميتها 

�ضو�ق �لعاملية، وهذه �ملكانة تعزز  كالعب دويل يف �لأ

ما  وهو  �قت�ضادًيا،  ر�ئ��دة  بو�ضفها  �ململكة  �ضورة 

�ن�ضمام �ململكة لع�ضوية جمموعة  ظهر بو�ضوح يف 

��ضرت�تيجيات  �ضناع  �أح��د  و�عتبارها  �لع�ضرين 

�ضالح و�لتغيري يف �ملوؤ�ض�ضات �ملالية �لعاملية. �لإ

و�ل�ضركات  �ملوؤ�ض�ضات  �ملكانة  هذه  توؤهل  كما 

ولدينا  �لعاملية،  ���ض��و�ق  �لأ يف  للمناف�ضة  �ل�ضعودية 

�أم��ث��ل��ة ع��دي��دة ع��ل��ى دخ���ول م��وؤ���ض�����ض��ات و���ض��رك��ات 

و�لقطاعات،  �ل�ضناعات  خمتلف  م��ن  �ضعودية، 

���ض��و�ق  �لأ يف  ج��ن��ب��ي��ة  �لأ لل�ضركات  ق��وي  كمناف�س 

�إليه  ���ض��ارة  �أري��د �لإ خ��ر �ل��ذي  م��ر �لآ �خلارجية، �لأ

فر�ضة  يعطي  دويل  كالعب  �ململكة  ب��روز  �أن  ه��و 

لالحتكاك  �ل�ضعودية  و�ملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  ذهبية 

بها  يتمتع  �لتي  و�مل��ع��ارف  �خل��رب�ت  مع  و�لتفاعل 

�ضو�ق �خلارجية، وهذ� �أمر �ضروري  �لالعبون يف �لأ

�ملنظومة  وتطوير  �لتناف�ضية،  قدرتنا  على  للحفاظ 

باخلرب�ت  ورفدها  لدينا،  و�ل�ضناعية  �لقت�ضادية 

و�ملعايري �لعاملية �لتي ت�ضمن تقدمنا ومنونا ب�ضفة 

م�ضتمرة، يف »بر�فو«، وكمثال على هذ� �ل�ضكل من 

�لتفاعل وتبادل �خلرب�ت، تعد �ضركة »موتورول« �أحد 

بها؛  نقوم  �لتي  �ملهمة  يف  �ل�ضرت�تيجيني  �ضركائنا 

�ضبكة  عليها  تعتمد  �لتي   iDEN تقنية  مطورة  فهي 

»بر�فو« يف توفري خدماتها، ول�ضك �أن �ضر�كتنا مع 

يجابية  لعب تقني عاملي بهذ� �حلجم له نتائجه �لإ

يف نوعية �خلدمات �لتي نقدمها لعمالئنا.

و�أو�ضح �أن حترير قطاع �لت�ضالت يف �ململكة 

مقدمي  بني  �ملناف�ضة  ظهور  نتائجه  �أب��رز  من  كان 

�ملناف�ضة  على  �لقدرة  جعل  �لذي  مر  �لأ �خلدمات، 

�أحد �لعتبار�ت �ل�ضرت�تيجية لنمو �ل�ضركات وزيادة 

تدل  �ضحية  ظاهرة  و�ملناف�ضة  �ل�ضوقية.  �حل�ضة 

على وجود حركة �قت�ضادية  �إيجابية يف �أي جمتمع، 

و�لت�ضريعات  باللو�ئح  حممية   تكون  �أن  �ضرط  لكن 

وحتمي  �لحتكار،  ممار�ضات  متنع  �لتي  �لتنظيمية 

يف  نه  لأ �ملناف�ضة،  هذه  ظل  يف  �لعميل  �أو  �مل�ضتهلك 

عنها  �ضينتج  �لتنظيمية  و�لت�ضريعات  �للو�ئح  غياب 

�ضعار، وعدم �لهتمام  مناف�ضة �ضلبية مثل حرب �لأ

فاإن  �أخ��رى  ناحية  من  �ملقدمة،  �خلدمات  بجودة 

هو  �ل�ضحي  �جلو  يف  �ملناف�ضة  من  ول  �لأ �مل�ضتفيد 

مر جعل �مل�ضتهلك �أو �مل�ضتخدم  �مل�ضتهلك، وهذ� �لأ

�ملقدمة  �جل���ودة  معايري  يف  وت�����ض��دًد�  تطلًبا  �أك��رث 

�ملعادلة  ه��ذه  �خل��دم��ات.  مقدمي  خمتلف  م��ن  ل��ه 

جودة  برفع  �للتز�م  على  �خلدمات  م��زودي  جترب 

خدماتهم ومنتجاتهم ب�ضفة م�ضتمرة، و�إل �ضعفت 

قدرتهم على �ملناف�ضة. 

�ضوق  يف  تقدم  ول  من��و  ول  تطور  ل  �أن��ه  و�أك���د 

�خلدمات �إل يف ظل مناف�ضة �ضحية وم�ضتهلك و�ع يف 

»بر�فو«، ومع كوننا �ملزود �لوحيد �ملتخ�ض�س حللول 

عمال  وخدمات �لت�ضالت �لال�ضلكية لقطاعات �لأ

و�لقطاع �حلكومي، بد�أنا نالحظ ظهور مناف�ضني لنا 

يف �ل�ضوق �لتي ن�ضتهدفها، لي�س يف نوعية �خلدمات 

�حلقيقية  �لقيمة  يف  ولكن  نقدمها،  �لتي  و�حللول 

خليل: دخول القطاع 
لألسواق الدولية يزيد 

اندماج اقتصادنا بالعالمي
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يف  »�لكفاءة  قيمة  وهي  �أل  لعمالئنا،  نوفرها  �لتي 

�أن  نالحظ  بد�أنا  �لقت�ضادية«،  و�لفعالية  �لعمل 

بع�س مزودي خدمات �لت�ضالت ي�ضعون �إىل زيادة 

من  �نطالًقا  �ل�ضركات  قطاع  يف  �ل�ضوقية  ح�ضتهم 

�أكرث ت�ضدًد� يف �لتز�منا  هذه �لقيمة وهو ما جعلنا 

�لوفاء باحتياجات عمالئنا وتلبية تطلعاتهم،  جتاه 

بعمالئنا،  �لحتفاظ  من  �لذي ميكننا  �لنحو  وعلى 

ناحية  م��ن  �ل�ضوقية  ح�ضتنا  وزي���ادة  ناحية،  م��ن 

�ل�ضبكة  تغطية  زي��ادة  مت  �ملثال  �ضبيل  فعلى  �أخ��رى 

ومت زي����ادة م��ع��اي��ري ج����ودة �خل���دم���ات م��ن خ��الل 

 »SLA« باتفاقيات م�ضتوى �خلدمة ي�ضمى  توفري ما 

وذلك ل�ضمان تقدمي خدمات تلبي �حتياجات كبار 

خدمات  من  جزء  تخ�ضي�س  �إىل  �إ�ضافة  �لعمالء، 

�ل�ضركة لتكون موجهة �إىل �ضر�ئح حمددة يف �ل�ضوق 

ح�ضب مو��ضفات ومقايي�س عاملية يندر توفرها مع 

�أي م�ضغل �آخر.

�أكرب  �ل�ضعودية  �ل�ضوق  �أن  �لطعيمي  و�عترب 

لل�ضركات  وج��ذًب��ا  وحجًما  من���ًو�  �ملنطقة  �أ���ض��و�ق 

هذ�  �أن  �ضك  ول  �لقطاعات،  جنبية من خمتلف  �لأ

�ملركز مل يتحقق ب�ضهولة، بل تو�ضل �إليه �ل�ضوق بتوفر 

هذ�  ت�ضجع  و�ضيا�ضات  م�ضتقرة،  �قت�ضادية  بنية 

�إقليمًيا،  �ل�ضعودي  �ل�ضوق  مكانة  لدعم  �ل�ضتقر�ر 

�ل�ضعودية  �لقطاعات  خمتلف  قدر�ت  تعزيز  كذلك 

للتقلبات  �لتعر�س  دون  منتظمة  بوترية  �لنمو  على 

�ملفاجئة، فيما يتعلق بقطاع تقنية �ملعلومات فهناك 

حلجم  �حلقيقي  �ل��رق��م  ح��ول  خمتلفة  ت��ق��دي��ر�ت 

�ل�ضوق �إل �أن �أغلبها يوؤكد �أن منوها لن يقل عن 20 

�لقطاع  حترير  �ضيا�ضات  ��ضتمر�ر  نتيجة  �ملئة  يف 

يقدر  �مل��ث��ال:  �ضبيل  وعلى  �ملناف�ضة،  �أب���و�ب  وفتح 

نهاية  حتى  �ل�ضعودية  يف  �لت�ضالت  �ضوق  حجم 

دولر(، ولكن ب�ضكل و�قعي توؤكد �ل�ضو�هد �أن �ل�ضوق عام 2010 �إىل �أكرث من 120 مليار ريال )32 مليار 

�ل�ضعودي و�عد و�آخذ يف �لنمو ب�ضورة قوية يف �ضتى 

�ملجالت.

 تدعيم قوة القط�ع

من جانبه يقول  �ملهند�س ريا�س عو�د �جلهني 

�ضركة  يف  و�مل��ب��ي��ع��ات  للت�ضويق  �ل��رئ��ي�����س  )ن��ائ��ب 

�لتقنيات  بف�ضل  �ململكة  �إن  �ملتكاملة(  �لت�ضالت 

لقطاع  �لتحرير  وبف�ضل  متتلكها  �لتي  �ملتقدمة 

من  عاملًيا  مكانتها  حجز  ��ضتطاعت  �لت�ضالت 

خالل �ل�ضتحوذ�ت �لتي قامت بها بع�س �ل�ضركات 

�لعديد من  �إىل جانب تو�فر  �ل�ضعودية يف �خلارج، 

�خلدمات �ملتطورة و�لفريدة ح�ضب �ملعايري �لعاملية 

مبا يجعلها يف �ملقدمة د�ئًما.

�حلقيقي  �ملقيا�س  تعترب  �إن �جلودة   وت��اب��ع: 

�إن  حيث  �ل�ضعودي،  �لت�ضالت  قطاع  خدمات  يف 

هي  �ململكة  يف  �لقطاع  �ضركات  لدى  �ل�ضرت�تيجية 

ت�ضاعدهم  للعمالء  وفريدة  جديدة  جتربة  تقدمي 

�ضعدة، على �لرغم من �رتفاع تكلفة  على جميع �لأ

من  وغريها  ماك�س  �ل��و�ي  ل�ضبكة  �لتحتية  �لبنية 

�ضعار  �لأ �أن ترت�جع  �أنه ل بد من  �ل�ضبكات، موؤكًد� 

مع دخول مزودين جدد للخدمة وفق �ضو�بط هيئة 

هو  لي�س  �ل�ضعر  لكن  �ملعلومات،  وتقنية  �لت�ضالت 

�ضا�س  يف تقييم �مل�ضتهلك �لذي �أ�ضبح �أكرث ذكاء  �لأ

�ضيح�ضل  �لتي  للمميز�ت  وفًقا  خيار�ته  حتديد  يف 

عليها من قبل.

�مل�ضتخدمة  �لتقنيات  �أب���رز  م��ن  �أن  و�أو���ض��ح 

تغطية  �إذ يرت�وح مدى  »و�ي ماك�س«  و�حلديثة هي 

حميط  يف  كيلومرت�ت  وخ�م�ضة  ثالثة  بني  �ضبكتها 

د�ئرة �لربج �لو�حد وح�ضب �ملوقع، بينما ل تتعدى 

�أن  كما  مرت،  �ملئة  ح��دود  ف��اي«  »و�ي  �ضبكة  تغطي�ة 

تقنية »و�ي ماك�س« ت�ضتخدم نظم حماية �أكرث تطوًر� 

وقدر�ت ترميز معززة. �أما تقنيات » و�ي فاي « فقد 

منية باإ�ضافات حديثة مثل  مت تعزيز خ�ضائ�ضها �لأ

ُت�ضتخَدم حالًيا،  �لتي   2-wPA wPA وتقنية  تقنية 

الطعيمي: القدرة على 
المنافسة اعتبار استراتيجي 

لنمو الشركات
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لتقنية  �لخت�ضار  وه��ي   GBRS���ل��ل وبالن�ضبة 

تقنية  وهي  للر�ديو،  �لعامة  باحلزم  �لرت��ضل 

�ضبكات  عرب  �لبيانات  لنقل  موجهة  ل�ضلكية 

�ملتو�فقة  �جلو�ل  �أجهزة  وبا�ضتخد�م   ،GSM
مع هذه �لتقني�ة، ويتم نقل �ملعلومات يف �ضكل 

�ضبكات  عرب  �لبيانات  لنقل  معلوماتيه  حزم 

�جلو�ل.

و�أ�ضار �إىل �أنه ميكن �لقول بكل و�ضوح �إن 

تقنيتي wiMAX  وwi-Fi مكملتان لبع�ضهما 

ميكن  ل  �أم�د  �إىل  كذلك  و�ضتبقيان  �لبع�س، 

 Hot �ل�ضاخنة    و�لنقاط  بنهايته،  �لتكهن 

تقنية  م��ع  فاي«  »و�ي  تقنية  ت�ضتخدم   Spots
�لنف��اذ  نقاط  ي��ربط  كج�ضر  ماك�س«  »و�ي 

ف�ي تقنية »و�ي فاي« مع بع�ضها �لبع�س، ويف 

�لنفاذ  من  كاًل  ماك�س«  »و�ي  تدعم  �لو�قع، 

حتقق  �لتي  �ملنتجات  لكن  و�ملتنقل،  �لثابت 

عام  بعد  �إل  طرحها  يتم  ل��ن  �لتكامل  ه��ذ� 

�ضت�ضبح  �لتقنية  هذه  �أن  يبدو  لكن  تقريًبا، 

م�ضتقباًل تقنية متنقلة ب�ضكل رئي�ضي، ويوجد 

عليها  ُيطَلق  �لتي  �حلالية  �لن�ضخة  يف  حتى 

تقنية » و�ي ماك�س« �لثابتة خ�ضائ�س متنقلة 

�ملوجات  مبنتجات  تتعلق  �لتي  تلك  �أدن��اه��ا 

�ضة.   �ملرخَّ

و�أ�ضاف �أنه يجب علينا �أن نعي د�ئًما �أن 

�ضا�س معيار عاملي  تقنية »و�ي ماك�س« هي يف �لأ

�لعري�س،  �لنطاق  ذ�ت  �لال�ضلكية  لل�ضبكات 

نرتنت  لذ� فمو�ضوع �إحاللها مكان خدمات �لإ

�إقليم  م��ن  يختلف  �لكابل  �أو   DSL �لرقمي 

لديها  لي�س  �لنامية  �ل��دول  من  فكثري  خ��ر،  لآ

نرتنت  �لبنية �لتحتية �لالزمة لدعم تقنيات �لإ

�لرقمي DSL �أو �لكابل، ويف �لو�قع، ت�ضتخدم 

و��ضع  وب�ضكٍل  �ضلًفا  �ل���دول  ه��ذه  م��ن  كثري 

عري�س،  نطاق  ذ�ت  لة  م�ضجَّ ل�ضلكية  تقنيات 

نرتنت �لرقمي DSL اأو  كما �أن زو�ل تقنيات �لإ

�لكابل من بع�س �لدول �لتي تعتمد حالًيا على 

يعتمد  وعادًة  متوقع،  غري  �أمر  �لتقنيات  هذه 

�لبنية  على  �لرخي�ضة  �حللول  و�نت�ضار  توفر 

�أ�ضو�قها  حالة  تفاعالت  مع   للدولة  �لتحتية 

عمال فيها. ومتيل دول نامية كثرية  وو�ضع �لأ

وتركيب  بن�ضر  وذل��ك  �لتكاليف  تر�ضيد  �إىل 

يف  و�لكابل   DSL �لرقمي  ن��رتن��ت  �لإ تقنيات 

»و�ي  تقني��ة  ن�ضر  يت��م  بينما  �مل�دن،  كربيات 

تلك  �أو  �لكبرية  �مل��دن  نط��اق  خ��ارج  ماك�س« 

�ملناطق �لتي مل ت�ضلها خطوط �خلدمة حتى 

لها  �لو�ضول  �ضعوبات  �أو  بعدها  ب�ضبب  ن  �لآ

�أي  �إىل  �ملعطيات  و�ضول  �ضت�ضهل  وبالتاأكيد 

مكان يف �لعامل.

منار

محمد اليامي
كاتب �قت�ضادي

التنافس الشاب

و�أنا  مر  �لأ يل  بد�  هكذ�  �أو  �لريا�س،  �ضماء  يف  تلمع  �جلديدة  فكار  و�لأ �ل�ضابة  �لدماء 

�أرى منتدى �لتناف�ضية �لدويل يكرب ويتفرع لي�ضم جمموعة من �ملبادر�ت �لتي تخدم قطاع 

عمال �لنا�ضئة ب�ضكل خا�س، و�لتي �أ�ضماها �لقائمون على �ملنتدى  عمال �إجماًل، وقطاع �لأ �لأ

»مبادر�ت م�ضيئة«.

من��ًو�،  ���ض��رع  �لأ �ل�ضعودية  �ل�ضركات  وجائزة  للتناف�ضية،  خالد  �مللك  جائزة  بني  وم��ا 

كرث تناف�ضية، وتكرمي �أكرب 100 �ضركة م�ضتثمرة يف �ململكة، ما بني  و�لروؤ�ضاء �لتنفيذيني �لأ

كل ذلك تلمح تناف�ًضا �ضريًفا ترعاه �حلكومة ممثلة يف هيئة �ل�ضتثمار، وتدعمه �مل�ضارف 

ثقافة  �إر�ضاء  يف  بع�ضها  �ضاهم  ذلك  قبل  ومن  عمال،  �لأ من  كثري  ن�ضوء  يف  �ضاهمت  �لتي 

�إىل  بع�ضهم  �لذين حتول  من�ضوبيها وعمالئها  كثري من  لدى  و�لتنفيذ  و�لتخطيط  �لطموح 

مالك ومديرين مل�ضاريع منت وتنمو ب�ضكل �ضريع �أهلها لتكون �ضمن قو�ئم �لهيئة.

عمال،  �لأ لبيئة  مفيًد�  �ملتحدثة  �لدولية  �لعقول  ح�ضور  وك��ان  ممتعة،  منا�ضبة  كانت 

حمفًز� لبيئة �ل�ضتثمار، ود�فًعا قوًيا لل�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة بل حتى �لكبرية لتنخرط 

ويرفد  �لوطني  �لقت�ضاد  م�ضلحة  يف  �لنهاية  يف  ي�ضب  �لذي  �ل�ضريف  �لتناف�س  �ضباق  يف 

هدفه �ل�ضرت�تيجي يف تنويع م�ضادر �لدخل .

وبعيًد� عن �لهدف �لقت�ضادي، وقريًبا من هدف �جتماعي، تلمح يف �ملنا�ضبات �لعامة 

كاملوؤمتر�ت و�ملنتديات و�لندو�ت، �إقباًل كبرًي� على حفالت �لفتتاح، وحفالت �لتتويج، لكن 

�حلقيقية،  �لفائدة  حتمل  �لتي  �لعمل  و�أور�ق  �لنقا�س،  جل�ضات  عند  يتقل�س  قبال  �لإ هذ� 

و�ضاع، وت�ضت�ضرف �مل�ضتقبل. فكار، وتقيم �لأ وتغذي �لعقول باأفكار جديدة، وتوحي بالأ

عمال و�لعمل �خلا�س �حلر، �أن ح�ضورهم �لفتتاح  يجب �أن يعي �ملقبلون على عامل �لأ

يعترب م�ضاركة عامة يف حمفل عام، لكن ح�ضورهم �جلل�ضات و�لنقا�ضات وح�ضولهم على 

�ملعلومات من عقول خمتلفة �مل�ضارب و�لتوجهات هو �لذي �ضينفعهم ويجعلهم ينتمون لهذ� 

�لعامل.

�لقت�ضادية  للمنا�ضبات  فاملنظمون  �إىل مر�جعة،  �لكثريين  لدى  �لنتد�ء  ثقافة  حتتاج 

�لو�قع  �أر���س  على  �لتنفيذ  لكن  فعالياتهم،  لكل  وحم��ددة  و��ضحة  بر�مج  ي�ضعون  �لكربى 

جهدهم  من  كبرًي�  ق��دًر�  ي�ضتهلكون  وجتدهم  �ملنا�ضبات،  عن  خاطئة  مبفاهيم  ي�ضطدم 

ورمبا �أمو�لهم للمو�ءمة بني خططهم �لتنظيمية و�أهد�فهم، وما ي�ضتجد عليهم يف �للحظات 

مر. خرية من �لرغبات �لتي يفيق �أ�ضحابها ويقررون �حل�ضور حتى و�إن مل يعنيهم �لأ �لأ

منًو�  حققت  �لتي  عمال  �لأ بني  �لتناف�س  روح  �إذكاء  يف  �لتناف�ضية  منتدى  جنح  �إجماًل 

�ل�ضركات،  و�إد�رة  و�إن�ضاء  �إىل عامل �ل�ضتثمار  �لقادمني �جلدد  مل يف  �لأ ملحوًظا، ويف بث 

ولعل �لتجربة ومبادر�تها تزد�د وتتو�ضع عاًما بعد عام.
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اأكد مع�يل حم�فظ ورئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الع�مة 

لال�صتثم�ر عمرو بن عبداهلل الدب�غ اأن الوقت احل�يل 

الجت�ه  اململكة،وذلك  يف  الذهبية  الفر�ض  ع�صر  هو 

جنبية،  االأ اال�صتثم�رات  على  االنفت�ح  نحو  اململكة 

حيث  مت التخطيط ال�صتثم�ر حوايل 624 ملي�ر دوالر 

2020م، موؤكًدا  يف امل�ص�ريع اال�صتثم�رية بحلول ع�م 

اعتزاز اململكة بنموه� االقت�ص�دي املطرد يف ال�صرق 

و�صط، م�صرًيا اإىل اأن التقرير الذي �صدر موؤخًرا من  االأ

عم�ل لع�م2008م  قبل البنك الدويل حول اأداء االأ

تبواأت اململكة فيه املركز 16 من بني 181 دولة 

عم�ل، وكذلك توفري مزيد  يف جم�ل ت�صهيل االأ

عم�ل،  يج�بية ملم�ر�صة االأ جواء االإ من االأ

ال��ت��داب��ري  م��ن  ال��ع��دي��د  ط��رح��ت  فيم� 

احلديثة جلعل اململكة مق�صًدا ج�ذًب� 

ج�نب. للم�صتثمرين االأ

المملكة تعيش اآلن عصر 
الفرص الذهبية

محافظ الهيئة العامة لالستثمار:
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�حلو�ر �لتايل ير�ضد تلك �لفر�س ومدى �لنمو �لقت�ضادي �ملتوقع 

للمملكة، مع �لتعرف على مناخ �ل�ضتثمار يف �ململكة، و�آفاق تطوره. 

بداية .. ما هي اأهداف برنامج 10* 10 الذي اأعلنت انطالقته يف 

منتدى التناف�صية؟

�أدى �لوعي باأهمية �ل�ضتثمار�ت وتنميتها بالن�ضبة لالقت�ضاد �لوطني 

ن�ضيب  على  للح�ضول  �ل��دول  خمتلف  بني  �ملناف�ضة  حدة  ��ضتد�د  �إىل 

متز�يد من هذه �ل�ضتثمار�ت لتطوير �قت�ضادها وت�ضهيل �ندماجها يف 

�لقت�ضاد �لعاملي، ولهذ� ت�ضعى �لدول للتعرف على نو�حي �لقوة و�ل�ضعف 

يف بيئتها �ل�ضتثمارية بهدف حت�ضينها، ومن �أهم م�ضادر �حل�ضول على 

تلك �ملعرفة،تلك �لتقارير �لتي ت�ضدر عن عدد من �لوكالت و�ملنظمات 

و�ملعاهد �لعاملية.

�ضمن  من  �ململكة  يف  لال�ضتثمار  �لعامة  �لهيئة  ح��ددت  فقد  لهذ� 

�إحد�ث حت�ضني تدريجي وم�ضتمر  �إىل  ت�ضعى  �أن  �أدو�رها �ل�ضرت�تيجية 

�جلهات  خمتلف  مع  و�لتن�ضيق  بالتعاون  �ململكة  يف  �ل�ضتثمارية  للبيئة 

�حلكومية با�ضتخد�م موؤ�ضر�ت حمددة لقيا�س مدى حتقيق هذ� �لهدف، 

يهدف  فهو  بجد�رة  وطني  برنامج  وهو   10*10 برنامج  ولد  هنا  ومن 

�إىل �لو�ضول باململكة �إىل م�ضاف �أف�ضل ع�ضرة دول يف �لعامل من حيث 

تناف�ضية بيئة �ل�ضتثمار مع نهاية عام 2010م، ما دعي �إىل �إن�ضاء �ملركز 

�لهيئة  مل�ضاندة  �لعاملية  مونتري  �ضركة  مع  بالتعاون  للتناف�ضية  �لوطني 

خرى لتطوير �أنظمة و�إجر�ء�ت  �لعامة لال�ضتثمار و�جلهات �حلكومية �لأ

�ملعنية  �لعاملية  و�مل��وؤ���ض��ر�ت  �ملعايري  مع  لتتو�فق  باململكة  �ل�ضتثمار 

بت�ضنيف تناف�ضية بيئة �ل�ضتثمار لدول �لعامل و�أهمها: موؤ�ضر�ت منتدى 

�لقت�ضاد �لدويل، وموؤ�ضر�ت �لتناف�ضية �خلا�ضة باملعهد �لعاملي لتطوير 

عمال �خلا�س مبوؤ�ض�ضة �لتمويل �لدولية. د�رة، وموؤ�ضر �ضهولة �لأ �لإ

وقد حدث موؤخًر� عدة تطور�ت م�ضجعة على طريق برنامج 10*10 

�ضاهمت تلك �لتطور�ت يف حت�ضني ت�ضنيف �ململكة يف تقارير �لتناف�ضية 

د�ء  لأ �ملركز67 من حيث مالءمتها  قيا�ضي، فمن  �لدولية وخالل زمن 

عمال من بني 135 دولة حول �لعامل عام 2005م �إىل �ملركز16 من بني  �لأ

خري �ل�ضادر عن موؤ�ض�ضة �لتمويل �لدولية لعام  181 دولة وفق �لتقرير �لأ

�أحرزتها �ململكة  مر �لذي يبني بقوة �لقفز�ت �لكبرية �لتي  2008م، �لأ

على خريطة �لعامل �ل�ضتثمارية.

ماهي مميزات ال�صتثمار باململكة؟ 

مناخ �ل�ضتثمار باململكة يعك�س �لتوجه �ملتحرر، نحو �ل�ضوق �ملفتوح، 

لال�ضتثمار�ت  يتيح  �جلديد  فالو�ضع  �خلا�ضة،  ع��م��ال  �لأ و�ضيا�ضات 

�لعقار  وقطاع  للم�ضاريع  جنبية  �لأ للملكية   100*100 ن�ضبة  جنبية  �لأ

ومنظمة  �ململكة  بني  �لتقارب  �إىل  ينظر  كذلك  �ل�ضناعات،  معظم  يف 

�لتجاري  بالنظام  �ململكة  بالتز�م  قوي  موؤ�ضر  �أنه  �لعاملية على  �لتجارة 

جانب �ضهولة  �جلمعي و�ملتعدد �جلو�نب، فاململكة ت�ضمن للم�ضتثمرين �لأ

�لدخول وتكفل لهم نف�س �لتعامل، وتوفر لهم �حلماية و�حلو�فز �ملالئمة 

لر�أ�س �ملال �ل�ضعودي، وهذه �لتد�بري �جلديدة، متو�فقة مع بنية �ململكة 

�لتحتية ذ�ت �ملو��ضفات �لدولية، لتوفر مناًخا ��ضتثمارًيا تناف�ضًيا.

م����ا ه����ي امل������دن الق���ت�������ص���ادي���ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

لال�صتثمار؟

مني،  وفًقا لتوجيهات من خادم �حلرمني �ل�ضريفني، وويل عهده �لأ

وويل عهده �لثاين �أطلقت �لهيئة �لعامة لال�ضتثمار �أربع مدن �قت�ضادية 

مري  متكاملة وهي: مدينة �مللك عبد�هلل �لقت�ضادية يف ر�بغ، ومدينة �لأ

�لقت�ضادية يف  �ملعرفة  ومدينة  �لقت�ضادية يف حائل،  م�ضاعد  بن  عبد�لعزيز 

�ملدينة �ملنورة،ومدينة جاز�ن �لقت�ضادية يف جاز�ن.  

قليمي  �لإ بالتطور  �لرت��ق��اء  يف  �لقت�ضادية  �مل��دن  تلك  �أه���د�ف  وتتمثل 

م�ضتوى  وتعزيز  �لوظائف،  ��ضتحد�ث  �ملتنوع  �لقت�ضاد  وحتقيق  �مل��ت��و�زن، 

بد�ع يف �أعمال �ل�ضر�كة بني �لقطاعني  �لتناف�ضية باململكة، متثل �أعلى درجات �لإ

�لعام و�خلا�س، و�لتي ت�ضعى �إىل متكني �ضكان هذه �ملدن �ملتطورة و�ملتكاملة من 

�لعي�س و�لعمل مبنتهى �ل�ضهولة و�لر�حة.          

على  اقت�صادي  جتمع  اأك��رب  القت�صادية  عبداهلل  امللك  مدينة  ُتعد  مل��اذا 

م�صتوى العامل؟

مدينة �مللك عبد�هلل �لقت�ضادية �ضت�ضم 6 مناطق رئي�ضية يوؤدي كل منها 

�مليناء  �ملدينة:  من  �ملرجوة  �لقت�ضادية  ه��د�ف  �لأ حتقيق  يف  مدرو�ًضا  دوًر� 

�ل�ضكنية،   حياء  �لأ �ملنتجعات،  �ملالية،  �جلزيرة  �ل�ضناعية،  �ملنطقة  �لبحري، 

عاملية  وجهة  مًعا  لت�ضكل  �لبع�س  بع�ضها  مع  �ضتتكامل  �لتعليمية،حيث  �ملدينة 

مد�د�ت  هامة ومركًز� رئي�ضًيا لتنويع وتطوير �ل�ضناعات �لثقيلة و�خلفيفة و�لإ

�للوج�ضتية، و�خلدمات يف كافة �لقطاعات، مبا ي�ضمن لها ��ضتقطاب م�ضتويات 

قليمية و�لعاملية �ملبا�ضرة �إىل �ململكة،  غري م�ضبوقة من �ل�ضتثمار�ت �ملحلية و�لإ

وتوفري �ملزيد من فر�س �لعمل  لل�ضباب �ل�ضعودي.

�مللك  مدينة  يف  �ضتتوفر  لال�ضتثمار  �لعامة  �لهيئة  من  فاعلة  ومب�ضاركة 

مو�ل و�مل�ضتثمرين  عبد�هلل �لقت�ضادية ت�ضهيالت من �ضاأنها �جتذ�ب روؤو�س �لأ

�إىل �ملدينة �جلديدة.

وقد  �جتذبت �ملدينة ��ضتثمار�ت تقدر باأكرث من 130 مليار ريال، ومن �أبرز 

�ل�ضاملة �لتي ت�ضتقبل  �إ�ضهامات �لهيئة يف هذ� �ل�ضياق مفهوم مر�كز �خلدمة 

طلبات �حل�ضول على �لرت�خي�س و�لبت فيها مما ي�ضفي على عملية �ل�ضتثمار 

مقد�ًر� غري م�ضبوق من �ل�ضهولة و�ل�ضالمة.

�أهم  من  و�ح��دة  �لقت�ضادية  عبد�هلل  �مللك  مدينة  �إن  �لقول  و�أ�ضتطيع 

للعاملني  �ضيطيب  حيث  �لعامل،  م�ضتوى  على  �ملتكاملة  �لقت�ضادية  �لتجمعات 

�أنها �ضتج�ضد منوذًجا يحتذى به  قامة ب�ضحبة عائالتهم، كما  فيها �لعمل و�لإ

�لعاملي، وتعزيز مكانتها  �ململكة نحو �لندماج يف �لقت�ضاد  ل�ضتكمال م�ضرية 

كاأكرب �قت�ضاد يف �لعامل �لعربي.

ن�صاء مدينة جازان القت�صادية؟ ما هو املردود القت�صادى لإ

وجود مدينة جاز�ن �لقت�ضادية على �ضاحة �ل�ضتثمار �ل�ضعودي عمل على 

و�لتجارية  �ل�ضناعية  �ل�ضتثمار�ت  من  ريال  مليار   30 من  كرث  لأ ��ضتقطابها 

�لذي  م��ر  �لأ �ملدينة،  يف  �لتحتية  �لبنية  �إن�ضاء  �كتمال  عند  وذلك  و�ل�ضكنية، 

�ضي�ضهم يف توفري نحو 500 �ألف وظيفة مبا�ضرة وغري مبا�ضرة. 

ذ�ت  �لتقليدية  �ل�ضناعات  على  �لقت�ضادية  ج���از�ن  مدينة  وترتكز 

م�ضتفيدة  للمملكة  وىل  �لأ �لن�ضبية  �مليزة  تعد  �لتي  للطاقة  �لكثيف  �ل�ضتخد�م 

مدينة الملك عبداهلل االقتصادية أكبر 
تجمع اقتصادي على مستوى العالم 

برنامج 10×10 برنامج وطني وطموح 
لتحقيق األهداف التنافسية  

محافظ الهيئة العامة لالستثمار
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حمر،  من موقعها �ل�ضرت�تيجي قرب �أهم خطوط �ملالحة �لدولية على �لبحر �لأ

وقرب �ملحيط �لهندي �لتي تهيئ لتلك �ل�ضناعات �لوجود يف قارة �أ�ضيا و�أفريقيا 

قامة  لالإ �لالزمة  �لحتياجات  كافة  مر�فقها  بتكامل  �ملدينة  توفر  كما  و�أورب��ا، 

�ل�ضناعات �لثانوية �ملختلفة، وخا�ضة يف جمال �ل�ضناعات �مل�ضاندة �لزر�عية 

و�ل�ضمكية تو�فًقا مع �مليزة �لن�ضبية ملنطقة جاز�ن ولتوفري �أعد�د كبرية من فر�س 

بحاث و�لتطوير �لتي خ�ض�ضت لها  بناء �ملنطقة، ومن ذلك منطقة �لأ �لعمل لالأ

بحاث و�لتطوير و�مل�ضاندة وتقدمي �خلدمات  مليون مرت مربع للقيام باأعمال �لأ

�ملتخ�ض�ضة للمنتجات �لزر�عية و�ل�ضمكية و�حليو�نية.

وتعتزم مدينة جاز�ن �لقت�ضادية �إن�ضاء مركز �إقليمي لتوزيع خام وحبيبات 

�ضناعات  تكوين  على  �ملركز  هذ�  و�ضط،و�ضي�ضاعد  �لأ �ل�ضرق  ملنطقة  �حلديد 

رئي�ضية وحتويلية باملدينة �لقت�ضادية.

بع�ضها  مع  تتكامل  عنا�ضر  عدة  من  �لقت�ضادية  ج��از�ن  مدينة  وتتكون 

�ملندب  باب  م�ضيق  من  بالقرب  �ل�ضرت�تيجي  موقعه  بف�ضل  �مليناء  وت�ضمل: 

و�إمكاناته �ل�ضخمة، و�ضي�ضكل �مليناء �لذي يحتل م�ضاحة 3.3 مليون مرت مربع 

حمر  �أحد �أكرب �ملو�نئ يف �ملنطقة وحمطة رئي�ضية �إ�ضافية على �ضاحل �لبحر �لأ

وبف�ضل جتهيز�ته �حلديثة للغاية و�إمكانية ��ضتقبال �أ�ضخم �ل�ضفن �لعمالقة، 

و�ضيوفر �مليناء �لعديد من �لفر�س يف خمتلف �ملجالت �ملتعلقة ب�ضناعة �ل�ضحن 

بامليناء  و�ضيلحق  �للوج�ضتية،  �خلدمات  وجميع  �ل�ضحن  و�إع��ادة  و�ل�ضتيد�ع 

للقو�رب،و�ضفن  �خلدمات  وتقدمي  و�ضيانة  �ضالح  لالإ جاف  ميناء  �لرئي�ضي 

ا للعمل. �ل�ضيد، مما يوفر فر�ضً

هدفنا :  جعل المملكة عاصمة للطاقة 
وحلقة وصل بين الشرق والغرب

الهيئة طرحت العديد من التدابير 
الحديثة لجذب المستثمرين األجانب

إن�صاء مدينة املعرفة القت�صادية؟ ما هو دور الهيئة يف ا

�ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  من  بتوجيه  لال�ضتثمار  �لعامة  �لهيئة  قامت 

��ضتثمارى،  كيان  بتاأ�ضي�س  �لوطنيني  �ملطورين  من  حتالف  مع  وبالتن�ضيق 

�ضكان  لالإ لو�لديه  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  موؤ�ض�ضة  مع  �ضرت�ك  باإلإ

و�لتعمري، بهدف �إن�ضاء مدينة �قت�ضادية قائمة على �ل�ضناعات �ملعرفية �ضرق 

�ملدينة �ملنورة، لتكون ر�فًد� لدعم �أعمال �ملوؤ�ض�ضة �خلريية، ومعلًما  ح�ضارًيا 

خلدمة �ضكان وزو�ر �ملدينة �ملنورة، و�ضرًحا عاملًيا للتنمية �لقت�ضادية �ملبنية 

على �ل�ضناعات �ملعرفية.

ويحمل هذ� �مل�ضروع �لر�ئد م�ضمى مدينة �ملعرفة �لقت�ضادية، ويتوقع �أن توفر 

ع�ضرين �ألف فر�ضة عمل جديدة، كما �ضممت لت�ضتوعب 200 �ألف ن�ضمة من �ضكان 

وزو�ر �ملدينة �ملنورة، بينما ي�ضل حجم �ل�ضتثمار فيها �إىل 25 مليار ريال.

وتتكون مدينة �ملعرفة �لقت�ضادية من عدة عنا�ضر رئي�ضية ت�ضمل جممع 

لل�ضرية  تفاعلًيا  ومتحًفا  �ملتطورة،  �لتقنية  للدر��ضات  ومكاًنا  للتقنية  طيبة 

�ضالمية، كما ت�ضمل جممًعا للدر��ضات  �لنبوية ومركز در��ضات �حل�ضارة  �لإ

�مل�ضروع  و�ضريتبط  �ملتكاملة،  �ل�ضحية  و�خلدمات  �حليوية،  و�لعلوم  �لطبية 

بطريق د�ئري د�خلي يحيط باملنطقة �لتجارية �ملركزية، يعلوها م�ضار للعربات 

�إىل  �لو�ضول  لتتيح  �ل�ضريف  �لنبوي  باحلرم  �مل�ضروع  تو�ضل  �لتي  �لكهربائية 

�حلرم �ل�ضريف خالل دقائق معدودة.

ا باملحطة �مل�ضتقبلية لركاب �ل�ضكة  ويت�ضل م�ضار �لعربات �لكهربائية �أي�ضً

كما  �لدويل،  عبد�لعزيز  بن  حممد  مري  �لأ مبطار  �ملدينة  لرتبط  �حلديدية 

ا بكل من مكة �ملكرمة وينبع ومدينة �مللك عبد�هلل �لقت�ضادية  تربطها �أي�ضً

ومدينة جدة.

بن  عبدالعزيز  م���ري  الأ ملدينة  املتوقع  القت�صادي  امل���ردود  ت��رون  كيف 

م�صاعد القت�صادية؟

�أوًل على م�ضاحة  مري عبد�لعزيز بن م�ضاعد �لقت�ضادية تقع  مدينة �لأ

قدرها 156 مليون مرت مربع وبتمويل �إجمايل قدره 30 مليار ريال خالل مدة 

ع�ضر �ضنو�ت.

بني  و�ضل  كحلقة  �ل�ضرت�تيجي  �ململكة  موقع  تفعيل  �مل�ضروع  وي�ضتهدف 

بعد  للمملكة  �لثانية  �لقت�ضادية  �لن�ضبية  �مليزة  يعترب  �لذي  و�لغرب  �ل�ضرق 

يعترب  �لتي  �ملتكاملة  �لقت�ضادية  �ملدينة  هذه  تاأ�ضي�س  عرب  وذل��ك  �لنفط، 

�لعن�ضر �لرئي�ضي فيها مركز �لنقل و�خلدمات �للوج�ضتية بحيث يكون نقطة 

�لتقاء للب�ضائع و�ملعادن و�ملنتجات �لزر�عية �لقادمة من �ضمال �ململكة ومن 

تلك  وت�ضنيع  وت�ضويق  لتجارة  ملتقى  يكون  كما  جاورها،  وما  حائل  منطقة 

�ملنتجات مما يرفع �لقيمة �مل�ضافة �لناجتة عنها.

و�ضط ككل ولي�س  وهذ� �مل�ضروع يعد نقلة نوعية لقت�ضاد منطقة �ل�ضرق �لأ

�لقت�ضاد  قطاعات  على  �إيجاًبا  �ضتنعك�س  منه  �ل�ضتفادة  ن  للمملكة،لأ فقط 

�ملختلفة ول�ضيما قطاعات �لزر�عة و�لتعدين و�ل�ضناعات �لتحويلية و�لتعليم 

�إىل  للفرد  حائل  منطقة  يف  �ملحلي  �لناجت  رفع  يف  �ضي�ضاهم  كما  �ضكان،  و�لإ

�ل�ضعف خالل �ل�ضنو�ت �لع�ضرة �لقادمة �لتي تلي تد�ضني �ملدينة.

محافظ الهيئة العامة لالستثمار
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يع�صق مديرو �صن�ديق التحوط اال�صتثم�رات اخلطرة، فتلك مهنتهم، يعلقون »اآم�لهم« على حركة 

�صهم م�، بل يراهنون عليه� فينتظرون م� تخبئه حركة املوؤ�صرات على اأمل اأن تنفع عملية البيع 

رب�ح ال�صخمة.   اأو ال�صراء يف ح�لة انهي�ر �صعر �صهم اأو ارتف�عه، فيجنون االأ

كتب - معاوية كنة

االستثمار في المجازفة
صناديق التحوط:
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�لعامل  كان  وحينما  1949م،  عام  �ضتاء  يف 

�لثانية  �لعاملية  �حلرب  د�ئرة  من  خارًجا  باأثره 

زمات، قفز  مفل�ًضا جائًعا، مكباًل بامل�ضكالت و�لأ

جديدة  فكرة  �لقت�ضاد  كتاب  �أح��د  ذه��ن  �إىل 

م��و�ل، حدث هذ� مع �ل�ضحايف وعامل  �لأ جلني 

كتابته  ث��ن��اء  �أ ج��ون��ز  وين�ضلو  ل��ف��رد  �أ �لج��ت��م��اع 

حدى �ملجالت �ملتخ�ض�ضة،  ملو�ضوع �قت�ضادي لإ

يعرف  بات  ما  مولد  تاريخ  ذلك  كان  �لو�قع  يف 

�ضناديق  وه��ي  �لتحوطية،  بال�ضناديق  لحًقا 

�ضهم  بالأ �مل��ت��اج��رة  على  ��ضرت�تيجيتها  تقوم 

جل وق�ضري  بناء على مركزين ماليني: طويل �لأ

�ضهم  ول يقوم »�ملتاجر«  ب�ضر�ء �لأ جل، يف �لأ �لأ

�لتي يتوقع �أن ترتفع ويحتفظ بها �إىل �أن يتمكن 

�لثاين  يف  �أم��ا  ي��ري��د،  �ل��ذي  بالثمن  بيعها  م��ن 

�أو ما ي�ضمى بالبيع على �ملك�ضوف  جل  ق�ضري �لأ

�أن  يتوقع  �لتي  �ضهم  �لأ ببيع  »�ملتاجر«  فيقوم 

��ضتخد�م  مع  لحًقا  �ضر�ءها  ليعيد  تنخف�س 

�لقرت��س لال�ضتثمار يف �أدو�ت مالية تدر عائًد� 

�أعلى من �ضعر فائدة �لقرت��س.

جم�بهة املخ�طر

 بالرغم من حماولت �لتطوير �ملتعددة �لتي 

مو�ل  لية �جلديدة يف جني �لأ �أدخلت على هذه �لآ

�لتي  �ضا�ضية  �لأ �لقو�عد  �أن  �إل  عقود،  على مدى 

�خرتعها �ألفرد ما ز�لت م�ضتخدمة حتى �ليوم من 

قبل مديري �ضناديق �لتحوط و�لذين ي�ضعون من 

خاللها �إىل حتقيق عو�ئد �أعلى مبخاطر �أقل. 

ل���ي���ة ج��ع��ل��ت م���دي���ري ه��ذه  ول��ع��ل ه����ذه �لآ

�ل�����ض��ن��ادي��ق ي��رف��ق��ون م��ع��ل��وم��ات��ه��ا م��ن خ��الل 

ر�ضومات تظهر حيو�ًنا �أ�ضموه �لتعر�س �لتاريخي 

للمخاطرHistoric Volatility  وهو حيو�ن قادر 

على  ح��و�ل،  �لأ وتقلبات  �ملخاطر،  جمابهة  على 

�لتفا�ضيل  ففي  �ضيء،  كل  ه��ذ�  لي�س  ح��ال  ي��ة  �أ

هذه  عمل  ح��ول  �ملفيدة  �ملعلومات  م��ن  �لكثري 

زمة .  �ل�ضناديق وما يهمنا هنا هو عالقتها بالأ

خرية  �لأ �لعاملية  �ملالية  زمة  �لأ �أعقاب  ففي 

للبنوك  �ل��ع��ام  �ملجل�س  �أع��ده��ا  در����ض��ة  ك�ضفت 

عن  بالبحرين  �ضالمية  �لإ �ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات 

وج����ود ع��الق��ة ق��وي��ة ب���ني م���ا ي��ح��دث يف ه��ذه 

�ل�ضناديق وما يحدث يف �قت�ضاد�ت دول كربى 

و�لتي  مريكية  �لأ �ملتحدة  �ل��ولي��ات  كاقت�ضاد 

�ل�ضعي  يف  �لدر��ضة  تقول  كما  طبيعته  تتمحور 

خالل  م��ن  و�ل�ضريعة  �لهائلة  رب����اح  �لأ جلني 

نتاج �حلقيقي.  �ملجازفة، ولي�س �لإ

للنخبة فقط 

مالية  موؤ�ض�ضات  عن  عبارة  �ملنظومة  هذه 

ن��خ��ب��وي��ة ُت��ع��رف ب��ا���ض��م »���ض��ن��ادي��ق �ل��ت��ح��وط« 

)Hedge Funds( ولنفهم �ملزيد عن عالقة هذه 

معلومات  على  نتعرف  دعنا  زمة  بالأ �ل�ضناديق 

مفتوحة  لي�ضت  �لتحوط   ف�ضناديق  تف�ضيلية، 

فكل �ضندوق  ثرياء فقط.  لالأ بل  �ل�ضعب،  لعامة 

كل  يدفع  حد،  كاأق�ضى  م�ضتثمر   500 ي�ضتوعب 

منهم ر�ضوم ��ضرت�ك بقيمة مليون دولر كاأدنى 

-1 �إىل  �ل�ضناديق  �أجر مدير هذه  حد. وي�ضل 

رباح، ولنا �أن  �ضول و20% من �لأ 2% من قيمة �لأ

نتخيل ما يجنيه هوؤلء من �أرباح »يف عام 2006 

�لتحوط  �ضناديق  م���در�ء  بع�س  �أج���ور  و�ضلت 

من  ه���م  �لأ لكن  دولر«،  مليار  �إىل  �لرئي�ضية 

ول  م�ضجل،  غري  �لتحوط  �ضندوق  �أن  ذلك  كل 

يخ�ضع للرقابة مثل �ضناديق �ل�ضتثمار �لعادية.

و�ملك�ضب  �لهائلة  �لنقدية  �ل�ضيولة  ه��ذه 

�لتحوط  �ل�ضريع، قاد� لنت�ضار ظاهرة �ضناديق 

يف �أنحاء �لعامل، حتى باتت تو�ضف باأنها »مالكة 

�ضهم،  �لأ ثلث مد�ولت  ت�ضيطر على  �إذ  �لعامل«، 

)�ألفا  دولر  تريليوين  بقيمة  �أ�ضول  وبحوزتها 

مليار(. 

تعمل هذه �ل�ضناديق على �أ�ضا�س �لقرت��س 

فائدة  باأ�ضعار  كالبنوك  مالية  موؤ�ض�ضات  من 

مو�ل مقابل فو�ئد  منخف�ضة، ثم ت�ضتثمر هذه �لأ

مرتفعة وتربح من �لفرق بني �لقيمتني، وهو ما 

ي�ضمى »�لرفع �ملايل«. 

عوملة  على  ث��ريه��ا  وت��اأ �لطريقة  ه��ذه  ح��ول 

زمة، كتب �خلبري �لقت�ضادي كينيث روجوف  �لأ

لكرتوين: »�إن �ضناديق  يف موقع »�لقت�ضادية« �لإ

�ل���دولر�ت  مليار�ت  مئات  �قرت�ضت  �لتحوط 

�ليابان،  من  للغاية  منخف�ضة  فائدة  باأ�ضعار 

�لرب�زيل  مثل  بلد�ن  يف  �أرباحها  ��ضتثمرت  ثم 

وتركيا، حيث �أ�ضعار �لفائدة مرتفعة. وطاملا ظل 

�لني �ضعيًفا فاإن هذه �ل�ضرت�تيجية �ل�ضتثمارية 

ما  �إذ�  ولكن  نقود،  ماكينة  وكاأنها  تعمل  �ضتظل 

يحدث  قد  كما  حادة،  ب�ضورة  �لني  �ضعر  �رتفع 

يف  �ليابان  لدى  �لهائل  للفائ�س  نظًر�  ب�ضهولة 

ح�ضابها �جلاري، فل�ضوف تتحمل بع�س �ضناديق 

�لتجارة  وتنهار  فادحة  مالية  خ�ضائر  �لتحوط 

�ملحملة على �لني ب�ضورة عنيفة«. 

اأرب�ح .. واإفال�ض

�لتحوط  �ضناديق  �أن  نعرفه  �أن  يجب  �لذي 

دو�ت  دو�ت �ملالية و�إحدى هذه »�لأ ت�ضتثمر يف �لأ

على  معتمدة  ب�ضند�ت  �ل��ت��د�ول  وه��و  �مل��ال��ي��ة« 

�لعقارية  �لقرو�س  �ضوق  يف  �ملمنوحة  �لقرو�س 

�لرئي�ضية، حيث  �لقرو�س  ل�ضوق  �لثانوية خالًفا 

تقوم �ضركات �لقرو�س يف �ل�ضوق �لثانوية مبنح 

ل  لزبائن  لة  م�ضهَّ )ما�ضكانتا(  �إ�ضكان  قرو�س 

�ئتماين جيد، وقد و�ضلت قيمة  بتاريخ  يتمتعون 

 1.8 �إىل   2000 عام  منذ  �ل�ضوق  هذه  �ضند�ت 

تريليون دولر.

ل�ضركة  �لتابعان  �لتحوط  �ضندوقا  قام  وقد 

�لنيويوركي،  �ل�ضتثماري  �لبنك  »بري-�ضترينز«، 

م�ضتثمرين  من  �ل��دولر�ت  ماليني  مئات  بجمع 

�لبنوك  من  �ملبلغ  �أ�ضعاف  و�قرت�ضا  ث��ري��اء،  �أ

�لتد�ول ب�ضند�ت  �لكبرية يف وول �ضرتيت، وبد�آ 

�أعلنا  حتى  �لثانوية،  �لعقارية  �لقرو�س  �ضوق 

�إفال�ضهما. 

�ل�ضتثمار  ح��د  عند  �ملجازفة  تتوقف  ومل 

بل  �ضمانات،  بال  �أعطيت  قرو�س  �ضند�ت  يف 

حدث ما هو �أخطر، فاأحد »�مل�ضتقات �لئتمانية« 

خرى، �لتي من �ضاأنها �أن تف�ضر حجم خطورة  �لأ

�ملقامرة �لتي دخلت فيها �ضناديق �لتحوط، هو 

�لرهان حتى على �نقبا�س �ضوق �لئتمان، وعلى 

باأ�ضول  �ملدعومة  �ملالية  ور�ق  �لأ قيمة  تر�جع 

�مل�ضمونة«،  �لدين  »�لتز�مات  با�ضم  و�ملعروفة 

�ل�ضوق  يف  �ل�ضكنية  �ل��ق��رو���س  �ضمنها  وم���ن 

�لثانوية.

�لقت�ضادية  �ضحيفة  ن�ضرت  زم��ة  �لأ قبيل 

�ل�ضعودية �أن �أحد مدر�ء �ضناديق �لتحوط ر�هن 

لل�ضند�ت  �إك�س.  ب��ي.  �أي.  موؤ�ضر  خ�ضارة  على 

�ل�ضوق  �لعقاري يف  �لرهن  قرو�س  �لقائمة على 

�نهارت  حني  �لربح  حتقيق  و��ضتطاع  �لثانوية، 

ذلك؟  حقق  كيف  �مل��ذك��ورة.  �ل�ضند�ت  �أ�ضعار 

عقود  ��ضرتى  �ملدير  هذ�  �أن  �إىل  �مل�ضدر  ي�ضري 

تاأمني حلماية 30 �ضنًد� �ضد �حتمال �لعجز عن 

قيمة  من   %0.6 فعلًيا  ودف��ع  �لقرو�س،  �ضد�د 

�ل�ضند�ت يف �ل�ضنة. يزيد �مل�ضدر �أنه »يف حال مت 

��ضرتجاع �لقرو�س يكون قد خ�ضر مبلغ �لتاأمني 

�ل�ضنة،  يف   %0.6 وقيمته  ف��ق��ط،  دف��ع��ه  �ل���ذي 

عن  �ملوؤ�ض�ضات  عجزت  �إذ�  �ملحتمل  �لعائد  �أما 

 .%100 ف�ضيكون  �ل�ضند�ت  جميع  قيمة  ت�ضديد 

�أن  �لئتمان  �أزم��ة  خلفية  على  ن  �لآ يتوقع  وه��و 

20 �ضنًد�«. وت�ضري  100% على نحو  يربح بن�ضبة 

ق�ضة هذ� �ملدير �إىل �أن هناك من يربح %100 
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�لعادية  �لبنوك  توفر  ل  بينما  ��ضتثمار�ته،  على 

للم�ضتثمر �لعادي فائدة �أكرث من %4.

�صالمية »اخلليجية« الن�صخة االإ

حتدثت  و�مل��ح��ل��ي  ق��ل��ي��م��ي  �لإ �مل�ضتوي  على 

حتوط  ل�ضناديق  �ضوق  منو  عن  �لتقارير  بع�س 

كما  و��ضًعا  جدًل  تثري  �ضناديق  »وهي  �إ�ضالمية 

هذه  �إمكانية  تبلغ  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �ضرنى« 

مليار   90 �ل���  مقبلة  قليلة  �أع��و�م  خ��الل  �ل�ضوق 

دول  وب��ع�����س  �خل��ل��ي��ج  دول  ت�ضعى  ح��ي��ث  دولر 

جنوب �ضرق �آ�ضيا ويف ظل تو�فر �ل�ضيولة �ملالية 

�مل�ضتوى  وعلى  �ل�ضناديق  ه��ذه  يف  لال�ضتثمار 

�مل��ح��ل��ي، ويف �مل��ق��اب��ل ي���رى �خل����رب�ء وم��دي��رو 

�أن هذ� �لو�ضع م�ضجع على ��ضتنباط  �ل�ضتثمار 

ه��ذه  م��ن  ج����زًء�  ت�ضتقطب  �إ���ض��الم��ي��ة  ح��ل��ول 

ل�ضناديق  ��ضتثمارية  �أدو�ت  فتو�فر  �ل�ضيولة؛ 

�لتحوط مثل عقود �لطاقة و�ملعادن وغريها من 

�لعقود �مل�ضتقبلية توفر فر�ضا منا�ضبة ل�ضناديق 

نف�ضه  �لوقت  ويف  لالنتعا�س،  �لتقليدية  �لتحوط 

�ضالمية وكذلك للعمل بجدية على  لل�ضناديق �لإ

�ضاأنها  من  �لتي  �ضالمية،  �لإ حكام  �لأ ��ضتنباط 

�إ�ضالمية  �ضناديق  و�نتعا�س  بناء  على  تعمل  �أن 

�ضوق  �أن  �ملتخ�ض�ضني  بع�س  وي��رى  للتحوط، 

هذه  ��ضتيعاب  على  ق��ادرة  �ضالمي  �لإ �لتمويل 

�لذي  �ل�ضريع،  تو�ضعها  ذلك  يوؤكد  وما  �لنقطة، 

تدعمه عدة عو�مل منها كما �ضبق كمية �ل�ضيولة 

�لقت�ضادي  و�لنمو  �خلليج  منطقة  يف  �لكبرية 

مر  �لأ و�إندوني�ضيا،  ماليزيا  مثل  دول  يف  �لقوي 

��ضتثمار  �أدو�ت  جمموعة  ر�أيهم  يف  يخلق  �لذي 

يوجد  �لتي  لال�ضتثمار،  �لقابلة  �ضول  لالأ كبرية 

بع�س منها �إ�ضالمية.

الطريان يف �صوارع مزدحمة 

حتوط  �ضندوق  �أول  �أطلق  1997م  عام  يف 

�أطلقته  �لذي  �إ�ضالمي وهو �ضندوق �خلو�رزمي 

�ضندوق  ذل��ك  ت��ال  �ل����دويل،  �مل�ضتثمر  �ضركة 

�لفنار �لذي عر�ضته �ضركة �ضيدكو يف �ل�ضعودية 

جل،  با�ضتخد�م ��ضرت�تيجية طويلة/ ق�ضرية �لأ

ث��م ت��و�ل��ت �ل�����ض��ن��ادي��ق، وت��و�ل��ت �ل��رغ��ب��ة لدي 

�لكثريين يف �إطالق �ملزيد.

�ضناديق  يف  �ل���ض��ت��ث��م��ار  يف  �ل��رغ��ب��ة  ه���ذه 

من  بالكثري  جوبهت  �إ�ضالمية  ب�ضيغ  �لتحوط 

�ل�ضكوك و�لنتقاد�ت، حتى �إن �أحد �ملتخ�ض�ضني 

�ضالمية قال  �لذي �نتقد �إمكانية جناح �لن�ضخ �لإ

ك�ضخ�س  تعمل  »�إنها  عملها  طريقة  على  معلًقا 

ي��ري��د ق��ي��ادة ط��ائ��رة يف و���ض��ط ���ض��و�رع مدينة 

�ل�ضناديق  عو�ئد  �أن  �لبع�س  ويرى  مزدحمة«، 

منخف�ضة،  �ضالمية  �لإ �ل�ضريعة  مع  �ملتو�فقة 

حم��دوًد�،  �ل�ضتثمار  جمال  كان  حال  يف  وذلك 

�ضحيح،  غري  �لبع�س  ر�أي  يف  م��ر  �لأ ه��ذ�  لكن 

�أنه  �أظهرت  كادميية  �لأ �لد�ر�ضات  من  فالكثري 

�إذ� �ختار �ملديرون جمموعة �أ�ضهم �ضغرية، فاإن 

�لعو�ئد ل تنخف�س، لكن �لتقلب يزيد.

بالرغم من كل هذه �لنتقاد�ت، فاإن �لكثري 

�أن  ي��رون  �ل�ضوق  هذه  �أو�ضاط  يف  �لعاملني  من 

يف  جنحت  ق��د  ���ض��الم��ي��ة  �لإ �ل��ت��ح��وط  �ضناديق 

��ضتقطاع جزء كبري من ح�ضة �ل�ضوق �لتقليدية، 

لكن وبح�ضب ر�أيهم، فاإنه ما ز�لت هناك ندرة يف 

�ضالمية �لبديلة، ويرجعون �ل�ضبب  �ل�ضناديق �لإ
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زوايا

ريم أسعد
كاتبة �قت�ضادية

أبناؤنا مشكلة.. 
أم نحن المشكلة؟

ت�ضتغرقه  �لذي  �لطويل  �لوقت  �إىل  ذلك  يف 

عمليات �لتجهيز و�لبلورة و�لت�ضويق، �إ�ضافة 

عند  حت��دث  �لتي  خ���رى  �لأ �ل�ضعوبات  �إىل 

م�ضاعب  وهي  �لهيكلة  يف  خا�ضًة  �إطالقها 

غري موجودة يف �ل�ضناديق �لتقليدية �لتي ل 

�ضالمية، �إذ يتطلب  تهتم بقو�عد �ل�ضريعة �لإ

�لعام  �إىل ن�ضف  خرية من عام  �لأ مر يف  �لأ

�إىل  فكرة  جمرد  من  لتتبلور  و�ضطي  كمعدل 

منتج يطرح يف �ل�ضوق، يف حني ياأخذ �إطالق 

ثالث  ق��ل  �لأ على  لل�ضريعة  مو�فق  �ضندوق 

�ضنو�ت.

املزيد من العقب�ت

�ملنتقدين  ر�أي  يف  �ل��ث��اين  �ل�ضبب  �أم��ا 

���ض��الم��ي��ة  �لإ �ل�����ض��ن��ادي��ق  ن���درة  يف  فيكمن 

عالية  ب��ج��ودة  مديرين  ج��ذب  يف  وق��درت��ه��ا 

كل  �إد�رة  يف  �لثالثة  �لعقبة  تكمن  بينما 

�أي  خلق  لتجنب  وذلك  فاعلة،  بتكلفة  �ضيء 

ومن  �ل�ضندوق،  على  لحًقا  �إ�ضافية  تكلفة 

بكثري  �أغلى  �ل�ضندوق  يكون  �أل  �ضمان  ثم 

ل  �ضك،  دون  ومن  �لتقليدي،  �ل�ضندوق  من 

�لتكلفة،  هيكلة  يف  �ختالفات  وجود  من  بد 

يكون  �أن  يجب  �ل�ضافية  �لتكلفة  تاأثري  لكن 

�إع����ادة طماأنة  �ل�����ض��روري  وم���ن  م��ت��ع��ادًل، 

�مل�ضتثمرين من �أن عو�ئدهم لن تتاأثر. 

م�ضكالت  ف��ه��ن��اك  ه���ذ�،  �إىل  �إ���ض��اف��ة 

�ضالمية،  �لإ �ل�ضناديق  تدفق  تعيق  �أخ��رى 

ولكنها يف ر�أي �لبع�س حمددة، وهي متعلقة 

فعلى  �ل��ت��ح��وط.  �ضناديق  با�ضرت�تيجيات 

�ضبيل �ملثال، فاإن �ل�ضتثمار�ت ب�ضقيها طويلة 

وق�ضرية �ملدى تعد و�حدة من ��ضرت�تيجيات 

�ضناديق �لتحوط، وتغطي من 40 �إىل 60 يف 

�ضا�ضية بالن�ضبة  �ملائة من �ل�ضوق، و�مل�ضكلة �لأ

عمليات  �أن  يف  تكمن  �ضالمية  �لإ لل�ضناديق 

�ل�ضناديق  يف  تتم  و�لتي  �ل�ضر�ء،  قبل  �لبيع 

�لن�ضخة  يف  بالطبع  مقبولة  غري  �لتقليدية 

نها �أوًل تتمحور حول بيع �ضيء  �ضالمية، لأ �لإ

ل  هذ�  فاإن  �ل�ضريعة  ملبادئ  وتبًعا  متلكه،  ل 

يجوز، ثانًيا عندما يح�ضل �ملدير على عو�ئد 

�لبيع، فاإنها تو�ضع يف ح�ضاب جار يولد فائدة 

ووفًقا  لكن  ���ض��الم،  �لإ يف  م�ضموح  غري  وه��و 

فاإن هذه  �ل�ضناديق،  لهذه  �ملتحم�ضني  ر�ء  لآ

�لعقبة ميكن جتاوزها بابتكار هيكلة جديدة 

�ضالمية. مو�فقة لل�ضريعة �لإ

عندما بداأت بالكتابة عن اأهمية الوعي املايل يف املجتمع ال�صعودي نظرت حويل 

ال�صعب  م��ن  يكن  ومل  املجتمع،  ن��واة  ه��ي  ال��ت��ي  العائلة  م��ن  ت��ب��داأ  امل�صاألة  اأن  ج��د  لأ

�صراف يف املوارد الطبيعية  مالحظة العديد من املظاهر ال�صلبية التي ن�صهدها من الإ

على  ت��ارًة  بالالئمة  نلقي  إذ  ا ونحن  وال��غ��ذاء،  البنزين  وحتى  والكهرباء  املياه  مثل 

على  التاأثري  حيث  من  واأبنائهم  اأ�صدقائنا  اأو  واخلادمة  ال�صائق  مثل  م�صتخدمينا 

وىل. اأبنائنا، جند اأننا امللومون بالدرجة الأ

�صورة  ميثلون  اأن��ه��م  ف��وج��دت  ط��ف��ال  الأ �صلوك  على  بالرتكيز  ذل��ك  بعد  قمت 

مرعبة جليل م�صتهرت باملال والوقت، فمثاًل راأيت طالب املرحلة البتدائية يحملون 

�صاألت  وعندما  دم���ان،  الإ ل��درج��ة  باجلهاز  ملت�صقا  ال�صبي  وت��رى  ب��ريي«  »ال��ب��الك 

اإىل  يلح  ابني  يحملونه وظل  اأ�صدقائهم  كل  واح��دة:  اإجابة  مل��اذا؟ جاءتني  ه��ايل  الأ

يت�صدى  ر�صيد«  رجل  منكم  »األي�ض  عاقلة؟  اإجابة  هذه  هل  اجلهاز!  له  ا�صرتيت  اأن 

لواحدة فقط من ال�صلبيات املجتمعية؟

ياب وبالطبع  عندما نقوم مب�صوار ل نحاول القت�صاد يف عدد مرات الذهاب والإ

مفهوم ال�Car Pool )م�صاركة ال�صيارة بن مرتادي الطريق الواحد( اأمر غري وارد، 

ال�صائق  ير�صل  الطفل  �صائقه اخلا�ض، جتد  �صيارته مع  يف�صل خ�صو�صية  فكل منا 

ي�صال اأغرا�ض ل�صديقه اأو غري  ل�صراء البيب�صي مثاًل ثم بعد دقائق ير�صله ثانية لإ

إراحة روؤو�صنا وتفادي احلوار مع اأبنائنا  باء من كل هذا؟ نحن نحاول ا ذلك. اأين الآ

وهو اأكرب اإثم نرتكبه مع اأبنائنا اأنف�صهم.

خال�صة القول اأننا مقبلون على زمن �صعب من الغالء وقلة املوارد و�صواًء �صئنا 

اأم اأبينا فقد بداأت ال�صعوبات تربز بجميع اأ�صكالها، وبداأ املجتمع كله بال�صكوى من 

�صعوبة احلال و�صيق اليد.

�صراف والدلل، وال�صتهتار  واحلل؟ ل يوجد حل �صحري، ولكن كما تدرجنا يف الإ

بناء ور�صم خطط نافعة مل�صتقبلهم.  حزمة« وتقومي الأ فلي�ض من بديل �صوى »�صد الأ

نفاق واملعي�صة. باخت�صار حياتنا حتتاج اإىل مراجعة كاملة من حيث طرق الإ
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تهدف بور�صة عم�ن ب�صورة خ��صة اإىل توفري املن�خ املن��صب ل�صم�ن تف�عل قوى 

وراق امل�لية املتداولة فيه�، وذلك من خالل تر�صيخ اأ�ص�ض  العر�ض والطلب على االأ

التداول ال�صليم والوا�صح والع�دل. 

فيم� يلي مزيد من املعلوم�ت التعريفية عن بور�صة عم�ن واآلية عمله�.

بورصة عمان
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 ,1999 عام  �إىل  �لبور�ضة  تاأ�ضي�س  ويرجع 

م�ضتقلة  كموؤ�ض�ضة  �لبور�ضة  �نطلقت  حيث 

�لقطاع  قبل  من  وت��د�ر  �ل��رب��ح،  �إىل  تهدف  ل 

ك�ضوق  �لعمل  مبز�ولة  لها  وم�ضرح  �خلا�س، 

ور�ق �ملالية يف �ململكة.  منظم لتد�ول �لأ

و�لبور�ضة تد�ر من قبل جمل�س �إد�رة مكون 

�إد�رة  يتوىل  تنفيذي  ومدير  �أع�ضاء  �ضبعة  من 

عمال �ليومية للبور�ضة.  ومتابعة �لأ

�لو�ضطاء  م��ن  �لبور�ضة  ع�ضوية  وتتكون 

�ملاليني و�لو�ضطاء حل�ضابهم و�أي جهات �أخرى 

�ملالية،  ور�ق  �لأ هيئة  يحددها جمل�س مفو�ضي 

�لذين ي�ضكلون �لهيئة �لعامة للبور�ضة. ويتاألف 

من 70 مكتب و�ضاطة.

وتلتزم بور�ضة عمان بتوفري مبادئ �لعد�لة 

ت�ضعى  حيث  و�ل�ضيولة،  و�لكفاءة  و�ل�ضفافية 

�لبور�ضة �إىل توفري بيئة �ضليمة و�ضحية لتد�ول 

�ل�ضليم  �لتد�ول  �أ�ض�س  وتر�ضيخ  �ملالية  ور�ق  �لأ

و�لعادل، وحماية �ملتعاملني يف �ضوق ر�أ�س �ملال. 

بتطبيق  عمان  بور�ضة  قامت  بذلك  وللقيام 

�أنظمة وتعليمات تتما�ضى مع �ملعايري �لعاملية. 

�أنظمة  بتوفري  ع��م��ان  بور�ضة  ت��ق��وم  كما 

�إل��ك��رتون��ي��ة وو���ض��ائ��ل رب���ط وق���اع���ات جمهزة 

ومر�قبة  �حلديثة،  �لتقنية  و�لو�ضائل  دو�ت  بالأ

مع  و�لتن�ضيق  �ل�����ض��وق  يف  �ل���ت���د�ول  عمليات 

قامت  كما  �لعمليات.  تلك  متابعة  يف  �لهيئة 

�لتز�م  ل�ضمان  �ملهني  لل�ضلوك  معايري  بو�ضع 

�أع�ضائها مببادئ �لتد�ول �لعادل و�ل�ضليم، كما 

حتر�س على �ضرورة �لن�ضر �لفوري و�ل�ضحيح 

للمعلومات جلميع �ملهتمني بنف�س �لوقت. 

وحت���ر����س ب��ور���ض��ة ع���م���ان ك��غ��ريه��ا من 

خ�����رى ع��ل��ى �إق���ام���ة ع��الق��ات  �ل��ب��ور���ض��ات �لأ

و�ملنظمات  و�جلمعيات  �لبور�ضات  مع  تعاون 

و�مل�ضاركة  معها،  �لتفاقيات  و�إب���ر�م  �لعاملية 

وهي  و�لعاملية  �لعربية  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  يف 

�لعربية،  �ل��ب��ور���ض��ات  �حت���اد  يف  ف��اع��ل  ع�ضو 

�ضيوية، و�لحتاد  وروبية �لآ و�حتاد �لبور�ضات �لأ

لهيئات  �لدولية   و�ملنظمة  للبور�ضات،  �لدويل 

للبور�ضة  �لعامة  �لهيئة  وتتاألف  �ملالية  ور�ق  �لأ

�لنت�ضاب  ل��ر���ض��وم  �مل�����ض��ددي��ن  ع�����ض��اء  �لأ م��ن 

للبور�ضة ور�ض�وم �ل�ضرت�ك �ل�ضنوية فيها، ولكل 

ع�ضو �ضوت و�حد يف �جتماعات �لهيئة �لعامة. 

�ملالية  �ل�ضنة  فاإن  �لبور�ضة  لو�ئح  وح�ضب 

من  يناير  �ضهر  من  ول  �لأ �ليوم  يف  تب�د�أ  لها 

كل �ضنه وتنتهي يف �ليوم �لو�حد و�لثالثني من 

�ضهر دي�ضمرب من �ل�ضنة ذ�تها.

ح�صائية لبور�صة عمان 2009  اأهم املوؤ�صرات الإ

2009
الموؤ�صر

ول  كانون �لأ ت�ضرين �لثاني  ول  ت�ضرين �لأ �أيلول �آب تموز

655.1 474.2 747.9 728.9 482.4 550.4 حجم �لتد�ول )مليون دينار( 

5520.1 5582.7 5649.7 5850.1 5749.6 5723.8 �ضهم )نقطة(  �ضعار �لأ  �لرقم �لقيا�ضي �لمرجح لأ

2533.5 2583.5 2615.9 2688.2 2564.5 2618.8 �ضهم �لحرة )نقطة(  �لرقم �لقيا�ضي �لمرجح بالقيمة �ل�ضوقية لالأ

112.1 44.8 144.8 76.6 55.4 77.0 �ضهم )مليون دينار(  قيمة �ضر�ء �لعرب من �لأ

8.0 9.7 28.3 12.4 18.6 17.7 �ضهم )مليون دينار(  جانب من �لأ قيمة �ضر�ء �لأ

(4.9) (6.0) (12.0) (10.3) (11.4) (26.7) ردني )مليون دينار(  �ضافي �ل�ضتثمار غير �لأ

48.9 48.3 48.0 48.3 48.8 48.8 ردنيين في �ل�ضركات �لم�ضاهمة �لعامة  %ن�ضبة ملكية غير �لأ

14.4 14.4 14.6 15.2 14.9 14.8 �لقيمة �ل�ضوقية �إلى �لعائد -مرة   -  P/E

1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 -�لقيمة �ل�ضوقية / �لقيمة �لدفترية -مرة   P/B.V

2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.8 رباح �لموزعة �إلى �لقيمة �ل�ضوقية  %�لأ

7.9 5.4 7.2 8.5 5.6 5.5 %معدل  دور�ن �ل�ضهم  

272 272 271 272 272 272 عدد �ل�ضركات �لمدرجة في �لبور�ضة 

615.0 - - - 205.2 153.0 �ضناد �لقر�س �لمتد�ولة )�ألف دينار ( �لقيمة �ل�ضوقية لإ

- - - - - - �لقيمة �ل�ضوقية ل�ضند�ت �لخزينة �لمتد�ولة )�ألف دينار( 

22571.1 23026.7 23273.2 24152.4 23741.5 23530.7 �لقيمة �ل�ضوقية لل�ضركات �لمدرجة في �لبور�ضة )مليون دينار( 

149.9 152.9 164.0 170.2 167.3 165.8 جمالي   %�لقيمة �ل�ضوقية �إلى �لناتج �لمحلي �لإ
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ر�ضوم �لبيع �أو ر�ضوم �ملبيعات: �لر�ضوم �أو �لكلفة �لتي 

يدفعها �مل�ضرتي لقاء �ل�ضتحو�ذ على �أ�ضل ما، وتتباين 

�ضل، و�لطريقة �لتي  قيمة �لر�ضم �أو �لكلفة تبًعا لنوع �لأ

يتم فيها بيعه. كثري من �ل�ضناديق �مل�ضرتكة تتقا�ضى 

�أو  �مل�ضاهمات  من  جزًء�  فاإن  وبالتايل  للبيع،  ر�ضوًما 

�أمو�ل �مل�ضتثمر فقط، تذهب �إىل �ل�ضتثمار ذ�ته.

SALES LOAD

�مل�ضرف  �أو  �لبنك  �ل�ضعودي:  �لعربي  �لنقد  موؤ�ض�ضة 

�ملركزي �ل�ضعودي، تاأ�ض�س عام 1952م.

SAMA

���ض��ان��ع ���ض��وق، ي�����ض��ع ع����الو�ت ���ض��ع��ري��ة ك��ب��رية على 

�لتد�ولت.

SCALPER

�ضهم �لتي تنجم عن عملية تفتيت �أو  وثيقة باأجز�ء �لأ

جتزئة �أو منه، وميكن حلامل �لوثيقة �أن ي�ضرتي باقي 

�أجز�ء �ل�ضهم لي�ضبح �ضهًما كاماًل.

SCRIP

�لبور�ضات  على  يطلق  �ل��ذي  �ل�ضم  �لثانوي:  �ل�ضوق 

�ضهم،  �لأ ت��د�ول  فيها  ميكن  �لتي  �ملالية،  ���ض��و�ق  و�لأ

ور�ق  دو�ت و�لأ و�ل�ضند�ت، و�لتمويالت وغريها من �لأ

ويل.  �ملالية، بعد �أن يكون مت �إ�ضد�رها عرب �ل�ضوق �لأ

ويل،  ول مرة، تباع يف �ل�ضوق �لأ �ضهم لأ فعند طرح �لأ

ثم يعاد تد�ولها بعد ذلك يف �ل�ضوق �لثانوي.

SECONDARY MARKET

فيه  �لتعامل  يتم  �ل��ذي  �ل�ضوق  ه��و  �ل��ث��ان��وي  �ل�ضوق 

�إ�ضد�رها - يف �ل�ضوق  �ضهم و�ل�ضند�ت �لتي �ضبق  بالأ

ويل - و�لتي يتم �لتد�ول بها بني �مل�ضتثمرين. كذلك  �لأ

ويل للتمويل �لعقاري هو �ملقر�س، �لذي قد  �ل�ضوق �لأ

يبيعها �إىل فاين ماي �أو فريدي ماك يف �ل�ضوق �لثانوي 

للرهن �لعقاري.

SECONDARY MARKET-EXAMPLE

���ض��وق �ل��ره��ن �ل��ع��ق��اري �ل��ث��ان��وي - وه���و م��ن �أك��رب 

�ملقر�ضني  ب��ني  و�ل�����ض��ر�ء  �لبيع  يتم  حيث  ���ض��و�ق،  �لأ

مالية(  )�أور�ق  �لعقارية  �لرهون  وجممعي  وم�ضدري 

و�مل�ضتثمرين(.

SECONDARY MORTAGAGE MARKET

�أمو�ل  ت�ضتثمر  �لتي  �مل�ضرتكة  �ل�ضتثمار  �ضناديق  هي 

�مل�ضاهمني يف قطاع �ل�ضوق �ملحدودة، يف قطاعات مثل 

و�خلدمات  نرتنت،  �لإ �ضبكات  �لطاقة،  �لتكنولوجيا، 

�مل�ضرفية.

SECTOR FUND

يهدف باب ثقافة استثمارية لزيادة وعي القارئ حول أساسيات السوق عرب تقديم شرح 
بالسوق  مهتم  أو  متداول  التي الغنى ألي  األساسية  للمصطلحات  لغة سهلة  مبسط وَّـ 
التي  القارئ هي  أراد االستثمار َّـ السوق، واملعرفة وحدها عزيزي  إذا  املالية عن معرفتها 
تمكنك من الحكم على أداء شركة ما وما إذا كانت مناسبة لالستثمار فيها أم ال، واملعرفة أيًضا 
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هي التي تجعلك أنت صاحب القرار االستثماري وأال ننساق خلف الشائعات، ويعترب دورنا 
(تداول)  املالية  السوق  املالية وشركة  السوق  هنا َّـ مجلة تداول مكماًل لدور كل من هيئة 
لزيادة ونشر الثقافة املالية لدى املتداولني وزيادة الوعي االستثماري لديهم. وَّـ هذا العدد 
نقدم لك عزيزي القارئ مجموعة جديدة من املفاهيم واملصطلحات املالية َّـ شكل مبسط.

�ضد�ر �لعا�ضر( �مل�ضدر: دليل �مل�ضطلحات �ل�ضتثمارية )هيئة  �ل�ضوق �ملالية �لإ

�ضهم �أو �ل�ضند�ت �أو  ور�ق �ملالية« - ��ضم مبتكر لالأ »�لأ

�ضول �ملالية �لتي ميكن تد�ولها. �أي نوع من �لأ

SECURITIES

حكومية  موؤ�ض�ضة  م��ريك��ي��ة:  �لأ �مل���ايل  �ل�����ض��وق  هيئة 

وتبادل  �لبور�ضات  عمل  وتنظم  ت�ضرف  �أم��ريك��ي��ة، 

ور�ق �ملالية. �لأ

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC)

ورقة مالية ميكن تد�ولها، تت�ضمن ملكية �أو ديًنا. مثل 

�ل�ضهم �أو �ل�ضند وغريهما.

SECURITY

�ضهم باأف�ضل  �أمر �إىل �لو�ضيط، ببيع �أكرب كمية من �لأ

�ضعر ممكن.

SELL THE BOOK

�أو �ملوعد �لذي  �أو �لت�ضليم: �لتاريخ  تاريخ �ل�ضتحقاق 

يجب فيه ت�ضليم �ضهاد�ت �أو وثائق �أي �ضفقة �إىل مكتب 

�مل�ضرتي.

SETTLEMENT (DEVIVERY) DATE

�ضهم، ح�ضة يف ملكية.

SHARE

��ضطالح ي�ضري �إىل �أي خطوة �أو �إجر�ء تتخذها �ضركة 

ت�ضعر بخطر؛ ملنع �أي عملية لال�ضتحو�ذ �أو �ل�ضتيالء 

عليها.

SHARK REPELLENT

جل من  �ضهم �لتي مت بيعها بالآ �لعدد �لإجمايل من �لأ

يتم  مل  و�لتي  �ملالية،  ور�ق  �لأ و�ضركات  �لعمالء  قبل 

جلة يف �ل�ضوق. �ضر�وؤها بعد ل�ضد�د �ملر�كز �لآ

SHORT INTEREST
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3-Jan 5-Jan 7-Jan 9-Jan 11-Jan 13-Jan 15-Jan 17-Jan 19-Jan 21-Jan 23-Jan 25-Jan 27-Jan 29-Jan 31-Jan

األسواق الخليجية

�ضو�ق �خلليجية، فقد كانت �لبد�ية مت�ضابهها ملعظم �ملوؤ�ضر�ت �لتي �ضارت  �أد�ء موؤ�ضر�ت �لأ كان هنالك تفاوت كبري يف 

وىل من �لعام، ثم �ضارت كل من موؤ�ضر�ت �ل�ضعودية وم�ضقط و�لبحرين و�لكويت  م�ضاًر� �ضاعًد� طفيًفا يف �لع�ضر �أيام �لأ

كان  دبي فقد  �ضوق  ملوؤ�ضر  وبالن�ضبة  �ضار� مب�ضار هابط،  و�أبو ظبي فقد  موؤ�ضر قطر  �أما  �ل�ضهر،  نهاية  �أفقي حتى  ب�ضكل 

ور�ق �ملالية يليه موؤ�ضر �ل�ضوق  �لنخفا�س حاًد� حتى نهاية �ل�ضهر. وقد كان �أف�ضل �ملوؤ�ضر�ت �أد�ء موؤ�ضر �ضوق م�ضقط لالأ

�ملالية �ل�ضعودية ثم موؤ�ضر �ضوق �لبحرين، �أما �أ�ضو�أ �ملوؤ�ضر�ت �أد�ء فموؤ�ضر �ضوق دبي يليه موؤ�ضر قطر.
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - January 2010
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األسواق العاملية

تفوق �أد�ء �أ�ضو�ق �ملال �لعاملية ب�ضكل كبري،فقد كان �أد�ء معظم �أ�ضو�ق �ملال �لعاملية �ضيئا مقارنة بال�ضهر �ملا�ضي، فقد 

�ضارت معظم هذه �ملوؤ�ضر�ت ب�ضكل �أفقي حتى منت�ضف �ل�ضهر، بعدها بد�أت باتخاذ م�ضار هابط حتى نهاية �ل�ضهر، 

وكان �أد�وؤها مت�ضابًها يف معظمها. وقد كان �أف�ضل �ملوؤ�ضر�ت �أد�ء موؤ�ضر �ل�ضوق �ملالية �ل�ضعودية )تد�ول(، تاله بعد ذلك 

.CAC 40 ثم موؤ�ضر DAX أما �أكرث �ملوؤ�ضر�ت �ضلبية فموؤ�ضر� Dow Jones ثم موؤ�ضر NIKKEI 225 موؤ�ضر
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العقود املستقبلية للسلع

بالنخفا�س  بد�أ  ثم  يناير،  �ضهر  من  وىل  �لأ يام  �لأ يف  �إيجابي  ب�ضكل  للنفط  �مل�ضتقبلية  �لعقود  تد�ولت  بد�أت  الط�قة: 

و��ضتمر بذلك حتى نهاية �ل�ضهر.

بالن�ضبة للعقود �مل�ضتقبلية للغاز، فقد كانت حم�ضلة �أد�ئها �ضلبية يف نهاية �ل�ضهر، قد �تخذت �أ�ضعارها م�ضار� هابطا طو�ل �ل�ضهر.

احلبوب: كان �أد�ء �لعقود �مل�ضتقبلية لل�ضلع �ضلبيا ب�ضكل عام منذ بد�ية �ل�ضهر. فقد بد�أت �لعقود �مل�ضتقبلية للذرة تد�ولتها 

للعقود  بالن�ضبة  �أما  �ل�ضهر،  نهاية  بانخفا�ضها حتى  و��ضتمرت  بالنخفا�س  بد�أت  �أنها  �إل  وىل  �لأ يام  �لأ �إيجابي يف  ب�ضكل 
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أسواق السلع

�ضبوع �لثاين من �لتد�ولت.�أما  رز، فلم يختلف �أد�وؤها عن �لذرة �إل �أنها بد�أت بالرتد�د ب�ضكل جزئي بعد �لأ �مل�ضتقبلية لالأ

بالن�ضبة للعقود �مل�ضتقبلية للقمح فقد �ضابهت م�ضار �أ�ضعارها م�ضار عقود �لذرة.

ناأتي �إىل �لعقود �مل�ضتقبلية لفول �ل�ضويا، حيث كان �أد�وؤه �ضلبًيا منذ بد�ية �ل�ضهر باتخاذها م�ضاًر� هابًطا حاًد�.

املع�دن الثمينة:

�لتد�ولت،  �أ�ضبوع من  بعدد مرور  بالنخفا�س  بد�أ  �أنه  �إل  يناير،  �ضهر  وىل من  �لأ يام  �لأ �لذهب م�ضاًر� �ضاعًد� يف  �تخذ 

و��ضتمر بالنخفا�س حتى نهاية �ل�ضهر.

�ل�ضهر، ثم بد�أت بالنخفا�س وب�ضكل حاد حتى  للف�ضة فقد �تخذت م�ضار� �ضاعد� حتى منت�ضف  �مل�ضتقبلية  �لعقود  �أما 

نهاية �ل�ضهر.

Wheat القمح

Rough Rice رز الأ

Goldالذهب
Silverالف�صة
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اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( يناير 2010م 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

4%2360,86511.18%11,127,353,885.0017.43%21,265,096,267.8516.19�جلزيرة كابيتال

1%1563,05617.45%21,144,922,276.0017.70%20,987,046,988.1515.98�ضركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

ور�ق �ملالية 6%4276,4968.57%3772,308,022.0011.94%16,294,376,626.9012.41 �ضاب لالأ

هلي كابيتال 2%3506,14615.69%4795,837,123.0012.31%14,829,014,544.2011.29 �لأ

3%5421,65213.07%5613,495,274.009.49%12,955,511,385.459.87�ضامبا كابيتال

5%6333,56110.34%6612,453,983.009.47%12,406,624,626.409.45فرن�ضي تد�ول  

8%7210,7546.53%7421,043,421.006.51%9,198,688,395.507.01�لعربي لال�ضتثمار

7%8249,6737.74%8342,513,548.005.30%7,413,104,808.305.65الريا�ض املالية

9%981,8062.54%9200,423,365.003.01%4,623,197,669.353.52 �ل�ضتثمار كابيتال

10%1059,9671.86%10130,498,002.002.02%3,176,210,097.252.42�ل�ضعودي �لهولندي �ملالية

11%1157,0761.77%1197,629,359.001.51%2,281,733,748.801.74�ضركة �لبالد لال�ضتثمار

12%1226,0480.81%1248,216,084.000.75%1,278,587,255.550.97 فالكم للخدمات �ملالية

13%1412,6730.39%1323,926,130.000.37%893,117,303.850.68كريديت �ضوي�س �لعربية �ل�ضعودية 

15%159,7470.30%1419,405,384.000.30%720,932,656.300.55جدوى لال�ضتثمار

14%139,9680.31%1526,293,292.000.41%451,604,381.800.34 �أ�ضول �ملالية  

17%186,9580.22%1613,304,059.000.21%421,093,813.000.32  هريمي�س �ل�ضعودية

19%175,2310.16%1715,267,445.000.24%366,455,897.050.28جمموعة �لنفيعي لال�ضتثمار 

وىل جوجيت للو�ضاطة �ملالية  16%168,8510.27%1815,632,502.000.24%362,678,787.250.28 �لأ

ور�ق �ملالية 23%212,6490.08%196,856,365.000.11%324,358,783.500.25دويت�ضه لالأ

20%223,3650.10%205,381,643.000.08%221,764,887.900.17مورغان �ضتانلي �ل�ضعودية 

21%193,3500.10%218,308,371.000.13%158,072,258.050.12 رنا لال�ضتثمار

و�ضط لال�ضتثمار �ملايل 22%202,6780.08%228,303,448.000.13%155,343,188.550.12�ضركة �ل�ضرق �لأ
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أداء شركات الوساطة

24%271,3460.04%232,174,541.000.03%94,664,721.500.07 �ضعاع كابيتال 

18%246,5600.20%242,954,520.000.05%83,798,000.650.06اأرباح املالية

25%251,2230.04%252,686,773.000.04%81,317,117.400.06عودة �لعربية �ل�ضعودية

مار�ت خلدمات �ل�ضتثمار   26%231,1730.04%263,288,010.000.05%68,477,225.050.05�لإ

29%268760.03%272,603,037.000.04%66,108,237.500.05بيت �ل�ضتثمار �لعاملي )�ل�ضعودية(

28%289120.03%281,463,412.000.02%44,492,119.550.03  وطن لال�ضتثمار 

30%296090.02%291,169,472.000.02%30,793,315.350.02 �ملال �ضكيوريتيز  

27%309350.03%30931,072.000.01%28,648,832.400.02  جمموعة �لتوفيق �ملالية

31%314260.01%31472,972.000.01%17,442,497.650.01 �ضركة وثيقة �ملالية 

ور�ق �ملالية 33%33890.00%32118,715.000.00%3,760,985.250.00�ضركة �مل�ضتثمر لالأ

32%32960.00%33192,688.000.00%2,625,701.150.00جمموعة �لدخيل �ملالية 

34%3470.00%343,879.000.00%117,216.000.00  بي. �م جي �ملالية 

131,306,860,340.406,467,432,072.003,226,822�ملجموع

نرتنت( يناير 2010م  اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق الإ

 الرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
الن�صبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيب الن�صبةكمية التداولت

الن�صبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

النرتنت

%480.95%292,13213.44%180.57%908,365,31124.11%180.19%17,052,300,749.7022.63�جلزيرة كابيتال

هلي كابيتال %176.27%386,06117.76%272.72%578,749,23615.36%270.78%10,495,615,011.7013.93�لأ

%287.85%370,43317.04%383.59%512,795,65313.61%378.24%10,136,800,283.7513.45 �ضامبا كابيتال

%583.71%279,23812.84%474.58%456,762,73912.12%478.11%9,690,500,390.7512.86 فرن�ضي تد�ول 

%352.59%296,08713.62%531.50%360,616,4909.57%536.24%7,606,616,751.0010.09�ضركة �لر�جحي للخدمات �ملالية

ور�ق �ملالية %752.35%144,7596.66%646.06%355,699,1939.44%644.85%7,307,743,925.759.70�ضاب لالأ

اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( يناير 2010م 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
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أداء شركات الوساطة

%852.37%110,3655.08%745.98%193,598,4755.14%743.73%4,022,474,567.655.34 �لعربي لال�ضتثمار

%658.19%145,2796.68%847.19%161,636,1664.29%847.51%3,521,710,230.354.67الريا�ض املالية

%972.03%41,1141.89%955.07%53,760,0141.43%950.89%1,161,129,878.051.54  �ضركة �لبالد لال�ضتثمار 

%1036.67%30,0001.38%1023.33%46,763,2001.24%1024.22%1,119,849,254.251.49  �ل�ضتثمار كابيتال

%1284.09%21,9051.01%1276.66%36,960,1660.98%1179.76%1,019,834,214.151.35  فالكم للخدمات �ملالية

%1140.55%24,3191.12%1134.24%44,685,6431.19%1231.40%997,310,440.851.32�ل�ضعودي �لهولندي �ملالية

%1395.32%9,5010.44%1393.82%24,668,6200.65%1394.84%428,289,768.300.57 �أ�ضول �ملالية

%1498.73%8,7390.40%1498.84%15,451,6490.41%1498.75%358,162,175.950.48وطن لال�ضتثمار

%1661.12%3,1970.15%1640.84%6,235,9590.17%1553.95%197,711,200.000.26جمموعة �لنفيعي لال�ضتثمار 

%1782.45%2,7620.13%1582.95%6,892,0420.18%1679.47%125,619,819.800.17رنا لال�ضتثمار   

%1887.94%8020.04%1792.60%1,355,1520.04%1792.11%40,983,036.250.05 بايونريز �ل�ضعودية

%1980.00%7480.03%1876.05%708,0990.02%1878.93%22,611,999.000.03  جمموعة �لتوفيق �ملالية

وىل جوجيت للو�ضاطة �ملالية %205.14%5010.02%193.61%701,2320.02%192.49%17,915,819.600.02�لأ

%2371.83%3060.01%2082.64%390,8740.01%2070.83%12,354,327.150.02�ضركة وثيقة �ملالية

%2225.33%3410.02%2111.95%259,7870.01%2110.16%9,616,555.250.01�ضعاع كابيتال

%216.38%4440.02%221.64%218,5890.01%221.42%5,977,187.800.01هريمي�س �ل�ضعودية

%2513.30%810.00%247.41%86,6570.00%2312.69%3,908,706.000.01 �ملال �ضكيوريتيز

%2495.83%920.00%2373.27%141,1880.00%2485.39%2,242,201.150.00جمموعة �لدخيل �ملالية

%1577.96%5,1140.24%252.06%60,8950.00%251.82%1,525,161.150.00 اأرباح املالية 

75,358,803,655.353,767,563,0292,174,320 �ملجموع

نرتنت( يناير 2010م  اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق الإ

 الرتتيبالن�صبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة
الن�صبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيب الن�صبةكمية التداولت

الن�صبة عن طريق 

النرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

النرتنت
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المستثمرون حسب الجنسية

�ضهم �ملتد�ولة يف �ل�ضوق  جمالية لالأ بلغت �لقيمة  �لإ

�ملالية �ل�ضعودية خالل �ضهر يناير 2010م  65.65 

مليار ريال، بارتفاع قدره )23,49%( عن تد�ولت 

�ضهر دي�ضمرب من �لعام 2009، و�لتي كانت 53.16 

مليار ريال، نفذت من خالل  1.61 مليون �ضفقة. 

ريال  مليار   59.12 ف���ر�د  �لأ مبيعات  بلغت  وق��د 

�أما  �أي بن�ضبة )90%( من جميع عمليات �ل�ضوق. 

عمليات �ل�ضر�ء فقد بلغت 55.45 مليار ريال �أي 

بن�ضبة )84.5%( من جميع عمليات �ل�ضوق بينما 

مليار   1.96 �ل�ضعودية  �ل�ضركات  مبيعات  بلغت 

عمليات  �أم��ا   )%4.1( ن�ضبته  ت�ضكل  ما  �أي  ري��ال 

�ل�ضر�ء فقد بلغت 4.99    مليار ريال �أي ما ن�ضبته 

�ل�ضتثمارية  لل�ضناديق  بالن�ضبة  �أم��ا   .)%9.2(

فقد بلغ �إجمايل مبيعاتها 1.49 مليار ريال �أي ما 

ن�ضبته )2.3%(. �أما عمليات �ل�ضر�ء فقد بلغت   

1.94  مليار ريال �أي ما ت�ضكل ن�ضبته )2.9%( يف 

 1.05 �مل�ضتثمرين �خلليجيني  مبيعات  بلغت  حني 

للم�ضرتيات  �أما   .)%1.6( بن�ضبة  �أي  ريال  مليار 

فقد بلغت 1.01 مليار ريال �أي ما ن�ضبته )%1.5( 

�ملقيمني    �لعرب  �مل�ضتثمرين  مبيعات  بلغت  وق��د 

)غري �خلليجيني( 1.11  مليار ريال �أي ما ت�ضكل 

ن�ضبته )1.7%( يف حني بلغت م�ضرتياتهم  1.09 

مبيعات  �أم��ا   .)%1.7( بن�ضبة  �أي  ري��ال  مليار 

جانب �ملقيمني فقد بلغت  173.19 مليون ريال  �لأ

م�ضرتياتهم  بلغت  وق��د   )%0.3( ن�ضبته  م��ا  �أي 

)0.2%(�أم��ا  ن�ضبته  ما  �أي  ريال  مليون   143.78

جانب عرب �تفاقيات �ملبادلة فقد بلغت  مبيعات �لأ

744.75 مليون ريال �أي ما ن�ضبته )1.1%(. �أما 

ما  وهو  ري��ال  مليار   1.03 بلغت  فقد  �مل�ضرتيات 

ت�ضكل ن�ضبته)%1.6(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب 
الجنسية ونوع المستثمر – يناير   2010

 �إح�ضائية �لتد�ول ح�ضب ت�ضنيف �جلن�ضية ونوع �مل�ضتثمر ل�ضهر يناير 2010م 

�ضهم �ملتد�ولة  �لن�ضبة   ت�ضنيف �جلن�ضية  نوع �مل�ضتثمر  نوع �لعملية  الكمية  �لن�ضبة  عدد �ل�ضفقات  �لن�ضبة  قيمة �لأ

90.0% 59,120,485,998 92.9% 1,499,646 91.7% 2,965,822,073  بيع 

 فرد 

 �ل�ضعوديون 

84.5% 55,452,353,536 88.8% 1,433,278 85.0% 2,749,193,378  �ضر�ء 

4.1% 1,964,480,436 1.7% 27,631 3.6% 99,384,819  بيع 

 �ضركة 

9.2% 4,988,305,816 5.2% 83,299 10.0% 295,506,155  �ضر�ء 

2.3% 1,492,342,507 1.2% 18,919 1.5% 47,260,433  بيع 

 �ضندوق ��ضتثماري 

2.9% 1,935,378,250 1.4% 22,889 1.9% 61,998,035  �ضر�ء 

1.6% 1,047,095,215 0.8% 13,060 1.1% 35,543,692  بيع 

 �خلليجيون 

1.5% 1,007,788,525 0.9% 14,411 1.1% 35,847,697  �ضر�ء 

1.7% 1,111,088,385 3.0% 47,751 1.8% 58,803,999  بيع 

 )غري �خلليجيني( �لعرب �ملقيمون  

1.7% 1,093,528,447 3.3% 52,650 1.8% 57,116,085  �ضر�ء 

0.3% 173,188,390 0.4% 6,087 0.3% 9,170,382  بيع 

جانب �ملقيمون    )غري �لعرب و�خلليجيني( �لأ

0.2% 143,780,174 0.4% 6,347 0.2% 6,204,321  �ضر�ء 

1.1% 744,749,240 0.0% 317 0.5% 17,730,638  بيع 

جانب   )عرب �تفاقيات �ملبادلة(�لأ

1.6% 1,032,295,423 0.0% 537 0.9% 27,850,365  �ضر�ء 

100.0% 65,653,430,170 100.0% 1,613,411 100.0% 3,233,716,036 �إجماليات �لبيع

100.0% 65,653,430,170 100.0% 1,613,411 100.0% 3,233,716,036 �إجماليات �ل�ضر�ء
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�ملوؤ�ضر  �أغلق  م   2010 يناير  �ضهر  نهاية  يف 

�ل���ع���ام ل��ل�����ض��وق �مل��ال��ي��ة �ل�����ض��ع��ودي��ة )ت�����د�ول( 

 130.79 م��رت��ف��ع��ًا   6,252.55 م�ضتوى  ع��ن��د 

�ل�ضابق  بال�ضهر  م��ق��ارن��ة   )%2.14.( نقطة 

 %30.02 بن�ضبة  ومرتفعًا  م(.  )دي�ضمرب2009 

)نهاية  �ل�ضابق  �لعام  من  �لفرتة  بنف�س  مقارنة 

يناير 2009 م(.

وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق للموؤ�ضر خالل 

م�ضتوى  عند  م   2010/01/18 ي��وم  يف  �ل�ضهر 

6,409.04 نقطة.

يف  �مل�ضدرة  �ضهم  لالأ �ل�ضوقية  �لقيمة  بلغت 

مليار   1,242.09 م،   2010 يناير  �ضهر  نهاية 

ريال �أي ما يعادل 331.22 مليار دولر �أمريكي، 

م�ضجلة �رتفاعًا بلغت ن�ض����بته 3.90% عن �ل�ضهر 

�ل�ضابق )دي�ضمرب 2009 م(. 

�ملتد�ولة  �ضهم  لالأ جمالية  �لإ �لقيمة  بلغت 

ريال  مليار   65.65 م،   2010 يناير  �ضهر  خالل 

17.51 مليار دولر �أمريكي وذلك  �أي ما يعادل 

�ل�ضهر  ع��ن    %23.49 ن�ض����بته  بلغت  بارتفاع 

�ل�ضابق )دي�ضمرب 2009 م(. 

خالل  �ملتد�ولة  �ضهم  �لأ عدد  �إجمايل  وبلغ 

يناير 2010 م، 3.23 مليار �ض����هم مقابل 2.22 

�ل�ضابق  �ل�ضهر  خ��الل   تد�ولها  مت  �ضهم  مليار 

بلغت  ب��ارت��ف��اع  وذل���ك  م(،   2009 )دي�����ض��م��رب 

.%45.68 ن�ض����بته 

�ملنفذة خالل  �ل�ضفقات  عدد  �إجمايل  �أما   

مليون   1.61 بلغ  فقد  م،   2010 يناير  �ضهر 

تنفيذها   مت  �ضفقة  مليون   1.52 مقاب���ل  �ضفقة 

خالل  �ل�ضهر �ل�ضابق )دي�ضمرب 2009 م( وذلك 

بارتفاع بلغت ن�ض����بته %6.25.

يناير  �ضهر  خ��الل  �ل��ت��د�ول  ي���ام  �أ ع��دد  بلغ 

�ضهر  خ��الل  ي��وم��ًا   20 مقابل  ي��وم��ًا   22  ,2010

دي�ضمرب 2009 م.

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 65.65 مليار ريال و 1.61 مليون 
صفقة تم تنفيذها خالل شهر يناير 2010 م

�صهم ح�صب القطاعات - يناير 2010 م   تداول الأ

Sectoral Activities - January 2010

Sector

جماىل الن�صبة اىل الإ �صهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�صبه اىل الإ �صهم املتداولة جماىل الأ الن�صبه اىل الإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 18.59% 12,206,640,553.50 22.55% 729,282,591 10.97% 176,978 �مل�ضارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Indust. 27.38% 17,977,699,398.85 18.93% 612,166,522 16.23% 261,904 �ل�ضناعات �لبرتوكيماوية

Cement 0.94% 620,361,411.75 0.42% 13,469,756 0.97% 15,660 �ضمنت �لأ

Retail 2.53% 1,663,368,433.35 1.59% 51,575,919 4.34% 69,944 �لتجزئة

Energy & Utilities 1.08% 710,093,220.55 1.81% 58,637,488 0.71% 11,493 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Agri. & Food Indust. 6.02% 3,950,120,876.75 3.31% 106,896,074 8.64% 139,328 �لزر�عة و�ل�ضناعات �لغذ�ئية

Telecom. & Info. Tech. 5.94% 3,902,040,263.00 5.35% 173,116,551 4.90% 78,985 �لت�ضالت وتقنية �ملعلومات

Insurance 11.99% 7,869,622,269.75 6.23% 201,539,432 21.21% 342,130 التاأمني

Multi-Investment 9.02% 5,920,195,429.90 22.85% 738,874,557 10.26% 165,532 �ضركات �ل�ضتثمار �ملتعدد

Industrial Investment 4.74% 3,112,041,681.15 4.09% 132,360,297 6.47% 104,419 �ل�ضتثمار �ل�ضناعي

Building & Construction 5.21% 3,418,290,142.05 3.56% 115,188,589 7.37% 118,957 �لت�ضييد و�لبناء

Real Estate Development 3.75% 2,462,196,866.45 5.93% 191,599,665 4.19% 67,651 �لتطوير �لعقاري

Transport 1.92% 1,262,763,450.30 2.77% 89,453,909 2.01% 33,818 �لنقل

Media & Publishing 0.25% 162,751,651.25 0.21% 6,909,701 0.52% 8,330 �لعالم و�لن�ضر

Hotel & Tourism 0.63% 415,244,521.60 0.39% 12,644,985 1.13% 18,282 �لفنادق و�ل�ضياحة

Total 100.00% 65,653,430,170.20 100.00% 3,233,716,036 100.00% 1,613,411 �لإجمايل
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اأداء موؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
98145.452 98145.452 98145.452

98145.452
Change % December - 2009 January - 2010

Banks & Financial Services 3.69% 15,674.21 16,251.87 �مل�ضارف و�خلدمات �ملالية

Petrochemical Industries 1.11% 5,396.80 5,456.78 �ل�ضناعات �لبرتوكيماوية

Cement 0.24% 3,915.93 3,925.48 �ضمنت �لأ

Retail -0.91% 4,387.73 4,347.80 �لتجزئة

Energy & Utilities 5.75% 4,210.69 4,452.76 �لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

.Agriculture & Food Indust 4.77% 5,010.55 5,249.57 �لزر�عة و�ل�ضناعات �لغذ�ئية

.Telecom. & Information  Tech 1.01% 1,791.41 1,811.06 �لت�ضالت وتقنية �ملعلومات

Insurance 0.53% 1,079.75 1,085.42 التاأمني

Multi-Investment 14.16% 2,442.94 2,788.86 �ضركات �ل�ضتثمار �ملتعدد

Industrial Investment -2.41% 4,707.70 4,594.34 �ل�ضتثمار �ل�ضناعي

Building & Construction -1.90% 3,750.28 3,679.14 �لت�ضييد و�لبناء

Real Estate Development 1.30% 3,262.89 3,305.19 �لتطوير �لعقاري

Transport 4.85% 3,397.55 3,562.44 �لنقل

Media & Publishing -5.26% 1,893.91 1,794.21 �لإعالم و�لن�ضر

Hotel & Tourism -1.43% 5,898.88 5,814.63 �لفنادق و�ل�ضياحة

مقارنة معلومات التداول عن �صهر يناير 2010 م مع  �صهر دي�صمرب 2009 م

Comparing Trading Information for January 2010 with December 2009

Trading Information

نسبة التغير December    ديسمبر  January     يناير

معلومات �لتد�ول

Change % 2009 2010

Transactions 6.25% 1,518,572 1,613,411 عدد �ل�ضفقات �ملنفذة

* Shares Traded 45.68% 2,219,728,139 3,233,716,036 �ضهم �ملتد�ولة * عدد �لأ

Value Traded (SR) 23.49% 53,164,775,231.95 65,653,430,170.20 �ضهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 20 22   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -3.41% 75,929 73,337 �ملتو�ضط �ليومي لعدد �ل�ضفقات �ملنفذة

* Daily Average of Shares Traded 32.44% 110,986,407 146,987,093 �ضهم �ملتد�ولة * �ملتو�ضط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 12.26% 2,658,238,762 2,984,246,826 �ضهم �ملتد�ولة )ريال( �ملتو�ضط �ليومي لقيمة �لأ

Market Capitalization (SR biln) 3.90% 1,195.51 1,242.09 �ضهم �مل�ضدرة )مليار ريال(   �لقيمة �ل�ضوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 2.14% 6,121.76 6,252.55  �ملوؤ�ضر �لعام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�ضركات 

مقارنة معلومات التداول عن شهر يناير 2010 م مع شهر يناير 2009 م

Comparing Trading Information for January 2010 with January 2009

Trading Information
ن�صبة التغري January    يناير January   يناير

معلومات التداول

% Change 2009 2010

Transactions -53.80% 3,492,363 1,613,411 عدد �ل�ضفقات �ملنفذة

* Shares Traded -49.52% 6,405,564,817 3,233,716,036 �ضهم �ملتد�ولة * عدد �لأ

Value Traded (SR) -42.97% 115,120,819,572.30 65,653,430,170.20 �ضهم �ملتد�ولة )ريال( قيمة �لأ

Number of Trading Days - 21 22   عدد �أيام �لتد�ول    

Daily Average of Transactions -55.90% 166,303 73,337 �ملتو�ضط �ليومي لعدد �ل�ضفقات �ملنفذة

* Daily Average of Shares Traded -51.81% 305,026,896 146,987,093 �ضهم �ملتد�ولة * �ملتو�ضط �ليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -45.56% 5,481,943,789 2,984,246,826 �ضهم �ملتد�ولة )ريال( �ملتو�ضط �ليومي لقيمة �لأ

Market Capitalization (SR biln) 34.74% 921.87 1,242.09 �ضهم �مل�ضدرة )مليار ريال(   �لقيمة �ل�ضوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 30.02% 4,808.90 6,252.55  �ملوؤ�ضر �لعام  )نقطة( 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع �إجر�ء�ت �ل�ضركات
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�صهم ح�صب القطاعات - يناير 2010م تداول الأ

Sectoral Activities - January 2010
Thousands

كرث ارتفاًعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق يناير 2010 م مع دي�صمرب 2009 م( ال�صركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of  January 2010 with December 2009)

Company
ن�ضبة �لتغري

2009/12/30 2010/01/31 ال�صركة

Change %

Kingdom 60.64% 4.70 7.55 �ململكة

SVCP 20.15% 41.20 49.50 �لفخارية

U C A 14.24% 33.00 37.70 �ملتحدة للتاأمني

SABB 12.67% 43.40 48.90 �ضاب

ATC 12.63% 99.00 111.50 هلي تكافل �لأ

كرث انخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق يناير 2010 م مع دي�صمرب 2009 م( ال�صركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of January 2010 with December 2009)

Company
ن�ضبة �لتغري

2009/12/30 2010/01/31 ال�صركة

Change %

Weqaya Takaful -22.33% 49.70 38.60 وقاية للتكافل

FIPCO -15.11% 41.70 35.40 فيبكو

SAICO -13.93% 70.00 60.25 �ضايكو

Al Bilad -13.88% 20.90 18.00 �لبالد

MESC -11.65% 35.20 31.10 م�ضك
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كرث ن�صاطا - يناير 2010 م ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - January 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع عدد �ل�ضفقات 

�ل�ضركة

% To Market % To Sector Transactions

Alinma 7.03% 64.13% 113,498 �لإمناء

Kingdom 6.40% 62.38% 103,252 �ململكة

Saudi Kayan 2.69% 16.58% 43,433 كيان �ل�ضعودية

SABIC 2.33% 14.34% 37,560 �ضابك

ZAIN KSA 2.32% 47.36% 37,404 زين �ل�ضعودية

كرث ن�صاطا - يناير 2010 م ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - January 2010

By number of shares traded �صهم املتداولة من حيث عدد الأ

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �إجمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع �ضهم �ملتد�ولة  �لأ

�ل�ضركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Kingdom 19.87% 86.95% 642,448,359 �ململكة

Alinma 19.86% 88.06% 642,205,189 �لإمناء

Saudi Kayan 7.48% 39.50% 241,785,112 كيان �ل�ضعودية

ZAIN KSA 3.15% 58.86% 101,900,453 زين �ل�ضعودية

Emaar E.C 2.91% 49.03% 93,940,388 �إعمار

كرث ن�صاطا - يناير 2010 م ال�صركات اخلم�ض الأ

Top Five Active Stocks - January 2010

By value of shares traded �صهم املتداولة من حيث قيمة الأ

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �إجمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع قيمة �ل�ضهم �ملتد�ولة

�ل�ضركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Alinma 12.55% 67.48% 8,236,591,531.10 �لإمناء

SABIC 8.25% 30.12% 5,414,151,321.00 �ضابك

Saudi Kayan 6.94% 25.35% 4,557,536,546.90 كيان �ل�ضعودية

Kingdom 6.58% 73.01% 4,322,229,823.35 �ململكة

Al Rajhi 3.65% 19.65% 2,398,751,098.75 �لر�جحي

�صهم جميع ال�صركات يناير 2010م موؤ�صر تداول لأ
نقطة
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FINANCIAL INDICATORS - 31/01/2010        املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 31/01/2010 م 

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�صهم ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمن 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 28.10 18.82 1.49 2.02 13.91 1,500.000 42,150.00 28,235.44 3,030.49 الريا�ض

AlJazira 18.05 14.95 1.21 0.09 198.75 300.000 5,415.00 4,485.87 27.25 �جلزيرة

Saudi Investment 18.35 16.51 1.11 1.16 15.81 450.000 8,257.50 7,428.13 522.17 ��ضتثمار

Saudi Hollandi 32.50 17.03 1.91 0.26 125.01 330.750 10,749.38 5,632.82 85.93 �ل�ضعودي �لهولندي

Saudi Fransi 42.00 21.75 1.93 3.42 12.29 723.214 30,375.00 15,732.67 2,470.83 �ل�ضعودي �لفرن�ضي

SABB 48.90 17.39 2.81 2.71 18.05 750.000 36,675.00 13,045.29 2,032.40 �ض�اب

Arab National 44.00 22.11 1.99 3.65 12.07 650.000 28,600.00 14,368.77 2,370.20 �لعربي �لوطني

SAMBA 53.25 24.79 2.15 5.07 10.51 900.000 47,925.00 22,310.08 4,560.31 �ضامبا

Al Rajhi 74.00 19.16 3.86 4.51 16.40 1,500.000 111,000.00 28,740.88 6,767.64 �لر�جحي

AL Bilad 18.00 10.01 1.80 -0.83 (M)  (س) 300.000 5,400.00 3,002.18 -248.40 �لبالد

Alinma 12.80 10.40 1.23 0.15 86.67 1,500.000 19,200.00 15,599.75 221.54 �لإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 17.81 2.18 2.45 15.41 8,903.964 345,746.88 158,581.89 21,840.35
�إجمايل قطاع �مل�ضارف 

و�خلدمات �ملالية

CHEMANOL 15.25 11.70 1.30 0.18 83.39 120.600 1,839.15 1,410.58 22.05 كيمانول

Petrochem 14.60 9.91 1.47 -0.13 (M)  (س) 480.000 7,008.00 4,757.54 -60.30 برتوكيم

SABIC 87.00 36.08 2.41 3.02 28.80 3,000.000 261,000.00 108,243.04 9,061.97 �ضابك

SAFCO 125.00 28.22 4.43 7.38 16.94 250.000 31,250.00 7,055.40 1,844.91 �ضافكو

Industrialization 26.90 16.90 1.59 1.14 23.58 460.685 12,392.42 7,786.32 525.64 �لت�ضنيع

Alujain 17.05 7.49 2.28 -0.39 (M)  (س) 69.200 1,179.86 518.55 -27.28 �للجني

Nama Chemicals 10.05 12.30 0.82 -0.27 (M)  (س) 128.520 1,291.63 1,580.70 -34.30 مناء للكيماويات

SIIG 21.35 12.18 1.75 0.63 33.71 450.000 9,607.50 5,482.24 284.98 �ملجموعة �ل�ضعودية

Sahara Petrochemical 20.20 11.41 1.77 0.26 76.77 292.530 5,909.11 3,338.09 76.97 �ل�ضحر�ء للبرتوكيماويات

YANSAB 34.00 10.08 3.37 -0.05 (M)  (س) 562.500 19,125.00 5,667.71 -29.21 ين�ساب

Sipchem 22.75 17.50 1.30 0.42 53.83 333.333 7,583.33 5,831.95 140.88 �ضبكيم �لعاملية

Advanced 23.30 11.82 1.97 0.899 25.91 141.375 3,294.04 1,670.38 127.12 �ملتقدمة

Saudi Kayan 18.25 10.32 1.77 -0.01 (M)  (س) 1,500.000 27,375.00 15,477.24 -16.84 كيان �ل�ضعودية

Petro Rabigh 31.70 8.94 3.55 -1.64 (M)  (س) 876.000 27,769.20 7,830.82 -1,433.06 برتو ر�بغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 20.39 2.36 1.21 27.55 8,664.743 416,624.23 176,650.57 10,483.54
�إجمايل قطاع �ل�ضناعات 

�لبرتوكيماوية

Arab Cement 42.00 28.45 1.48 2.15 19.55 80.000 3,360.00 2,276.36 171.88 �ضمنت �لعربية �لأ

Yamamah Cement 50.50 22.63 2.23 4.16 12.14 135.000 6,817.50 3,055.16 561.75 �أ�ضمنت �ليمامة

Saudi Cement 57.75 30.17 1.91 5.77 10.01 102.000 5,890.50 3,076.85 588.35 �أ�ضمنت �ل�ضعودية

Qassim Cement 68.75 20.38 3.37 6.76 10.18 90.000 6,187.50 1,834.14 607.96 �أ�ضمنت �لق�ضيم
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Southern Cement 66.50 17.58 3.78 5.24 12.69 140.000 9,310.00 2,461.64 733.59 �أ�ضمنت �جلنوبية

Yanbu Cement 48.60 22.99 2.11 4.57 10.62 105.000 5,103.00 2,414.18 480.32 �أ�ضمنت ينبع

Eastern Cement 47.40 23.60 2.01 4.08 11.62 86.000 4,076.40 2,030.00 350.70 �أ�ضمنت �ل�ضرقية

Tabuk Cement 18.95 12.20 1.55 1.35 14.08 90.000 1,705.50 1,098.10 121.15 �أ�ضمنت تبوك

Total Cement Sector - 22.04 2.33 4.37 11.74 828.000 42,450.40 18,246.44 3,615.70 �ضمنت �إجمايل قطاع �لأ

A. Othaim Market 55.50 15.24 3.64 3.45 16.11 22.500 1,248.75 342.84 77.52 �أ�ضو�ق ع �لعثيم

Mouwasat 58.25 20.19 2.89 4.28 13.60 25.000 1,456.25 504.64 107.04 �ملو��ضاة

SASCO 13.00 11.15 1.17 0.75 17.26 45.000 585.00 501.66 33.90 خدمات �ل�ضيار�ت

Thimar 40.60 7.01 5.79 -1.03 (M)  (س) 10.000 406.00 70.07 -10.30 ثمار

Fitaihi Group 14.00 12.32 1.14 0.21 65.93 50.000 700.00 616.24 10.62 جمموعة فتيحي

Jarir 133.50 18.07 7.39 9.35 14.28 40.000 5,340.00 722.84 373.97 جرير

Aldrees 37.80 13.86 2.73 2.76 13.72 25.000 945.00 346.51 68.90 �لدري�س

AlHokair 35.50 15.50 2.29 3.13 11.34 70.000 2,485.00 1,085.35 219.22  �حلكري 

Alkhaleej Trng 42.30 15.19 2.78 2.81 15.03 15.000 634.50 227.87 42.22 �خلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.61 3.12 3.05 14.35 302.500 13,800.50 4,418.03 923.10 �إجمايل قطاع �لتجزئة

Gas & Industrialization 23.30 13.41 1.74 1.22 19.04 75.000 1,747.50 1,005.54 91.80 �لغاز و�لت�ضنيع

Saudi Electricity 12.00 11.80 1.02 0.28 42.93 4,166.594 49,999.13 49,169.36 1,164.63 كهرباء �ل�ضعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 11.83 1.03 0.30 41.19 4,241.594 51,746.63 50,174.90 1,256.43
�إجمايل قطاع �لطاقة و�ملر�فق 

�خلدمية

SAVOLA Group 33.20 13.88 2.39 1.90 17.44 500.000 16,600.00 6,941.78 951.57 جمموعة �ضافول

Food 19.70 8.83 2.23 0.29 68.94 20.000 394.00 176.70 5.72 �لغذ�ئية

SADAFCO 42.60 18.21 2.34 2.71 15.72 32.500 1,384.50 591.80 88.08  �ضد�فكو

Almarai 169.00 46.81 3.61 9.54 17.72 115.000 19,435.00 5,382.64 1,096.72 �ملر�عي

Anaam Holding 65.00 10.28 6.32 -0.69 (M)  (س) 10.900 708.50 112.05 -7.55 �أنعام �لقاب�ضة

H B 30.70 16.27 1.89 1.55 19.79 28.571 877.14 464.75 44.33 حلو�ين �إخو�ن

NADEC 30.70 16.26 1.89 -0.64 (M)  (س) 60.000 1,842.00 975.32 -38.42 نادك

Qassim Agriculture 10.00 7.97 1.25 -0.14 (M)  (س) 50.000 500.00 398.54 -6.95 �لق�ضيم �لزر�عية

Tabuk Agriculture 26.10 18.46 1.41 0.35 74.11 20.000 522.00 369.28 7.04 تبوك �لزر�عية

Saudi Fisheries 55.50 6.78 8.18 -1.43 (M)  (س) 20.000 1,110.00 135.67 -28.68 �ضماك �لأ

Sharqiya Dev Co 35.70 11.30 3.16 -0.63 (M)  (س) 7.500 267.75 84.75 -4.70 �ل�ضرقية للتنمية

Jouff Agriculture 35.70 26.75 1.33 3.14 11.36 20.000 714.00 535.06 62.84 �جلوف �لزر�عية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�ضة �لزر�عية

FINANCIAL INDICATORS - 31/01/2010        املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 31/01/2010 م 

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

غالق �صعر الإ القيمه الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على ال�صهم ال�صعر للعائد

�صهم امل�صدرة  الأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمن 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(
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Jazan Development 13.50 12.99 1.04 0.09 150.43 50.000 675.00 649.33 4.49 جاز�ن للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 17.96 2.69 2.31 17.96 939.471 45,378.64 16,874.15 2,174.49
�إجمايل قطاع �لزر�عة 

و�ل�ضناعات �لغذ�ئية

STC 43.90 21.00 2.09 5.41 8.11 2,000.000 87,800.00 41,999.33 10,822.06 �لت�ضالت

Etihad Etisalat 45.00 17.49 2.57 4.31 10.45 700.000 31,500.00 12,243.18 3,013.87 �حتاد �ت�ضالت

Zain KSA 9.90 6.16 1.61 -2.21 (M)  (س) 1,400.000 13,860.00 8,622.48 -3,098.81 زين �ل�ضعودية 

Atheeb Telecom 16.05 10.00 1.61 - - 100.000 1,605.00 1,000.00 - عذيب لالت�ضالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.21 2.11 2.56 8.62 4,200.000 134,765.00 63,864.99 10,737.12
�إجمايل قطاع �لت�ضالت وتقنية 

�ملعلومات

Tawuniya 77.50 28.22 2.75 5.93 13.07 50.000 3,875.00 1,410.83 296.39 �لتعاونية

Malath Insurance 25.20 8.41 3.00 0.24 104.59 30.000 756.00 252.21 7.23 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.60 11.57 2.21 1.83 13.98 80.000 2,048.00 925.47 146.51 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 77.25 4.28 18.06 -2.25 (M)  (س) 10.000 772.50 42.77 -22.47 �أليانز �إ�س �إف

SALAMA 53.75 7.62 7.05 1.22 44.12 10.000 537.50 76.21 12.18 �ضالمة

Walaa Insurance 26.00 8.16 3.19 -0.74 (M)  (س) 20.000 520.00 163.15 -14.88 ولء للتاأمني

Arabian Shield 26.70 10.22 2.61 0.40 65.97 20.000 534.00 204.36 8.01 �لدرع �لعربي

SABB Takaful 30.80 9.70 3.18 -0.48 (M)  (س) 34.000 1,047.20 329.75 -16.46 �ضاب تكافل

SANAD 27.30 7.86 3.47 -0.73 (M)  (س) 20.000 546.00 157.28 -14.57 �ضند

SAICO 60.25 8.15 7.39 -0.84 (M)  (س) 10.000 602.50 81.54 -8.39 �ضايكو

Saudi Indian 52.75 5.75 9.18 -2.08 (M)  (س) 10.000 527.50 57.48 -20.82 �ل�ضعودية �لهندية

Gulf Union 27.30 8.58 3.18 -0.09 (M)  (س) 22.000 600.60 188.68 -1.89 �حتاد �خلليج

ATC 111.50 7.69 14.50 -0.50 (M)  (س) 10.000 1,115.00 76.90 -4.99 هلي للتكافل �لأ

Al - Ahlia 83.50 5.11 16.35 -3.20 (M)  (س) 10.000 835.00 51.07 -31.97 هلية �لأ

ACIG 54.25 4.47 12.14 -2.37 (M)  (س) 10.000 542.50 44.67 -23.73 �أ�ضيج

AICC 26.00 7.80 3.33 -0.63 (M)  (س) 20.000 520.00 156.01 -12.64 �لتاأمني �لعربية

Trade Union 23.70 9.75 2.43 0.01 1773.95 25.000 592.50 243.78 0.33 �لحتاد �لتجاري

Sagr Insurnce 54.50 10.01 5.45 -0.12 (M)  (س) 20.000 1,090.00 200.13 -2.32 �ل�ضقر للتاأمني

U C A 37.70 9.29 4.06 -0.05 (M)  (س) 20.000 754.00 185.72 -1.02 �ملتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.90 10.06 1.18 0.05 246.43 100.000 1,190.00 1,005.63 4.83 �إعادة

Bupa Arabia 24.85 11.00 2.26 1.46 17.07 40.000 994.00 439.86 58.24 بوبا �لعربية

Weqaya Takaful 38.60 10.00 3.86 - - 20.000 772.00 200.00 - وقاية للتكافل

ARCCI 61.25 10.00 6.13 - - 20.000 1,225.00 200.00 - �لر�جحي للتاأمني

ACE 56.75 10.00 5.68 - - 10.000 567.50 100.00 - اي�ض
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AXA - Cooperative 29.60 10.00 2.96 - - 20.000 592.00 200.00 - �ك�ضا - �لتعاونية

Al Alamiyah 35.10 10.00 3.51 - - 20.000 702.00 200.00 - �لعاملية

Total Insurance Sector - 10.88 3.32 0.54 19.72 661.000 23,858.30 7,193.52 357.65 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 47.80 25.65 1.86 0.19 258.01 15.000 717.00 384.68 2.78  �مل�ضايف 

Saudi Advanced 13.85 17.97 0.77 0.81 17.01 43.200 598.32 776.22 35.16 �ملتطورة

Al Ahsa for Dev. 10.15 8.56 1.19 0.08 126.36 49.000 497.35 419.66 3.94 ح�ضاء للتنمية �لأ

SISCO 13.35 10.72 1.25 0.01 1047.06 68.000 907.80 729.14 0.87 �ضي�ضكو

Assir 15.35 19.00 0.81 0.63 24.43 126.389 1,940.07 2,401.37 79.41 ع�ضري

Al Baha 18.35 6.72 2.73 -0.38 (M)  (س) 15.000 275.25 100.72 -5.67 �لباحة

Kingdom 7.55 3.90 1.94 0.06 118.15 6,300.000 47,565.00 24,579.29 402.59 �ململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 4.44 1.79 0.08 99.53 6,616.589 52,500.79 29,391.01 519.07
�إجمايل قطاع �ضركات �ل�ضتثمار 

�ملتعدد

BCI 31.40 12.79 2.45 2.13 14.74 27.500 863.50 351.81 58.59 بى �ضى �آى

MAADEN 16.90 17.94 0.94 0.44 38.71 925.000 15,632.50 16,591.36 403.83 معادن

Astra Indust 34.90 21.18 1.65 2.76 12.64 74.118 2,586.71 1,569.76 204.67 �أ�ضرت� �ل�ضناعية

Pharmaceutical 30.40 27.99 1.09 1.97 15.40 78.438 2,384.50 2,195.82 154.80 �لدو�ئية

Glass 29.90 18.18 1.64 1.82 16.42 25.000 747.50 454.52 45.53 زجاج

FIPCO 35.40 10.99 3.22 1.72 20.56 11.500 407.10 126.44 19.80 فيبكو

Maadaniyah 23.30 13.48 1.73 0.61 38.33 25.556 595.47 344.58 15.53 معدنية

Saudi Chemical 40.30 19.59 2.06 4.76 8.47 63.240 2,548.57 1,239.09 300.76 �لكيميائية �ل�ضعودية

SPM 51.25 17.02 3.01 3.13 16.36 30.000 1,537.50 510.60 94.00 �ضناعة �لورق

AlAbdullatif 41.00 17.03 2.41 2.08 19.74 81.250 3,331.25 1,383.54 168.72 �لعبد�للطيف

Saudi Export 33.20 9.50 3.50 -0.51 (M)  (س) 10.800 358.56 102.56 -5.54 �ل�ضادر�ت

Total Industrial Investment 
Sector

- 18.39 1.25 1.08 20.89 1,352.402 30,993.15 24,870.08 1,460.69
�إجمايل قطاع �ل�ضتثمار 

�ل�ضناعي

MMG 21.45 14.72 1.46 0.32 66.49 125.000 2,681.25 1,839.58 40.33 جمموعة �ملعجل

SSP 32.30 17.55 1.84 2.08 15.56 51.000 1,647.30 894.88 105.84 نابيب �ل�ضعودية �لأ

Ceramic 117.25 34.35 3.41 7.89 14.86 25.000 2,931.25 858.82 197.19 �خلزف

Gypsum 39.90 14.98 2.66 2.80 14.27 31.667 1,263.50 474.29 88.56 �جلب�س

Cables 21.70 17.23 1.26 1.37 15.79 76.000 1,649.20 1,309.19 104.48 �لكابالت

Saudi Industrial 9.00 7.26 1.24 -0.09 (M)  (س) 40.000 360.00 290.52 -3.62 �ضدق

Amiantit 21.15 14.30 1.48 1.75 12.06 115.500 2,442.82 1,652.14 202.47 �أميانتيت

Pipes 30.40 23.38 1.30 0.79 38.70 31.500 957.60 736.52 24.74 �أنابيب
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Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data 
(4th Q 2009 as recent).

�ل�ضركات �لتي مل ُتعلن �ضايف �لدخل، و�ل�ضركات �خلا�ضرة )�آخر �أربعة �أرباع(، غري م�ضمولة يف 

ح�ضاب ن�ضبة �ل�ضعر للعائد للقطاعات ولل�ضوق.

خر �أربعة �أرباع )تنتهي يف  ن �ل�ضركة �ضجلت خ�ضائر وفقًا للبيانات �ملالية لآ �س :�ملوؤ�ضر �ضالب لأ

�لربع �لر�بع 2009 م(.

Zamil Industrial 59.75 26.67 2.24 5.11 11.68 45.000 2,688.75 1,200.03 230.15 �لز�مل لل�ضناعة

AL Babtain 35.70 14.33 2.49 2.72 13.13 40.500 1,445.85 580.43 110.12 �لبابطني

SVCP 49.50 14.47 3.42 2.84 17.43 15.000 742.50 217.03 42.61 �لفخارية

MESC 31.10 15.87 1.96 1.28 24.34 40.000 1,244.00 634.94 51.11 م�ضك

Red Sea 60.25 23.21 2.60 4.13 14.58 30.000 1,807.50 696.27 123.97 حمر �لبحر �لأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 17.09 1.92 1.98 16.27 666.167 21,861.53 11,384.63 1,317.96 �إجمايل قطاع �لت�ضييد و�لبناء

Real Estate 24.45 25.48 0.96 0.76 31.97 120.000 2,934.00 3,058.05 91.78 �لعقارية

Taiba 16.40 18.67 0.88 0.46 35.31 150.000 2,460.00 2,800.75 69.68 طيبة لال�ضتثمار

Makkah 28.40 23.84 1.19 1.21 23.44 164.816 4,680.78 3,929.56 199.73  مكة لالن�ضاء 

Arriyadh Development 12.45 14.22 0.88 0.93 13.42 100.000 1,245.00 1,421.75 92.74 �لتعمري

Emaar E .C 10.20 9.27 1.10 -0.36 (M)  (س) 850.000 8,670.00 7,881.68 -308.85 �إعمار

Jabal Omar 19.30 9.89 1.95 -0.05 (M)  (س) 671.400 12,958.02 6,638.46 -33.43 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.90 12.83 1.08 1.97 7.07 1,080.000 15,012.00 13,859.18 2,122.68 ركان د�ر �لأ

Total Real Estate 
development Sector

- 12.62 1.21 0.71 10.22 3,136.216 47,959.80 39,589.42 2,234.31 �إجمايل قطاع �لتطوير �لعقاري

Shipping 18.85 15.81 1.19 1.15 16.37 315.000 5,937.75 4,981.00 362.78 �لنقل �لبحري

SAPTCO 8.45 11.09 0.76 0.25 33.59 125.000 1,056.25 1,386.81 31.45 �لنقل �جلماعي

Mubarrad 20.30 9.44 2.15 0.31 66.56 18.000 365.40 169.99 5.49 مربد

Budget Saudi 64.75 22.19 2.92 4.69 13.82 18.300 1,184.92 406.16 85.77 بدجت �ل�ضعودية

Total Transport Sector - 14.58 1.23 1.02 17.60 476.300 8,544.32 6,943.96 485.49 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 23.55 14.47 1.63 0.36 65.24 15.000 353.25 217.09 5.42 عالن تهامة لالإ

SRMG 26.10 15.87 1.64 0.64 40.78 80.000 2,088.00 1,269.78 51.20 بحاث و�لت�ضويق �لأ

SPPC 16.35 12.92 1.27 1.25 13.06 60.000 981.00 775.20 75.13 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.59 1.51 0.85 25.98 155.000 3,422.25 2,262.07 131.74 �إجمايل قطاع �لعالم و�لن�ضر

Hotels 30.50 23.55 1.30 5.52 5.53 69.006 2,104.69 1,624.85 380.76 �لفنادق

Shams 32.80 6.92 4.74 -0.23 (M)  (س) 10.150 332.92 70.24 -2.39 �ضم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.41 1.44 4.78 5.53 79.156 2,437.61 1,695.09 378.38 �إجمايل قطاع �لفنادق و�ل�ضياحة

Market - 14.85 2.03 1.40 17.26 41,223.102 1,242,090.02 612,140.83 57,916.03 �جمايل �ل�ضوق
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