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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  اململكة  حققت 

اآخر منها يف هذا  اأنها على طريق حتقيق عدد  ه��داف التنموية، كما  العديد من الأ

العهد املميز الذي ات�شم بحر�ص القيادة وتفاعل ال�شعب.

هداف التنموية هو جعل  ومما مييز التجربة ال�شعودية يف ال�شعي نحو حتقيق الأ

املنجز جزًءا من اخلطاب التنموي وال�شيا�شات املرحلية وبعيدة املدى، واحلديث عن 

التعليم يواكبه جامعات جديدة، واحلديث عن ال�شتثمار تاأتي معه م�شاريع جديدة، 

ومناق�شة التطور الفكري تتزامن مع احلوار الوطني، وهكذا دواليك.

ويف ذكرى البيعة ل نتحدث فقط عن املنجز الداخلي، فقد متكن امللك عبداهلل 

قليمي والعاملي �شيا�شًيا  بحنكته ومهارته يف القيادة من تعزيز دور اململكة يف ال�شاأن الإ

�شناعة  ويف  الدولية  املحافل  يف  اأعمق  وج��ود  للمملكة  واأ�شبح  وجت��ارًي��ا  واقت�شادًيا 

دوائ��ر  يف  �شالمي  والإ العربي  لل�شوت  قوًيا  دف��ع  عن�شر  �شكلت  كما  العاملي،  ال��ق��رار 

احلوار العاملي على اختالف منظماته وهيئاته وموؤ�ش�شاته. 

 6 امللك عبداهلل خالل  التنموية يف عهد  املجالت  وبقية  لقد حتقق لالقت�شاد 

وافتتاح  اململكة  جامعات  اأع��داد  ت�شاعف  منها  املهمة  جن���ازات  الإ من  العديد  اأع��وام 

امللك  جامعة  إن�����ش��اء  وا ال��ب��ن��ات،  تعليم  وكليات  وال�شحية  التقنية  وامل��ع��اه��د  الكليات 

امللك عبداهلل  القت�شادية منها مدينة  املدن  والعديد من  والتقنية  للعلوم  عبداهلل 

حائل  يف  القت�شادية  م�شاعد  بن  العزيز  عبد  م��ر  الأ ومدينة  راب��غ  يف  القت�شادية 

اإىل جانب  املنورة  باملدينة  القت�شادية  املعرفة  ومدينة  القت�شادية  ج��ازان  ومدينة 

مركز امللك عبداهلل املايل مبدينة الريا�ص. 

نظمة  وات�شم عهد امللك عبداهلل ب�شمات ح�شارية، حيث بدا وا�شًحا زيادة �شن الأ

وبناء دولة املوؤ�ش�شات واملعلوماتية يف �شتى املجالت مع تو�شع يف التطبيقات، وطرحت 

على  اجلديدة  فكار  الأ من  العديد  التنفيذ  طرق  اإىل  وم�شت  النقا�ص،  طاولة  على 

م�شتويات خمتلفة.

ن  لأ ب��ل  فقط،  غني  بلد  ن��ه��ا  لأ لي�ص  الع�شرين،  جمموعة  اإىل  ب��الدن��ا  ان�شمت 

ن تكون �شمن الكوكبة  العامل راأى يف قوة اقت�شادها، وقوة مكانتها ما يجعلها اأهاًل لأ

القت�شادية التي تقود العامل، واملنجز القت�شادي ملمح مهم، وهو ير�شم مع بقية 

املنجزات مالمح �شورة الوطن يف عيون قيادته وقلوب مواطنيه.

قلب الوطن

�
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�صويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

ف�اك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�صتراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

ف�اك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

ف�اك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

ف�اك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�صوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

ف�اك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�صعد بن محمد القرني

Uس.Ü 26450 � الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�ص�س بالعالم العربي..

ر�صالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�صاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�صالح بن علي الحميدان

اإحدى �صركات

الطباعة:

زمة املالية يتهياأ  بعد اأعوام من الأ

العامل للتعايف من كبوته عرب عدة 

م�صارات ر�صدها �صندوق النقد 

الدويل موؤخًرا، وطالب من خاللها 

املوؤ�ص�صات القت�صادية والبنكية ب�صكل 

خا�س ب�صرورة اللتفات اإىل اأهمية 

تاأمني ال�صتقرار املايل، هوزيه فينالز، 

واأوليفييه بالن�صار باحثان ب�صندوق 

النقد ير�صدان من خالل ال�صطور 

التالية كيفية حتقيق مطلب تاأمني 

ال�صتقرار واملحافظة على بذور التعايف 

و�صيانتها حتى تنمو وتزدهر.
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الثاين  النائب  و�صمو  مني  الأ عهده  ويل  و�صمو  ال�صريفني  احلرمني  خادم  من  بتوجيه 

يحفظهم اهلل، حتر�س اململكة على حتويل ال�صياحة فيها اإىل قطاع اقت�صادي منتج، 

وفر�صة حقيقية للنمو وال�صتثمار ملا فيه خري الوطن واملواطن، واتخذت يف �صبيل ذلك 

العديد من اخلطوات والقرارات املهمة لتهيئة البيئة املنا�صبة لتوطني ال�صياحة، وفر�س 

البلد  هذا  مبواطني  يليق  الذي  اخلدمي  وبامل�صتوى  عنها،  الناجتة  وال�صتثمار  العمل 

هم بجميع اأن�صطة ال�صياحة يف اململكة. الكرمي باعتبارهم امل�صتهدف الأ

ل�صنا يف حاجة بعد ذلك اإىل دعوة اأهل البالد ل�صتك�صاف كنوزها، خا�صة واأن الفر�صة 

هذا العام مواتية لذلك مقارنة باأي عام م�صى.

وكل �صيف واأنتم طيبون.

كلمة التحرير
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اأين تذهب هذا ال�صيف؟

�صوؤال يتكرر كثرًيا كل عام وتكون 

اإجابته عمليا واحدة،وهو اختيار 

وجهة متعارف عليها وال�صفر 

جواء والرتويح عن  اإليها لتغيري الأ

النف�س، لكن هذا العام الو�صع 

خمتلف جًدا.

مري حممد  اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأ

بن �صلمان م�صت�صار اأمري منطقة الريا�س 

وراق املالية ي�صكل اأهمية  اأن �صوق الأ

بالغة لرتباطه بالقطاعات القت�صادية، 

ويتميز ب�صرعة متغرياته التي من املهم 

�صبطها وفق اآليات توازن ت�صهم يف 

تعزيز دورة ال�صوق، ومبا يتنا�صب 

وخ�صائ�س ال�صوق احلر.

آخبار
تعليق تداول سهم شركة اتحاد 

عذيب لالتصاالت

أسواق عالمية
االستقرار المالي العالمي

األيدي المذعورة التقود السفن

أسواق سعودية
المنتدى السعودي لألوراق المالية.. 

تعزيز الثقة بسوق األسهم المحلية 
يحقق االستقرار االقتصادي

قضية العدد
إجازة الصيف

الهروب إلى الداخل

المجهر
النحاس ... أرخص المعادن 

وأهمها لإلنسان

وجوه
صالح بن ناصر السريع..

 فرص النمو ما زالت واعدة
في قطاعات السجاد والموكيت

يعترب النحا�س من اأول املعادن التي 

ن�صان وثاين املعادن من  ا�صتخدمها الإ

حيث تعدد املنافع بعد احلديد، وقد مت 

اكت�صافه منذ اأكرث من )ع�صرة اآلف 

عام( قبل امليالد. 



تقرير خاص

البيعة املباركة 

يكون  واأن  منهًجا،  �سالم  والإ د�ستوًرا  القراBن  اأتخذ  اأن   ºاأعاهدك  ºK اˆ  }اأعاهد 

املواطننيz، قالها خادم ا◊رمني  العدل وخدمة   Aواإر�سا اإحقاق ا◊ق  ال�ساZل  Tسغلي 

للعمل،  منهجا  ف�سارت  Tسعبه  م™  عهده  بداية  يف  عبدالعزيز  بن  عبداˆ  ال�سريفني 

وا�سرتاتيجية للنماA والرقي.

ست سنوات من النمو.. واالستقرار.. 
واالقتصاد المتوازن

والقفزات  الإجن���ازات  من  ع��دًدا  اململكة  �صهدت  �صنوات  �صت  م��دى  على 

�صعدة  الأ �صالح على جميع  الإ ركب  وانطلق  �صعدة،  الأ التطويرية على خمتلف 

ف�صهد  اأ�صا�صًيا،  باعتباره هدًفا  ن�صان  الإ والجتماعية مرتكًزا على  القت�صادية 

وامل�صاركة  القت�صاد  وهيكلة  دارة  الإ جمالت  يف  �صالح  لالإ ور�صة  اأكرب  عهده 

داري متت اإعادة هيكلة اإدارية لبع�س موؤ�ص�صات  �صالح الإ ال�صعبية، ويف جمال الإ

وجمل�س  الدينية  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات  من  عدد  يف  جديدة  دماء  و�صخ  الدولة 

ال�صورى وجمال�س املناطق، ف�صال عن قرارات مت�صارعة وتنموية لتعزيز الوحدة 

قليمي والعاملي. الوطنية، وتنويع ال�صراكات ال�صرتاتيجية عززت دور اململكة الإ

ح�شارة.. وتنمية

اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد  وات�صم 

�صعود - حفظه اهلل - ب�صمات ح�صارية ومدنية رائدة ج�صدت ما ات�صف به - 

ر�صوله،  و�صنة  اهلل  بكتاب  مت�صكه  اأبرزها  من  متميزة  �صفات  من   - اهلل  رعاه 

ن�صاين باأجمعه  �صالمية واملجتمع الإ وتفانيه يف خدمة وطنه ومواطنيه واأمته الإ

يف كل �صاأن ويف كل بقعة داخل الوطن وخارجه، اإ�صافة اإىل حر�صه الدائم على 

تو�صع يف  املجالت مع  �صتى  واملعلوماتية يف  املوؤ�ص�صات  دولة  وبناء  نظمة  الأ �صن 

التطبيقات قابلته اأوامر ملكية �صامية تت�صمن حلوًل تنموية فعالة ملواجهة هذا 

التو�صع يف تنظيم يو�صل - باإذن اهلل - اإىل اأف�صل اأداء. 

منذ   - اهلل  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  منجزات  مثلت  وقد 

توليه �صدة احلكم نه�صة تنموية من حيث امل�صتوى الداخلي واملنجزات ال�صخمة 

واملنت�صرة يف جميع مناطق ومدن اململكة، ومن حيث امل�صتوى اخلارجي واملتمثل 

يف حكمته مع املتغريات اخلارجية وال�صطرابات القت�صادية ليقف هذا البلد 

�صاخًما اأمام تهاوي اقت�صاديات العامل والدول العظمى حتديًدا. 

القت�شاد املزدهر

احتل  وتعليمًيا  وثقافًيا  و�صيا�صًيا  اجتماعًيا  الكربى  املنجزات  عن  ف�صاًل 

القت�صاد م�صاحة كربى من التنمية يف عهد خادم احلرمني ال�صريفني - ومازال 

- حيث حر�س حفظه اهلل على منو القت�صاد ال�صعودي يف �صتى املجالت، ف�صهد 

القت�صاد عديدا من الفعاليات املهمة خالل هذه الفرتة حتى اأ�صبحت اململكة يف 

ور�س عمل م�صتمرة يف كافة مناطقها، كما عزز خادم احلرمني من قوة ومتانة 

تفعيل  اأ�صهمت يف  متتالية  الرائدة خلطوات  قيادته  اململكة من خالل  اقت�صاد 

القت�صاد الوطني ال�صعودي.

ويف جمالت التنمية املختلفة، �صهد هذا العهد خالل ال�صنوات املا�صية تطوًرا 

الدخل،  م�صادر  وتنويع  والزراعي  ال�صناعي  املجال  يف  كبرية  وقفزات  نوعًيا 

اأزم��ات  وي��الت  البالد  جتنب  اأن  املتوازنة  احلكيمة  امللك  �صيا�صة  وا�صتطاعت 

اقت�صادية ع�صفت بالعديد من دول العامل وطالت بع�س الدول املجاورة.
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ال�شباب.. وفر�ص العمل 

وتوفري  بال�صباب  النهو�س  على  ال�صريفني  احلرمني  خادم  حر�س  كما 

تقنية  وكليات  معاهد  خالل  من  العمل  ل�صوق  وتهيئتهم  لهم  العمل  فر�س 

الكربى  القرارات  عهده  يف  ف�صدرت  الن�صاء،  ذلك  يف  يغفل  ومل  ومهنية، 

�صدرت  كما  ال�صرعية،  لل�صوابط  وفًقا  ال�صعودية  املراأة  عمل  فر�س  لزيادة 

للمراأة مبزاولة جميع  بال�صماح  املختلفة  الوزارات  ومكاتب  لفروع  تعميمات 

ن�صطة دون ا�صتثناء كاملقاولت وال�صيانة والنظافة والت�صغيل والعقارات،  الأ

الن�صائي  ن�صاطها  مقر  يف  بنف�صها  اأعمالها  ب��اإدارة  للمراأة  ال�صماح  وكذلك 

ن�صاط  ومزاولة  عمال  الأ برجال  اأ�صوة  جديدة  فروع  بافتتاح  لها  وال�صماح 

دارات احلكومية الن�صائية، وغريها من قرارات م�صاندة. التعقيب يف الإ

نه�شة �شناعية

فعلى  نوعية،  نقلة  هناك  كانت  »م��دن«  ال�صناعية  امل��دن  �صعيد  وعلى 

ال�صناعية  املدن  عدد  كان  اهلل-  -حفظه  احلكم  توليه  قبل  �صنة   30 مدى 

14 مدينة �صناعية تابعة لهيئة املدن ال�صناعية ومدينتني تابعتني  باململكة 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  ظل  ويف  وينبع،  للجبيل  امللكية  للهيئة 

الدخل  م�صادر  لتنويع  ا�صرتاتيجًيا  خياًرا  ال�صناعة  بجعل  الثاقبة  ونظرته 

ت�صاعفت املدن ال�صناعية من حيث امل�صاحة املطورة ومن حيث العدد، فقد 

�صهدت »مدن« م�صاريع تو�صعة للمدينة ال�صناعية الثانية بالريا�س واملدينة 

واملدينة  املنورة  باملدينة  ال�صناعية  واملدينة  بالدمام  الثانية  ال�صناعية 

مدن  تاأ�صي�س  ج��رى  فيما  بع�صري،  ال�صناعية  واملدينة  بحائل  ال�صناعية 

مدن  اأرب��ع   2009 ع��ام  اأ�ص�صت  حيث  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  جديدة 

جديدة، وهي جدة2 واخلرج وعرعر وجازان، ويف عام 2010 اأ�ص�صت مدن 

ومدينة  باحلائر  والريا�س3  والباحة  والزلفي  والطائف  �صدير  يف  �صناعية 

خالل  اأنه  يعني  ما  الباطن،  وحفر  و�صقراء  بالعيينة،  الدوائية  ال�صناعات 

 26 العدد  12 مدينة �صناعية لي�صبح  تاأ�صي�س  ال�صنوات الثالث املا�صية مت 

مدينة �صناعية.

 1500 حدود  يف  كانت  املنتجة  امل�صانع  فاإن  امل�صانع  عدد  حيث  ومن 

ن ت�صاعف العدد، واأ�صبح 3 اآلف م�صنع تبلغ ا�صتثماراتها اأكرث  م�صنع، والآ

الثامنة  التنمية  اإقرار خطة  250 مليار ريال. ويف عهده حفظه اهلل مت  من 

يف التا�صع ع�صر من �صوال عام 1426ه� والتي ت�صمنت رفع م�صتوى املعي�صة 

وحت�صني نوعية احلياة وتوفري فر�س العمل للمواطنني وتنمية املوارد الب�صرية 

امل��ه��ارات،  واكت�صاب  والتدريب  التعليم  تطوير  يف  ال�صتمرار  طريق  عن 

القطاع اخلا�س يف  والتقنية وزيادة م�صاهمة  التطبيقية  العلوم  والتو�صع يف 

التنمية القت�صادية والجتماعية.
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أخبار - السوق

تعليق تداول سهم شركة 
اتحاد عذيب لالتصاالت

اأع���ل�������ن���ت ����ص�������رك�������ة ات�������ح���اد ع�����ذي��ب 

لالت��ص�الت نت�ائجه�ا ال�مالية ال�صنوية كما يف 

2011/3/31م يف موقع )تداول( يوم الثالثاء 

2011/05/24م،  امل��واف��ق  1432/06/21ه����� 

لل�صركة  اخلارجي  املراجع  تقرير  ت�صمن  وقد 

ال�صنة  نتيجة حتقيقها خ�صائر عن  انتباه  لفت 

 575 بلغت  2011/3/31م  يف  املنتهية  املالية 

مليون ريال �صعودي مما نتج عنه بلوغ اخل�صائر 

مالها.   راأ���س  من   %95 نحو  لل�صركة  املرتاكمة 

رقم  الهيئة  جمل�س  ق��رار  على  الط��الع  وبعد 

�صركة  منح  املت�صمن  2011/1/22م  املوافق  1432/2/18ه���  وتاريخ   )2011-3-1(

وذلك  العالقة  ذات  نظمة  لالأ وفًقا  اأو�صاعها  لتعديل  مهلة  لالت�صالت  عذيب  احتاد 

2011/3/31م. وبناًء على املادة )ال�صاد�صة/اأ-7(  انتهاء �صنتها املالية بتاريخ  حتى 

من نظام ال�صوق املالية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2ه� 

اإذا  تداولها  اأو  اإ�صدارها،  تعليق  اأو  ال�صوق  مالية يف  اأوراق  اأي  منع  الهيئة  تخول  التي 

دراج  والإ الت�صجيل  قواعد  من  والع�صرين  احلادية  واملادة  ذلك،  �صرورة  الهيئة  راأت 

املوافق  1425/8/20ه���  وتاريخ  الهيئة رقم )2004-11-3(  بقرار جمل�س  ال�صادرة 

اأن  راأت  اإذا  اإلغائه  اأو  دراج  الإ تعليق  للهيئة  اأنه يجوز  التي تن�س على  2004/10/4م 

م�صتوى عمليات امل�صدر اأو اأ�صوله ل تربر التداول امل�صتمر يف اأوراقه املالية يف ال�صوق، 

1432/06/21ه����  وتاريخ   )2011  ���  18  ���  1( رقم  ق��راره  الهيئة  جمل�س  اأ�صدر  فقد 

املوافق 2011/05/24م املت�صمن تعليق تداول �صهم �صركة احتاد عذيب لالت�صالت 

ربعاء 1432/06/22ه� املوافق  يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( ابتداًء من يوم الأ

2011/05/25م اإىل اأن تعدل ال�صركة اأو�صاعها، وعند انق�صاء �صتة اأ�صهر من تاريخ 

جراءات الالزمة لتعديل اأو�صاعها، تنظر الهيئة  هذا القرار دون اأن تتخذ ال�صركة الإ

جراءات املنا�صبة. يف اتخاذ الإ

إلغاء ترخيص شركة مجموعة 
االستشارات المالية

بطلب  الهيئة  اإىل  املالية  ال�صت�صارات  جمموعة  �صركة  تقدمت 

اإلغاء الرتخي�س املمنوح لها من جمل�س الهيئة بالقرار رقم )188-1-

2006( وتاريخ 1427/06/05ه� املوافق 2006/07/01م يف ممار�صة 

ن�صاطي الرتتيب وتقدمي امل�صورة. 

حد 1432/06/19ه�  وبناًء على ذلك، اأ�صدر جمل�س الهيئة يوم الأ

املوافق 2011/05/22م قراره باملوافقة على اإلغاء الرتخي�س املمنوح 

ل�صركة جمموعة ال�صت�صارات املالية بناًء على طلبها.

طـرح وحدات صندوقي 
»العطاء« و»دراية الشامل« 

طرًحا عاًما
اأ�صدر جمل�س هيئة ال�صوق املالية قراره رقم )17-8-

2011/5/22م  املوافق  1432/6/19ه�����  وتاريخ   )2011

�صول واإدارة ال�صتثمار  املت�صمن املوافقة ل��صركة �صامبا لالأ

ال�صعودية  �صهم  لالأ العطاء  �صندوق  وح��دات  ط��رح  على 

طرًحا عاًما. 

كما اأ�صدر جمل�س الهيئة قراره رقم )2011-17-7( 

املت�صمن  2011/5/22م  املوافق  1432/6/19ه���  وتاريخ 

�صندوق  وحدات  طرح  على  املالية  دراية  ل��صركة  املوافقة 

دراية ال�صامل للنمو طرًحا عاًما.

إعالن فترة حظر تعامالت أعضاء مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين
اأعلنت هيئة ال�صوق املالية اأن فرتات حظر 

وكبار  دارات  الإ جمال�س  اأع�صاء  تعامالت 

 ) 33 التنفيذيني بناء على ما ورد يف املادة) 

تي:  دراج هي كالآ من قواعد الت�صجيل والإ

ولية  1- ال�صركات التي تنتهي فرتتها املالية الأ

يف 2011/06/30م تبداأ فرتة احلظر من 

تاريخ 2011/06/18م وتنتهي بتاريخ ن�صر 

ولية لل�صركة.  اإعالن النتائج املالية الأ

يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�صركات   -2

ولية  �صنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية الأ

اأم  ت��ق��ومي  )ح�صب  1432/06/30ه�������  يف 

تبداأ  2011/06/02م  امل��واف��ق  ال��ق��رى( 

1432/06/18ه���  تاريخ  فرتة احلظر من 

بتاريخ  وتنتهي  2011/05/21م  املوافق 

ولية لل�صركة.  ن�صر اإعالن النتائج املالية الأ

الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�صركات   -3

يف ���ص��ن��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة وت��ن��ت��ه��ي ف��رتت��ه��ا 

ول��ي��ة يف 1432/07/29ه�������  امل��ال��ي��ة الأ

امل��واف��ق  ال���ق���رى(  اأم  ت��ق��ومي  )ح�����ص��ب 

احلظر  ف��رتة  ت��ب��داأ  2011/07/01م 

م��ن ت��اري��خ 1432/07/16ه������� امل��واف��ق 

ن�صر  بتاريخ  وتنتهي  2011/06/18م، 

ولية لل�صركة. اإعالن النتائج املالية الأ
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أخبار - الشركات

»إعمار« توقع اتفاقية 
تمويل بـ5 مليارات ريال

وقعت �صركة اإعمار املدينة القت�صادية اتفاقية متويل مع 

وزارة املالية ال�صعودية مببلغ 5 مليارات ريال. 

واأو�صحت »اإعمار« التي تتوىل تنفيذ وتطوير »مدينة امللك 

عبداهلل القت�صادية« اأن وزارة املالية �صتقوم مبوجب التفاقية 

بتوفري قر�س جتاري لل�صركة مببلغ 5 مليارات ريال ي�صدد على 

ع�صر �صنوات ت�صمل ثالث �صنوات مهلة،  فيما قدمت ال�صركة 

جمالية  الإ م�صاحتها  اأرا����س  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  �صمانات 

24.72 مليون مرت مربع.

وقام بتوقيع التفاقية كل من وزير املالية الدكتور اإبراهيم 

اإعمار  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  والع�صو  الع�صاف 

املدينة القت�صادية فهد الر�صيد.

والبناء  التطوير  عجلة  دف��ع  يف  ال��ق��ر���س  و�صي�صاهم 

للمرحلة الثانية من م�صروع مدينة امللك عبداهلل القت�صادية 

وىل من  الأ املرحلة  بناء  اأعمال  ال�صركة  اأنهت  اأن  بعد  وذلك 

امل�صروع العام املا�صي.

 العيسائي يستقيل
من عضوية »الطباعة والتغليف«

دارة حممد  اأعلنت ال�صركة ال�صعودية للطباعة والتغليف عن تقدمي ع�صو جمل�س الإ

اجتماع  يف  ال�صتقالة  قبول  مت  فيما  املجل�س  ع�صوية  من  ا�صتقالته  العي�صائي  عمر  بن 

املجل�س م�صاء اأول من اأم�س.

ع�صو  من  بدًل  دارة  الإ جمل�س  يف  ع�صًوا  غريب  �صامي  اأمني  تعيني  املجل�س  وقرر 

املقبلة  العادية  اجلمعية  اجتماع  يف  التعيني  هذا  عر�س  يتم  اأن  على  امل�صتقيل  املجل�س 

لل�صركة للموافقة عليه.

التنفيذية  اللجنة  ع�صوية  ت�صكيل  باإعادة  قام  دارة  الإ جمل�س  اأن  ال�صركة  وذكرت 

وجلنة املراجعة ويكون للجان املذكورة نف�س ال�صالحيات ال�صابقة املقررة لها مبوجب 

حكام النظامية ولوائح هيئة ال�صوق املالية. قرارات املجل�س والأ

ووفًقا للت�صكيل اجلديد يراأ�س املهند�س �صليمان بن اإبراهيم احلديثي اللجنة التنفيذية 

زوري. ل و�صعد بن �صالح الأ فيما ت�صم يف ع�صويتها الدكتور عزام بن حممد الدخيِّ

اأما جلنة املراجعة فرياأ�صها املهند�س عبد الرحمن بن اإبراهيم الرويتع وت�صم يف 

د واأمني �صامي غريب. ع�صويتها الدكتور عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميِّ

للمرة الثانية على التوالي
موبايلي شريك اتصاالت 
حصري لمؤتمر يورومني 

السعودية 2011

ك�صريك  وجودها  خالل  من  بفعالية  )موبايلي(  ات�صالت  احتاد  �صركة  �صاهمت 

ات�صالت ح�صري ملوؤمتر يورومني ال�صعودية 2011 الذي اختتم فعالياته موؤخرا 2011 

بفندق الفي�صلية حتت رعاية معايل وزير املالية الدكتور اإبراهيم الع�صاف.

عمال  والأ املال  اعتبارية من جمتمع  1000 �صخ�صية  اأكرث من  املوؤمتر  و�صارك يف 

�صتاذ خالد  من القطاعني العام واخلا�س حملًيا واإقليمًيا ودولًيا، ومن اأبرزهم معايل الأ

الق�صيبي وزير القت�صاد والتخطيط ومعايل الدكتور حممد اجلا�صر حمافظ موؤ�ص�صة 

املحدودة،  اأوروب��ا  مورغان  بي  جي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قارفني  مارك  وال�صيد  النقد، 

وال�صيد مي�صال ميدلني الرئي�س التنفيذي للعمليات بوكالة موديز خلدمات امل�صتثمرين.

وناق�س املوؤمتر الذي عقد حتت �صعار )تنويع م�صادر التمويل( دور قطاع املوؤ�ص�صات 

ال�صركات  قطاع  اأن  باعتبار  القت�صادي  للنمو  جديٍد  كمحرك  وال�صغرية  املتو�صطة 

املتو�صطة وال�صغرية ي�صكل 90 باملائة من جممل ال�صركات ال�صعودية.

العامة  الرئي�س لالت�صال والعالقات  نائب  الغبيني  �صتاذ حمود  الأ اأكد  من جانبه 

ب�صركة موبايلي اأن اململكة تتبواأ مكانة اقت�صادية كبرية على م�صتوى العامل، وتعد واحدة 

موؤمتر  يف  موبايلي  وج��ود  جاء  املنطلق  هذا  ومن  العاملي،  القت�صاد  دعائم  اأه��م  من 

يورومني ال�صعودية 2011 للمرة الثانية على التوايل ليوؤكد اهتمام ال�صركة يف اإبراز هذا 

املكانة القت�صادية من خالل م�صاهمتها الفعالة يف اإجناح املنا�صبات القت�صادية التي 

تقام يف اململكة.

التي تقدمها لقطاع  اأبرز اخلدمات  اأن موبايلي قامت بعر�س  اإىل  الغبيني  واأ�صار 

باقة  خالل  من  عمال  الأ لرجال  بتقدميها  تنفرد  التي  اخلا�صة  واخلدمات  عمال،  الأ

)راقي(، يف جناحها اخلا�س املقام على هام�س املوؤمتر.

الفعاليات  م��ن  ع��دد  برعاية  قامت  واأن  �صبق  موبايلي  اأن  اإىل  ���ص��ارة  الإ جت��در 

القت�صادية الهامة التي اأقيمت يف اململكة، من اأبرزها منتدى التناف�صية الدويل الرابع 

كراع ح�صري رئي�صي وتقني للمنتدى وذلك للمرة الثالثة على التوايل.
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أخبار - عربية

الكويت تواصل خفض إمدادات النفط آلسيا في الربع الثالث
توا�صل الكويت خف�س اإمدادات اآ�صيا من النفط يف الربع 

�صيويني اأنها  قل من امل�صرتين الآ الثالث اإذ اأبلغت اثنني على الأ

�صتورد اخلام يف الفرتة من يوليو اإىل �صبتمرب بكميات اأقل %5 

من املتعاقد عليه.

منذ  م���دادات  الإ على   %5 بن�صبة  ا  خف�صً الكويت  وفر�س 

فرباير 2009. فيما ياأتي ذلك قبيل اجتماع اأوبك يف فيينا.

 ومل تغري املنظمة �صقف اإنتاجها الر�صمي منذ اتفقت على 

النفط  اأ�صعار  كانت  عندما   2008 دي�صمرب  يف  قيا�صي  خف�س 

تنحدر �صوب 30 دولرا للربميل من م�صتوى قيا�صي مرتفع قرب 

150 دولرا �صجلته يف يوليو من ذلك العام.

دبـــي 
ملتقى تيكوم ينظم ورشة 

عمل عن أصول الملكية الفكرية
اأكد �صتيفن جيو، )�صريك اأول يف موؤ�ص�صة التميمي و�صركاه بدبي(، على حاجة 

والتخطيط  للتطور،  كبرية  طموحات  لمتالك  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 

ب�صكل م�صبق من اأجالل اللحاق بركب املناف�صة عرب اتباع منهجية فاعلة لعتماد 

�صول  نظام اإدارة اأ�صول امللكية الفكرية، وذلك بغر�س حتديد، وحماية واعتماد الأ

الفكرية اخلا�صة بها.

ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ل��دع��م  ت��ي��ك��وم  ملتقى  خ���الل  ج��ي��و  تعليقات  وج����اءت 

يتيح  لتطوير وامل��ت��و���ص��ط��ةال��ذي  لل�صركات  الفر�صة 

اإدارة  يف  عمال.م���ه���ارات���ه���م  الأ

اإدارة وي���ع���د امل��ل��ت��ق��ى من  م����ب����ادرات  اأه�����م 

لال�صتثمارات، وعقد موؤخًرا تطوير ال�صركاء يف تيكوم 

وخ�ص�صت يف مركز املوؤمترات بقرية  للمعرفة،  دبي 

جانب  اإىل  العمل  العر�س التقدميي ل�»�صتيفن ور���ص��ة 

�صول  لعر�س جيو« حول »اإدارة الأ ح��ي��ًزا  ال��ف��ك��ري��ة«، 

»تاأثري  عن  اآخ��ر  الب�صرية تقدميي  ال��ك��وادر  �صبكة 

الب���ت���ك���ارات  ت��ط��وي��ر  ع���م���ال«، قدمه يف  الأ وري����ادة 

العاملية كرمي دجريبوا، مدير اأول  امليدانية  العمليات 

عمال، �صي�صكو �صي�صتمز.  �صرتاتيجية يف موؤ�ص�صة »�صي�صكو« لرواد الأ والتحالفات الإ

وقال �صتيفن جيو: »تعد اأ�صول امللكية الفكرية من العوامل الهامة جًدا لنجاح 

�صول واحلقوق الفكرية ل�صركات مثل كوكا  ال�صركات يف عاملنا اليوم، حيث تعترب الأ

�صباب التي جتعل القيمة الدفرتية  كول، وبي اإم دبليو، وروليك�س، وفريجن، من الأ

اليوم  �صول  الأ هذه  حتظى  كما  ال�صوق.  يف  كبري  حٍد  اإىل  مرتفعة  ال�صركات  لهذه 

بغر�س  وذلك  املتوا�صلة،  القت�صادي  التعايف  فرتة  ظل  يف  م�صبوقة  غري  باأهمية 

توظيفها لتمييز ال�صركات والتفريق بينها يف ظل هذا امل�صهد القت�صادي احلايل 

الذي ي�صهد تناف�ًصا حمموًما«.

الخطوط الجزائرية 
 تفاوض بوينج

وأيرباص لشراء 7 طائرات
اململوكة  اجل��زائ��ري��ة  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �صركة  تتفاو�س 

للحكومة مع �صركتي بوينج واأيربا�س ل�صراء �صبع طائرات جديدة 

وجتديد  تعزيز  اأج��ل  من  املقبل  العام  دولر  مليون   700 بقيمة 

اأ�صطولها من طائرات احلجم الكبري. 

وقال املدير التنفيذي لل�صركة وحيد بوعبد اهلل »يف عام 2012 

اأربعة وخم�صة  اأعمارها ما بني  42 طائرة ترتاوح  لدينا  �صيكون 

 20 اأعمارها  تتجاوز   767 بوينج  طائرات  ثالث  �صنبيع  اأع��وام 

عاًما، لكن ل زال لديها 50 عاما ك�صمان اأمن. واأ�صاف »�صنجدد 

و300   250 بني  �صعتها  ترتاوح  التي  الكبرية  الطائرات   اأ�صطول 

ب�صراء �صبع طائرات جديدة لي�صل العدد اإىل 12 طائرة«. 

وقال »يلزمنا 700 مليون دولر ل�صراء هذه الطائرات، امللف 

على  و�صيعر�س  منه  النتهاء  من  يقرتب  ال�صفقة  بهذه  املتعلق 

اإدارة ال�صركة واملجل�س  الوطني لال�صتثمار حيث نعتزم  جمل�س 

التوقيع على �صفقة ال�صراء يف عام 2012«.

يف  دخلت  اجلوية  اخلطوط  �صركة  اأن  اهلل  بوعبد  وك�صف 

اجلانب  ملناق�صة  و»اأيربا�س«  »بوينج«  امل�صنعني  مع  مفاو�صات 

التقني، مو�صًحا اأن عملية الت�صليم �صترتاوح ما بني خم�س وع�صر 

�صنوات. 

وكانت �صركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية اقتنت 11 طائرة 

الطائرتني  ت�صلم  يتم  اأن  على  �صابق  وقت  منها يف  ت�صع  ت�صلمت 

املتبقيتني يوم 24 مايو اجلاري ويوليو املقبل على الرتتيب.
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أخبار - عالمية

»تويتر« يشتري »تويت ديك« البريطانية
الجتماعي  للتوا�صل  ت��وي��رت  م��وق��ع  اأك���د 

����ص���راءه ل�����ص��رك��ة »ت��وي��ت دي����ك« ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ال��ت��ي ت��ط��ور ب���رام���ج ت�����ص��اع��د امل�����ص��ت��خ��دم��ني 

تويرت  ع��ل��ى  امل��دون��ة  امل��ع��ل��وم��ات  تنظيم  ع��ل��ى 

اأخ���رى. اجتماعية  ل�صبكات  وم��واق��ع 

التفا�صيل  عن  الك�صف  عدم  ورغم 

املالية لل�صفقة، ذكرت تقارير اأن 

تويرت دفعت ما بني 40 اإىل 

50 مليون دولر.

اإن  حمللون  وق��ال 

خطوة  ك��ان��ت  ال�صفقة 

تويرت  جانب  من  دفاعية 

ب��ه��دف م��ن��ع ا���ص��ت��ح��واذ 

�صركات مناف�صة على تويت ديك.

وقال ديك كو�صتولو املدير التنفيذي لتويرت 

ان�صمام  عن  عالن  بالإ �صعداء  اإننا  مدونة  يف 

فريق تويت ديك اإىل تويرت .

وكتب يقول اإن »هذا ال�صتحواذ خطوة مهمة 

بالن�صبة لنا. تويت ديك تقدم للعالمات التجارية 

مبن�صة  واآخرين  الت�صويق  و�صركات  والنا�صرين 

قوية لتتبع كل املحادثات اللحظية املهتمني بها«.

وتقدم تويت ديك التي تاأ�ص�صت يف عام 2008 

للم�صتخدمني  ي�صمح  حلظًيا  ب��رن��اجًم��ا 

مبراقبة كم وافر من املعلومات من مواقع 

مبا  الجتماعية  ال�صبكات 

ف��ي��ه��ا ت��وي��رت يف واج��ه��ة 

خم��ت�����ص��رة واح������دة.

وق���ال ي��ان دود���ص��ورث 

م��وؤ���ص�����س ت���وي���ت دي��ك 

مدونة  يف  التنفيذي  وم��دي��ره��ا 

لكننا  حتمًيا  يكون  رمب��ا  »التغري  اإن  منف�صلة 

بنف�س  لندن  يف  و�صنعمل  الفريق  نف�س  �صنظل 

وم��وارد  مب�صاعدة  ن  والآ واملنتجات  الرتكيز 

ت�صمح لنا بالنمو ومواجهة حتديات اأكرب«.

»سوني« تتكبد 
خسائر بـ4,75 

مليارات دوالر
في الربع األول

اليابانية  ك��ورب  �صوين  �صركة  تكبدت 

ين  مليار   388.8 بقيمة  �صافية  خ�صائر 

ال�صنوي  الربع  يف  دولر(  مليارات   4.75(

املمتد من يناير اإىل مار�س يف اأعقاب كارثة 

الزلزال واأمواج ت�صونامي يف مار�س.

وتزيد هذه اخل�صارة مبقدار �صبعة اأمثال 

مليار   56.6 البالغة  اخل�صارة  �صايف  تقريًبا 

ين يف الفرتة نف�صها قبل عام.

ال�صناعية  ال�صركات  من  الكثري  وك��ان 

�صرب  اأن  بعد  ن��ت��اج  الإ تعليق  اإىل  ا�صطر 

زلزال بقوة 9 ريخرت واأمواج مد عاتية لحقة 

مار�س.   11 يف  البالد  �صرق  �صمال  منطقة 

مبن�صاآت  اأ�صرار  اإحلاق  يف  الكارثة  وت�صببت 

ال��ت��وري��د  �صال�صل  ع��م��ل  وع��رق��ل��ت  اإن��ت��اج��ي��ة 

ل�صوين. بالتوريد  تقوم  التي  تلك  فيها  مبا 

وقالت ال�صركة التي تنتج اأجهزة بالي �صتي�صن 

اإن خ�صائرها الت�صغيلية لذلك الربع ال�صنوي 

اإىل  لت�صل   %31 بلغت  �صنوية  بن�صبة  زادت 

بن�صبة  املبيعات  وانخف�صت  ين  مليار   73.4

7.8% لت�صل قيمتها اإىل 1.58 تريليون ين.

بنهاية  املنتهي  امل��ايل  للعام  وبالن�صبة 

قدره  خ�صارة  �صايف  �صوين  �صجلت  مار�س، 

لها  �صنوية  خ�صارة  ثالث  يف  ين  مليار   259

اأرب��اح  اإن  قالت  ال�صركة  لكن  ال��ت��وايل.  على 

ين  م��ل��ي��ار   199.8 اإىل  ارت��ف��ع��ت  الت�صغيل 

ي��ن يف  31.8 مليار  ال��ع��ام م��ن  خ��الل ذل��ك 

العام املايل ال�صابق عليه. وتراجعت املبيعات 

ي��ن. ت��ري��ل��ي��ون   7.18 اإىل   %0.5 بن�صبة 

وتتوقع �صوين حتقيق اأرباح �صافية بقيمة 80 

حتى  املمتد  اجل��اري  امل��ايل  للعام  ين  مليار 

الهجوم  برغم   2012 عام  من  مار�س  نهاية 

ل�صبكة  لكرتوين  الإ املوقع  خري على  الأ الكبري 

م�صتخدمي بالي �صتي�صن.

اأخ���رى. اجتماعية  ل�صبكات  وم��واق��ع 

التفا�صيل  عن  الك�صف  عدم  ورغم 

املالية لل�صفقة، ذكرت تقارير اأن 

التفا�صيل  عن  الك�صف  عدم  ورغم 

املالية لل�صفقة، ذكرت تقارير اأن 

التفا�صيل  عن  الك�صف  عدم  ورغم 

 اإىل 

تويرت  جانب  من  دفاعية 

وتقدم تويت ديك التي تاأ�ص�صت يف عام 

للم�صتخدمني  ي�صمح  حلظًيا  ب��رن��اجًم��ا 

مبراقبة كم وافر من املعلومات من مواقع 

مبا  الجتماعية  ال�صبكات 

مشروع مشرتك بني «مصدر» و«سينري»
بدء العمل بمحطة »خيماسوالر« للطاقة 

الشمسية المركزة في إسبانيا
التي  اإنرجي«،  »توري�صول  �صركة  اأعلنت 

تعد م�صروًعا م�صرتًكا بني »م�صدر«، مبادرة 

لتطوير  وج��ه  الأ ومتعددة  املتكاملة  اأبوظبي 

ون�����ص��ر وت�����ص��وي��ق ح��ل��ول ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

ال�صركة  و»�صينري«،  النظيفة؛  والتقنيات 

���ص��ب��ان��ي��ة ال���رائ���دة  الإ

ن�صاءات؛  والإ للهند�صة 

عن بدء ت�صغيل م�صروع 

للطاقة  »خيما�صولر« 

 19.9 قدرها  با�صتطاعة  املركزة  ال�صم�صية 

ميجاواط وذلك يف اإ�صبيلية باإ�صبانيا.

على  م�صروع  اأول  »خيما�صولر«  ويعد 

ال�صم�صية  للطاقة  العامل  يف  جت��اري  نطاق 

من  ال��ك��ه��رب��اء  توليد  يتم  حيث  امل��رك��زة، 

خ��الل ب��رج م��رك��زي لق��ط ميتلك ال��ق��درة 

على تخزين احلرارة، وبداأ امل�صروع بتزويد 

منطقة  يف  منزل  األ��ف   25 لنحو  الكهرباء 

�صبانية، ومن املتوقع اأن ي�صهم يف  اأندل�صيا الإ

تفادي اإطالق 30 األف طن من انبعاثات غاز 

ثاين اأك�صيد الكربون �صنوًيا.

ويتكون م�صروع »خيما�صولر« من 2650 

هكتارا   185 م�صاحة  على  منت�صرة  م���راآة 

ال�صم�س  اأ�صعة  لتعك�س 

برج مركزي ميكن  نحو 

اأن ت�صل حرارة الالقط 

املثبت يف اأعاله اإىل 900 

امللح امل�صهور  ا�صتخدام  درجة مئوية. ويتم 

مئوية  درج��ة   500 اإىل  ت�صل حرارته  ال��ذي 

تاأمني  على  ق���ادر  احل���رارة  لنقل  كو�صيط 

توليد  ت��ورب��ني  اإىل  ث��اب��ت  �صغط  ذي  ب��خ��ار 

من  كفاءة  اأكرث  نحو  على  وذلك  الكهرباء، 

الذي  مر  الأ املكافئ،  القطع  تقنية عاك�صات 

من �صاأنه تعزيز اأداء حمطة توليد الكهرباء 

ب�صكل كبري.

ال�صركة  و»�صينري«،  النظيفة؛  والتقنيات 

���ص��ب��ان��ي��ة ال���رائ���دة  الإ

ن�صاءات؛  والإ للهند�صة 

عن بدء ت�صغيل م�صروع 

للطاقة  »خيما�صولر« 

م�صاحة  على  منت�صرة  م���راآة 
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أك�����د ص���اح���ب ال���س���م���و امل��ل��ك��ي 
األم����ي����ر م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان م��س��ت��ش��ار 
األوراق  س�����وق  أن  ال����ري����اض  م��ن��ط��ق��ة  أم���ي���ر 
بالقطاعات  الرت��ب��اط��ه  بالغة  أهمية  يشكل  املالية 
املهم  م��ن  ال��ت��ي  متغيراته  ب��س��رع��ة  ويتميز  االق��ت��ص��ادي��ة، 
ضبطها وفق آليات توازن تسهم يف تعزيز دورة السوق، ومبا 

يتناسب وخصائص السوق احلر.
وث��م��ن س��م��وه يف خ��ت��ام فعاليات امل��ن��ت��دى ال��س��ع��ودي األول 
لألوراق املالية جهود هيئة السوق املالية وسعيها الدؤوب إلى 

تعزيز الثقة بسوق األسهم 
المحلية يحقق االستقرار 

االقتصادي

املنتدى السعودي لألوراق املالية:

أسواق سعودية
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ويف كلمته اعترب عبدالرحمن اجلري�صي رئي�س 

املنتدى  الريا�س  يف  ال�صناعية  التجارية  الغرفة 

مبادرة مهمة م�صرتكة بني الهيئة والغرفة جلمع اأكرب 

�صواق  بالأ املهتمني  واملخت�صني  امل�صوؤولني  من  عدد 

من  املقبلة  املرحلة  ملناق�صة  واحد،  مكان  يف  املالية 

عمر ال�صوق، وتوقع اأن ي�صهم ذلك يف حت�صني البيئة 

ال�صتثمارية يف ال�صوق املالية، مبا يالئم حجم ونوع 

�صاحب  رعاية  اعترب  فيما  ال�صعودي،  القت�صاد 

مري �صلمان بن عبد العزيز للمنتدى  ال�صمو امللكي الأ

دلياًل على حر�س �صموه املعتاد على رعاية ودعم كل 

ما فيه خدمة الوطن واملواطن.

م��ن ج��ان��ب��ه اأع��ل��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ت��وي��ج��ري 

اتخذت عدًدا من  الهيئة  اأن  املال  �صوق  رئي�س هيئة 

يف  التنظيمي  اجلانب  ل�صتكمال  املهمة  اخلطوات 

لنظام  تنفيذية  لئحة   13 اأ���ص��درت  حيث  ال�صوق، 

ا�صتقراأت  اأن  بعد  نافذة  واأ�صبحت  املالية،  ال�صوق 

وع��م��وم  وامل��ه��ت��م��ني  املخت�صني  اآراء  الهيئة  فيها 

خالل  �صت�صدر  الهيئة  اأن  اإىل  م�صرًيا  امل�صتثمرين، 

العام اجلاري قواعد الكفاية املالية، وقواعد املالءة 

و�صركات  لوكالت  خا�س  تنظيم  جانب  اإىل  املالية، 

الت�صنيف الئتماين.

اجلديد  »ت���داولت«  نظام  اإن  التويجري  وق��ال 

اأهمية  اإىل  �صهم، م�صرًيا  �صاعد يف حتفيز مالك الأ

و�صركات  املالية  وال�صركات  املوؤ�ص�صي  ال�صتثمار 

الو�صاطة والندماج بني ال�صركات املالية لكي تتمكن 

من حتقيق اأهدافها. 

وفيما يخت�س بالعقوبات والغرامات اأ�صار اإىل اأن 

فراد  الهيئة تعاقب ال�صركات املخالفة للوائح، اأما الأ

موال  فاإن هناك جلاًنا خمت�صة بهم، اإىل جانب اأن الأ

الناجمة عن تلك الغرامات تعد من اإي��رادات الدولة 

التي جاءت يف نظام تاأ�صي�س الهيئة، 

تلك  با�صتخدام  لها  �صمح  ال���ذي 

اأن  اإىل  لفًتا  م���وارده،  يف  م���وال  الأ

�صواق املالية توؤدي دوًرا مهًما يف  الأ

وتوفري  الوطني  القت�صاد  تعزيز 

عمال حتى  التمويل الالزم لقطاع الأ

القت�صادي،  النمو  يف  ب��دوره  يقوم 

لكي  ال�صروري  من  اأنه  اإىل  م�صرًيا 

�صواق هذا الدور على اأكمل  توؤدي الأ

وجه اأن تتوافر التنظيمات املالئمة 

والرقابة املتكاملة ل�صمان تطبيقها. 

تطوير  اإن  ال��ت��وي��ج��ري  وق���ال 

عملية  ال�صعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق 

اأن  مبيًنا  تتوقف،  ول��ن  م�صتمرة 

ج��ان��ب  ال�����ص��م��اح ب��دخ��ول الأ

املبا�صر  لال�صتثمار 

املحلية  ال�صوق  يف 

حت���ت ال���درا����ص���ة، 

ال�صناديق  ل��وائ��ح  يف  نظر  اإع���ادة  ه��ن��اك  اأن  كما 

اأو  رواب���ط  تاأ�صي�س  بفكرة  مرحًبا  ال�صتثمارية، 

وللم�صاعدة  بغية تنظيمها  �صهم؛  الأ جمعيات حلملة 

يف الوقوف على امل�صاكل التي تعرت�س امل�صاهمني.

تطوير ل تقييد

جنم  الدكتور  ق��ال  املنتدى  اأم��ام  مداخلته  يف 

القانونية يف هيئة  ال�صوؤون  الزيد مدير  بن عبداهلل 

ت�صعها  التي  واللوائح  الت�صريعات  اإن  املالية  ال�صوق 

هي  املالية  ���ص��واق  الأ يف  ال�صتثمار  لتنظيم  الهيئة 

و�صيلة للتطوير ولي�س التقييد، م�صرًيا اإىل اأن اللجنة 

وراق  الأ منازعات  يف  بالنظر  اخلا�صة  الق�صائية 

اأفرادها  يعمل  م�صتقلة  ق�صائية  جلنة  هي  املالية 

با�صتقاللية كاملة عن ن�صاط الهيئة.

وقال الزيد اإن نظام »تداولتي« اجلديد والذي 

اأعمال  يف  وامل�صاركة  بالت�صويت  للم�صاهمني  �صمح 

الدفع  يف  �صاهم  »اإلكرتونًيا«،  بعد  عن  اجلمعيات 

باجتاه تفعيل ممار�صة م�صاهمي ال�صركات حلقوقهم 

ذل��ك  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  ال��ع��م��وم��ي��ة،  اجل��م��ع��ي��ات  يف 

ملجال�س  ن  الآ القائمة  الرتتيبات  لتغيري  املفتاح  يعد 

دارات، لفًتا اإىل قيام نحو ع�صر �صركات بالعمل  الإ

م�صتوى  على  امل�صاركة  لدائرة  تو�صيًعا  النظام  بهذا 

الن�صاب  اإكمال  على  ال�صركات  وم�صاعدة  املناطق، 

القانوين لنعقاد اجلمعيات.

اجلديد  بالنظام  املق�صود  اإن  ال��زي��د  وق���ال 

لقواعد كفاية املالءة املالية هو تعزيز م�صتوى حماية 

تطوير  اأن  م��وؤك��ًدا  ا،  اأي�صً وال�صركات  امل�صتثمرين 

كفاءة اأ�صل املال هو حماية لروؤو�س اأموال ال�صركات 

ال�صتثمارية«.

ف�شاح اأول الإ

�صراف على ال�صوق  حمد مدير عام الإ رائد الأ

ف�صاح وال�صفافية  يف هيئة ال�صوق املالية، اأكد اأن الإ

الجريسي: تحسين البيئة 
االستثمارية في السوق المالية 

هو هدف الجميع

التويجري: نظام »تداوالت« الجديد 
ساعد في تحفيز مالك األسهم

تطوير آليات السوق وضبطه من خالل عدد من التشريعات واألنظمة 
التي أسهمت يف ضبط توازنه. 

ك��م��ا ن���وه س��م��وه ب��ل��ج��ن��ة األوراق امل��ال��ي��ة ب��غ��رف��ة ال���ري���اض وج��ه��وده��ا 
التوعوية امللموسة وحرصها على تنظيم املنتدى وحشد عدد من اخلبراء 

واملختصني إلثراء نقاشات املنتدى.
عقد املنتدى يف الفترة من 1٤ - 1٥ أيار (مايو) 2011م حتت رعاية 
أم��ي��ر منطقة ال��ري��اض ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر س��ل��م��ان ي��ن عبد 
العزيز، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية يف الرياض بدعم ومشاركة 

من هيئة السوق املالية.
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التي تعتمد عليها،  الهيئة  اأهم متطلبات  هما من 

ف�صاح تختلف من �صركة  م�صرًيا اإىل اأن درجة الإ

يجب  ع��ام��ة  معايري  ه��ن��اك  اأن  اإل  اأخ����رى،  اإىل 

مالك  تلزم  الهيئة  اأن  اإىل  م�صرًيا  بها،  اللتزام 

املائة  يف   10 ع��ن  ح�صتهم  تزيد  التي  ���ص��ه��م  الأ

البيع  عمليات  تنظيم  على  �صهم  الأ جمموع  من 

عند رغبتهم يف بيع ح�ص�صهم، اأما ما دون هذه 

وقت  يف  التدخل  ميكنها  ل  الهيئة  ف��اإن  الن�صبة 

�صهم املراد بيعها. وكمية الأ

حمد اإىل اأن الهيئة ت�صتخدم العديد  ولفت الأ

اإىل  م�صرًيا  ال�صوق،  مراقبة  لتعزيز  ليات  الآ من 

على  ف�صل  الأ يعد  اآيل  رقابي  بنظام  تعمل  اأنها 

وتعد  ���ص��م��ارت«،  »ن��ظ��ام  وه���و  ال��ع��امل،  م�صتوى 

النظام  ل��ه��ذا  امل�صتخدمني  اأف�صل  م��ن  اململكة 

ال�صركات  حث  على  الهيئة  تعمل  كما  العامل،  يف 

من  ج��زًءا  ذلك  كون  امل�صتقبلية،  توقعاتها  لن�صر 

ا اإىل اأن التداول يف  متطلبات الهيئة، م�صرًيا اأي�صً

من  تعد  التي  املخاطر  بع�س  يحتمل  املال  اأ�صواق 

�صمات اأي �صوق مالية يف العامل.

�شوق يتنامى بقوة

ل�صوق  املتوقع  التنموي  امل�صتقبل  على  التاأكيد 

طارق  كلمة  طيها  يف  حملته  اململكة  يف  ال��ت��داولت 

�صول ال�صتثمارية  النعيم مدير عام اإدارة خدمات الأ

يف �صركة ال�صوق املالية »تداول«، حيث اأكد اأن ال�صوق 

ال�صعودية تبلغ قيمتها ال�صوقية اليوم نحو 1.4 تريليون 

ريال، ت�صكل نحو 50 يف املائة من القيمة ال�صوقية لكل 

اأ�صواق اخلليج، كما اأن حجم التداول فيها يبلغ 112 

ا ت�صكل 50 يف املائة من حجم  مليار ريال، وهي اأي�صً

�صهم اخلليجية. التداولت يف اأ�صواق الأ

تطوير  ه��ي  ت���داول  مهمة  اإن  النعيم  وق���ال 

نظمة  الكفاءة وتعزيز ال�صفافية يف ال�صوق عرب الأ

ومتعددة  �صمولية  ن��ظ��رة  وتكوين  ل��ك��رتون��ي��ة،  الإ

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  ك��ل  وم��ع  امل��راح��ل  جلميع 

م�صرًيا  التطوير،  مراحل  تبنى  عليها  بناء  والتي 

نظام  حتديث  على  حالًيا  تعمل  »ت��داول«  اأن  اإىل 

عمدت  واأنها  وال�صوق،  ال�صركات  عن  املعلومات 

اإىل حث ال�صركات املدرجة يف ال�صوق، على اإتاحة 

العربية  جانب  اإىل  الإجنليزية  باللغة  املعلومات 

ال�صماح  منها  والتي  ال�صوق  تطوير  ملراحل  للتهيئة 

تطوير السوق المالية السعودية 
عملية مستمرة ولن تتوقف

لوائح هيئة السوق المالية 
وقوانينها وسيلة للتطوير

وليس التقييد

محمد اليامي - كاتب اقت�صادي

االستثمار 
األقرب

مني نتوقف دوًما  يف ذكرى البيعة خلادم احلرمني ال�صريفني وويل عهده الأ

عند املنجز ونحن نحتفل بهذا احلب، ونحفل بهذا القائد وهذا الوطن. 

لقد اأدرك امللك اأن التطور ل يكون اإل بالتعليم، اأو ب�صناعة عقل وقدرات 

اإن�صان قادر على �صنع املنجز، لذلك اأتوقف عند املنجز التعليمي، وهو �صمن 

عليها  وقف  التي  التاريخية  وال��ق��رارات  �صالحية،  الإ املنجزات  من  قائمة 

بنف�صه وتابعها �صخ�صًيا.

حكومية  جامعة   32 نحو  اإىل  جامعات  ثماين  م��ن  زادت  اجل��ام��ع��ات 

ن بع�س اجلامعات متت م�صاعفة  وخا�صة، واأعتقد جازًما اأن الزيادة اأكرب، لأ

حجمها، وتو�صعها اأفقًيا وعمودًيا ملزيد من ال�صتيعاب، كما متت، وهذا ملمح 

مهم جدا، زيادة �صالحيات بع�صها، فاأ�صحت تروم اإىل ا�صتقاللية مادية يف 

امل�صتقبل، وحقق بع�صها اإجناًزا متثل يف اإطالق م�صاريع تدر عليها مكا�صب 

نار
م

أسواق سعودية
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املالية،  ال�صوق  يف  املبا�صر  بال�صتثمار  جانب  لالأ

ال�صعرية  النطاقات  نظام  تطبيق  اأن  اأو�صح  فيما 

اأ�صعار  ب��ني  الفجوة  تقليل  على  �صاعد  اجل��دي��د 

تعتمد  »ت��داول«  اأن  اإىل  م�صرًيا  والطلب،  العر�س 

على نظام اآيل متقدم لتنفيذ ال�صفقات، يف �صوق 

ت�صم نحو اأربعة ماليني م�صتثمر.

نقا�شات مثمرة

املالية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ق���ي���ادات  امل��ن��ت��دى  ���ص��م 

يف   وامل�صتثمرين  الو�صاطة  و�صركات  املتخ�ص�صة 

وراق  الأ يف  �صعوديني  اقت�صاديني  وخ��رباء  ال�صوق 

عرق  امل��وارد، وهذا ديدن عاملي معروف لأ امل�صتقبل ذاتية  مالية جتعلها يف 

اجلامعات يف اأ�صقاع املعمورة.

اإىل  �صت�صاف  م�صت�صفيات جامعية  اأنها  كليات فقط،  لي�صت  اجلامعات 

منظومة �صحية تعاين �صغًطا �صديًدا نتيجة زيادة �صكانية م�صطردة، وزيادة 

يف امل�صاكل ال�صحية، وهي عانت من تباطوؤ وترية تو�صعها ن�صبًيا قبل اأن تعود 

عجلة تنميتها اإىل الدوران ب�صكل اأ�صرع لعلها ت�صتوعب.

الفنون  يف  اإبداعية  مراكز  اأي�صا  اجلامعات  ت�صبح  اأن  اإليه،  نروم  وما 

عرب  والريا�صة  اإبداعها،  تقنني  مت  اأو  عطلت  التي  اجلامعات  م�صارح  عرب 

دوري اجلامعات الذي رمبا �صاهم يف رفع م�صتوى الريا�صة يف البالد كاإحدى 

خرى التي  مالمح تنمية ال�صباب وا�صتيعاب طاقاتهم، ويف �صتى املجالت الأ

ميكن اأن ت�صاف اإىل منتجاتها العلمية والثقافية.

ويف الوقت نف�صه مت ابتعاث نحو 100 األف طالب، �صمن برنامج خادم 

عمل  ور�صة  يعد  البتعاث  وه��ذا  اخلارجي،  لالبتعاث  ال�صريفني  احلرمني 

عمالقة عاملية انخرط فيها �صبابنا ليعودوا مبا ي�صاعدهم على معي�صة اأف�صل، 

وي�صاعد اجلامعات على تطورات اأكرث، وبالتايل ي�صاعد املجتمع والقت�صاد 

املبتعثون  بها  و�صيعود  عاد  التي  فالتجارب  عمًقا،  واأكرث  اأكرب  خطوات  على 

اإثراء حقيقًيا ي�صب يف  �صتكون  وثقافات متقدمة خمتلفة  من دول خمتلفة 

درجة  له  تتيح  ممهورة  �صهادة  منحه  فقط  ولي�س  ن�صان،  الإ تعليم  م�صلحة 

وظيفية اأو ميزة مالية.

م�صاريع كرث على اأ�صعدة اأخرى اأطلقها امللك املحبوب لكن ا�صتثماره يف 

كرث  العلم والتعليم يظل دوًما املنجز القت�صادي والجتماعي وال�صيا�صي الأ

تقارًبا مع النا�س لتاأثريه املبا�صر على حياتهم وم�صتقبلهم.

وتعزيز  واخل���ربات  ال���راأي  لتبادل  �صعوا  املالية، 

التنفيذية  دارة  والإ نظمة  والأ والت�صريعات  ليات  الآ

�صوق  يف  يجابي  الإ التاأثري  �صاأنها  من  التي  املوؤهلة 

نظًرا  ا،  خ�صو�صً �صهم  الأ و�صوق  املالية  وراق  الأ

الوطني  القت�صاد  يف  يلعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ل��ل��دور 

املجتمع  من  عديدة  ب�صرائح  املبا�صرة  وعالقته 

جانب وم�صاحلهم  الأ املتعاملني  وكذلك  ال�صعودي 

وا�صتثماراتهم. 

الق�صايا  اأب���رز  بحث  على  املنتدى  وح��ر���س 

وراق املالية وال�صعي  واملو�صوعات املتعلقة ب�صوق الأ

�صوق  ب���اأداء  للنهو�س  فيها  العمل  بيئة  لتح�صني 

ومناعتها  ح�صانتها  من  يزيد  مما  املالية  وراق  الأ

ال�صركات  باأ�صهم  ت�صر  التي  احلادة  التقلبات  من 

وبامل�صتثمرين يف ال�صوق. 

وتناول امل�صاركون يف املنتدى عدة حماور من 

امل�صدر  ونظرة  املالية  وراق  الأ طرح  جتربة  بينها 

هناك  مازالت  اأن��ه  اأك��دوا  حيث  اإليها،  وامل�صتثمر 

طار، بغية الرفع من  اأكرب يف هذا الإ حاجة جلهد 

يف  وامل��درج��ة  املطروحة  ال�صركات  وم�صتوى  ع��دد 

ال�صوق ال�صعودية، موؤكدين اأن اخلربة وحدها هي 

التي �صتحدث التطوير.

م�صاهمة  امل��ن��ت��دى  ج��ل�����ص��ات  ن��اق�����ص��ت  ك��م��ا 

القت�صادية  التنمية  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  ���ص��ن��ادي��ق 

على  املنتدى  ورك���ز  امل��ال��ي��ة،  ال�صوق  يف  ودوره���ا 

وثقة  املالية  بال�صوق  خا�س  ول  حم���اور،الأ خم�صة 

ال�صوق،  اآليات  تطوير  الثاين  وتناول  امل�صتثمرين، 

حققت  هل  لل�صوؤال:  الثالث  املحور  تطرق  فيما 

تناول  ال��راب��ع  وامل��ح��ور  اأه��داف��ه��ا؟  املالية  ال�صوق 

التنمية  يف  ال�صتثمار  �صناديق  م�صاهمة  مو�صوع 

القت�صادية ودورها يف ال�صوق املالية، فيما تناول 

�صهم  الأ ل�صوق  املتوقع  داء  الأ اخلام�س  امل��ح��ور 

عرب  وذل��ك  كلي،  اقت�صاد  منظور  من  ال�صعودية 

 16 قبل  من  طرحها  مت  عمل  ورق��ة   13 من  اأك��رث 

جل�صات  روؤ���ص��اء  ه��م  اآخ��ري��ن  وخم�صة  متحدًثا 

م�صاحب  معر�س  اإط��الق  اإىل  اإ�صافة  املنتدى، 

�صمن فعاليات هذا املنتدى.

واملهمة  املمكنة  الو�صائل  املنتدى  بحث  كما 

ال�صتثمار  �صهم من  الأ �صوق  ال�صتثمار يف  لتحويل 

خالل  م��ن  املوؤ�ص�صاتي،  ال�صتثمار  اإىل  ال��ف��ردي 

نظمة والقرارات مع التحفيز. تعديل بع�س الأ
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البد من تنويع االستثمارات 
وإن طال الزمن

خرية  ت�سكل اململكة املغربية مبوقعها ال�سرتاتيجي وتنوع اإمكاناتها الطبيعية والب�سرية املتميزة وتطور ت�سريعاتها خالل ال�سنوات الأ

ال�سنوات اخلم�س  ا�ستثمارات �سخمة خالل  الذين �سخوا  العرب واخلليجيني على وجه اخل�سو�س  للم�ستثمرين  ا�ستثمارية جاذبة  وجهة 

املغرب  يف  اخلليجية  ال�ستثمارات  اأن  اإىل  التوقعات  ت�سري  حني  املال،يف  واأ�سواق  وال�سياحة  العقار  قطاعات  يف  تركزت  اململكة  يف  املا�سية 

للم�ستثمرين  فوائد  يحقق  الذي  الواعد  القطاع  باعتباره  ال�سناعي  القطاع  ول  الأ املقام  يف  لت�ستهدف  املقبلة  الفرتة  خالل  تنوًعا  �ست�سهد 

فريقية. �سواق الإ وروبية والأ �سواق الأ ولالقت�ساد الوطني املغربي، خا�سة اأن املغرب يعترب بوابة لت�سدير هذه املنتجات اإىل الأ

دول الخليج و..املغرب
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داري. والإ القانوين  امل�صتوى  على  ال�صرورية  �صالحات  بالإ • القيام 
تتطلبها عمليات  التي  ال�صرورية  �صا�صية  الأ البنيات  تتمثل يف  اإجنازات ميدانية  • حتقيق 

ال�صتثمار املحلي واخلارجي. 

دارية.  الإ جراءات  الإ • تب�صيط 
والت�صنيع،  ال��ع��ق��ار  مثل  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن  ب��ع��دد  ال�صريبي  ع��ف��اء  والإ التخفي�س   •

وال�صياحة. 

قامة امل�صاريع امل�صاهمة يف التنمية  ر�صية الالزمة لإ • ت�صهيل احل�صول على امل�صاحات الأ
املحلية. 

القت�صادية. والف�صاءات  ال�صناعية  املناطق  من  كبري  عدد  • اإقامة 
جانب.  لالأ العقار  متلك  حق  • �صمان 

و�صيط.  دون  من  جانب  لالأ ال�صتثمار  حق  • �صمان 
لحتياجات  ت�صتجيب  التي  العاملة،  اليد  لتاأهيل  التدريب  مراكز  من  العديد  اإن�صاء   •

جنبي يف جميع القطاعات.  ومتطلبات ال�صتثمار الوطني والأ

جنبية ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأ

الكربى  امل�صاريع  من  عدد  بتنفيذ  املغرب  قام  امليدانية،  الإجن���ازات  م�صتوى  وعلى 

جنبية، وهي امل�صاريع التي لقت جتاوًبا واإقباًل من امل�صتمرين  ل�صتقطاب ال�صتثمارات الأ

اخلليجيني، ومن هذه امل�صاريع:

املناطق احل�رة: عرف املغرب اإن�صاء عدد من املناطق احلرة، 

ال��دويل،  البي�صاء  ال��دار  مبطار  احل��رة  املنطقة  راأ�صها  وعلى 

يقام  الذي  املتو�صط«،  بامليناء اجلديد »طنجة  واملنطقة احلرة 

حالًيا �صمال املغرب، ليكون واحًدا من اأكرب املوانئ املتو�صطية. 

تناف�س  اأر���ص��ي��ة  امل��غ��رب  اإىل ج��ع��ل  امل��ن��اط��ق احل���رة  وت��ه��دف 

وا�صتقطاب لال�صتثمار والتجارة الدولية. وهذه اخلدمات تعترب 

اأحد اأ�ص�س برنامج »اإميرجان�س«، وا�صرتاتيجية التنمية اخلا�صة 

بال�صنوات الع�صر املقبلة، باملغرب. 

خ��رية  ون��ة الأ ب��داأ املغرب يف الآ برنامج امل��دن اجل��دي��دة: 

تهم  اململكة،  رب���وع  جميع  يف  ك��ربى  تنموية  ب��رام��ج  بتنفيذ 

والبنيات  واخلدمات  وال�صناعة  وال�صياحة  العمران  قطاعات 

باملوازاة  القادمة؛ وهذا  �صنة  ال�25  التحتية، وذلك على مدى 

اململكة  ت�صهدها  التي  الوا�صعة  والتاأهيل  �صالح  الإ عملية  مع 

دارية الرامية اإىل  ليات الإ منذ مدة، يف جمال الت�صريعات والآ

جنبي والعربي،  تي�صري وت�صهيل وت�صجيع عمليات ال�صتثمار الأ

طار  وذلك حتت �صعار »ال�صراكة املربحة للطرفني«. يف هذا الإ

على  الق�صاء  جمال  يف  �صخم  برنامج  تنفيذ  يف  املغرب  �صرع 

باملدن  ج��دي��دة  اأح��ي��اء  باإن�صاء  وذل��ك  ال��الئ��ق،  غ��ري  ال�صكن 

احلالية، اإ�صافة اإىل تاأ�صي�س مدن جديدة،ويقدر عدد املدن 

فعلًيا  العمل  ب��داأ  م��دن،   7 ال�صعيد  هذا  على  املربجمة 

العا�صمة  ب�صواحي  »تام�صنا«  منها،  اثنتني  اإجناز  يف 

الرباط، و»تامن�صورت« يف �صواحي مراك�س. 

اأ�صدرها احتاد غرف جمل�س  درا�صة جديدة  يف 

القت�صادية  ال��ع��الق��ات  بعنوان  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

اخلليجية املغربية - دي�صمرب 2010م، قال اإن العالقات 

�صعدة  الأ على  عربًيا  متميزة  املغربية  اخلليجية 

ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية، وتعود جذورها 

القت�صادية  العالقات  واأن  ال�صنني،  ع�صرات  اإىل 

اخلليجية املغربية �صهدت نقلة نوعية خالل ال�صنوات 

ا بعد تدفق العوائد النفطية  الع�صر املا�صية، خ�صو�صً

اخلليجية بفعل ارتفاع اأ�صعار النفط.

ت��ط��ورات يف  اإىل ح��دوث ع��دة  ال��درا���ص��ة  ولفتت 

كانت  والجتماعي  القت�صادي  ال�صعيد  على  املغرب 

اخلليجية  ال���دول  م��ع  عالقاتها  على  تاأثرياتها  لها 

والعربية منها :

الجتماعية  التنمية  لتحقيق  ال�صعي  اإطار  اأنه يف 

احلكومة  تبنت  وال�صاملة،  امل�صتدمية  والقت�صادية 

القت�صادي،  املجال  يف  �صاملة  ا�صرتاتيجية  املغربية 

جراءات منها: حترير  متثلت يف اتخاذ العديد من الإ

وتو�صيع  وتنويع  اخل��ارج،  على  والنفتاح  القت�صاد، 

املحيط  اإىل  لت�صل  القت�صادية،  العالقات  دائ��رة 

ف�صاًل  مريكيتني،  والأ فريقي  والإ واملتو�صطي  العربي 

ال�صروط  وتوفري  اأوروب��ا،  التقليديني يف  ال�صركاء  عن 

ال�صتثمارات  جللب  وامل�صجعة  املحفزة  وال��ظ��روف 

جنبية، وذلك عن طريق:  الأ

االستثمارات الخليجية في المغرب ستشهد تنوًعا 
مستقبلًيا لتستهدف القطاع الصناعي
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يف  كبرية  م�صاريع  اإط��الق  يف  :وتتمثل  التحتية  البنيات 

وال��دويل،  الداخلي  بالنقل  املتعلقة  التحتية  البنيات  جم��ال 

وخا�صة الطرق وال�صكك احلديدية واملطارات واملوانئ. ويتوفر 

املغرب على موؤهالت ا�صتثمارية وا�صعة جًدا، ت�صمل ميادين:  

ال�صياحة  - ال�صناعة   - الفالحة - العق�ار - ال�صيد البحري  

والت�صدير(��  )ال�صترياد  واخلارجية  الداخلية  التجارة   -

ع�����الم وال��دع��اي��ة- ال��ب��ن��وك-  اخل��دم��ات )الت�����ص��الت والإ

ال�صت�صارة  وال���دويل-  والوطني  احل�صري  النقل  التاأمني- 

والدرا�صات...(، التعليم اخلا�س، وبالن�صبة للمناطق املوؤهلة 

مناطق  كافة  على  م��وزع��ة  فهي  ال�صتثمارات،  لال�صتقبال 

اململكة، التي تتميز بتنوع بيئته الطبيعية واملناخية، التي توفر 

اختيارات كبرية اأمام امل�صتثمرين. 

املبادلت التجارية اخلليجية املغربية

تعترب املبادلت التجارية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي 

خرى من التعاون  �صكال الأ واملغرب حمدودة ن�صبًيا مقارنة بالأ

حيث مل تتجاوز ال�3 مليارات دولر عام 2009، اأكرث من %90 

منها يعود ملبادلت ال�صعودية مع املغرب.

من  ال�صعودية  اإىل  املغربية  ال�صادرات  ارتفعت  فقد 

دولر  مليون   180 اإىل   2006 �صنة  دولر  مليون   62

ال�صعودية  ال�صادرات  بخ�صو�س  اأم��ا   .2009 عام 

الثالث  املمون  فال�صعودية هي  املغربية،  اململكة  اإىل 

ارتفعت  اإذ  املغرب  واردات  جمموع  من  املئة  يف   6.8 بن�صبة 

ال�صادرات ال�صعودية بحوايل 52 يف املئة مقارنة ب�صنة 2007 

امل�صدرة من  املواد  واأهم  2.5 مليار دولر،  اأكرث من  لتحقق 

ال�صعودية اإىل املغرب هي: املعادن، الطاقة، واملواد الكيماوية، 

لب�صة اإ�صافة اإىل  ال�صناعات امليكانيكية والتعدين، الن�صيج والأ

غذية.  ال�صناعات اخلفيفة والأ

امل��ب��ادلت  قيمة  �صجلت  فقد  م����ارات،  الإ يخ�س  وفيما 

�صنة  املتحدة  العربية  م��ارات  الإ ودول��ة  املغرب  بني  التجارية 

2009 ارتفاًعا بن�صبة 45.6 يف املائة مقارنة مع عام 2008، 

من  اأك��رث  اإىل   2006 عام  يف  دولر  مليون   152 من  وانتقلت 

بني  تقريًبا  منا�صفة  وهي   ،2009 عام  يف  دولر  مليون   237

الواردات وال�صادرات، وجاء هذا الرتفاع بعد دخول اتفاقية 

التبادل احلر التي وقعها البلدان يف عام 2001 حيز التطبيق 

لزيادة  حمفًزا  عاماًل  التفاقية  هذه  �صكلت  حيث   ،2003 يف 

مارات. ال�صادرات املغربية نحو الإ

الكيماوية  ال�صناعات  منتجات  املغرب  اإىل  مارات  الإ دولة  وت�صدر 

غذية وتعيد ت�صدير جمموعة من ال�صلع من بينها  واملعادن ومنتجات الأ

معدات نقل ومنتجات نباتية ون�صيجية وكيماوية واآلت واأجهزة. وت�صتورد 

وم�صنوعاتها  ن�صيجية  ومواد  نباتية  منتجات  املغرب  مارات من  الإ دولة 

ومعادن واأحذية ومنتجات غذائية. 

اأما بالن�صبة للكويت، فاإن املبادلت التجارية مع املغرب تبقى حمدودة 

يف بع�س املواد الغذائية واجللد والن�صيج واخل�صر واللحوم وغريها من 

من  الكويت  دولة  من  املغرب  �صادرات  تت�صكل  فيما  ال�صتهالكية  ال�صلع 

لب�صة وبع�س املواد الغذائية  بع�س املنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأ

التجارية  املبادلت  جمايل حلجم  الإ املبلغ  ويقدر  الغيار وغريها،  وقطع 

املغربية الكويتية بنحو 37 مليون دولر.

وبالن�صبة لدولة قطر، فاإن حجم املبادلت التجارية بني البلدين ل 

يتعدى 60 مليون دولر، ت�صتحوذ قطر على نحو 40 مليون من ال�صادرات 

و20 مليون من الواردات. 

12 مليون دولر من  وفيما يخ�س البحرين، بلغت �صادرات املغرب 

�صمنها الفواكه، يف حني بلغ ا�صترياد املغرب من البحرين ثمانية ماليني 

ملنيوم. دولر معظمها منتجات الأ

كذلك احلال مع �صلطنة عمان، حيث بلغت �صادرات املغرب 8 ماليني 

دولر من �صمنها الفواكه، يف حني بلغ ا�صترياد املغرب من �صلطنة عمان 

دوية.  5 ماليني دولر اأهمها مواد البال�صتيك والأ

ال�شتثمارات اخلليجية يف املغرب

اخلليجي  ال�صتثماري  قبال  الإ ي�صتمر  اأن  اقت�صاديون  خرباء  يتوقع 

على املغرب خالل ال�صنوات املقبلة واأن ت�صكل هذه ال�صتثمارات دعًما غري 

المغرب يعتبر بوابة لتصدير 
المنتجات الخليجية إلى األسواق 

األوروبية واإلفريقية.

أسواق خليجية
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�صافة اإىل خلق فر�س  مبا�صر لالقت�صاد املغربي بالإ

لف املغاربة العاطلني عن العمل.  عمل لآ

ويقولون اإن ال�صتثمارات اخلليجية يف املغرب 

لها طابعها اخلا�س الذي مييزها عن ال�صتثمارات 

التجاري  اجلانب  اإىل  �صافة  بالإ فهي  جنبية،  الأ

م�صروع  اأمر  وهو  املجدية  املالية  بالعوائد  املتعلق 

القومية  الع��ت��ب��ارات  ت��راع��ي  ن��ه��ا  اأ اإل  وطبيعي 

املتمثلة بدعم القت�صاد املغربي يف اإطار ال�صيا�صة 

اخلليجية املعلنة بدفع التكامل القت�صادي العربي 

من  وتاأييد  بدعم  حتظى  لذلك  وه��ي  م��ام  الأ اإىل 

الجتاه،وت�صجيعهم  ه��ذا  يف  املجل�س  دول  ق��ادة 

من  ال���ص��ت��ف��ادة  على  اخلليجي  اخل��ا���س  للقطاع 

الفر�س ال�صتثمارية يف اململكة املغربية. 

امل�صتثمرين  ح�����ص��ول  اأن  اخل����رباء  ويعتقد 

م�صبوقة  غري  وت�صهيالت  مزايا  على  اخلليجيني 

من احلكومة املغربية التي جوبهت اأحياًنا مبواقف 

امل��غ��ارب��ة  ع���م���ال  الأ رج����ال  ب��ع�����س  م��ن  متحفظة 

وعلى  اأجانب  مع  م�صرتكة  با�صتثمارات  املرتبطني 

وجه اخل�صو�س مع �صركات وم�صتثمرين فرن�صيني 

على  التعاون  جمل�س  بدول  جدًدا  لعبني  �صي�صجع 

دخول ال�صوق املغربية التي تعترب بوابة للدخول اإىل 

فريقية، فيما ت�صري التوقعات اإىل  اأ�صواق القارة الإ

اأن اإجمايل ال�صتثمارات اخلليجية املبا�صرة وغري 

اأكرث  املبا�صرة قد يرتفع وفًقا للوترية احلالية اإىل 

ال�صنوات اخلم�س  100 مليار دولر يف غ�صون  من 

املقبلة. 

ال�صتثمارات  �صكلت  ال�صعودية،  يخ�س  وفيما 

لال�صتثمارات  من��وذًج��ا  امل��غ��رب  يف  ال�����ص��ع��ودي��ة 

جنبية، ففي ميدان الطاقة، ا�صتثمرت جمموعة  الأ

مليون   400 »ك��ورال«،  ملجموعة  التابعة  »ل�صامري« 

ووق��ع��ت  امل���غ���رب،  يف  ال���ب���رتول  ت��ك��ري��ر  يف  دولر 

دولر  مليون   700 اإىل  ي�صل  ا�صتثمارًيا  م�صروًعا 

امل�صاريع  من  وهو  وع�صرنتها،  امل�صفاة  لتحديث 

الكبرية يف املغرب.

يف جم���ال ال�����ص��ن��اع��ة، ت��ه��ت��م ال���ص��ت��ث��م��ارات 

ال�صعودية بقطاع التغذية يف املغرب، ومن ال�صركات 

اإذ  اجلديدة يف املغرب �صركة »�صافول« ال�صعودية، 

قرب  بر�صيد،  يف  للزيوت  �صخًما  جممًعا  اأن�صاأت 

�صركات  اأك��رب  م��ن  وه��ي  البي�صاء.،  ال���دار  مدينة 

التغذية يف العامل العربي، منذ �صنة ون�صف.

تطوير العالقات
لتطوير  مقرتحات  عدة  الدرا�صة  اأوردت 

العالقات القت�صادية بني دول املجل�س واملغرب 

من بينها:

املفاو�صات  يف  الدخول  باإعالن  الت�صريع   •
احلرة  التجارة  لتفاقية  التو�صل  اأجل  من 

بني دول املجل�س واملغرب.

اخلليجي  عمال  الأ لتاأ�صي�س جمل�س  • املبادرة 
املغربي لياأخذ على عاتقه تطوير العالقات 

التجارية وال�صتثمارية يف كافة املجالت.

بتقدمي  العمل على قيام اجلانبني  • ا�صتمرار 
ت�صاهم  ال��ت��ي  املمكنة  الت�صهيالت  �صتى 

التجاري  التبادل  حجم  م��ع��دلت  رف��ع  يف 

اإقامة  خا�صة  بينهما،  ال�صادرات  وتنمية 

�صبكة موا�صالت جوية وبحرية مبا�صرة.

التعاون  جمل�س  دول  جعل  على  العمل   •
املغرب  ت�صدير  ع��ادة  لإ مركًزا  اخلليجي 

لدول اآ�صيا. 

املغربية  ال�صركات  اأع��داد  وتو�صيع  زي��ادة   •

املختلفة  القت�صادية  امل��ج��الت  يف  للعمل 

والتقني  ال�صناعي  القطاع  يف  خ�صو�ص�ًا 

املتخ�ص�س.

للموؤ�ص�صات  املتبادلة  امل�صاركات  ت�صجيع   •
وال�����ص��رك��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة يف 

التي  واملتخ�ص�صة  ال��ن��وع��ي��ة  امل��ع��ار���س 

يف  ي�صاهم  مم��ا  اجل��ان��ب��ني  ك��ال  يف  ت��ق��ام 

منهما  ك��ل  مبنتجات  والتعريف  ال��رتوي��ج 

خ�����رى واإت���اح���ة ف��ر���ص��ة اخ��ت��ي��ار  ل���دى الأ

اح��ت��ي��اج��ات��ه��م��ا م���ن ال�����ص��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات 

لهذه  الفنية  امل�صاعدات  وتقدمي  املختلفة، 

وفتح  امل�صاركة  على  مل�صاعدتها  ال�صركات 

املزيد من اآفاق التعاون امل�صرتك.

روؤو���س  ل�صتغالل  املغربي  اجلانب  دع��وة   •
روؤو����س  ذل���ك  يف  مب��ا  اخلليجية  م�����وال  الأ

املزيد  لعقد  ���ص��الم��ي��ة  الإ ال��ب��ن��وك  اأم����وال 

م���ن ال�����ص��ف��ق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة وت��و���ص��ي��ع 

امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  دائ����رة 

الطاقة  قطاعات  خ�صو�ص�ًا  القت�صادية 

والنقل واملوا�صالت والت�صالت والعقارات 

وغريها، و�صوًل نحو خلق توازن يف م�صتوى 

عالقات التعاون القت�صادي وال�صرتاتيجي 

بني اجلانبني.

يف  املتخ�ص�صة  املغربية  ال�صركات  دع��وة   •
من  وال���ص��ت��ف��ادة  ل��ل��ت��ع��اون  البيئة  جم���ال 

اخلليج  يف  امل��ت��واف��رة  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة 

نتاج الطاقة النظيفة وال�صديقة للبيئة. لإ

ال�صغرية  ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات  اله��ت��م��ام  زي����ادة   •
وامل���ت���و����ص���ط���ة وم�����ص��اع��دت��ه��ا ع���ل���ى جن���اح 

برامج  واإت��اح��ة  اجل��ان��ب��ني  يف  ا�صتثماراتها 

الرتويج الكايف للفر�س املتاحة واملالئمة لها.

املغرب  يف  اخلليجية  ال�صتثمارات  تنويع   •
وال�صتفادة  وال��زراع��ة  ال�صناعة  لي�صمل 

اخلليجي،  ال�صوق  لتغذية  منتجاتها  م��ن 

مكانيات  الإ من  لال�صتفادة  الغداء  وخا�صة 

الزراعية الكبرية للمغرب.
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من  خا�صة  باأولوية  ال�صياحي  القطاع  ويحظى 

قبل امل�صتثمرين، ويف هذا ال�صياق متتلك »ل�صامري« 

ال�صخريات،  يف  بال�س«  »اأمفرتيت  اأ�صهم  غالبية 

�صافة  بالإ البي�صاء،  الدار  »املرييديان«، يف  وفندق 

اإىل م�صاريع �صعودية اأخرى ك�»فندق موفمبيك« يف 

وفندقي  ال�صخريات  يف  املوؤمترات  وق�صر  طنجة 

اإىل  �صافة  بالإ ومراك�س،  باأكادير  »كامبان�صكي« 

ا�صتثمارات »دلة الربكة« يف مدينة اأكادير.

وت��ن�����ص��ط ال���ص��ت��ث��م��ارات ال�����ص��ع��ودي��ة ك��ذل��ك، 

خالل  من  العقاري  والقطاع  ال��دواج��ن  قطاع  يف 

اأخرى  م�صاريع  اإىل  �صافة  بالإ »ب��الدي«،  جمموعة 

التابعة  املغرب«  ك�»�صوزوكي  ال�صيارات  قطاع  يف 

التي  »ه��ي��ون��داي«  و�صركة  »ب��ام��ع��روف«  ملجموعة 

متلكها »بق�صان«، وجمموعة »ن�صك لال�صتثمار« التي 

متلك حمالت للماركات العاملية يف املالب�س.

عثمان  ال�صحايف  ميلك  ع���الم  الإ قطاع  ويف 

وهي  املغرب،  يف  اإعالمية  موؤ�ص�صة  اأك��رب  العمري 

اأربع �صحف  التي ت�صدر  �صوار«  جمموعة »ماروك 

ومتلك مطابع يف الدار البي�صاء.

ت��ي على  م��ارات��ي��ة ف��ت��اأ اأم���ا ال���ص��ت��ث��م��ارات الإ

املغرب،  يف  جنبية  الأ ال�صتثمارات  قائمة  راأ���س 

نوعية  قفزة  �صجلت  حيث  دولر،  مليار   20 بقيمة 

م���ارات  الإ دول��ة  واأ�صبحت  خ���رية،  الأ ال�صنني  يف 

باملغرب،  م�صتثمر  بلد عربي  كاأول  ال�صدارة  تتبواأ 

وت�صمل ال�صتثمار يف املجالت ال�صياحية والعقارية 

والفالحية وال�صناعية والطاقية.

وت�صاعد ب�صورة ملحوظة حجم ال�صتثمارات 

طالت املجال الزراعي والطرق ال�صيارة وبناء ال�صدود 

والبنيات التحتية،حيث بلغ جمموع هذه امل�صاريع اأكرث 

من 31 م�صروًعا بقيمة مالية جتاوزت مليار دولر.

بال�صتثمار  متزايًدا  اهتماًما  قطر  تبدي  كما 

يف املغرب، �صواء من قبل القطاع احلكومي اأو من 

عمال يف القطاع اخلا�س وخا�صة امل�صاريع  رجال الأ

األف   500 م�صاحة  على  م�صروع  منها  اللوج�صتية 

عادة تعبئة وتغليف  قامة مناطق حرة لإ مرت مربع لإ

التخزين  اأم��اك��ن  عرب  ت�صديرها  واإع���ادة  ال�صلع 

تزويد  التفاق على  التجهيز حيث مت  تتطلب  التي 

اجلانب القطري بدرا�صة تقنية للم�صروع من اأجل 

البنوك  من  بتمويل  مغربية  قطرية  �صراكة  قيام 

القطرية  »ال��دي��ار  �صركة  تقدمت  املغربية،كما 

على  �صخم  �صياحي  مب�صروع  العقاري«  لال�صتثمار 

م�صاحة 230 هكتاًرا تبلغ تكلفته 170 مليون دولر، 

ويعد هذا امل�صروع خطوة اأوىل �صمن برنامج اأو�صع 

تعتزم ال�صركة القطرية اإجنازه يف املغرب.

ل�صركة  الفخري  الرئي�س  ك�صف  البحرين،  ويف 

ا���ص��ت��ث��م��ارات ال��زي��اين، خ��ال��د ال��زي��اين ع��ن رغبة 

يف  الكابيالت  لت�صنيع  وح��دة  اإن�����ص��اء  يف  �صركته 

املغرب بقيمة 20 مليون دولر، يف حني اأبدت �صركة 

نفط البحرين »بابكو« رغبتها يف التعاون بال�صتثمار 

عمال املغاربة.  بال�صتك�صافات النفطية مع رجال الأ

جواهري  عبدالرحمن  املهند�س  �صرح  كما 

مدير عام �صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات 

م�صنع  اإقامة  حالًيا  تدر�س  ال�صركة  اأن  )جيبك( 

�صي  )اأو  �صركة  بالتعاون مع  املغرب  للفو�صفات يف 

نتاج الفو�صفات. بي( املغربية العمالقة لإ

ويف اإطار اللجنة امل�صرتكة املغربية - العمانية، 

 ،2009 ف��رباي��ر  ل��ه��ا يف  دورة  اآخ���ر  ان��ع��ق��د  ال��ت��ي 

املهمة  التفاقيات  م��ن  بالعديد  البلدان  ارت��ب��ط 

امل��ي��ادي��ن، ومي��ت��د هذا  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ت��ي �صملت 

التعاون يف امليدان الثقايف، وال�صحي، والإعالمي، 

وال�صياحي الرتبوي، والقت�صادي، والربملاين، كما 

والريا�صة  العدل  لقطاعات  اأخ��رى  ملجالت  ميتد 

وال�صناعة التقليدية والفالحة والزراعة.

ومن اأهم ال�صتثمارات اخلليجية باملغرب، م�صروع 

»بوابة املغرب« الذي ت�صل تكلفته اإىل 1.4 مليار دولر، 

الذي  مراك�س«  امللكية  »املرابع  م�صروع  اإىل  �صافة  بالإ

�صيتم اإجنازه مبدينة مراك�س، والتابعني لبيت التمويل 

م�صاريع  القاب�صة  دبي  جمموعة  اأطلقت  اخلليجي،كما 

ثالثة  منها  دولر،  مليار   12 قيمتها  تتجاوز  املغرب  يف 

م�صروع  وهو  رقراق  اأبي  نهر  �صفة  على  دولر  مليارات 

»اأمواج« الذي تنفذه �صركة �صما دبي يف املغرب،وت�صتثمر 

م�صروع  يف  دولر،  مليون   170 القطرية  الديار  �صركة 

�صياحي عقاري يف منطقة هوارة يف ال�صمال املغربي. 

المناطـق الحـرة.. أحد 
أهم بوابات المغرب 

الستقطاب االستثمارات 
األجنبية.

اإن�صاء  منذ  البلدين  بني  امل�صرتكة  امل�صروعات  يف 

مارات للتنمية« يف  عام 1982   �صركة »املغرب- الإ

براأ�صمال  لها  مقًرا  البي�صاء  الدار  من  تتخذ  التي 

130 مليون درهم مغربي ارتفع يف عام 1987 اإىل 

300 مليون درهم مغربي حيث تقوم هذه ال�صركة 

بتنفيذ ودرا�صة العديد من امل�صروعات ال�صتثمارية 

التي تغطي جمالت املناجم وال�صياحة وال�صترياد 

و�صناعة الن�صيج. 

اأعلنه  باملغرب مبا  الكويتي  ال�صتثمار  تعزز  كما 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة الهارون يف مدينة فا�س 

ب�صدد  العقارية(  لال�صتثمارات  )التعمري  �صركة  اأن 

درا�صة وتنفيذ م�صاريع اأخرى يف املغرب على م�صتوى 

قليمية  الإ ال�صركة  )التعمري(  جعل  اأف���ق  يف  اأك���رب 

»الرائدة يف حقل اإدارة ال�صيافة والرتفيه«، م�صيًفا اأن 

جمموعته �صتحدث مقار  ل�صل�صلتها الدولية »رامادا« 

وال��رب��اط  وم��راك�����س  البي�صاء  ال���دار  م��دن  م��ن  بكل 

ا على اتفاق قر�س  واأكادير وفا�س. كما مت التوقيع اأي�صً

يوافق  وجدة  فا�س  ال�صريع  بالطريق  خا�س  م�صروع 

القت�صادية  للتنمية  الكويتي  ال�صندوق  مبوجبها 

العربية على اأن يقدم لل�صركة الوطنية للطرق ال�صيارة 

مليون   15 ي����وازي  ��ا  ق��ر���صً

التوقيع  ومت  كويتي.  دينار 

تفاهم  مذكرة  على  ا  اأي�صً

جيال  »الأ �صركة  لتاأ�صي�س 

التي  الكويتية«   � املغربية 

بتطوير  اإل��ي��ه��ا  ���ص��ي��ع��ه��د 

وعمل  ال�صكنية  املجمعات 

للم�صاريع  التحتية  البنية 

العقارية يف خمتلف املدن 

املغربية. 

وم���ن���ذ ذل����ك احل��ني 

وال���ع���الق���ات ال��ع��الق��ات 

املغرب  ب��ني  القت�صادية 

بف�صل  ت��ت��ط��ور  وال��ك��وي��ت 

م�����ص��اه��م��ة ال�������ص���ن���دوق 

ال����ك����وي����ت����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

الق����ت���������ص����ادي����ة يف 

ذات  م�������ص���اري���ع 

تنموية  �صبغة 

أسواق خليجية
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األيدي المذعورة التقود السفن
االستقرار املالي العاملي

أسواق عالمية
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كتب – أحمد السيد علي

اإن القت�صاد العاملي  اأوليفييه بالن�صار  يقول 

يوا�صل م�صرية التعايف، ولكن ب�صرعتني خمتلفتني: 

بطيئة يف القت�صادات املتقدمة، واأ�صرع بكثري يف 

القت�صادات ال�صاعدة والنامية. ونتيجة لذلك، 

قوًيا  حترًكا  تتطلب  وخماطر  توترات  ظهور  بداأ 

ملواجهتها من خالل ال�صيا�صات.

فاق املتوقعة الآ

ظل  ال��ع��امل��ي  ال��ن�����ص��اط  اأن  اإىل  ي�صري  وه���و 

املايل  التن�صيط  بتدابري  الوقت  لبع�س  مدفوًعا 

العملية  هذه  انتهت  وقد  املخزون،  بناء  واإع��ادة 

ن اأو تكاد، وهو ما يعني اأن النمو العاملي مهياأ  الآ

القادم. وحل�صن احلظ  العام  للتباطوؤ على مدار 

التح�صن  يوا�صل  �صا�صي  الأ اخلا�س  الطلب  اأن 

و»نحن نتوقع اأن يكون التباطوؤ حمدوًدا، مع بقاء 

 ،2011 عام  يف   %4.4 معدل  عند  العاملي  النمو 

هبوًطا من 5% يف 2010«.

ال��ب��ل��دان  ال��ن��م��و ق��وًي��ا يف  ي��ظ��ل  اأن  وي��رج��ح 

يرتفع  اأن  امل��ت��وق��ع  فمن  وال��ن��ام��ي��ة.  ال�����ص��اع��دة 

اإجمايل الناجت املحلي لهذه املجموعة من البلدان 

بن�صبة  مقارنة   ،2011 ع��ام  يف   %6.5 مب��ق��دار 

زمة اأثًرا يذكر  7.1% يف عام 2010. ومل ترتك الأ

يف معظم القت�صادات ال�صاعدة والنامية.

القت�صادات  يف  النمو  اأن  »غ��ري  ويوا�صل: 

يبلغ  اأن  نتوقع  ونحن  مكبوًحا.  �صيظل  املتقدمة 

يف   %3 مب��ع��دل  م��ق��ارن��ة   ،2011 ع��ام  يف   %2.5

حداث تغيري ملمو�س  2010، وهو معدل ل يكفي لإ

خم��اوف  يثري  مم��ا  امل��رت��ف��ع،  البطالة  معدل  يف 

اجتماعية كبرية.

التخل�س  اإىل  حتتاج  البلدان  هذه  تزال  ول 

زم����ة، وم��ع��اجل��ة خلل  م��ن جت����اوزات م��ا قبل الأ

يواجه  منها  وكثري  كامل.  ب�صكل  املالية  النظم 

ا حتديات مالية اأ�صدها اإحلاًحا هو ما يواجه  اأي�صً

منطقة اليورو ويف نف�س الوقت، يجري حتقيق بع�س 

ونتوقع  العاملية.  الختاللت  معاجلة  يف  التقدم 

اأن يرتكز النمو يف الوليات املتحدة على الطلب 

املحلي، بينما تتدهور ال�صادرات ال�صافية. ومن 

بواعث القلق احتمال اأن حتاكي الوليات املتحدة 

ي�صطلع  حيث  زم��ة،  الأ على  ال�صابق  النمو  منط 

الذي  بالدور  العام  القطاع  يف  ال�صالب  الدخ��ار 

كان يوؤديه الدخار املنخف�س يف القطاع اخلا�س. 

وب��امل��ث��ل، م��ا مل حت���دث ت��غ��ي��ريات ج��وه��ري��ة يف 

ال�صني، نتوقع اأن ي�صجل فائ�س ح�صابها اجلاري 

ارتداًدا عن م�صتواه املنخف�س هذا العام«.

التوترات واملخاطر

التعايف  هذا  يت�صبب  الق�صري،  امل��دى  وعلى 

وخماطر  توترات  اأربعة  يف  املتباين  القت�صادي 

اأ�صا�صية.

ول��ي��ة.  الأ ال�صلع  اأ�صعار  ت�صاعد  هو  ول:  الأ

والواقع اأن امل�صكلة لي�صت باحلدة التي توحي بها 

الفعلية  �صعار  الأ تزال  ل  حيث  خبار،  الأ عناوين 

زم��ة.  الأ قبل  امل�صجلة  ال��ذروة  م�صتويات  من  اأقل 

اأ�صعار  ارتفاعات  اأن  يالحظ  ذلك،  اإىل  واإ�صافة 

ل  بعوامل  ���ص��ا���س  الأ يف  مدفوعة  ك��ان��ت  ال��غ��ذاء 

اأن تزول  تتكرر على جانب العر�س، ومن املتوقع 

2011. غري اأن �صغوط اأ�صعار  اآثارها خالل عام 

الطلب.  ناحية  م��ن  اآت��ي��ة  فهي  خمتلفة.  النفط 

 %2 املتوقع مبعدل  اأدى منو ال�صتهالك غري  وقد 

ارتفاع  اإىل  املا�صي  العام  من  ول  الأ الن�صف  يف 

يقرتن  اأن  ويرجح  تقريًبا.   %10 بن�صبة  �صعار  الأ

النمو العاملي القوي بارتفاعات �صعرية اأخرى، مبا 

ي�صاحبها من انعكا�صات مهمة على القت�صادات 

ال�صاعدة والنامية.

ال��ث��اين: ه��و ال��ت��دف��ق��ات ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة اإىل 

امل�صكلة  لي�صت  ا  اأي�صً وهنا  ال�صاعدة.  �صواق  الأ

خ��ب��ار.  الأ ع��ن��اوي��ن  ت�صورها  ال��ت��ي  بال�صخامة 

لكنها  بالتاأكيد،  زدات  قد  الداخلة  فالتدفقات 

بالن�صبة  ال�صابقة  الذروة  م�صتويات  دون  تزال  ل 

بالفعل يف  بداأت ترتاجع  اإنها  بل  البلدان،  ملعظم 

حدث  ال��ذي  الرتاجع  هذا  املا�صيني.  ال�صهرين 

موؤخًرا ي�صري اإىل اأن جولة التي�صري الكمي الثانية 

م��ري��ك��ي  ال��ت��ي ق��رره��ا الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��درايل الأ

من  كثري  توقعها  التي  بالدرجة  تاأثريه  يكون  قد 

�صواق ال�صاعدة. ومع ذلك فاإن هذه التدفقات  الأ

ب��دًءا  �صعبة،  خ��ي��ارات  ال�صيا�صة  اأم���ام  تفر�س 

يف  اإليها  ت�صل  اأن  للبلدان  ينبغي  التي  بالدرجة 

وانتهاء  العملة،  �صرف  �صعر  بارتفاع  ال�صماح 

ال�صيا�صة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املختلفة  دوار  ب�����الأ

الكلية  الحرتازية  دوات  والأ الكلية  القت�صادية 

وقيود راأ�س املال.

تتعر�س  التي  املخاطر  هو  والثالث: 

فمن  »الهام�صية«.  اأوروب���ا  بلدان  لها 

الت�صحيح  عملية  ت��ك��ون  اأن  امل��رج��ح 

القت�صادي الكلي واملايل طويلة و�صاقة يف بع�س 

�صواق بالقلق من  هذه البلدان. وبالتايل، ت�صعر الأ

اأي  خر،  الآ الجتاه  يف  امل�صكالت  انتقال  اإمكانية 

من البنوك اإىل الكيانات ال�صيادية.

اأما الرابع فهو املخاطر امل�صاحبة ل�صتمرار 

الختاللت العاملية. فما الذي يحدث اإذا مل تتم 

النمو  يظل  اأن  املرجح  املرجوة؟  التوازن  اإع��ادة 

يطراأ حت�صن  ما مل  املتحدة  الوليات  مكبوًحا يف 

اإلغاء  يجعل  الذي  مر  الأ ال�صادرات،  �صايف  على 

التحديات  لكن  �صعًبا.  اأمًرا  التن�صيطية  التدابري 

ت�صحب  اإذا مل  تتكثف  �صوف  جل  الأ املالية طويلة 

الدفعة التن�صيطية اجلارية. وعلى اأي حال، ل بد 

اأن تظهر م�صكالت لحقة يف نهاية املطاف، لي�س 

ا يف  فقط يف الوليات املتحدة واإمنا بالتبعية اأي�صً

بقية اأنحاء العامل.

كبوته عبر عدة  م��ن  للتعايف  العالم  يتهيأ  املالية  األزم���ة  م��ن  أع���وام  بعد 
مسارات رصدها صندوق النقد الدولي مؤخًرا، وطالب من خاللها املؤسسات 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ب��ن��ك��ي��ة بشكل خ���اص ب��ض��رورة االل��ت��ف��ات إل���ى أه��م��ي��ة تأمني 
النقد  باحثان بصندوق  وأوليفييه بالنشار  فينالز،  املالي، هوزيه  االستقرار 
التالية كيفية حتقيق مطلب تأمني االستقرار  يرصدان من خالل السطور 

واحملافظة على بذور التعايف وصيانتها حتى تنمو وتزدهر.

يجب أن يكثف صناع السياسات 
جهودهم لمعالجة التحديات 

الملحة على مستوى السياسات، 
مثل المخاطر السيادية ومكامن 

الضعف في النظم المصرفية.

ينبغي أن يبادر صناع السياسات 
بالتحرك اآلن لتجنب وقوع أزمات 

في المستقبل.
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يف  املايل  ال�صتقرار  بتاأمني  يتعلق  فيما  اأما 

هذا العام اجلاري فيقول هوزيه فينالز: 

هناك ثالث ر�صائل اأ�صا�صية.

• اأوًل، ل يزال ال�صتقرار املايل العاملي غري موؤكد، 
رغم مرور ما يزيد عن ثالث �صنوات منذ بداية 

زمة املالية العاملية. الأ

ال�صيا�صات  ���ص��ن��اع  يكثف  اأن  ينبغي  ث��ان��ًي��ا،   •
م�صتوى  على  امللحة  التحديات  ملعاجلة  جهودهم 

ومكامن  ال�صيادية  املخاطر  مثل  ال�صيا�صات، 

زي��ادة  وك��ذل��ك  امل�صرفية،  النظم  يف  ال�صعف 

التدفقات الراأ�صمالية العاملية.

هيكلية  حلول  اإي��ج��اد  يف  امل�صي  ينبغي  ثالًثا،   •
للم�صكالت املالية القائمة منذ فرتة طويلة.

اأولويات ال�شيا�شة

اعتمادها  ينبغي  التي  ال�صيا�صات  هي  ما  اإذن 

املايل؟  ال�صتقرار  بها  مير  التي  التحديات  ملواجهة 

يجيب هوزيه:

معاجلة  اإىل  نحتاج  املتقدمة،  للبلدان  بالن�صبة 

زمة عن طريق معاجلة مواطن  ثار التي خلفتها الأ الآ

اله�صا�صة املالية  ب�صكل نهائي حا�صم.

ال�صيا�صات  �صناع  يك�صر  اأن  ينبغي  اأوروب��ا،  يف   •
الكيانات  ب��ني  ال�صلبية  امل��رت��دة  ث����ار  الآ حلقة 

ال�صيادية والبنوك.

خالل  م��ن  ال�صيادية  املخاطر  اح��ت��واء  يتعني   •
املالية  اأو���ص��اع  ل�صبط  موثوقة  ا�صرتاتيجيات 

العامة على املدى املتو�صط.

النظام  خلل  معاجلة  ينبغي  ذلك،  اإىل  �صافة  • بالإ
عدم  م��ن  للحد  �صاملة  خطة  خ��الل  م��ن  امل���ايل 

اليقني الذي يحيط بالبنوك وامل�صاهمة يف ا�صتعادة 

اخلطة  هذه  تت�صمن  اأن  وينبغي  امل�صتثمرين.  ثقة 

العنا�صر التالية: زيادة ال�صفافية امل�صرفية.

املتحدة: الوليات  • ويف 
ا�صرتاتيجية  ال�صيا�صات  �صناع  يعتمد  اأن  يجب   •
املدى  على  العامة  املالية  اأو�صاع  ل�صبط  موثوقة 

حاد  ارت��ف��اع  لتجنب  ال�صعي  اإط��ار  يف  املتو�صط 

جل. حمتمل احلدوث يف اأ�صعار الفائدة طويلة الأ

ثار الواقعة  ا تكثيف اجلهود ملعاجلة الآ • ينبغي اأي�صً
التي مل  اأ�صواق العقارات  البنوك من جراء  على 

�صرار التي حلقت بها. ترباأ بعد من الأ

اأن يبادر �صناع  �صواق ال�صاعدة، ينبغي  ويف الأ

يف  اأزم��ات  وق��وع  لتجنب  ن  الآ بالتحرك  ال�صيا�صات 

املنا�صب  املزيج  على  احلفاظ  املهم  فمن  امل�صتقبل. 

من ال�صيا�صات القت�صادية الكلية واملالية الحرتازية 

بغية التعامل مع التحديات التي تفر�صها التدفقات 

ينبغي  ذل��ك،  اإىل  واإ�صافة  الداخلة.  الراأ�صمالية 

درجة  واإك�صابها  املحلية  امل��ال  راأ���س  اأ�صواق  تعميق 

التحتية  البنى  بتح�صني  وذلك  ال�صالبة،   من  اأكرب 

�صواق على �صبيل املثال. لهذه الأ

التقدم  ا�صتمرار  ل�صمان  ا  اأي�صً حاجة  وثمة 

العاملية.  املالية  ال�صيا�صات  اأعمال  جدول  اإجناز  يف 

فينبغي تطويع النظم املالية يف كل مكان حتى تتواءم 

قواعد  اعتماد  وينبغي  التنظيمي.  ���ص��الح  الإ م��ع 

اأنحاء  كافة  يف  مت�صق  نحو  على  جديدة  تنظيمية 

باملوؤ�ص�صات  املعنية  القواعد  ذل��ك  يف  مبا  ال��ع��امل، 

عليه  يطلق  وم��ا  امل��ايل  النظام  على  امل��وؤث��رة  املالية 

ا�صم »قطاع الظل امل�صريف«. وينبغي اأن تعمل النظم 

اأكرب  بفعالية  البنوك  اأو�صاع  ت�صوية  ونظم  الرقابية 

داخل احلدود الوطنية - وخارجها - من اأجل حماية 

ال�صتقرار املايل.

معاجلة  يف  ح��ا���ص��ًم��ا  ع���ام���اًل  ال���وق���ت  ومي��ث��ل 

منطقة  يف  وخ��ا���ص��ة   - ن��ي��ة  الآ ال�صيا�صة  حت��دي��ات 

اليورو - والتو�صل اإىل توازن اأف�صل بني ال�صيا�صات 

القت�صادية الكلية وال�صيا�صات املالية الهيكلية. وما 

مل تنتهج هذه ال�صيا�صات يف الوقت املنا�صب ملواجهة 

زمة، �صيظل ال�صتقرار املايل العاملي والنمو القابل  الأ

لال�صتمرار مطلًبا بعيد املنال.

بعاد   يتعني اتباع ا�شرتاتيجية ثالثية الأ

على النحو التايل:

والنامية،  ال�صاعدة  البلدان  من  كثري  يف   •
الق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ت��ع��دي��ل  ينبغي 

الن�صاط  يف  ف���ورة  ح���دوث  لتجنب  الكلية 

القت�صادي.

املبادرة  يجب  »الهام�صية«،  اأوروبا  بلدان  • يف 
ومنها  العاجلة،  ال��ت��داب��ري  بع�س  ب��ات��خ��اذ 

هذه  دعم  مع  البنوك،  انك�صافات  تو�صيح 

ح�صب  الر�صملة  ع���ادة  لإ بخطط  التدابري 

يتعني  ذل���ك،  ع��دا  وفيما  احل���ال  مقت�صى 

مر بع�س الوقت، اأي اأنه من املهم  اإمهال الأ

ال�صورة،  من  الذعر  �صيناريوهات  اإخ��راج 

اأن  لب��د  والهيكلية  املالية  التعديالت  ن  لأ

ت�صتغرق وقًتا.

ومعنى ذلك اأن اللتزامات املتعهد بها على 

يجب  الكلي  والقت�صاد  العامة  املالية  م�صتوى 

اأن تدعمها اأفعال م�صاندة، ومتويل كاف متعدد 

لدى  و�صيولة  احلال،  مقت�صى  طراف ح�صب  الأ

وروبي. البنك املركزي الأ

من  احل���د  اإىل  ال���ع���امل  ي��ح��ت��اج  واأخ�������رًيا،   •
لل�صني  فبالن�صبة  ال��ع��امل��ي��ة.  الخ���ت���اللت 

ينطوي  للفوائ�س،  املحققة  خرى  الأ والبلدان 

ذلك على اإجراء اإ�صالحات هيكلية ورفع �صعر 

ال�صرف. وبالن�صبة للوليات املتحدة وغريها 

ذلك  ينطوي  امل��ت��ق��دم��ة،  الق��ت�����ص��ادات  م��ن 

هذا  ويف  العامة.  املالية  اأو�صاع  �صبط  على 

ن يف كثري من البلدان  ال�صدد، مل يتم حتى الآ

املتقدمة، ومنها الوليات املتحدة، و�صع خطة 

على  العامة  املالية  اأو�صاع  لت�صحيح  موثوقة 

املدى املتو�صط، وهو اأمر ميثل �صرورة ملحة. 

العاملية  الختاللت  معاجلة  ال�صروري  فمن 

من اأجل حتقيق منو دائم وم�صتمر.

ما المطلوب لتخفيض المخاطر وتعزيز التعافي العالمي؟

أسواق عالمية
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قضية العدد

كتبت: أماني فالح

إجازة الصيف

الهروب 
إلى الداخل

أين تذهب هذا الصيف؟
سؤال يتكرر كثيًرا كل عام وتكون إجابته عمليا واحدة،وهو اختيار وجهة متعارف عليها والسفر إليها 

لتغيير األجواء والترويح عن النفس، لكن هذا العام الوضع مختلف جًدا.
معظم البالد العربية تشهد تقلبات صعبة جتعل من السفر إليها نوًعا من املغامرة، األمر الذي جعل 

الكثيرين يوجهون البوصلة إلى الداخل.
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قضية العددقضية العدد

جواء تربز مدن اململكة املختلفة -  يف ظل تلك الأ

مثل لتق�صية هذا ال�صيف،  عدا الريا�س - املكان الأ

وم��ا حتتويه  م���ان،  والأ م��ن  الأ ميزة  من  مبا متتلكه 

تكون  ورمب��ا  وجمالية،  واأثرية  �صياحية  اأماكن  من 

الفر�صة قد حانت ليكت�صف ال�صعوديون بالدهم عن 

قرب، بدًل من القراءة عنها يف الكتب واملجالت. 

يعتقد الباحث حممد ال�صلمان اأن الفر�صة رمبا 

ا لال�صتفادة مما يحدث يف العامل  تكون �صانحة اأي�صً

لتنمية وتطوير املرافق ال�صياحية يف اململكة، م�صريا 

لنمو  امل�صجعة  ال��ع��وام��ل  م��ن  جملة  هناك  اأن  اإىل 

ال�صتثمارات ال�صياحية يف اململكة واملتمثلة يف ات�صاع 

امل�صاحة وتنوع املناطق اجلغرافية، ومتانة القت�صاد 

ال�صعودي، وامل�صاعر املقد�صة )مكة املكرمة واملدينة 

ال�صرائية،  والقوة  ال�صاحلية،  واملناطق  امل��ن��ورة(، 

اململكة  قاطني  معظم  اأن  باعتبار  ال�صكاين  والنمو 

وال�صتقرار  م��ن  الأ اإىل  اإ�صافة  ال�صباب،  فئة  من 

ب�صقيه ال�صيا�صي والقت�صادي. 

كما يرى اأن تو�صعة ال�صتثمار ال�صياحي من �صاأنه اأن يق�صي على كثري من حماور 

املبا�صرة  الوظائف  عدد  اأن  اإىل  م�صرًيا  مو�صمية،  ولي�صت  دائمة  بفر�س  البطالة 

بالقطاعات ال�صياحية ارتفع يف الفرتة )من 2000 اإىل 2009( من 333.125 وظيفة 

بالقطاعات  العاملني  ال�صعوديني  عدد  زاد  بينما   %37 بلغت  بن�صبة   457.658 اإىل 

بن�صبة  2009م(  اإىل   2000 الفرتة )من  117.384 يف  اإىل   66.704 من  ال�صياحية 

بلغت 60% )النمو ال�صنوي 12%(، وقد و�صلت ن�صبة ال�صعودة ب�صكل عام %26.

الداخلية  بال�صياحة  يتعلق  فيما  املا�صي  العام  يف  الو�صع  اأن  ال�صلمان  واأو�صح 

ث��ار  والآ لل�صياحة  العامة  الهيئة  عن  �صادرة  اإح�صاءات  تثبت  اإذ  جدا  م�صجعا  كان 

 %4.76 بلغت  بن�صبة منو  2010 زادت  اململكة خالل عام  »ال�صياحة« يف  اإيرادات  اأن 

 232 قيمته  ما  اإىل  الكلية  ال�صياحية  ي��رادات  الإ ت�صل  اأن  متوقعة  2009م،  عام  عن 

30 مليار ريال  اإىل  النقل لت�صل  اإيرادات  2020م، كما ارتفعت  العام  مليار ريال يف 

عام 2010 بن�صبة زيادة 8 يف املائة عن عام 2009، يف حني زادت اإيرادات املطاعم 

ولية اإىل 36 مليار ريال عام 2010 بن�صبه منو مقدارها  واملقاهي وفقا للتقديرات الأ

9 يف املائة عن عام 2009م.

قطاع اقت�شادي قوي

وترى الكاتبة القت�صادية منال ال�صخيان اأن الدولة وبتوجيه من خادم احلرمني 

مني و�صمو النائب الثاين يحفظهم اهلل، حري�صة على  ال�صريفني و�صمو ويل عهده الأ

حتويل ال�صياحة يف اململكة لقطاع اقت�صادي منتج وفر�صة حقيقية للنمو وال�صتثمار 

شقراء.. أودية 
وظواهر طبيعية

مما حبا اهلل حمافظة �صقراء تنوع الت�صاري�س 

الطبيعية مما اأعطاها بعًدا �صياحًيا مغفوًل عنه 

فالكثبان الرملية حتدها من ال�صرق والغرب كما 

ال�صهرية وتتوزع  ال�صرق جبال طويق  يحدها من 

بني جنباتها عدد من الريا�س التي حتتفظ باملاء 

�صجار الكثيفة  ودية ذات الأ مدة طويلة،وكذلك الأ

مثل  الطبيعية  الظواهر  بع�س  فيها  يوجد  كما 

به  حتيط  التي  الفهدة  جبل  اأو  الق�صب  مملحة 

النمريي  و�صعيب  كل جانب  من  الرملية  الكثبان 

ثري و�صعيب وح�صى الرمية. الأ

����ص���وار وال��ق�����ص��ور  ��ا ت��وج��د ب��ع�����س الأ اأي�����صً

مت  م��ا  منها  املحافظة  م��دن  اأغ��ل��ب  يف  ث��ري��ة  الأ

�صقراء،والبلدة  ال�صبيعي،و�صور  كق�صر  ترميمه 

لل�صياح  قبلة  اأ�صبحت  التي  اأ�صيقر  يف  القدمية 
 

الطبيعية  غري  املنتزهات  بع�س  هنالك  اأن  كما 

هايل اأو البلديات اأو هما مًعا مثل  والتي اأقامها الأ
 

العامة  واحل��دي��ق��ة  با�صيقر،  اجلنينة  م��ن��ت��زه 

ب�صقراء،وبع�س امل�صطحات اخل�صراء يف �صقراء 

كاملدخلني اجلنوبي وال�صرقي للمحافظة.
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العديد من اخلطوات  �صبيل ذلك  اتخذت يف  واأنها  واملواطن،  الوطن  فيه خري  ملا 

والقرارات املهمة لتهيئة البيئة املنا�صبة لتوطني ال�صياحة،وفر�س العمل وال�صتثمار 

الناجتة عنها، وبامل�صتوى اخلدمي الذي يليق مبواطني هذا البلد الكرمي باعتبارهم 

بداأ  اأن اجلميع  اإىل  اململكة، م�صرية  ال�صياحة يف  اأن�صطة  بجميع  هم  الأ امل�صتهدف 

التنمية  على  الظاهرة  القت�صادية  ث��ار  الآ خالل  من  جدا،  الروؤية  هذه  تلم�س  يف 

ن�صطة ال�صياحية والرتاثية،  املحلية يف املناطق التي اجتهت نحو تفعيل الربامج والأ

وا�صتطاعت اجتذاب املواطنني لزيارتها، وما يوؤكد ذلك تزايد مطالبة املواطنني 

داخل  اأ�صرهم  مع  اإجازاتهم  لق�صاء  املالئمة  ال�صياحية  اخلدمات  توفري  جتاه 

بالدهم،وحر�صهم على تطوير املواقع الرتاثية.

وترى ال�صخيان اأن اململكة جتند هيئاتها املختلفة لتحقيق تلك الروؤية، وتبدو 

راأ�صها �صاحب  وعلى  املجال  وا�صحة يف هذا  ثار  والآ لل�صياحة  العليا  الهيئة  جهود 

مري �صلطان بن �صلمان، م�صرية اإىل اأن الهيئة منذ تاأ�صي�صها عملت  ال�صمو امللكي الأ

ثار وحتقيق نقلة نوعية يف اأدائه، وجنحت  على هيكلة وتنظيم قطاع ال�صياحة والآ

تنمية هذا  التحديات يف  بع�س  الإجنازات،كما جتاوزت  من  العديد  اأن حتقق  يف 

مع عدد من اجلهات  تعاون جديدة  اتفاقات  فوقّعت  الكبري،  القت�صادي  القطاع 

خالل  من  املناطق  مع  ال�صراكة  لتفعيل  وانطلقت  اخلا�س،  والقطاع  احلكومية 

داء دور رئي�س  متكني جمال�س التنمية ال�صياحية واملوؤ�ص�صات احلكومية واجلامعات لأ

يف تنمية ال�صياحة والرتاث الوطني، ف�صال عن تنفيذ م�صاريع مهمة مثل: برنامج 

من:  كل  يف  التاريخية  املدن  مراكز  من  عدد  وتطوير  التاريخية،  الدرعية  تطوير 

و�صط الطائف، وو�صط الهفوف، وو�صط املجمعة،وغريها من مدن اململكة، وذلك 

ثرية وترميمها. خرى يف تطوير املدن الأ ف�صال عن جهودها الأ

خيار ا�شرتاتيجي

اململكة  يف  ال�صياحة  اأن  امليمان  �صامل  القت�صادي  الكاتب  يوؤكد  جانبه  من 

ال�صعودي، وواحة  لل�صباب  بيئة عمل جيدة  باعتبارها  ا�صرتاتيجيا  اأ�صبحت خيارا 

جازان.. شالالت ومحميات طبيعية
جازان يا هبة الرحمن الع���ايل... يا لوحة مالها يف احل�صن ثان

اأناج���يك �صطاآًنا واأودي����ة... وربوة وحقوًل طلع�ها داين

انك�صار  من  ميثله  مبا  جل��ب«،  »وادي  منها  لل�صياحة  كثرية  اأماكن  ج��ازان  يف 

�صخري جميل، فريد من نوعه، وهو اأحد الوديان التي تنت�صر يف ربوع هذه املنطقة، 

حيث يوجد العديد من الوديان التي تغمرها ال�صيول طوال ال�صنة وتوجد بها ال�صاللت 

على مدار العام.

مرا�س،  ا عيون �صحية حارة لها منافع جيدة وعالج لكثري من الأ ويف جازان اأي�صً

�صماك،  ا �صواحل جزائر فر�صان التي تتميز بغناها مب�صائد اللوؤلوؤ وم�صائد الأ واأي�صً

حياء املائية من رخويات وقواقع، واإىل جانب ذلك  وتتنوع فيها احلياة املرجانية والأ

كله،تعترب مناطق غنية مبادة العنرب اخلام الذي ي�صكل وجوده على �صواحلها م�صدًرا 

من م�صادر الرزق بالن�صبة لبع�س �صكانها. وغطاوؤها النباتي يتمثل يف اأ�صجار ال�صورى 

م��واج البحرية ال�صديدة، والتي قد  الت��ي تن��مو ف��ي اخلل��جان املحم��ية عادة م��ن الأ

�صافة اإىل ال�صعاب املرجاني��ة وال�صالح��ف  كرث م��ن ثالثة اأمتار، بالإ ي�صل ارتفاعها لأ

خليج  ويعد  وتلعب.  ترتع  وهي  جنابة  خليج  ف��ي  م�صاه��دتها  ميك��ن  التي  والدلفني 

ال��تي  وال�ص����واط��ئ  الب��حرية،  ح��ياء  بالأ ح��مر  الأ الب��حر  مناطق  اأغنى  م���ن  ج��نابة 

يرتاده���ا الك��ثري من الزوار من جميع اأنحاء الع����ال��م.

تبدو الفرصة سانحة هذا العام لتنمية 
المرافق السياحية في المملكة

ثرية باململكة لكل النطاقات  ماكن ال�صياحية والأ ف�صاء لرتويج الأ

ال�صياحة  بقطاع  النهو�س  على  البالد  حر�س  يوؤكد  العاملية،ما 

و�صمعتها  ال��ب��الد  مكانة  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  وت��ط��وي��ره،  وتنميته 

والتقاليد  القيم  مع  يتوافق  ومبا  الكبرية،  ومقوماتها  واإمكاناتها 

والرتاث ال�صعودي. 

دول  خمتلف  يف  بالغة  باأهمية  حتظى  ال�صياحة  اأن  يرى  وهو 

بل  وال�صفر،  والت�صلية  الرتفيه  على  تقت�صر  تعد  مل  حيث  العامل، 

ن�صطة الثقافية  اأ�صبحت ترتبط ب�صكل كبري بالنمو القت�صادي والأ

القت�صادية  الن�صاطات  اأح��د  ن  الآ وه��ي  والبيئة.  والجتماعية 

املهمة للتنمية ال�صاملة، وجذب ال�صتثمار يف م�صروعات اخلدمات 

فر�س  وتوفري  الدخل،  لزيادة  وم�صدر  التحتية،  والبنية  العامة 

اململكة  يف  ال�صياحة  حتويل  اأن  اإىل  لفتا  وال�صتثمار،  التوظيف 

للنمو  باعتباره فر�صة حقيقية  اأمر مهم،  اقت�صادي منتج  لقطاع 

وال�صتثمار ملا فيه خري الوطن واملواطن.

خدمات  مراكز  من  منظومة  اإن�صاء  بخطوة  امليمان  وي�صيد 

فيها  وي��رى  للم�صتثمرين،  الدعم  لتقدمي  ال�صياحي  ال�صتثمار 

ي��واء  الإ قطاع  يف  لال�صتثمار  جديدة  م�صارات  تطوير  من  نوعا 
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قضية العددقضية العدد

جبال فيفــا.. سحر التضاريس
جبال فيفا منطقة جبلية متميزة يف 

جازان، ت�صم الكثري من املواقع اجلذابة 

واجلميلة  مثل وادي القاعة، وهو عبارة 

الدائمة  اخل�صرة  تك�صوها  منطقة  عن 

كما  وتنوعها،  اأ�صجارها  لكثافة  وذل��ك 

ويجري  تكوينات �صخرية،  بوجود  تتميز 

وتتكون  ال�صنة  اأي��ام  معظم  يف  امل��اء  بها 

عن  مطار،وتبعد  الأ اأوق��ات  يف  �صاللت 

مركز فيفا 30كم باجتاه اجلنوب.

جبال  اأح��د  الثويعي،  جبل  وهناك 

ب��ان��ح��داره،  يتميز  ال���ذي  فيفا  منطقة 

ومدرجاته مما يوفر مطالت جميلة على 

ب�صكل  فيفا  منطقة  وعلى  اجل��رة  وادي 

عام، وكذلك جبل احلكمي وتتميز قمته 

املدرجات  من  جمموعة  على  باإطاللتها 

عن  تبعد  اجلهات،  جميع  من  الزراعية 

باجتاه  واح��د  مرت  كيلو  نحو  فيفا  مركز 

وه��ي  العب�صية  ع��ن  ف�����ص��ال  اجل���ن���وب، 

مدائن  صالح
�صمال  22كم  بعد  على  �صالح  مدائن  تقع 

ويطلق  املنورة،  املدينة  منطقة  يف  العال  �صرق 

ا�صم احلجر عليها منذ اأقدم الع�صور.

من  التاريخية  �صهرته  احل��ج��ر  ي�صتمد 

موقعه على طريق التجارة القدمي الذي يربط 

جنوب اجلزيرة العربية وال�صام. ومن اأ�صحابه 

يف  ذكرهم  ج��اء  الذين  ثمود  ق��وم  املعروفني 

اهلل  نبي  دع��وة  رف�صوا  باأنهم  الكرمي  القراآن 

التي  الناقة  وع��ق��روا  ال�صالم -  عليه  �صالح 

اأر�صلها اهلل لهم اآية.

ال�صخرية  الواجهات  الباقية  اآثارهم  من 

نب�اط يف هذا  املنحوتة يف اجلب�ال،وقد �صكن الأ

)دول��ة  لهم  جنوبية  عا�صمة  وات��خ��ذوه  املكان 

نباط( وكانت عا�صمتهم ال�صمالية البرتاء. الأ

ذات  الدولة  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  ال�صياحي، 

العالقة، مبا يف ذلك الفنادق وال�صقق املفرو�صة، 

والنزل  الرتاثية،  كالفنادق  املتخ�ص�س  يواء  والإ

البيئية وال�صرتاحات الريفية، ومن�صاآت امل�صاركة 

ال�صياحية  اخلدمات  جمال  يف  وكذلك  بالوقت، 

وتنظيم  ال��غ��و���س،  وم��راك��ز  الرتفيهية،  ك��امل��دن 

ال�صياحية،  واملهرجانات  والفعاليات  الرحالت 

احل��رف  جم��الت  يف  ال�صتثمار  اإىل  �صافة  بالإ

ال�صياحي،  وال��ن��ق��ل  التقليدية،  وال�����ص��ن��اع��ات 

دلء ال�صياحيني. وخدمات الأ

التي  ال��ن��ج��اح��ات  اإىل  امل��ي��م��ان  ي�صري  ك��م��ا 

حققتها اململكة يف اإطار ت�صجيل عدد من اأحيائها 

للمرة  ذل��ك  وح��دث  العاملي،  ال���رتاث  لئحة  يف 

ت�صجيل  من  متكنت  عندما   ،2008 ع��ام  وىل  الأ

الالئحة  يف  �صعودي  موقع  ك��اأول  �صالح  مدائن 

العاملية، كما حدث موؤخرا اأن وافقت جلنة الرتاث 

العاملي يف اليون�صكو على ت�صجيل حي الطريف يف 

العاملي،  الرتاث  التاريخية �صمن قائمة  الدرعية 

ما ميثل اإقرارا عامليا بالقيمة التاريخية الكبرية 

التاريخية  للمكانة  واإب��رازا  ث��ري،  الأ املوقع  لهذا 

كبري،  ح�صاري  اإرث  من  به  تزخر  وما  للمملكة، 

الكثري  متلك  اململكة  اأن  على  التاأكيد  عن  ف�صال 

املهم  ومن  والتاريخية،  احل�صارية  املقومات  من 

والتفاعل مع  للعامل  الثقافة واحل�صارة  نقل هذه 

م�صاهمتها  اململكة  تربز  لكي  العاملية،  التغريات 

يف التحولت احل�صارية العاملية.

فيفا  وهي  زراعية مبنطقة  تطل على مدرجات  منطقة 

اأعلى قمة يف جبالها اأعد يف جزء منها منطقة �صغرية 

امل�صاحة لال�صرتاحة وت�صاري�صها وعرة.
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قرية رجال ألمع
تقع »قرية رجال اأملع« يف اجلزء التهامي من منطقة ع�صري، 

تقريبا،وتبعد  45ك��م  م�صافة  على  ال�صياحية  اأبها  مدينة  غرب 

الذي يربط بني مدينة حمايل  العام  الطريق  500م عن  حوايل 

ماكن  الأ من  قريب  موقعها   ف��اإن  ل��ذا  �صعبة  بني  ودرب  ع�صري 

ال�صياحية يف اأبها واملناطق القريبة منها.

مارة حلى يف عهد اإمارة مو�صى الكناين عام  كانت عا�صمة لإ

732ه�، وهذا يدل على اأن وجود القرية �صبق ذلك التاريخ.

اململكة  يف  الرتاثية  القرى  اأهم  من  اأملع  رجال  قرية  تعترب 

األف  خم�صني  من  اأكرث  يوؤمها  حيث  لل�صائحني،   هاما  ومق�صدا 

�صائح على مدار ال�صنة.

املعلقة  العربات  القرية بوجود  تتميز 

» تلفريك ال�صودة ال�صياحي« الذي ينحدر 

م�صافة  اإىل  ال�صودة   ج��ب��ال  اأع���ايل  م��ن 

قريبة من القرية.

جزر فرسان

 42 وتبعد حوايل  حمر  الأ للبحر  ال�صرقي  اجلنوبي  الق�صم  فر�صان يف  تقع جزر 

كيلومرًتا عن �صاحل مدينة جازان. وت�صم جمموعة جزر فر�صان 84 جزيرة اأكربها 

يعمل  الذين  بال�صكان  هلة  الآ اجل��زر  وهي  وقماح  وال�صجيد  الكبري  فر�صان  جزيرة 

�صماك وزراعة الدخان والذرة. غالبيتهم يف �صيد الأ

وتتاألف جزر فر�صان من م�صطحات  600 كيلومرت مربع.  تبلغ م�صاحتها حوايل 

 10 حجار اجلريية ال�صعابية، يرتاوح متو�صط ارتفاعها عن �صطح البحر بني  من الأ

و20 مرًتا وقد ي�صل اإىل 40 مرًتا. اأما اأق�صى ارتفاع فهو 75 مرًتا حيث ت�صمى هذه 

املرتفعات حملًيا باجلبال.

ضفة الوجه
اجل��زء  يف  ال��وج��ه  ���ص��ف��ة  منطقة  ت��ق��ع 

الغربي  ال�����ص��م��ايل  ال�����ص��اح��ل  م��ن  اجل��ن��وب��ي 

للمملكة، وتتبع ملحافظة الوجه التابعة اإداريا 

ملنطقة تبوك.

 70 من  اأك��رث  على  الوجه  �صفة  حتتوي 

هو  م��ا  ومنها  مغمور  هو   م��ا  منها  ج��زي��رة 

من  بالعديد  اجل���زر  ه��ذه  وتتميز  ظ��اه��ر، 

الفريدة،  والبيئات  الطبيعية  اخل�صائ�س 

اأ�صهر  ومن  وعديد  متنوع  النباتي  فالغطاء 

يوجد  حيث  ال�����ص��وريل  ه��و  النباتات  اأن����واع 

بكثافة يف العديد من اجلزر.

ال�صعب  ب��ك��رثة  ��ا  اأي�����صً املنطقة  مت��ت��از 

من  العديد  ووج��ود  اجل��زر  ح��ول  املرجانية 

احلية  وال��ك��ائ��ن��ات  البحرية  الطيور  ن���واع  اأ

خرى كال�صالحف وغريها. الأ

التاريخية  اأهميتها  اإىل  اإ�صافة  يوؤكد  العاملي  الرتاث  قائمة  اإىل  الدرعية  �صم  اأن  يرى  وهو 

يف  وثقايف  علمي  وكمركز  وىل،  الأ ال�صعودية  للدولة  كعا�صمة  ال�صيا�صية  اأهميتها  والعمرانية، 

اجلزيرة العربية، مو�صحا اأن ت�صجيل هذا املوقع يعزز القيمة التاريخية للجزيرة العربية كموطن 

اأن متيز العمارة للموقع كنموذج فريد على امل�صتوى  اإىل  قدمي حل�صارات ب�صرية متنوعة، لفتا 

العاملي، كان من اأهم معايري �صمه اإىل الالئحة، واأي�صا لكون الدرعية التاريخية �صهدت اأحداثا 

وانت�صرت  ال�صلفية  الدعوة  انطلقت منها  التي  املكانة  ن�صانية، وكانت  الإ تاريخ  تاريخية مهمة يف 

املعايري ما متيز به حي طريف كاأ�صلوب  واأي�صا ت�صمنت  العامل،  منها يف م�صاحات �صا�صعة من 

متناغم مع البيئة والتكامل مع املحيط الرتاثي، وحمافظة املوقع على اأ�صالته املتكاملة، بحيث مل 

تكن هناك اإ�صافات تخل بال�صكل العام للرتاث، بجانب اهتمام الدولة برتميم املوقع وال�صتفادة 

منه يف اإبراز التاريخ الوطني وعر�صه للعامل كتجربة اإن�صانية فريدة.

33
العدد 56 - يونيو 2011م



التجارية  السريع  ملجموعة  املنتدب  العضو  السريع  ناصر  ب��ن  صالح  أك��د 
الصناعية أن فرص النمو ما زالت قائمة وواعدة يف قطاعات السجاد واملوكيت، 
باإلضافة إلى نسب النمو املرتفعة يف قطاع التجزئة يف السوق احمللي والعديد 
من األسواق الدولية، الفًتا إلى أن السوق ميتلك العديد من الفرص االستثمارية 

لتحقيق نسب منو مرتفعة يف السنوات املقبلة.
إل��ى األنشطة التي متارسها  »ت���داول«  وت��ط��رق ناصر السريع يف ح���واره م��ع 
مجموعة السريع التجارية، وما حققته من منو، فيما تناول الوضع االقتصادي 

يف اململكة فيما يتعلق بقطاع املفروشات، ودوره يف التطور التنموي.

 فرص النمو ما زالت واعدة
في قطاعات السجاد والموكيت

صالح بن ناصر السريع :

يف البداية.. ما هي اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية؟

واملوكيت  ال�صجاد  اإنتاج  يف  حالًيا  ال�صركة  تعمل   •
قطاع  يف  تو�صعها  اإىل  �صافة  بالإ اأ�صا�صي،  ب�صكل 

معار�س  م��ن  �صل�صلة  افتتاح  ط��ري��ق  ع��ن  التجزئة 

اململكة،  يف  ك���رب  الأ م��ن  وتعد  ال�صخمة،  التجزئة 

قم�صة والبطانيات  ثاث والأ �صافة اإىل ا�صترياد الأ بالإ

ك�ص�صوارات وبيعها يف قطاعي اجلملة والتجزئة،  والإ

وتعد ال�صركة حالًيا هي الوكيل احل�صري لبطانيات 

»مورا« ذات اجلودة العالية داخل اململكة.

التناف�شي  ومركزها  ال�شركة  و�شع  تقيمون  كيف 

إدراج اأ�شهمها يف ال�شوق ال�شعودية؟ بعد ا

من  احلمد،  وهلل  حالًيا  ال�صريع  جمموعة  اأ�صبحت   •
اأوًل  اهلل  بف�صل  وذل��ك  �صعودية،  �صركة   100 اأك��رب 

ن وبعد اأن  ثم ت�صافر جهود جميع العاملني بها، والآ

املال  �صوق  يف  واأدرج��ت  م�صاهمة  ال�صركة  اأ�صبحت 

يف �صوق راأ�س املال فاإن ثقة م�صاهميها بها ازدادت، 

امل�صتثمرين  من  العديد  جتتذب  اأ�صهمها  واأ�صبحت 

وذل���ك ب��ن��اًء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال�����ص��رك��ة امل��ال��ي��ة املميزة 

لل�صنوات املا�صية.

م��ا ه��ي اأب����رز امل���راح���ل ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا جمموعة 

ال�شريع؟

والتي  ال�صركة  بدايات  عن  احلديث  اأود  البداية  • يف 
57 عاًما على يد الوالد نا�صر -رحمه  تاأ�ص�صت منذ 

وجوه
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اهلل- والعم عبداهلل، وقد بداأوا يف مكة، فقد 

عملوا يف البداية يف ا�صترياد ال�صجاد اليدوي، 

وبعد ذلك يف بداية ال�صتينيات يف ال�صترياد 

اأوروبا من دول عريقة ولها تاريخ طويل  من 

يف هذا املجال،  ومن ثم تو�صعنا يف العمل من 

كالبطانيات  جديدة  ب�صائع  ا�صترياد  خالل 

ت�صربنا اخلربة  اأن  اإىل  ث��اث،   والأ قم�صة  والأ

رائدة  اململكة  تكون  اأن  فعملنا على  الكافية  

يف جمال �صناعة ال�صجاد يف الوطن العربي، 

ولها ب�صمة دولية يف عامل  �صناعة ال�صجاد 

ال�صعودية  لل�صناعات  �صفراء  خري  ولنكون 

فقد  ولهذا  العامل،   دول  جميع  يف  وجودتها 

عام  يف  م�صانعها  اأول  ال�صركة  افتتحت 

يف  ال�صجاد  ت�صنيع  يف  ن��ا  ب��داأ حيث   1987

اإنتاجية بلغت 4،800.000  اململكة، وبطاقة 

اليوم وبحمد اهلل  اأن و�صلنا  اإىل  مرت مربع، 

اإىل 75،000،000 مرت مربع، حيث اأ�صبحت 

املجموعة  اليوم وبحمد اهلل واحدة من اأهم 

العاملي، حيث  امل�صتوى  واأبرز امل�صنعني على 

غطينا مبنتجاتنا وو�صلنا بها اإىل اأغلب دول 

ن ن�صدر منتجاتنا  العامل اإىل اأن اأ�صبحنا الآ

يف  منها  ن�صتورد  كنا  التي  ال��دول  جميع  اإىل 

تغطية  على  قدرتنا  اإىل  �صافة  بالإ ال�صابق، 

وا�صتطعنا  كامل،  ب�صكل  املحلي  ال�صوق  طلب 

وتطلعات  طموحات  حتقيق  ذلك  خالل  من 

عامل  يف  ري���ادي  مركز  ت��ب��ّووؤ  يف  موؤ�ص�صيها 

على  واملفرو�صات  ال�صجاد  وجت��ارة  �صناعة 

امل�صتوى املحلي والدويل.

م���ا راأي����ك����م يف ع��م��ل��ي��ة حت����ول ال�����ش��رك��ات 

واأث��ر  ع��ام��ة،  م�شاهمة  ���ش��رك��ات  اإىل  العائلية 

ذلك على اقت�شاد البلد؟

عائلية  �صركات  م��ن  ال�صركات  حت��ول  اإن   •
ال��ع��دي��د من  ف��ي��ه  م�����ص��اه��م��ة  ���ص��رك��ات  اإىل 

ث��ريه��ا  ي��ج��اب��ي��ات ل��ه��ذه ال�����ص��رك��ات، وت��اأ الإ

وقوة  و�صع  على  الطويل  املدى  على  اإيجابي 

حتويل  فاإن  لذلك  البلد،  هذا  يف  ال�صتثمار 

ال�صركات اإىل �صركات م�صاهمة يتطلب منها 

العمل بطريقة احرتافية ومهنية ب�صكل اأكرب 

يجابي على و�صع  بكثري مما يعود بالتاأثري الإ

ال�صركة وا�صتقرارها وقوة اأ�صهمها.

ت��ع��ت��م��د ���ش��رك��ت��ك��م ع��ل��ى ال��ت�����ش��دي��ر ك��اأح��د 

ك��ي��ف تقيمون  ل��ل��ت�����ش��وي��ق،  امل��الئ��م��ة  ال��ب��دائ��ل 

ذل���ك؟وه���ل ل��دي��ك��م خ��ط��ط ل��ل��ت��و���ش��ع يف ذل��ك 

قريبة  ع��رب��ي��ة  اأ����ش���واًق���ا  ه��ن��اك  اأن  ��ا  خ�����ش��و���شً

واعدة؟

املهمة  القطاعات  من  الت�صدير  قطاع  يعد 

ملواردها  اأ�صا�صًيا  وراف���ًدا  لل�صركة،  واحليوية 

قطاع  على  كبري  ب�صكل  ال�صركة  وتعتمد  املالية، 

وكبرية  واعدة  فر�س  من  يحتويه  ملا  الت�صدير 

يف  اأك��رث  للتو�صع  حالًيا  ال�صركة  ت�صعى  حيث 

املالية  لزيادة مواردها  العربية، وذلك  املنطقة 

���ص��واق  الأ على  اأك���رث  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��الإ

قليمية والدولية. الإ

يخ�ص  فيما  امل�شتقبلية  تطلعاتكم  هي  ما 

م�شاريع ال�شركة؟

قطاع  يف  اأكرث  للتو�صع  حاليا  ال�صركة  تعمل   •
ال��ت��ج��زئ��ة، وذل���ك م��ن خ���الل جعله راف���ًدا 

عالمة  جعلها  خ��الل  م��ن  مل��وارده��ا  مهًما 

م�صتوى  على  التجزئة  قطاع  يف  مهمة 

اململكة، ومن خالل الرتكيز واإدارته 

ومبعزل  وم�صتقل  منف�صل  ب�صكل 

كما  خ���رى،  الأ دارات  الإ ع��ن 

م�صتقباًل  ال�صركة  تتطلع 

يف  اأك������رث  ال���ت���و����ص���ع  اإىل 

قليمية والدولية من خالل زيادة  �صواق الإ الأ

�صافة  بالإ �صواق  الأ لهذه  منتجاتها  ت�صدير 

اإىل فتح اأ�صواق جديدة.

يف  لكم  بالن�شبة  مغرًيا  ال�����ش��وق   ب��ات  ه��ل 

زمات القت�شادية؟ ظل ا�شتمرار الأ

من  العديد  ووجود  حدوث  من  الرغم  • على 
موؤخًرا  حدثت  التي  القت�صادية  زم��ات  الأ

اإىل  �صافة  بالإ املحلية  ���ص��واق  الأ يف  ث��رت  واأ

ما  النمو  فر�س  اأن  اإل  ال��دول��ي��ة  ���ص��واق  الأ

ال�صجاد  قطاعات  يف  وواع��دة  قائمة  زال��ت 

النمو  ن�����ص��ب  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��الإ وامل��وك��ي��ت، 

املرتفعة يف قطاع التجزئة يف ال�صوق املحلي 

فاإن  لذلك  الدولية،  �صواق  الأ من  والعديد 

الفر�س  من  العديد  ميتلك  زال  ما  ال�صوق 

يف  مرتفعة  منو  ن�صب  لتحقيق  ال�صتثمارية 

املقبلة. ال�صنوات 

بالنظر للو�شع القت�شادي احلايل .. كيف 

ترى اأداء قطاع �شناعة املفرو�شات وال�شجاد يف 

اململكة..؟ وكم تقدرون حجم ال�شوق؟

القطاعات  اأهم  من  املفرو�صات  قطاع  • يعترب 
م�صتمر،  من��و  يف  وه��و  اململكة،  يف  احليوية 

جميع  يف  م���وج���ودة  امل��ن��اف�����ص��ة  اأن  ول���ص��ك 

ف�صل،  ن�صطة، ولكن يبقى دائًما الدوام لالأ الأ

املدى  طويلة  النظرة  تكون  اأن  يجب  ولذلك 

منذ  عملنا  ولذا  والدولية،  املحلية  �صواق  لالأ

وملتزمني  حري�صني  نكون  اأن  على  البداية 

ت�صمل  وال��ت��ي  وت��ن��وع��ه��ا  منتجاتنا  ب��ج��ودة 

ق��م�����ص��ة،  ث�����اث، الأ ال�����ص��ج��اد وامل��وك��ي��ت، الأ

والبطانيات لتلبية اأذواق عمالئنا ورغباتهم 

يف  ح�صريني  وك��الء  كوننا  اإىل  �صافة  بالإ

اململكة ملجموعة من اأهم العالمات التجارية 

وبطانيات  خم��دات  ومنها  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

يف  امل�صنعني  اأه���م  اأح���د  تعد  ال��ت��ي  »م���ورا« 

�صافة  بالإ العالية،  بجودتها  وتتميز  العامل، 

التو�صع  املجموعة على  اإىل ذلك فقد ركزت 

حيث  والتجزئة  اجلملة  قطاع  يف  البيع  يف 

منلك �صبكة فروع تغطي جميع مناطق اململكة 

�صواء  يف قطاعي  اجلملة اأو التجزئة.

كلمة اأخرة ..؟

اأعمالها  اهلل  ب���اإذن  املجموعة  �صتوا�صل   •
بها  الو�صول  �صبيل  يف  وذل��ك  وجناحاتها، 

وزي��ادة  والدولية  املحلية  املراتب  اأعلى  اإىل 

حتقيق  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��الإ امل��ال��ي��ة،  م���وارده���ا 

م�صاهميها  وتطلعات  امل�صتقبلية  اأهدافها 

وعمالئها يف داخل وخارج اململكة.

بدأنا في تصنيع السجاد في 
المملكة، بطاقة إنتاجية 

بلغت 4,800,000 متر 
مربع، ووصلنا اليوم إلى 

75,000,000 متر مربع

تحول الشركات من عائلية
إلى مساهمة فيه العديد

من اإليجابيات

تعتمد الشركة بشكل كبير 
على قطاع التصدير لما يحتويه 

من فرص واعدة وكبيرة
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البنوك 
 االستثمارية...

اسم على 
ال���س���وق امل���ال���ي ال���س���ع���ودي م���ن أه����م وأك��ب��ر مسمى

األسواق املالية الناشئة يف العالم األكثر تطوًرا 
وم���واك���ب���ة ل��ل��م��ت��غ��ي��رات وامل��س��ت��ج��دات ال��ع��امل��ي��ة، 
ق��وي ومباشر من  ويحظى ه��ذا القطاع بدعم 
خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
امللكية  األوام����ر  وم��ا  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز، 
األخيرة إال دليل قوي على حرصه على دعم 
يوفر  مب��ا  الوطني  االق��ت��ص��اد  قطاعات  جميع 
بالريب  ذل��ك  وس��ي��ؤدي  للمواطنني،  الرفاهية 
اإلن��ف��اق احلكومي يف عام  إل��ى توسع كبير يف 
2011م وبطريقة غير مسبوقة يف تاريخ اململكة 
منذ تأسيسها. وسيحفز هذا التوسع واإلنفاق 
امل���ال���ي ال��ك��ب��ي��ر ال��ن��ش��اط االق���ت���ص���ادي احمل��ل��ي 
وبطريقة إيجابية جعل توقعات النمو السنوي 

لالقتصاد احمللي تتجاوز %7. 

بندر بن مسلم األحمدي
وراق املالية الرئي�س التنفيذي ل�صركة امل�صتثمر لالأ

ال�صنوات  يف  وتعقدت  املالية  امل��ع��ام��الت  تنوعت 

مر الذي اأدى اإىل تطور اجلهات واملوؤ�ص�صات  املا�صية، الأ

املالية ملواكبة هذا التنوع وال�صتفادة من ذلك من خالل 

تقدمي حلول وخدمات ومنتجات مالية متميزة، حيث اإن 

�صواق املالية والراأ�صمالية اأدى اإىل وجود  تطور هياكل الأ

كيانات مهنية متخ�ص�صة ت�صتطيع التعامل مع ال�صفقات 

�صهم  املالية واحتياجات العمالء، فمن خدمات طرح الأ

واإدراجها اإىل خدمات ا�صتمالك ال�صركات والندماجات 

وال�صتحواذ ومتتد اإىل توفري النقد عن طريق القرتا�س 

اأدت اإىل ن�صاأة ما ي�صمى بالبنوك ال�صتثمارية.  

اأذهان  اإىل  مبا�صرة  يتبادر  البنوك  ذكر  عند 

ال��ن��ا���س ت��ل��ك امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي تقدم 

واملوؤ�ص�صات  ف��راد  ل��الأ م�صرفية  خ��دم��ات 

ال��ودائ��ع  وق��ب��ول  اجل��اري��ة  كاحل�صابات 

مل��دخ��رات ال��ع��م��الء وم��ن ث��م تقدمي 

مشاركات
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قرا�س  الإ وت�صهيل  باختالفها  لل�صركات  الئتمان 

»البنك«  ا�صم  احلقيقة  يف  والتجاري.  ال�صخ�صي 

ن�صاط  له  كل  مالية،  موؤ�ص�صات  عدة  على  ينطبق 

ال�صالف ذكرها  البنوك  اأما تلك  جتاري خمتلف. 

ت�صميتها  على  املالية  و���ص��اط  الأ اعتادت  ما  فهي 

من  اآخ��ر  نوًعا  هناك  ولكن  التجارية.  بالبنوك 

�صماع  عند  ال�صتثمارية.  بالبنوك  ت�صمى  البنوك 

»ال�صتثمار« يعتقد الكثري اأن تلك البنوك ما هي اإل 

خاطئ  مفهوم  وذلك  م��وال،  الأ ل�صتثمار  �صركات 

�صا�صية التي برزت بها  ن�صطة الأ ومغاير متاًما لالأ

تلك البنوك. 

وال�صتثمارية  التجارية  البنوك  ب��ني  ال��ف��رق 

تقبل  التي  هي  التجارية  فالبنوك  ومهم،  اأ�صا�صي 

ودائع العمالء وت�صتغل بها ل�صالح البنك، مع اإتاحة 

الر�صيد للعميل يف اأي وقت. والبنوك ال�صتثمارية ل 

�صهم  تقبل الودائع، ولكنها تعمل يف الو�صاطة يف الأ

وال�صناديق  املحافظ  وتفتح  ال�صندات،  وت�صرتي 

ول  املختلف��ة  الق��رو�س  تق��دم  ول  ال�صتثمارية، 

ال�صيولة  اإىل  احتاجت  واإن  الئتمانية.  البطاقات 

عمليات  وت��رت��ب  التجارية  البنوك  م��ن  اقرت�صت 

التمويل واحلفظ.

واإ�صرافًيا  اإدارًي���ا  التجاري  البنك  ومرجعية 

مرجعية  بينما  ال�صعودي،  النقد  موؤ�ص�صة  ورقابًيا 

وتكون  املالية،  ال�صوق  هيئة  ال�صتثماري  البنك 

اأرباح البنوك ال�صتثمارية عبارة عن عمولة مقررة 

مبدئًيا، وحتت�صب عادة على اأ�صا�س ن�صبة مئوية من 

قيمة اأي خدمة ينجزها البنك للعميل.وتكمن اأهمية 

البنك ال�صتثماري يف توجيه املدخرات نحو الفر�س 

طراف  ال�صتثمارية املربحة مبا ي�صمن م�صلحة الأ

املتعاملة يف ال�صوق وجذب راأ�س املال الفائ�س غري 

املوظف وغري املعباأ يف القت�صاد وحتويله اإىل راأ�س 

مال موظف فعال.

اأن�شطة البن�وك ال�شتثمارية:

كما اأ�صلفنا بالذكر، تقوم البنوك ال�صتثمارية 

على تقدمي العديد من اخلدمات املالية:

اإدارة- ترتيب- حفظ - م�صورة(  )تداول  - 

للعمالء )اأفراد و�صركات( وتوؤدي دوًرا حيوًيا يف 

باإبراز  مب�صط  باإيجاز  هنا  و�صاأقوم  املال،  اأ�صواق 

هذه اخلدمات  غري  املعروفة للعمالء: 

وراق املالية: ١. ا�شت�شدار الأ

ن�صطة التي عرفت بها البنوك  لعل من اأهم الأ

وا�صت�صدار  هيكلة  عمليات  ه��ي  ال�صتثمارية 

تود احل�صول على  التي  لل�صركات  املالية  وراق  الأ

اأو  ملكيات  اأو  ديون  �صكل  على  اإ�صايف  مال  راأ���س 

مالية خمتلفة.  تركيبات  تتنوع يف  م�صتقات عنها 

للم�صاهمة  م��ط��روح��ة  ك��ان��ت  ���ص��واء  فال�صركات 

حجمها،  اختالف  على  اخلا�صة،  تلك  اأو  العامة 

ح�صب  وعلى  للتمويل،  خ��ر  والآ احلني  بني  حتتاج 

هداف التو�صعية لل�صركة.  الأ

ال��ب��ن��وك  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ال���ذك���ر  وي���ج���در 

قد  متويلية  منتجات  بهيكلة  تقوم  ال�صتثمارية 

اأوراًق��ا مالية يف حد ذاتها ولكنها متاثل  ل تكون 

)مثل  كامل�صتقات  مالية  اأوراق  على  تنطوي  اأو 

وراق  اخليارات وال�صتبدال(، وغريها من �صور الأ

من  بعيد  ح��د  اإىل  اأح��ي��ان  يف  ت�صل  التي  املالية 

وراق  الأ التعقيد يف تركيبها ومن بعد هيكلة هذه 

�صدار عرب  املالية يقوم البنك با�صتكمال عملية الإ

اأي من  �صدار  لإ الالزمة  امل�صتندات  اإعداد جميع 

اجلهات  قوانني  مع  متا�صًيا  املالية  وراق  الأ هذه 

وراق  التي تقوم باإدارة عمليات اإ�صدار وتداول الأ

عر�س  يتم  امل�صتلزمات،  هذه  اإيفاء  وبعد  املالية. 

�صهم اأو ال�صندات اأو غريها على جمموعة  هذه الأ

العامة  على  اأو  بعينها  املوؤ�ص�صات  اأو  امل�صتثمرين 

على ح�صب التخطيط امل�صبق ذلك باأن اللتزامات 

القانونية تختلف تباًعا لنوعية �صريحة امل�صتثمرين 

وراق املالية امل�صدرة. و�صورة الأ

٢. الندماج وال�شتحواذ:

التخطيط  يف  ال�صتثمارية  البنوك  ت�صارك 

على  ال��ك��ام��ل  ����ص���راف  والإ والتنظيم  ع�����داد  والإ

ال�صركات.  بني  وال�صتحواذ  الن��دم��اج  عمليات 

وهنا يجب الف�صل بني نوعني من العمالء:

�صركات  تندمج مع  اأو  ت�صتحوذ  اأن  تود  · �صركات 
اأخرى )ويكون ذاك يف جهة »ال�صراء«(.

)ويكون  اأخرى  ل�صركات  تباع  اأن  تود  �صركات   ·
ذاك يف »جهة البيع«(.

وهناك يقوم البنك ال�صتثماري بدور الو�صيط 

الذي من خالله تتم العملية. فال�صركات التي تود 

اإيجاد  هو  لها  الدافع  يكون  اأخ��رى  �صركات  �صراء 

ال�صرتاتيجية  م�صاحلها  تخدم  ا�صتثمارية  فر�س 

ُت�صرتى  اأن  ت��ود  التي  ال�صركات  واأم��ا  والتنموية؛ 

فيكون الدافع هو احل�صول على ال�صيولة. وعلى كٍل، 

فال�صركات يف جهة البيع تلجاأ للبنوك ال�صتثمارية 

خرية من خربة وفهم وا�صع يف حيثيات  ملا لدى الأ

وا���ص��ع��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات وم���ا مت��ل��ك��ه م��ن �صبكة  ت��ل��ك 

للم�صتثمرين متكنها من ا�صتقطاب اأف�صل العرو�س 

غلبية العظمى من عمالء  لل�صركة، ولهذا تكون الأ

البيع،  جهة  يف  �صركات  هي  ال�صتثمارية  البنوك 

على الرغم من اأن عدًدا ل باأ�س به من ال�صركات 

هذه  لتنظيم  ال�صتثمارية  للبنوك  تلجاأ  امل�صرتية 

العملية ودرا�صة وبحث جدوى مثل هذه ال�صفقة.

٣. ال�شت�شارات املالية:

وكما يدلل ال�صم، فالبنوك ال�صتثمارية ملا لها 

ال�صركات،  اإدارة  جوانب  يف  وا�صع  وب��اع  خربة  من 

اإجراء العديد من البحوث  فلها مقدرة وا�صعة على 

بع�س  ج��دوى  ومعرفة  كتقييم  العميل  يطلبها  التي 

وم��دى  بها  ال��ق��ي��ام  ال�صركة  ت��ود  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 

ما  وحتديد  ال�صركة  اأداء  على  القرارات  هذه  تاأثري 

مع  يتالءم  خيار  كاأف�صل  ال�صتثماري  البنك  ي��راه 

جميع  الع��ت��ب��ار  يف  اآخ��ذي��ن  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 

العوامل التي عادة ما تغيب عن بال اإدارة ال�صركات 

كاجلو القت�صادي يف ن�صاأة هذه القرارات وتاأثريها 

البنوك  ت��واج��ه  ذل��ك  ويف  ال�صركة.  على  الداخلي 

ال�صت�صارية  ال�صركات  من  مناف�صة  ال�صتثمارية 

لها  ملا  ال�صتثمارية  البنوك  اأن  اإل  النحو،  هذا  يف 

مما  لل�صركة  املالية  اجلوانب  يف  كبرية  اإحاطة  من 

يجعلها حتظى مبكانة متميزة.

تعتزم  املالية  ال�صوق  اأن هيئة  بالذكر  اجلدير 

تغيري م�صمى ال�صركات واملوؤ�ص�صات املالية )املرخ�س 

بنوك  اإىل  ال�صعودي(  امل��ال  �صوق  يف  للعمل  لها 

احلايل.  العام  من  الثاين  الربع  خالل  ا�صتثمارية 

البنوك  خدمات  تقدم  كانت  التقليدية  فالبنوك 

ال�صتثمارية وهي تخ�صع لرقابة واإ�صراف موؤ�ص�صة 

النقد وبعد اإن�صاء هيئة ال�صوق املالية قامت بف�صل 

عمليات البنوك ال�صتثمارية عن البنوك التجارية 

املوؤ�ص�صات  من  كبري  لعدد  ورخ�صت  التقليدية  اأو 

لهذا  وامل�صرع  امل�صرف  هي  واأ�صبحت  وال�صركات 

اإدارة وتنظيم عمل �صوق املال،  القطاع ومن ذلك 

�صوًقا  وكذلك  املالية  وراق  لالأ �صوًقا  يت�صمن  الذي 

لل�صكوك وال�صندات.

اآل��ي��ات  لتطوير  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  هيئة  وت��ت��ج��ه 

ال�صتثمار بال�صوق املالية من خالل ال�صتعداد لتنويع 

بعد  املالية،  بال�صوق  للم�صتثمرين  املقدمة  املنتجات 

م�صتقباًل  تتجه  وقد  املوؤ�صرات  �صناديق  طرحت  اأن 

اإىل تقدمي املزيد من املنتجات كالبيع على املك�صوف 

وعقود اخليارات التي مت الإعالن عن اإمكانية فتحها 

ال�صوق  ويتطلب  عام.  اأكرث من  قبل  املتعاملني  اأمام 

ت�صبح  كي  املالية  ال�صركات  اأداء  يف  تطويًرا  املايل 

اإىل  يحتاج  ب��دوره  وه��ذا  عملها،  يف  و�صوًحا  اأك��رث 

ترقيتها اإىل م�صتوى بنوك ا�صتثمارية حتى ت�صتطيع 

اأن تقوم مبهامها بفاعلية اأكرث.

الوعي  زي��ادة  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  يجب  اأخ��رًيا 

لنجاح  رئي�س  داف���ع  ه��و  ف��راد  ل��الأ ال���ص��ت��ث��م��اري 

البنوك ال�صتثمارية، حيث اإن هذا الوعي �صيكون 

منتجات  على  ق��ب��ال��ه��م  لإ ق��وًي��ا  وب��اع��ًث��ا  حم��ف��ًزا 

القرارات  البنوك ال�صتثمارية بدًل من  وخدمات 

حوال  الأ اأغلب  يف  البعيدة  الفردية  والجتهادات 

�ص�س العلمية واملهنية ال�صحيحة.  عن الأ

واهلل ويل التوفيق
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أرخص المعادن 
وأهمها لإلنسان

النحاس ... 

كتبت: أماني فالح

ن�صان وثاين املعادن من حيث تعدد املنافع بعد احلديد،  يعترب النحا�س من اأول املعادن التي ا�صتخدمها الإ

وقد مت اكت�صافه منذ اأكرث من )ع�صرة اآلف عام( قبل امليالد. 

وهو عبارة عن فلز حممر اللون يتغري لونه وخ�صائ�صه عندما يتحد مع عنا�صر اأخرى م�صكاًل مركبات 

خمتلفة، ويوجد يف الطبيعة يف عدة �صور اإما منفردة اأو متحدة، منها على �صبيل املثال اأكا�صيد، يتم احل�صول 

امل�صدر  مع  كيميائًيا  تتفاعل  للطرق  قابلة  لينة  مادة  وهو  الكهربائي،  التحليل  بوا�صطة  النقي  جزئه  على 

خ�صر اإ�صافة  ا بلونه الأ اخلارجي وهو اجلو مكونة ال�صداأ، وهو ما يعرف باأك�صيد النحا�س الذي يتميز اأي�صً

حما�س املخففة. اإىل اأنه مادة �صامة، ومن  مميزاته كونه بطيء التفاعل مع الأ
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اأ�شكاله

يوجد النحا�س يف الطبيعة على عدة اأ�صكال منها ما يكون على �صبيل املثال 

على �صكل قطع حمراء خمتلطة ب�صخور منذ اآلف ال�صنني. 

ولية ا�شتخداماته الأ

واعترب  امليالد،  قبل  ال�صاد�صة  لف  الأ النحا�س يف  بعملية �صهر  ن�صان  الإ قام 

دوات املعدنية،  �صهر النحا�س حينها فًنا من الفنون، ونتيجة ذلك العمل �صكلت الأ

وذلك ب�صب الفلز امل�صهور يف قوالب مكونة اأو م�صنوعة من احلجر، ولتو�صيل 

النا�س  احتاج  ومتريرها  ال�صرب  مياه 

من  نابيب  الأ كانت  وقد  اأنابيب،  اإىل 

ذل��ك  ا�صتعمل  م��ن  واأول  ال��ن��ح��ا���س، 

ا�صتعملوا  ا  واأي�صً القدامى،  امل�صريون 

نابيب  النحا�س يف ا�صتخدام و�صنع الأ

ومت  والف�صالت،  ال��ق��اذورات  لتمرير 

نابيب  الأ من  ق��دم   1300 على  العثور 

اأبي  هرم  معبد  يف  النحا�صية  ثرية  الأ

�����ص����رة اخل��ام�����ص��ة2750- ���ص��ري )الأ

2625(، كما عرث بعد ذلك على اأنابيب 

التي مت احل�صول  اإىل حد كبري  ت�صبه 

عليها �صابًقا وذلك يف ق�صر كنو�صو�س 

-1700( ك��ري��ت  ت�����ص��م��ى  ب��ج��زي��رة 

تعرف  عندما  امل��ي��الد(.  قبل   1400

عرف  ج��ي��ًدا  النحا�س  على  ن�����ص��ان  الإ

من  وغريه  النحا�س  ا�صتخال�س  طرق 

با�صتعماله  وق��ام  وخاماتها،  الفلزات 

واأواين  النقود  يف مهن وحرف ك�صنع 

الطعام واأدوات احللي، وكذلك قاموا با�صتغالله يف حلام معدن احلديد، وبعد ذلك 

ا�صتعمل ب�صكل وا�صع يف طالء ال�صفن اخل�صبية حتى ل تتعر�س للتلف.

خرى مع املعادن الأ

للذهب  مثال  ي�صاف  حيث  ال�صبائك  من  العديد  تركيب  يف  النحا�س  يدخل 

بكميات قليلة لإعطاء الذهب ال�صالدة الكافية يف ت�صنيع امل�صاغ، وت�صنع منه 

�صناعة  يف  فيدخل  ال�صبائك  �صمن  يدخل  اأو  نحا�صية  كعملة  املعدنية  العمالت 

جهزة واملعدات  الربونز )�صبيكة(، وكذلك يف �صناعة العدة احلربية، وبع�س الأ

املو�صيقية. 

وتتلخ�س اخلوا�س الكيميائية ملعدن النحا�س يف اأن الرمز الكيميائي له هو: 

Cu، ويقع النحا�س يف العمود الثامن وال�صطر الرابع يف اجلدول الدوري الكيميائي، 
63.5 و�صكله بلوري، وت��رتاوح �صالبته من  ال��ذري  29، ووزن��ه  ال��ذري هو  ورقمه 

الن�صهار:  ودرجة  2567م،  الغليان:  ودرجة  النوعية 89  كثافته  وتقدر   3  -2.5

جيًدا  مو�صاًل  يعترب  حيث  فيزيائية  خوا�س  النحا�س  ميتلك  فيما  1083.4م، 

للكهرباء واحلرارة، وت�صنع منه املبادلت احلرارية واأ�صالك التو�صيل الكهربائي، 

وي�صتعمل يف �صنع البطاريات والعتاد الكهربائي، كما اأنه �صهل الطرق وال�صحب، 

ويتاأثر بالهواء، ويتغطى �صطحه بغ�صاء لونه اأخ�صر مع مرور الوقت يعطيه قيمة 

جمالية وتاريخية، ويعترب اأ�صد املعادن تو�صياًل للكهرباء بعد الف�صة.

اأهمية غذائية

همية الغذائية للنحا�س يف عدة اأ�صياء اأهمها: تت�صكل الأ

نزميات، وبذلك يحافظ على ن�صاط و�صحة  )1( يدخل يف تركيب الكثري من الإ

ع�صاب والدماغ والكريات احلمراء. القلب والعظام والأ

أول المعادن التي استخدمها اإلنسان وثاني 
المعادن من حيث تعدد المنافع 

للهرمونات  م�صابهة  مواد  وينتج  الطعام،  من  الطاقة  ا�صتخراج  على  )2(ي�صاعد 

ت�صاعد على تنظيم �صغط الدم ونب�صات القلب وعلى �صرعة التئام اجلروح.

لم ومعاجلتها، ويحمي اخلاليا من التاأك�صد، وي�صاعد اجل�صم  )3( ي�صاعد يف تخفيف الآ

مرا�س القلبية واأمرا�س ال�صيخوخة. مرا�س املزمنة كال�صرطان والأ يف مقاومة الأ

اإىل  يوؤدي  ونق�صه  اأكرث �صالبة،  العظام وجعلها  تقوية  )4( عن�صر قوي وجيد يف 

ظهور مر�س ه�صا�صة العظام.

مرا�س اجللدية. )5( عن�صر �صروري يدخل يف تكوين اجللد ومقامة الأ

)6( عن�صر مهم ي�صاهم يف المت�صا�س ال�صحيح ملعدن احلديد، وبالتايل اإذا مل 

يح�صل اجل�صم على املقدار الكايف من النحا�س فاإن ذالك ينعك�س �صلًبا على اإنتاج 

حمر( وبالتايل يوؤدي اإىل مر�س فقر الدم. الهيموجلوبني )خ�صاب الدم الأ

النحا�س  فاإن نق�س  العدوى، وبذالك  تقاوم  البي�صاء  اأن اخلاليا  املعروف  )7(من 

يعطل اخلاليا الفاعلة يف مقاومتها للمر�س.

)8(يدخل يف تركيب اجللد وال�صعر وبالتايل هو امل�صئول عن تلوين ال�صعر واجللد.

ع�صاب وهو امل�صئول عن حا�صة التذوق. )9( يدخل يف تكوين املفا�صل والأ

)10( للنحا�س دوره يف اإنتاج الطاقة، وم�صادر احل�صول على النحا�س هي: اللحوم 

و�صفار البي�س، ال�صم�صم، كبد احليوان، بذر دوار ال�صم�س، نخالة احلبوب، دب�س 

ال�صكر، بذر اليقطني، اجلوز، املحار البحرية، الف�صتق ال�صوداين، اللوز، �صمك 

التونا، القمح الكامل، جوز الهند، امل�صم�س املجفف، القريد�س، الإجا�س املجفف، 

الدراق املجفف، اجلينة، العد�س،التني املجفف، احلليب، الفا�صوليا، البلح.
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المجهر

من  عالية  بدرجة  تتميز  �صبيكة  على  للح�صول   )%10( بن�صبة  والق�صدير 

املرونة و�صهولة التكيف والثبات والبقاء مما يجعلها مالئمة ل�صناعة الزنربك 

غ�صية اأو ال�صفائح  الذي له القدرة على ا�صتعادة حجمه بعد ال�صغط و�صناعة الأ

املوجودة يف قر�س  اأو  البطاريات  ال�صوائل كما يف  التي بني  امل�صامية  الرقيقة 

�صماعة التليفون.

بن�صبة  الربونز  �صبيكة  اإىل  ي�صاف  املجوهرات حيث  وال�صليكون  الربونز  • �صبيكة 
الر�صا�س  مثل  اأخ��رى  معادن  اإىل  �صافة  بالإ ال�صليكون  عن�صر  من   )%3-1(

والق�صدير والزنك واملنجنيز واحلديد والنيكل. وتتميز هذه ال�صبيكة بقوة مثل 

الفولذ ومقاومة �صديدة لالحتكاك وي�صتخدم يف اإنت��اج املعدات الالزمة للمن�صاآت 

الكيميائية التي تتعر�س اإىل حماليل ت�صاعد على �صرعة ت��اآك��ل املعادن.

ترتاوح  بن�صبة  ملنيوم  الأ فلز  على  وحتتوي  ملنيوم  والأ والنحا�س  الربونز  • �صبيكة 
باملقاومة  ال�صبيكة  هذه  وتتميز  وال�صليكون  الزنك  من  ن�صبة  مع   )%12-5(

ال�صديدة للتفاعالت وت�صتخدم يف امل�صايف ومعامل تكري��ر املل��ح.

ال�دول املنتج�ة وامل�شتهلكة

العاملي  نت���اج  الإ من   )%37( بن�صبة  للنحا�س  منتجة  دول�ة  اأكرب  ت�صيلي  تعد 

بن�صبة )%10(  اإندوني�صيا  ثم  بن�صبة )%10(  م�ريكية  الأ املتح�دة  الولي�ات  تليها 

بن�صبة )%35(،  العامل  دول  بني  م�وزع  نتاج  الإ وباقي  بن�صبة )%8(  اأ�صرتاليا  ثم 

مريكية  الأ املتحدة  والوليات  �صيلي  هي  النقي  للنحا�س  املنتج�ة  ال��دول  واأه��م 

وال�صني والياب�ان واأه�م ال��دول التي تقوم بت�صفية النحا�س هي اأملانيا واإيطاليا 

نتاج النحا�س فقد بلغ اإنتاج )13 دولة( رئي�صية  وكوريا اجلنوبية، اأما بالن�صبة لإ

يف عام )1989م( حوايل )7.1 ماليني طن( ويف عام )2003م( بلغ اإنت�اج اأكرب 

وقد  طن(  مليون   1.56( من  يقرب  ما  كوديلكو  وهو  العامل  يف  للنحا�س  منجم 

العام حوايل )4.9 ماليني طن( ويف عام )2006م(  نف�س  �صيلي يف  اإنتاج  بلغ 

اأنتجت ما يقرب من )5.7 ماليني طن(. اأما بالن�صبة للدول امل�صتهلكة للنحا�س 

مريكية يف املقدمة ث�م تليها ال�صني وقد بلغ ال�صتهالك  فتاأت�ي الوليات املتحدة الأ

العاملي من النحا�س يف عام )1989م( حوايل )8.6 ماليني طن( بزيادة تقدر 

جت�اوز  )2005م(  ع��ام  ويف  )1988م(  ع��ام  ا�صتهالك  عن  ب��ح��وايل)%3.2( 

نت��اج بحوايل )385 األف طن(. ال�صتهالك الإ

احل�شول على اخلام

يف موقع املنجم حتمل اجلرافات خام النحا�س غالًبا يف �صكل �صخور جلمودية 

اإىل  اخلام  الناقالت  هذه  وحتمل  احلديدية  ال�صكة  وعربات  �صاحنات  يف  كبرية 

املطاحن اأو امل�صاهر ول يعامل كل اخلام بكل الطرق نف�صها، فهناك اختالفات 

تعتمد على نوعية اخلام، وعلى كل حال فاإن طرق ا�صتخال�س النحا�س قد �صممت 

لف�صل مواد املعادن النفي�صة من اخلام. ول�صتخال�س النحا�س واأي فلزات اأخرى 

قد توجد يف اخلليط الناجت، وكذالك لتقنية الفلزات املنتجة فاإن الطريقة املتبعة 

اأن ير�صل اخلام اإىل املطحنة، حيث تفتت وتزال النفايات ال�صخرية، وتر�صل املواد 

فلزات  عل  يحتوي  قد  الذي  الفلزي  النحا�س  يف�صل  حيث  امل�صهر  اإىل  الناجتة 

اأخرى مثل: الذهب، والف�صة، النيكل الذي يجب اأن يزال بالتنقية.

أفرغ عليه قطًرا
قال تعاىل : {اآتوين زبر احلديد حتى اإذا �صاوى بني ال�صدفني 

قال انفخوا، حتى اإذا جعله نارًا قال اآتوين اأفرغ عليه قطرًا} �صورة 

الكهف : 96 .

وماأجوج  ياأجوج  اأذى  منع  منه  القرنني من طلبوا  ذو  اأمر  لقد 

احلديد  بقطع  ياأتوه  باأن  بينهم،  يف�صل  �صد  بناء  خالل  من  عنهم 

جعل  حتى  ف�صيًئا  �صيًئا  بالبناء  يقوم  فاأخذ  بها،  فاأتوه  ال�صخمة، 

قال  ثم  العلو،  لهما يف  م�صاوًيا  البنيان  ما بني جانبي اجلبلني من 

بني  املو�صوعة  احلديدية  القطع  يف  بالكري  انفخوا  يبنون:  للذين 

ال�صدفني، فلما مت ذلك و�صارت النار عظيمة، قال للعمال الذين 

ذابة وغريها: اآتوين القطر وهو النحا�س  يتولون اأمر النحا�س من الإ

املذاب اأفرغه عليه في�صري م�صاعف القوة وال�صالبة، وهي طريقة 

ا�صتخدمت حديًثا يف تقوية احلديد، حيث اأثبتت التجارب اأن اإ�صافة 

النحا�س اأو القطر اإىل احلديد ي�صاعف من قوة ال�صبائك.

يدخل في تركيب العديد من السبائك الذهبية 
كما تصنع منه العمالت المعدنية

تشيلي أكبر دولـة منتجة للنحاس تليها الواليات 
المتحدة األمريكية

اأهم �شبائك النحا�ص: 

ال�زنك  من  ن�صبة  للنحا�س  ي�صاف  حيث  ال�صبائك  اأه�م  من  وهي  الربونز  • �صبيكة 
العالية  واملقاومة  وال�صالبة  بال�صدة  الربونز  ويتميز   )%40-5( بني  م�ا  ت��رتاوح 

لالحتكاك والحتفاظ بجودته ملدة طويلة، وكان الكنعانيون اأول من خلط النحا�س 

�صلحة مثل ال�صي�وف وال�رم�اح ذات  نت��اج الربونز الذي ا�صتخدموه يف �صناع�ة الأ لإ

الروؤو�س احل�ادة، وعندم�ا ي�صاف اإىل ال�صبيكة ن�صبة من الر�صا�س ترتاوح ما بني 

)3-5%( ت�زي��د جودة الربونز وتزيد اأغرا�س ا�صتعماله.

• �صبيكة النحا�س والنيكل والزنك وتتكون من النحا�س بن�صبة )55-65%( والزنك 
بن�صبة )17-27%( والنكيل بن�صبة )10%( للح�صول على �صبيكة ت�صتخدم كاأ�صا�س 

وفى  اللون  ف�صية  بطبقة  وال�صكاكني  واملالعق  الطباق  مثل  الطعام  اأنية  لتغطية 

طالء املجوهرات.

 )%35( بن�صبة  الف�صفور  باإ�صافة  وتتكون  والق�صدير  والف�صفور  الربونز  �صبيكة   •
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مؤشرات - أسواق مالية

األسواق الخليجية:

ول من ال�صهر حيث قفزت بور�صة قطر اإىل  ابتداأت اأ�صواق املال اخلليجية معدلت منو وهبوط متقاربة اإىل نهاية الثلث الأ

2.5% بعدها بداأت بالنحدار لتلحق بباقي الدول اخلليجية عدا ال�صوق املالية ال�صعودية التي حافظت على م�صتويات اأداء 

وراق املالية منخف�صًا  جيدة طوال ال�صهر واأغلقت مرتفعة مبعدل 0.5% تقريبًا كاأف�صل معدل منو بينما اأغلق �صوق م�صقط لالأ

خري من  5.2% م�صجاًل اأعلى معدل انخفا�س واأغلقت بور�صة دبي بانخفا�س 4.5% بعد اأن انخف�صت 6.6% يف الربع الأ

�صواق اخلليجية مب�صتويات متقاربة واأغلقت منخف�صة  ال�صهر واأغلقت بور�صة البحرين منخف�صة 4.1% وتذبذبت باقي الأ

مبعدل مقارب %2.  
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األسواق العاملية:

خري من ال�صهر لتغلق مبعدل  �صواق املالية العاملية مطلع ال�صهر بينما ارتفعت ال�صوق املالية ال�صعودية يف الثلث الأ انخف�صت الأ

حيث اأغلقتا يف نهاية ال�صهر 4.7%و   CAC 40و DAX منو 0.5% تقريبًا، قابلها انخفا�صات يف جممل البور�صات خا�صة يف

وتغلق منخف�صة مبعدلت  انخفا�صاتها  لتقل�س من  ال�صهر  خري من  الأ الربع  البور�صات يف  باقي  وارتفعت  التوايل  4% على 

ترتاوح فيما بني 1%و2% كان اأف�صلها موؤ�صر FTSE 100 الذي انخف�س مبقدار %1.3.  

TASI DOW JONES NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

2%

3%

4%

1%

-1%

0%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%
3-May 5-May 7-May 9-May 11-May 13-May 15-May 17-May 19-May 21-May 23-May 25-May 27-May 29-May 31-May

Comparison TASI Performance with Global Markets - May 2011

43
العدد 56 - يونيو 2011م



مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( مايو ٢0١١م 

Member Activity for May  2011

�شركة الو�شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

1Al Rajhi Capital%2969,31516.90%11,903,384,091.0015.30%40,487,211,325.4016.01 �صركة الراجحي للخدمات املالية

4AlJazira Capital%1672,23311.72%22,145,376,104.0017.25%39,731,267,422.6015.71  اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال 2NCB Capital%3939,26116.38%31,663,017,898.0013.37%32,796,139,434.8512.97 الأ

5Fransi Tadawul%4602,23010.50%41,216,370,547.009.78%25,322,491,489.1010.01فرن�صي تداول

3Samba Capital%5710,77212.39%51,205,883,433.009.70%24,380,238,973.409.64 �صامبا كابيتال 

وراق املالية  7Sabb Securities Limited%6367,4556.41%6904,195,779.007.27%19,505,224,939.457.71  �صاب لالأ

8ANB Invest%7362,0756.31%7871,862,155.007.00%16,482,677,163.856.52العربي لال�صتثمار

6Riyad Capital%8458,2427.99%8814,784,023.006.55%16,227,957,758.306.42الريا�س املالية

9AlIstithmar Capital%9149,0402.60%9430,656,320.003.46%8,736,314,463.403.45 ال�صتثمار كابيتال 

Falcom Financial Group.11%10100,8671.76%10271,240,943.002.18%5,555,557,422.252.20   فالكم للخدمات املالية 

12Saudi Hollandi Capital%1197,1161.69%11255,336,929.002.05%5,499,251,771.302.17  ال�صعودي الهولندي املالية

AlBilad Investment Co.10%12110,3931.93%12241,848,217.001.94%4,654,374,057.051.84  �صركة البالد لال�صتثمار  

13Alinma Investment Company%1345,1740.79%1391,041,324.000.73%1,941,474,960.050.77 �صركة الإمناء لال�صتثمار 

17Derayah Financial Corporation%1912,0080.21%1422,636,657.000.18%1,808,983,059.000.72   دراية املالية  

14%1429,4250.51%1583,812,676.000.67%1,788,522,683.750.71 الوىل جوجيت للو�صاطة املالية
 ALOULA GEOJIT BROKERAGE

COMP

15AlNefaie Investment Group%1521,4100.37%1672,607,669.000.58%1,393,635,392.600.55   جمموعة النفيعي لال�صتثمار

16Osool Capital%1619,8460.35%1746,868,351.000.38%1,063,274,703.550.42   اأ�صول املالية  

20Credit Suisse%187,8050.14%1828,385,264.000.23%1,060,769,380.050.42 كريديت �صوي�س العربية ال�صعودية 

18Arbah Capital%209,8500.17%1920,261,650.000.16%625,816,956.650.25  اأرباح املالية 

و�صط لال�صتثمار املايل  19%179,3130.16%2034,926,677.000.28%561,901,455.200.22  �صركة ال�صرق الأ
 Middle East Financial Investment

Company

21Jadwa Investment%217,0840.12%2116,273,273.000.13%477,399,036.800.19جدوى لال�صتثمار 

وراق املالية   23Deutsche Securities%224,6630.08%2215,585,725.000.13%434,569,856.950.17دويت�صه لالأ

22EFG_Hermes ksa%235,3530.09%2312,426,246.000.10%419,382,971.600.17 هريمي�س ال�صعودية

24Global Investment House Saudi Arabia%244,0590.07%2412,024,492.000.01%358,269,163.400.14 بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية(  

مارات خلدمات ال�صتثمار   27Emirates Investment Services%262,6120.05%259,265,008.000.07%287,138,762.500.11الإ

26Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia%252,8850.05%269,540,218.000.08%255,763,684.800.10مرييل لين�س اململكة العربية ال�صعودية 

25Morgan Stanley Saudi Arabia%293,3970.06%275,167,003.000.04%246,050,383.800.01 مورغان �صتانلي ال�صعودية   

28SHUAA Capital Saudi Arabia%272,5130.04%286,902,633.000.06%230,612,753.950.09 �صعاع كابيتال  

وراق املالية  29Muscat Security House%281,9340.03%296,771,602.000.05%142,690,704.550.06 بيت م�صقط لالأ

30Watan Investment and Securities%311,5290.03%304,271,193.000.03%131,007,117.750.05 وطن لال�صتثمار   

31Watheeqa Capital Company%331,4640.03%313,246,538.000.03%65,640,538.950.03�صركة وثيقة املالية  

وراق املالية   32The Investor For Securities%309640.02%324,575,568.000.04%64,300,320.150.03�صركة امل�صتثمر لالأ

34Aldukheil Financial Group%328250.01%333,808,795.000.03%56,437,598.250.02 جمموعة الدخيل املالية 

33Al Mal Securities Saudi%349250.02%341,877,786.000.02%47,924,589.550.02 املال �صكيوريتيز   

35Audi Capital%355160.01%351,461,015.000.01%39,896,087.800.02  عودة العربية ال�صعودية 

36Unicorn Capital Saudi Arabia%3670.00%361,620.000.00%37,209.500.00يونيكورن كابيتال ال�صعودية 

252,880,205,592.1012,437,695,422.005,734,560املجموع
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نرتنت(  مايو 2011م اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق الإ

Internet Activity for May  2011

�صركة الو�صاطة

 

 الرتتيبالن�شبة قيمة التداول
الن�شبة عن طريق 

نرتنت الإ
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداولت

 الن�شبة عن طريق 

نرتنت الإ

Member Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet Value
Market Ratio

Internet
Volume 

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades

Market Ratio

AlJazira Capital%49.32%1534,61212.68%1,623,658,15919.41%112.05%30,482,640,206.2518.49اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  NCB Capital%113.13%2752,71617.85%1,224,162,53014.63%29.53%24,087,742,409.1514.61 الأ

Al Rajhi Capital%311.17%3640,41315.19%1,098,546,05713.13%38.50%21,483,185,581.3013.03 �صركة الراجحي للخدمات املالية 

Samba Capital%211.24%4644,42715.28%1,036,419,73512.39%48.20%20,724,383,436.6512.57 �صامبا كابيتال 

Fransi Tadawul%58.90%5510,22112.10%991,663,67911.85%57.85%19,858,237,628.8012.05  فرن�صي تداول 

وراق املالية Sabb Securities Limited%73.96%6226,8175.38%509,439,0906.09%64.23%10,704,673,316.456.49  �صاب لالأ

Riyad Capital%65.28%8302,7697.18%452,028,7045.40%73.69%9,329,091,605.755.66 الريا�س املالية

ANB Invest%83.47%7199,0324.72%471,249,0885.63%83.38%8,553,373,986.905.19 العربي لال�صتثمار

Falcom Financial Group.%91.69%996,7262.29%263,215,2863.15%92.13%5,383,716,396.403.27فالكم للخدمات املالية 

AlBilad Investment Co.%101.50%1085,9012.04%175,041,6502.09%101.21%3,052,135,788.901.85   �صركة البالد لال�صتثمار 

�صتثمار كابيتال AlIstithmar Capital%111.11%1163,7281.51%133,687,4371.60%111.14%2,877,978,653.551.75 الإ

Saudi Hollandi Capital%120.82%1246,9941.11%114,776,0371.37%120.98%2,475,934,394.951.50 ال�صعودي الهولندي املالية  

%140.51%1328,9970.69%82,722,7550.99%130.70%1,767,489,839.451.07 الوىل جوجيت للو�صاطة املالية
 ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

%130.65%1437,0810.88%73,092,6540.87%140.54%1,361,445,354.000.83 �صركة الإمناء لال�صتثمار 
 Alinma Investment

Company

Osool Capital%150.34%1519,2610.46%44,445,1230.53%150.41%1,025,282,569.850.62  اأ�صول املالية  

AlNefaie Investment Group%160.16%169,0670.22%30,735,3300.37%160.23%577,402,370.400.35جمموعة النفيعي لال�صتثمار 

%170.07%173,8200.09%10,089,7770.12%170.13%328,594,649.750.20 بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية( 
 Global Investment House

Saudi Arabia

%210.03%191,4960.04%5,152,5240.06%180.06%148,779,736.050.09�صعاع كابيتال   
 SHUAA Capital Saudi

Arabia

و�صط لال�صتثمار    �صركة ال�صرق الأ

املايل  

118,065,127.150.07%190.05%6,194,8100.07%182,3140.05%190.04%
 Middle East Financial
Investment Company

Jadwa Investment%180.05%212,6670.06%3,583,5400.04%200.04%98,486,948.250.06 جدوى لال�صتثمار  

وراق املالية   Muscat Security House%220.03%201,4930.04%4,657,8310.06%210.04%93,228,715.100.06  بيت م�صقط لالأ

Arbah Capital%200.03%241,7570.04%2,463,8240.03%220.03%72,725,780.450.04 اأرباح املالية 

%240.02%238660.02%2,599,7570.03%230.03%68,551,711.300.04وطن لال�صتثمار 
 Watan Investment and

Securities

Watheeqa Capital Company%230.02%221,3080.03%2,769,9220.03%240.02%58,709,386.650.04�صركة وثيقة املالية

Al Mal Securities Saudi%250.01%267100.02%1,422,2650.02%250.01%36,504,885.050.02املال �صكيوريتيز 

Aldukheil Financial Group%260.00%255450.01%1,480,7310.02%260.01%35,691,030.200.02 جمموعة الدخيل املالية   

EFG_Hermes ksa%270.01%274240.01%1,098,1920.01%270.01%35,214,758.250.02هريمي�س ال�صعودية 

وراق املالية  The Investor For Securities%280.00%28890.00%81,0680.00%280.00%1,365,097.250.00�صركة امل�صتثمر لالأ

مارات خلدمات ال�صتثمار   %290.00%2900.00%00.00%290.00%0.000.00الإ
 Emirates Investment

Services

164,840,631,364.208,366,477,5554,216,251املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

المتداولة  �صهم  جمالية لالأ القيمة  الإ بلغت 

ف��ي ال�����ص��وق ال��م��ال��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة خ���الل �صهر 

بارتفاع   ري��ال،  مليار   126.44 مايو 2011م  

اإبريل من  قدره )12.77%( عن تداولت �صهر 

العام 2011، والتي كانت 112.12  مليار ريال، 

وقد   . �صفقة  مليون  خ����الل2.87  م��ن  ن��ف��ذت 

ري��ال  مليار   116.87 ف����راد  الأ مبيعات  بلغت 

عمليات  جميع  م��ن   )%92.43( بن�صبة  اأي 

 112.93 اأما عمليات ال�صراء فقد بلغت  ال�صوق 

جميع  من   )%89.31( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار 

ال�صركات  مبيعات  بلغت  بينما  ال�صوق.  عمليات 

ال�صعودية  2.32 مليار ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته 

)1.83%( اأما عمليات ال�صراء فقد بلغت 6.23 

مليار ريال اأي ما ن�صبته )4.93%(. اأما بالن�صبة 

لل�صناديق ال�صتثمارية فقد بلغ اإجمالي مبيعاتها  

1.54  مليار ريال اأي ما ن�صبته )1.22%(. اأما 

ريال  مليار   1.85 بلغت    فقد  ال�صراء  عمليات 

بلغت  حين  في   )%1.46( ن�صبته  ت�صكل  ما  اأي 

مليار   2.58 الخليجيين  الم�صتثمرين  مبيعات 

ريال اأي بن�صبة )2.04%(. اأما للم�صتريات فقد 

بلغت 2.37 مليار ريال اأي ما ن�صبته )%1.87( 

وق����د ب��ل��غ��ت م��ب��ي��ع��ات ال��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��رب 

مليار   2.07 الخليجيين(  )غير  المقيمين   

حين  في   )%1.64( ن�صبته  ت�صكل  ما  اأي  ريال 

بن�صبة  اأي  ريال  مليار  م�صترياتهم2.02  بلغت 

جانب المقيمين فقد  )1.60%(. اأما مبيعات الأ

 )%0.20( ن�صبته  ما  اأي  مليون  بلغت256.83 

ما  اأي  مليون  م�صترياتهم202.69  بلغت  وق��د 

عبر  جانب  الأ مبيعات  اأم��ا   .)%0.16( ن�صبته 

مليون   805.16 بلغت  فقد  المبادلة  اتفاقيات 

الم�صتريات  اأما   )%0.64( ن�صبته  ما  اأي  ريال 

ت�صكل  ما  وهو  ريال  مليون   846.40 بلغت  فقد 

ن�صبته)%0.67( 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –  مايو 2011

 اإح�شائية التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ونوع امل�شتثمر ل�شهر مايو ٢0١١م 

�شهم املتداولة  الن�شبة   ت�شنيف اجلن�شية  نوع امل�شتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�شبة  عدد ال�شفقات  الن�شبة  قيمة الأ

92.43% 116,869,490,740.40 94.19% 2,700,666 94.07% 5,850,116,529  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديون 

89.31% 112,925,844,155.50 92.41% 2,649,627 92.06% 5,725,231,444  �صراء 

1.83% 2,315,966,894.45 0.86% 24,667 1.25% 77,724,544  بيع 

 �صركة 

4.93% 6,227,233,618.75 2.40% 68,774 3.32% 206,215,127  �صراء 

1.22% 1,540,400,462.25 0.59% 16,923 0.94% 58,542,179  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

1.46% 1,849,880,739.90 0.76% 21,785 1.11% 68,731,983  �صراء 

2.04% 2,578,487,651.35 0.98% 28,139 1.61% 100,380,923  بيع 

 اخلليجيون 

1.87% 2,365,831,085.40 0.97% 27,898 1.41% 87,574,320  �صراء 

1.64% 2,073,769,748.95 2.71% 77,778 1.59% 98,678,267  بيع 

 العرب املقيمون  )غري اخلليجيني(

1.60% 2,022,222,754.85 2.85% 81,781 1.56% 97,186,993  �صراء 

0.20% 256,827,993.55 0.30% 8,686 0.18% 11,259,994  بيع 

جانب املقيمون )غري العرب واخلليجيني(  الأ

0.16% 202,687,852.15 0.28% 8,141 0.15% 9,159,459  �صراء 

0.64% 805,159,305.10 0.36% 10,421 0.36% 22,145,275  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( الأ

0.67% 846,402,589.50 0.32% 9,274 0.40% 24,748,385  �صراء 

100% 126,440,102,796.05 100% 2,867,280 100% 6,218,847,711 اإجماليات البيع

100% 126,440,102,796.05 100% 2,867,280 100% 6,218,847,711 اإجماليات ال�صراء

�صهم املتداولة غري معدلة مالحظة: كمية الأ
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  126.44 مليار ريال  

 2,87 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر مايو 2011 م
اأغلق املوؤ�صر العام  2011 م  يف نهاية �صهر مايو 

م�صتوى  عند  )ت����داول(  ال�صعودية  امل��ال��ي��ة  لل�صوق 

نقطة )%0.38(   25.42 مرتفعًا  نقطة   6،735.98

مقارنة بال�صهر ال�صابق. 

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�صر  داء  لأ وبالن�صبة 

 %1.74 ق���دره  ايجابيًا  ع��ائ��دًا  حقق  فقد  ت��اري��خ��ه 

اإغ��الق  نقطة  اأعلى  كانت  وق��د  نقطة(.   115.23(

2011/05/29 م عند  يوم  ال�صهر يف  للموؤ�صر خالل 

م�صتوى 6،754.82 نقطة.

امل�صدرة  �صهم  لالأ ال�صوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1،343.66 م،   2011 مايو  �صهر  نهاية  يف 

اأمريكي،  358.31 مليار دولر  يعادل  اأي ما  ريال 

مقارنة   %0.17 ن�ص����بته  بلغت  انخفا�صًا  م�صجلة 

بال�صهر ال�صابق.

ل�صهر  املتداولة  �صهم  جمالية لالأ القيمة الإ بلغت 

يعادل  ما  اأي  ري��ال  مليار   126.44 م،   2011 مايو 

بلغت  بارتفاع  وذل��ك  اأمريكي  دولر  مليار   33.72

ن�ص����بته 12.77% عن ال�صهر ال�صابق.

مايو  ل�صهر  املتداولة  �صهم  الأ عدد  اإجمايل  وبلغ 

مليار   5.01 مقابل  �ص����هم  مليار   6.22 م،   2011

�صهم مت تداولها خالل ال�صهر ال�صابق، وذلك بارتفاع 

بلغت ن�ص����بته %24.13.

اأما اإجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل �صهر 

2.87 مليون �صفقة مقاب���ل  بلغ  2011 م، فقد  مايو 

اأبريل  �صهر  خالل  تنفيذها  مت  �صفقة  مليون   2.45

2011 م، وذلك  بارتفاع بلغت ن�ص����بته %16.96.

خالل  ال�صركات  اإج����راءات  جلميع  معدلة   *   

الفرتة.

 ،2011 اأيام التداول خالل �صهر مايو   بلغ عدد 

23 يومًا  مقابل 21  يومًا خالل �صهر اأبريل 2011 م.

االكتتابات األولية
ت�صالت المتكاملة  ال�صركة ال�صعودية لالإ

اإلى  مق�صم  ريال  مليار  ال�صركة:  راأ�صمال 

100 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب: 35 مليون �صهم تمثل %35 

من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

فترة الكتتاب: من 2011/05/02 م اإلى 

2011/05/08 م.

ملخص السوق - الشهري

إجراءات الشركات 
رفعت �صركة البابطين للطاقة والت�صالت  راأ�صمالها وذلك عن طريق اإ�صدار 2،131،312 �صهم 

جديد ل�صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صعودية المحدودة التي بدورها �صتقوم بمنح كامل المنفعة 

مبادلة  اتفاقية  المحدودة من خالل  الدولية  لال�صتثمارات  لبالنك  ل�صركة  �صهم  الأ لهذه  القت�صادية 

لبالنك،  �صركة  راأ�صمال  من   %49 ن�صبة  على  والت�صالت  للطاقة  البابطين  �صركة  ا�صتحواذ  مقابل 

اأ�صهمها من  5% بزيادة عدد  للطاقة والت�صالت  البابطين  راأ�صمال �صركة  الزيادة في  ن�صبة  لت�صبح 

40،500،000 اإلى 42،631،312 وذلك بتاريخ 2011/05/11 م.

رفعت �صركة جبل عمر للتطوير راأ�صمالها وذلك عن طريق طرح 258 مليون �صهمًا جديدًا »حقوق 

اأولوية« ب�صعر 10 ريالت لل�صهم الواحد لي�صبح عدد اأ�صهمها الم�صدرة 929.4 مليون �صه�����م وذلك 

بتاريخ 2011/05/28 م.

اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغر  للعام حتي تاريخه  اأبريل - ٢0١١ م مايو - ٢0١١ م

موؤ�شرات القطاعات

YTD  % Change April - 2011 May - 2011

Banks & Financial Services -4.53% -2.49% 16,357.32 15,950.34 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 6.15% -1.66% 7,036.17 6,919.08 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 23.20% 13.54% 4,258.24 4,834.98 �صمنت الأ

Retail 12.43% 3.46% 5,351.31 5,536.37 التجزئة

Energy & Utilities 1.45% 3.40% 4,922.87 5,090.12 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -6.96% 3.17% 5,068.64 5,229.36 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -8.44% 0.08% 1,757.00 1,758.48 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance 8.46% 1.17% 977.16 988.60 التاأمني

Multi-Investment 13.85% 11.33% 2,336.10 2,600.76 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 13.89% 1.10% 5,710.52 5,773.60 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 5.33% 8.27% 3,231.28 3,498.62 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 2.18% 3.58% 2,720.69 2,818.13 التطوير العقاري

Transport -8.56% 6.02% 2,758.30 2,924.22 النقل

Media & Publishing 7.65% 8.71% 1,444.89 1,570.73 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism 9.01% 3.88% 5,126.40 5,325.19 الفنادق وال�صياحة
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ملخص السوق - الشهري

�شهم ح�شب القطاعات - مايو ٢0١١ م   تداول الأ

Sectoral Activities - May 2011   

Sector
جماىل الن�شبة اىل الإ �شهم املتداولة قيمه الأ جماىل الن�شبه اىل الإ �شهم املتداولة جماىل الأ الن�شبه اىل الإ ال�شفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 5.40% 6,825,782,997.55 7.65% 475,881,679 3.09% 88,465 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 21.83% 27,604,077,723.65 14.50% 902,810,723 12.55% 359,956 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 4.99% 6,304,918,735.55 5.07% 315,323,837 4.22% 120,968 �صمنت الأ

Retail 3.37% 4,264,389,621.40 3.34% 208,020,414 4.51% 129,243 التجزئة

Energy & Utilities 1.47% 1,856,706,984.10 2.00% 124,255,997 1.05% 30,215 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 13.23% 16,723,799,154.00 9.83% 611,957,889 14.47% 414,934 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 4.54% 5,743,967,085.10 8.94% 556,625,712 4.07% 116,630 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance 12.98% 16,410,150,679.95 9.86% 614,014,451 20.54% 588,878 التاأمني

Multi-Investment 7.77% 9,828,994,120.80 8.88% 552,836,197 9.01% 260,816 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 8.17% 10,334,518,373.75 5.25% 326,804,325 8.69% 249,273 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 5.56% 7,035,666,409.65 5.01% 311,949,295 6.51% 186,786 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 6.11% 7,726,359,685.75 13.48% 838,888,408 6.03% 172,980 التطوير العقاري

Transport 2.90% 3,668,103,944.35 4.87% 303,415,388 3.00% 86,045 النقل

Media & Publishing 0.89% 1,128,713,881.65 0.72% 44,989,814 1.12% 31,991 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism 0.78% 983,953,398.80 0.59% 36,441,533 1.05% 30,100 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 126,440,102,796.05 100.00% 6,224,215,662 100.00% 2,867,280 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول عن �شهر مايو ٢0١١ م مع �شهر اأبريل ٢0١١ م

Comparing Trading Information for May 2011 with April 2011

Trading Information
ن�شبة التغر April   اأبريل May   مايو

معلومات التداول

% Change 2011 2011

Transactions 16.96% 2,451,587 2,867,280 عدد ال�صفقات املنفذة

 Shares Traded 24.13% 5,014,160,493 6,224,215,662 �صهم املتداولة  عدد الأ

Value Traded (SR) 12.77% 112,117,925,592.20 126,440,102,796.05 �صهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 21 23   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 6.79% 116,742 124,664 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 13.34% 238,769,547 270,618,072 �صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 2.97% 5,338,948,838 5,497,395,774 �صهم املتداولة )ريال( املتو�صط اليومي لقيمة الأ

Market Capitalization (SR biln) -0.17% 1,346.00 1,343.66 �صهم امل�صدرة )مليار ريال(   القيمه ال�صوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 0.38% 6,710.56 6,735.98  املوؤ�صر العام  )نقطة( 
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�شهم ح�شب القطاعات - مايو ٢0١١م تداول الأ

Sectoral Activities -  May 2011

Thousands

Market Summary - Monthly

إرتفاعا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق مايو ٢0١١ م مع اأبريل ٢0١١ م( كرث ا ال�شركات الأ

Top Gainers (Comparing Close Price of May 2011 with April 2011)

Company
ن�شبة التغر

2011/04/30 2011/05/31 ال�شركة

% Change

SARCO 56.91% 33.30 52.25 المصافي

Tabuk Agriculture 51.60% 21.90 33.20 تبوك الزراعية

Jouff Cement 40.64% 12.55 17.65 أسمنت الجوف

AXA - Cooperative 38.48% 34.30 47.50 اكسا - التعاونية

Food 35.43% 17.50 23.70 الغذائية

كرث اإنخفا�شا يف اأ�شعارها )ممقارنة �شعر اإغالق مايو ٢0١١ م مع اأبريل ٢0١١ م( ال�شركات الأ

Top Losers (Comparing Close Price of May 2011 with April 2011)

Company
ن�شبة التغر

2011/04/30 2011/05/31 ال�شركة

% Change

SIIG -12.08% 26.90 23.65 المجموعة السعودية

YANSAB -7.37% 52.25 48.40 ينساب

Al - Ahila -6.94% 34.60 32.20 األهلية

Gulf General -6.33% 39.50 37.00 الخليجية العامة

SAMBA -5.83% 55.75 52.50 سامبا

1,000

3,000

6,000

7,000
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ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - May 2011 �صهم - مايو 2011 م    تداول الأ

Banks & Financial Services
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 166,513,060.90 6,525,795 2,543 الريا�س

AlJazira 157,356,901.15 8,173,491 3,651 اجلزيرة

Saudi Investment 41,553,881.95 2,194,058 1,193 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 43,739,466.70 1,455,884 1,029 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 76,533,685.70 1,622,367 1,222 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 64,541,308.80 1,457,192 1,238 �ص�اب

Arab National 67,601,309.80 2,083,748 1,654 العربي الوطني

SAMBA 219,894,080.25 4,051,986 3,325 �صامبا

Al Rajhi 1,570,956,338.00 20,755,390 18,435 الراجحي

AL Bilad 152,511,599.55 8,004,300 6,549 البالد

Alinma 4,264,581,364.75 419,557,468 47,626 الإمناء

Total 6,825,782,997.55 475,881,679 88,465 اإجمايل القطاع

Petrochemical Industries
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,008,320,904.95 70,956,312 26,647 كيمانول

Petrochem 770,515,946.00 32,768,372 16,026 برتوكيم

SABIC 9,847,819,912.75 90,832,655 78,695 �صابك

SAFCO 526,844,294.25 2,937,155 5,024 �صافكو

Industrialization 1,383,344,606.50 35,145,603 9,805 الت�صنيع

Alujain 818,136,475.65 37,843,172 22,015 اللجني

Nama Chemicals 1,778,745,693.70 153,616,590 36,732 مناء للكيماويات

SIIG 1,134,535,527.00 45,470,013 16,854 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 926,909,888.25 38,267,040 14,844 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1,532,039,644.50 31,211,965 19,586 ين�صاب

Sipchem 1,033,974,179.15 48,479,532 24,945 �صبكيم العاملية

Advanced 1,185,226,764.80 36,814,982 17,051 املتقدمة

Saudi Kayan 3,963,004,146.95 217,943,521 43,065 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 1,694,659,739.20 60,523,811 28,667 برتو رابغ

Total 27,604,077,723.65 902,810,723 359,956 اإجمايل القطاع

Cement
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

�صمنت الأ

Value Traded Volume Traded Transactions

Arab Cement 566,080,537.20 12,933,120 8,384 �صمنت العربية الأ

Yamamah Cement 273,106,747.75 4,468,156 3,298 اأ�صمنت اليمامة

Saudi Cement 272,656,162.25 4,470,917 3,705 اأ�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 271,781,423.75 4,111,444 4,591 اأ�صمنت الق�صيم

Southern Cement 92,013,477.75 1,323,369 1,351 اأ�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 167,508,888.75 3,297,318 2,858 اأ�صمنت ينبع

Eastern Cement 277,990,280.60 5,745,363 4,963 اأ�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 449,660,999.95 18,910,661 10,684 اأ�صمنت تبوك

Jouf Cement 3,934,120,217.55 260,063,489 81,134 اأ�صمنت اجلوف

Total 6,304,918,735.55 315,323,837 120,968 اإجمايل القطاع

Retail
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 160,389,596.50 1,607,998 4,881 اأ�صواق ع العثيم

Mouwasat 117,522,759.75 1,442,591 2,593 املوا�صاة

SASCO 750,430,541.00 50,152,476 23,649 خدمات ال�صيارات

Thim`ar 1,443,231,826.85 56,845,768 46,015 ثمار
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Market Summary - Monthly

 Market Activity - May 2011 �صهم - مايو 2011 م    تداول الأ

Retail
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

Fitaihi Group 1,122,272,873.60 84,920,492 31,713 جمموعة فتيحي

Jarir 147,363,992.50 899,859 2,354 جرير

Aldrees 131,215,416.30 2,832,184 3,581 الدري�س

AlHokair 180,607,142.50 3,740,039 6,655 احلكري

Alkhaleej Trng 211,355,472.40 5,579,007 7,802 اخلليج للتدريب

Total 4,264,389,621.40 208,020,414 129,243 اإجمايل القطاع

Energy & Utilities
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 432,066,441.80 21,723,089 13,216 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 1,424,640,542.30 102,532,908 16,999 كهرباء ال�صعودية

Total 1,856,706,984.10 124,255,997 30,215 اإجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 386,704,425.30 13,884,695 8,690 جمموعة �صافول

Food 1,572,565,884.35 75,170,307 46,977 الغذائية

SADAFCO 951,415,074.80 20,918,952 22,502 �صدافكو

Almarai 625,483,651.50 6,714,493 11,573 املراعي

Anaam Holding 1,469,290,450.50 29,505,001 45,289 اأنعام القاب�صة

H B 586,540,761.30 15,502,494 18,590 حلواين اإخوان

Herfy Foods 107,021,016.25 1,256,664 2,471 غذية هريف لالأ

NADEC 816,397,071.80 29,003,141 22,530 نادك

Qassim Agriculture 2,244,964,897.20 195,982,601 47,724 الق�صيم الزراعية

Tabuk Agriculture 2,470,525,542.10 86,624,995 57,347 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 2,606,135,907.25 46,407,845 54,368 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 1,429,125,131.70 33,865,390 38,548 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 1,005,243,682.60 36,072,188 24,366 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture * 0.00 0.00 0.00 * بي�صة الزراعية

Jazan Development 452,385,657.35 21,049,123 13,959 جازان للتنمية

Total 16,723,799,154.00 611,957,889 414,934 اإجمايل القطاع

Telecomm. & Information Technology
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

الت�صالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 969,276,104.40 26,715,902 13,839 الت�صالت

Etihad Etisalat 1,014,743,414.25 19,411,753 10,956 احتاد ات�صالت

ZAIN KSA 2,248,782,227.00 312,264,661 52,714 زين ال�صعودية

Atheeb Telecom ** 1,511,165,339.45 198,233,396 39,121 **عذيب لالت�صالت

Total 5,743,967,085.10 556,625,712 116,630 اإجمايل القطاع

Insurance
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 150,411,637.00 2,296,349 3,381 التعاونية

Malath Insurance 407,348,735.55 22,631,526 16,595 مالذ للتاأمني

MEDGULF 334,520,939.10 11,125,251 8,793 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 535,403,239.00 21,948,373 22,563 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 274,032,956.30 7,800,003 10,899 �صالمة

Walaa Insurance 457,845,773.20 22,586,067 18,515 ولء للتاأمني

Arabian Shield 459,052,238.90 21,198,007 15,756 الدرع العربي

SABB Takaful 409,250,782.85 21,217,811 17,659 �صاب تكافل

51
العدد 56 - يونيو 2011م



ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - May 2011 �صهم - مايو 2011 م    تداول الأ

Insurance
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 390,290,073.75 19,478,120 15,283 �صند

SAICO 631,386,725.20 19,065,561 20,906 �صايكو

Saudi Indian 319,848,291.30 9,965,802 13,046 ال�صعودية الهندية

Gulf Unionn 503,504,262.05 26,190,380 18,989 احتاد اخلليج

ATC 657,723,779.00 8,245,356 21,322 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 356,416,506.80 10,555,068 13,868 هلية الأ

ACIG 445,724,634.20 13,326,154 17,051 اأ�صيج

AICC 464,589,328.50 19,716,736 19,623 التاأمني العربية

Trade Union 571,751,708.30 21,696,274 17,347 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 692,801,187.40 30,039,234 26,785 ال�صقر للتاأمني

U C A 313,033,593.70 10,018,818 11,321 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 486,139,437.05 47,586,000 19,327 عادة ال�صعودية الإ

Bupa Arabia 378,213,460.10 18,416,486 13,706 بوبا العربية

Weqaya Takaful 781,954,537.60 33,531,154 29,482 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 515,363,716.60 10,990,631 19,671 تكافل الراجحي

ACE 463,739,579.10 11,725,352 18,463 اي�س

AXA - Cooperative 518,142,337.30 12,475,979 22,076 اك�صا - التعاونية

Gulf General 510,602,279.80 13,414,168 18,830 اخلليجية العامة

Buruj 1,067,694,718.50 31,689,825 31,424 بروج

Al Alamiya 684,031,312.50 20,923,779 22,212 العاملية

Solidarity 1,028,884,086.90 56,491,055 36,377 �صوليدرتي تكافل

Wataniya 807,649,120.40 15,302,421 24,849 الوطنية

Amana Insurance 792,799,702.00 22,366,711 22,759 امانة للتامني

Total 16,410,150,679.95 614,014,451 588,878 اإجمايل القطاع

Multi- Investment
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

�شركات ال�شتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 2,849,813,009.60 59,149,100 79,393 امل�صايف

Saudi Advanced 1,559,464,694.95 95,959,102 39,254 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 1,482,443,265.95 124,226,400 34,372 الح�صاء للتنميه

SISCO 1,451,386,282.80 97,272,609 34,956 �صي�صكو

Assir 678,561,612.90 47,930,310 16,414 ع�صري

Al Baha 1,444,290,961.25 87,244,048 45,711 الباحة

kingdom 363,034,293.35 41,054,628 10,716 اململكة

Total 9,828,994,120.80 552,836,197 260,816 اإجمايل القطاع

Industrial Investment
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

ال�شتثمار ال�شناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

BCI 199,571,099.60 7,055,404 7,814 بى �صى اآى

MA`ADEN 1,718,648,799.90 62,565,408 26,342 معادن

Astra Indust 469,394,643.10 13,540,502 12,726 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 560,805,991.55 22,681,094 15,954 جمموعة ال�صريع

Shaker 254,717,162.50 4,028,833 6,695 �صاكر

Pharmaceutical 112,498,200.20 2,946,739 2,285 الدوائية

Glass 96,481,922.10 2,792,292 3,951 زجاج

FIPCO 2,459,909,283.90 67,969,838 64,852 فيبكو

Maadaniyah 1,879,531,613.30 65,190,918 47,050 معدنية

Saudi Chemical 579,199,434.40 12,315,647 8,381 الكيميائية ال�صعودية

SPM 217,889,032.10 4,873,823 7,405 �صناعة الورق

AlAbdullatif 438,474,799.60 15,908,934 12,535 العبداللطيف

Saudi Export 1,347,396,391.50 44,934,893 33,283 ال�صادرات

Total 10,334,518,373.75 326,804,325.00 249,273.00 اإجمايل القطاع
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Building & Construction
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

الت�شييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

MMG 1,405,407,456.85 58,598,397 28,714 جمموعة املعجل

SSP 177,716,060.50 6,761,976 6,878 نابيب ال�صعودية الأ

ALKHODARI 287,695,887.50 4,282,408 8,812 اخل�صري

Ceramic 100,588,547.25 735,680 2,123 اخلزف

Gypsum 302,690,074.70 9,491,603 10,220 اجلب�س

Cables 1,019,916,386.40 65,826,001 27,643 الكابالت

Saudi Industrial 664,658,690.35 42,836,720 15,706 �صدق

Amiantit 680,671,843.80 37,561,114 16,840 اأميانتيت

Pipes 133,497,510.70 3,958,545 3,925 اأنابيب

Zamil Industrial 587,988,471.50 17,757,928 15,460 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 515,555,075.10 17,631,809 15,133 البابطني

SVCP 118,491,514.50 2,092,847 3,368 الفخارية

MESC 687,469,299.75 38,043,560 22,529 م�صك

Red Sea 353,319,590.75 6,370,707 9,435 حمر البحر الأ

Total 7,035,666,409.65 311,949,295 186,786 اإجمايل القطاع

Real Estate Development
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 264,000,670.15 10,956,933 6,739 العقارية

Taiba 124,160,121.95 7,344,172 3,574 طيبة لال�صتثمار

Makkah 116,540,493.30 3,682,878 3,235 مكة لالن�صاء

Arriyadh Development 445,020,940.95 29,339,386 10,641 التعمري

Emaar E .C 3,016,666,334.90 402,341,763 58,525 اإعمار

Jabal Omar 904,698,914.25 61,087,461 20,549 جبل عمر

Dar Al Arkan 1,178,630,660.30 130,679,128 31,877 ركان دار الأ

KEC 1,676,641,549.95 193,456,687 37,840 مدينة املعرفة

Total 7,726,359,685.75 838,888,408 172,980 اإجمايل القطاع

Transport
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 785,241,870.95 53,153,792 14,012 النقل البحري

SAPTCO 1,499,017,237.65 179,198,568 31,430 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,028,610,518.50 64,037,353 30,167 مربد

Budget Saudi 355,234,317.25 7,025,675 10,436 بدجت ال�صعودية

Total 3,668,103,944.35 303,415,388 86,045 اجمايل القطاع

Media and Publishing
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

عالم والن�شر الإ

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 809,222,096 22,366,794 19,056 تهامه لالعالن

SRMG 69,303,983 3,715,056 3,932 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 250,187,803 18,907,964 9,003 طباعة وتغليف

Total 1,128,713,881.65 44,989,814 31,991 اإجمايل القطاع

Hotel & Tourism
�شهم املتداولة قيمة الأ �شهم املتداولة  الأ  ال�شفقات املنفذة

الفنادق وال�شياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 85,807,146.50 2,931,892 2,648 الفنادق

Shams 898,146,252.30 33,509,641 27,452 �صم�س

Total 983,953,398.80 36,441,533 30,100 اإجمايل القطاع

 Market 126,440,102,796.05 6,224,215,662 2,867,280 اإجمايل ال�صوق

* Suspended since 13/01/2007 * معلقة من التداول منذ 13/01/2007

** Suspended since 25/05/2011 ** معلقة من التداول منذ 25/05/2011
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income (mn)

ال�شركة

غالق �شعر الإ
القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد �شهم امل�شدرة )مليون( الأ القيمه ال�شوقية )مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل )مليون(

Riyad 25.10 19.25 1.30 1.92 13.07 1,500.000 37,650.00 28,867.93 2,881.17 الريا�س

AlJazira 18.95 15.17 1.25 0.26 73.10 300.000 5,685.00 4,549.52 77.77 اجلزيرة

Saudi Investment 18.75 15.11 1.24 1.12 16.73 550.000 10,312.50 8,309.49 616.46 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 29.80 19.97 1.49 2.41 12.34 330.750 9,856.35 6,605.32 798.42 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 46.10 24.60 1.87 3.88 11.89 723.214 33,340.18 17,793.47 2,804.11 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 43.80 20.30 2.16 2.68 16.32 750.000 32,850.00 15,228.08 2,013.35 �ص�اب

Arab National 31.70 17.80 1.78 2.19 14.45 850.000 26,945.00 15,132.55 1,864.40 العربي الوطني

SAMBA 52.50 28.92 1.82 4.83 10.87 900.000 47,250.00 26,028.64 4,347.79 �صامبا

Al Rajhi 75.50 19.35 3.90 4.52 16.69 1,500.000 113,250.00 29,018.07 6,787.02 الراجحي

AL Bilad 19.25 10.50 1.83 0.32 60.64 300.000 5,775.00 3,149.82 95.24 البالد

Alinma 10.15 10.46 0.97 0.11 94.85 1,500.000 15,225.00 15,691.78 160.52 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 18.51 1.98 2.44 15.06 9,203.964 338,139.03 170,374.69 22,446.23
اإجمايل قطاع امل�صارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.50 11.81 1.23 0.05 263.68 120.600 1,748.70 1,423.98 6.632 كيمانول

Petrochem 24.35 9.80 2.48 -0.02 (M)  (س) 480.000 11,688.00 4,704.06 -9.612 برتوكيم

SABIC 107.25 42.82 2.50 7.95 13.49 3,000.000 321,750.00 128,471.36 23,842.49 �صابك

SAFCO 179.00 31.89 5.61 13.48 13.28 250.000 44,750.00 7,972.47 3,368.99 �صافكو

Industrialization 42.90 17.62 2.44 3.07 13.96 557.428 23,913.66 9,819.77 1,712.42 الت�صنيع

Alujain 22.60 8.30 2.72 0.85 26.62 69.200 1,563.92 574.27 58.756 اللجني

Nama Chemicals 12.30 12.60 0.98 0.218 56.42 128.520 1,580.80 1,619.41 28.019 مناء للكيماويات

SIIG 23.65 13.14 1.80 1.10 21.43 450.000 10,642.50 5,914.68 496.528 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 24.00 11.52 2.08 1.07 22.42 292.530 7,020.72 3,370.59 313.14 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 48.40 14.33 3.38 3.79 12.77 562.500 27,225.00 8,058.34 2,131.19 ين�صاب

Sipchem 21.65 13.79 1.57 1.14 19.00 366.666 7,938.32 5,055.89 417.781 �صبكيم العاملية

Advanced 32.70 12.72 2.57 2.878 11.36 141.375 4,622.96 1,797.76 406.86 املتقدمة

Saudi Kayan 18.40 10.30 1.79 -0.01 (M)  (س) 1,500.000 27,600.00 15,454.22 -19.305 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 28.00 9.92 2.82 0.73 38.59 876.000 24,528.00 8,693.42 635.622 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 23.07 2.55 3.80 14.28 8,794.819 516,572.58 202,930.22 33,389.51
اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 43.80 31.99 1.37 3.61 12.13 80.000 3,504.00 2,559.04 288.83 �صمنت العربية الأ

Yamamah Cement 63.25 22.68 2.79 4.97 12.72 135.000 8,538.75 3,061.71 671.46 اأ�صمنت اليمامة

Saudi Cement 63.75 23.41 2.72 4.53 14.06 153.000 9,753.75 3,582.08 693.78 اأ�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 68.25 19.49 3.50 5.59 12.22 90.000 6,142.50 1,753.73 502.81 اأ�صمنت الق�صيم

Southern Cement 70.50 16.88 4.18 4.96 14.21 140.000 9,870.00 2,363.74 694.75 اأ�صمنت اجلنوبيه
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income (mn)

ال�شركة

غالق �شعر الإ
القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد �شهم امل�شدرة )مليون( الأ القيمه ال�شوقية )مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل )مليون(

Yanbu Cement 52.75 23.03 2.29 3.89 13.57 105.000 5,538.75 2,417.98 408.28 اأ�صمنت ينبع

Eastern Cement 49.50 22.10 2.24 3.88 12.77 86.000 4,257.00 1,900.84 333.34 اأ�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 26.00 12.12 2.14 1.45 17.93 90.000 2,340.00 1,090.95 130.52 اأ�صمنت تبوك

Jouf Cement 17.65 9.95 1.77 0.33 53.38 130.000 2,294.50 1,293.78 42.99 اأ�صمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.85 2.61 3.73 13.87 1,009.000 52,239.25 20,023.85 3,766.76 �صمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 101.00 18.56 5.44 7.41 13.63 22.500 2,272.50 417.52 166.69 اأ�صواق ع العثيم

Mouwasat 84.25 24.44 3.45 5.01 16.80 25.000 2,106.25 611.02 125.34 املوا�صاة

SASCO 14.85 11.57 1.28 0.74 20.08 45.000 668.25 520.68 33.28 خدمات ال�صيارات

Thim>ar 25.30 3.12 8.10 -1.92 (M)  (س) 10.000 253.00 31.23 -19.15 ثمار

Fitaihi Group 13.45 13.21 1.02 0.45 29.88 50.000 672.50 660.49 22.51 جمموعة فتيحي

Jarir 169.50 21.36 7.94 10.48 16.18 40.000 6,780.00 854.35 419.09 جرير

Aldrees 46.50 14.55 3.20 3.53 13.18 25.000 1,162.50 363.84 88.17 الدري�س

AlHokair 47.90 15.64 3.06 4.51 10.63 70.000 3,353.00 1,094.82 315.47  احلكري 

Alkhaleej Trng 38.50 13.93 2.76 2.42 15.91 20.000 770.00 278.66 48.41 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.72 3.73 3.90 14.59 307.500 18,038.00 4,832.60 1,199.81 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 20.60 13.22 1.56 1.29 15.98 75.000 1,545.00 991.63 96.67 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 14.15 11.88 1.19 0.56 25.46 4,166.594 58,957.30 49,497.79 2,315.94 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 11.90 1.20 0.57 25.08 4,241.594 60,502.30 50,489.41 2,412.62
اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق 

اخلدمية

SAVOLA Group 27.60 14.02 1.97 1.32 20.98 500.000 13,800.00 7,011.85 657.82 جمموعة �صافول

Food 23.70 9.95 2.38 0.94 25.08 20.000 474.00 198.99 18.90 الغذائية

SADAFCO 48.00 22.49 2.13 4.00 12.01 32.500 1,560.00 730.98 129.88  �صدافكو

Almarai 93.75 27.81 3.37 5.59 16.76 230.000 21,562.50 6,396.05 1,286.57 املراعي

Anaam Holding 50.50 11.47 4.40 1.22 41.53 10.900 550.45 125.06 13.26 اأنعام القاب�صة

H B 39.20 16.84 2.33 2.84 13.82 28.571 1,120.00 481.12 81.06 حلواين اإخوان

Herfy Foods 85.25 15.29 5.58 4.77 17.89 27.000 2,301.75 412.79 128.67 غذية هريف لالأ

NADEC 28.90 16.54 1.75 0.20 144.84 60.000 1,734.00 992.23 11.97 نادك

Qassim Agriculture 11.95 7.58 1.58 -0.41 (M)  (س) 50.000 597.50 379.01 -20.57 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 33.20 18.08 1.84 1.12 29.69 20.000 664.00 361.57 22.36 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 56.75 5.21 10.89 -1.30 (M)  (س) 20.000 1,135.00 104.19 -25.97 �صماك الأ

Sharqiya Dev Co 42.20 10.64 3.96 -0.09 (M)  (س) 7.500 316.50 79.83 -0.66 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 29.20 20.84 1.40 2.61 11.17 25.000 730.00 520.99 65.34 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�صة الزراعيه 

Jazan Development 22.65 11.84 1.91 -1.02 (M)  (س) 50.000 1,132.50 592.14 -50.87 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.98 2.60 2.13 18.42 1,086.471 48,026.95 18,443.28 2,317.76
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�صناعات الغذائية
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Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income (mn)

ال�شركة

غالق �شعر الإ
القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد �شهم امل�شدرة )مليون( الأ القيمه ال�شوقية )مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل )مليون(

STC 37.50 22.61 1.66 4.62 8.12 2,000.000 75,000.00 45,227.44 9,241.47 الت�صالت

Etihad Etisalat 52.00 21.68 2.40 6.42 8.01 700.000 36,400.00 15,177.90 4,495.65 احتاد ات�صالت

Zain KSA 7.30 4.02 1.81 -1.59 (M)  (س) 1,400.000 10,220.00 5,634.82 -2,227.73 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom 7.75 0.46 16.91 -5.73 (M)  (س) 100.000 775.00 45.83 -572.88 عذيب لالت�صالت

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 15.73 1.85 2.60 8.11 4,200.000 122,395.00 66,085.99 10,936.52
اإجمايل قطاع الت�صالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 64.00 23.53 2.72 6.55 9.77 75.000 4,800.00 1,764.73 491.49 التعاونية

Malath Insurance 18.00 8.65 2.08 0.28 64.55 30.000 540.00 259.64 8.37 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.90 13.37 2.24 2.54 11.78 80.000 2,392.00 1,069.61 203.01 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 24.50 7.72 3.17 -0.49 (M)  (س) 20.000 490.00 154.44 -9.75 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 34.90 8.66 4.03 1.42 24.59 10.000 349.00 86.62 14.19 �صالمة

Walaa Insurance 19.40 7.56 2.57 0.001 27714.29 20.000 388.00 151.26 0.01 ولء للتاأمني

Arabian Shield 23.30 11.07 2.10 0.75 30.94 20.000 466.00 221.42 15.06 الدرع العربي

SABB Takaful 19.20 9.42 2.04 -0.07 (M)  (س) 34.000 652.80 320.23 -2.35 �صاب تكافل

SANAD 19.35 6.68 2.90 -1.14 (M)  (س) 20.000 387.00 133.57 -22.78 �صند

SAICO 33.40 5.99 5.57 -2.36 (M)  (س) 10.000 334.00 59.93 -23.60 �صايكو

Saudi Indian 31.40 4.85 6.47 -1.45 (M)  (س) 10.000 314.00 48.52 -14.46 ال�صعودية الهندية

Gulf Union 19.10 9.49 2.01 0.12 155.98 22.000 420.20 208.71 2.69 احتاد اخلليج

ATC 80.00 6.60 12.12 -0.57 (M)  (س) 10.000 800.00 66.02 -5.68 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 32.20 3.92 8.22 0.12 276.87 10.000 322.00 39.17 1.16 هلية الأ

ACIG 32.20 2.93 11.00 -1.15 (M)  (س) 10.000 322.00 29.28 -11.47 اأ�صيج

AICC 23.70 7.12 3.33 -0.61 (M)  (س) 20.000 474.00 142.36 -12.23 التاأمني العربية

Trade Union 26.60 12.44 2.14 0.90 29.45 25.000 665.00 311.07 22.58 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 23.05 11.23 2.05 1.13 20.43 20.000 461.00 224.63 22.57 ال�صقر للتاأمني

U C A 33.90 15.25 2.22 4.09 8.29 20.000 678.00 304.97 81.80 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.00 9.72 1.03 -0.011 (M)  (س) 100.000 1,000.00 972.15 -1.13 عادة ال�صعودية الإ

Bupa Arabia 20.65 11.47 1.80 1.28 16.18 40.000 826.00 458.71 51.05 بوبا العربية

Weqaya Takaful 23.40 7.46 3.14 -1.51 (M)  (س) 20.000 468.00 149.26 -30.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 47.20 6.96 6.78 -1.11 (M)  (س) 20.000 944.00 139.21 -22.29 تكافل الراجحي 

ACE 41.60 8.59 4.84 -0.22 (M)  (س) 10.000 416.00 85.88 -2.23 اي�س

AXA - Cooperative 47.50 9.23 5.15 -0.41 (M)  (س) 20.000 950.00 184.58 -8.23 اك�صا - التعاونية

Gulf General 37.00 7.32 5.05 - - 20.000 740.00 146.48 - اخلليجية العامة

Buruj 33.50 7.38 4.54 - - 13.000 435.50 95.99 - بروج للتامني

Al Alamiyah 32.20 8.52 3.78 - - 20.000 644.00 170.48 - العاملية
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Market Summary - Monthly

Company

Close  Price
Book Value 

(SR)
P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares (mn) Market Cap. (mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income (mn)

ال�شركة

غالق �شعر الإ
القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد �شهم امل�شدرة )مليون( الأ القيمه ال�شوقية )مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل )مليون(

Solidarity 17.85 8.93 2.00 - - 55.500 990.68 495.61 - �صوليدرتي تكافل

Wataniya 52.25 7.74 6.75 - - 10.000 522.50 77.40 - الوطنية

Amana Insurance 35.80 8.39 4.27 - - 32.000 1,145.60 268.42 - اأمانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.70 2.75 0.90 13.47 826.500 24,337.27 8,840.35 747.64 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 52.25 27.48 1.90 0.74 70.32 15.000 783.75 412.22 11.15  امل�صايف 

Saudi Advanced 16.35 19.31 0.85 0.16 100.83 43.200 706.32 834.33 7.01 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 12.40 9.84 1.26 0.92 13.47 49.000 607.60 482.09 45.09 ح�صاء للتنمية الأ

SISCO 15.25 10.65 1.43 0.92 (M)  (س) 68.000 1,037.00 724.24 -2.11 �صي�صكو

Assir 14.70 18.21 0.81 0.71 20.81 126.389 1,857.92 2,301.99 89.28 ع�صري

Al Baha 17.00 6.16 2.76 -0.27 (M)  (س) 15.000 255.00 92.37 -4.05 الباحة

Kingdom 8.90 7.26 1.23 0.17 53.14 3,705.882 32,982.35 26,910.01 620.68 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 7.89 1.20 0.19 47.77 4,022.471 38,229.94 31,757.33 767.04
اإجمايل قطاع �صركات 

ال�صتثمار املتعدد

BCI 29.20 14.79 1.97 2.29 12.77 27.500 803.00 406.74 62.88 بى �صى اآى

MA`ADEN 27.60 17.96 1.54 0.01 2,481.77 925.000 25,530.00 16,616.85 10.29 معادن

Astra Indust 35.00 23.45 1.49 3.55 9.87 74.118 2,594.12 1,738.13 262.78 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 25.00 14.09 1.77 2.40 10.42 30.000 750.00 422.70 72.01 جمموعة ال�صريع

Shaker 63.00 15.18 4.15 4.56 13.82 35.000 2,205.00 531.47 159.56 �صاكر

Pharmaceutical 38.60 38.88 0.99 2.26 17.11 78.438 3,027.69 3,049.52 176.93 الدوائية

Glass 33.70 18.66 1.81 2.62 12.87 30.000 1,011.00 559.65 78.58 زجاج

FIPCO 36.80 13.33 2.76 1.91 19.29 11.500 423.20 153.33 21.94 فيبكو

Maadaniyah 28.80 13.68 2.10 0.38 75.38 25.556 736.03 349.72 9.76 معدنية

Saudi Chemical 45.20 22.75 1.99 4.98 9.09 63.240 2,858.45 1,438.98 314.62 الكيميائية ال�صعودية

SPM 45.60 20.99 2.17 4.09 11.14 30.000 1,368.00 629.65 122.78 �صناعة الورق

AlAbdullatif 28.30 14.34 1.97 1.80 15.71 81.250 2,299.38 1,164.99 146.36 العبداللطيف

Saudi Export 30.70 10.54 2.91 0.70 44.06 10.800 331.56 113.86 7.53 ال�صادرات

Total Industrial 
Investment Sector

- 19.11 1.62 1.02 30.39 1,422.402 43,937.41 27,175.61 1,446.02
اإجمايل قطاع ال�صتثمار 

ال�صناعي

MMG 25.00 12.79 1.95 -1.26 (M)  (س) 125.000 3,125.00 1,598.98 -157.23 جمموعة املعجل

SSP 26.90 15.67 1.72 1.45 18.56 51.000 1,371.90 799.20 73.92 نابيب ال�صعودية الأ

ALKHODARI 68.00 14.76 4.61 6.76 10.06 42.500 2,890.00 627.39 287.19 اخل�صري

Ceramic 137.50 39.01 3.53 8.83 15.57 25.000 3,437.50 975.13 220.80 اخلزف

Gypsum 32.30 15.00 2.15 1.46 22.01 31.667 1,022.83 474.91 46.29 اجلب�س

Cables 15.95 15.45 1.03 -0.88 (M)  (س) 76.000 1,212.20 1,174.44 -66.96 الكابالت

Saudi Industrial 15.80 7.82 2.02 2.44 6.47 40.000 632.00 312.64 97.66 �صدق
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ملخص السوق - الشهري

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 
tdata (1st Q 2011 as recent).

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 

ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

خر اأربعة اأرباع  ن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية لآ �س :�س :املوؤ�صر �صالب لأ

ول 2011 م(. )تنتهي يف الربع الأ

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�شركة

غالق �شعر الإ
القيمة 

الدفرتية

ال�شعر/القيمة 

الدفرتية

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد �شهم امل�شدرة )مليون( الأ القيمه ال�شوقية )مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل )مليون(

Amiantit 18.60 13.66 1.36 1.29 14.38 115.500 2,148.30 1,577.64 149.40 اأميانتيت

Pipes 34.50 23.25 1.48 -0.18 (M)  (س) 31.500 1,086.75 732.36 -5.62 اأنابيب

Zamil Industrial 34.00 21.29 1.60 3.21 10.58 60.000 2,040.00 1,277.21 192.84 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 30.00 13.03 2.30 1.74 17.28 42.631 1,278.93 555.35 74.00 البابطني

SVCP 58.25 15.17 3.84 5.08 11.46 15.000 873.75 227.55 76.23 الفخارية

MESC 19.35 8.73 2.22 -2.97 (M)  (س) 40.000 774.00 349.09 -118.98 م�صك

Red Sea 56.00 24.47 2.29 2.23 25.13 30.000 1,680.00 734.09 66.86 حمر البحر الأ

Total Building & 
Constructuion Sector

- 15.73 2.06 1.29 13.52 725.798 23,573.16 11,415.97 936.39 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 25.70 26.96 0.95 1.50 17.15 120.000 3,084.00 3,234.87 179.84 العقارية

Taiba 16.55 19.53 0.85 0.77 21.47 150.000 2,482.50 2,928.97 115.62 طيبة لال�صتثمار

Makkah 32.00 22.40 1.43 1.72 18.56 164.816 5,274.12 3,691.63 284.23  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 15.30 14.97 1.02 1.02 15.00 100.000 1,530.00 1,496.91 101.93 التعمري

Emaar E .C 7.70 8.57 0.90 -0.64 (M)  (س) 850.000 6,545.00 7,284.28 -543.93 اإعمار

Jabal Omar 15.10 7.09 2.13 -0.04 (M)  (س) 929.400 14,033.94 6,594.08 -35.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.90 13.43 0.66 1.23 7.23 1,080.000 9,612.00 14,507.98 1,330.15 ركان دار الأ

KEC 8.85 9.54 0.93 - - 339.300 3,002.80 3,238.45 - مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 11.51 1.06 0.38 10.93 3,733.516 45,564.36 42,977.17 1,432.37 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 14.85 15.35 0.97 1.08 13.74 315.000 4,677.75 4,833.93 340.37 النقل البحري

SAPTCO 8.50 11.32 0.75 0.22 38.62 125.000 1,062.50 1,415.37 27.51 النقل اجلماعي

Mubarrad 16.20 8.20 1.98 -6.48 (M)  (س) 18.000 291.60 147.56 -116.58 مربد

Budget Saudi 50.25 26.43 1.90 5.20 9.66 18.300 919.58 483.62 95.22 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 14.45 1.01 0.73 14.38 476.300 6,951.43 6,880.48 346.52 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 38.10 16.68 2.28 1.58 24.14 15.000 571.50 250.21 23.67 عالن تهامة لالإ

SRMG 18.60 16.51 1.13 1.09 17.02 80.000 1,488.00 1,320.98 87.41 بحاث و الت�صويق الأ

SPPC 13.60 13.53 1.01 0.66 20.63 60.000 816.00 811.84 39.55 طباعة وتغليف

Total Media & 
Publishing Sector

- 15.37 1.21 0.97 19.09 155.000 2,875.50 2,383.03 150.64 اإجمايل قطاع العالم والن�صر

Hotels 29.20 23.62 1.24 1.86 15.69 69.006 2,014.98 1,629.73 128.43 الفنادق

Shams 25.50 6.99 3.65 0.19 134.11 10.150 258.82 70.92 1.93 �صم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 21.48 1.34 1.65 17.44 79.156 2,273.80 1,700.64 130.36
اإجمايل قطاع الفنادق 

وال�صياحة

Market - 16.54 2.02 2.05 14.39 40,284.491 1,343,655.99 666,310.63 82,426.17 اإجمايل ال�صوق
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Market Summary - Monthly

At the end of May 2011 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a 
level of 6,735.98 points, gained 25.42 
points (0.38%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI registered 
a positive return of 1.74% (115.23 
points). Highest close level for the 
index during the month was 6,754.82 
as on 29/05/2011.

Total equity market capitalization 
at the end of May 2011 reached SR 

1,343.66 billion (US$ 358.31 billion), 
decreased by 0.17% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of May 2011 reached 
SR 126.44 billion (US$ 33.72 billion), 
increased by 12.77% over the previoo
ous month.

The total number of shares tradoo
ed* reached 6.22 billion shares duroo
ing the month of May 2011 comoo
pared to 5.01 billion shares traded 

for the previous month, increasing 
by 24.13%.

The total number of transactions 
executed during May 2011 reached 
2.87 million compared to 2.45 million 
trades for the month of April 2011, 
increasing by 16.96%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
May 2011 were 23, against 21  tradoo
ing days during  April 2011.

Value of Shares Traded Reached SR 126.44 billion 

2.87 million Transactions Executed During May 2011

Initial Public Offerings (IPOs)
Saudi Integrated Telecom Co.
Share Capital: SR billion, divided into 100 million shares.
Offer Shares: 35 million shares (35% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 02/05/2011 to 08/05/2011.

Corporate Actions 
AloBabtain Power &Telecommunication Co. increases its paid up capital by issuing 

2,131,312 shares to HSBC Saudi Arabia Limited which will transfer all the economic 
benefits of these shares to LeBlanc International PTE Limited Company through 
SWAP agreement. AloBabtain Power & Telecommunication Co. acquired 49% of the 
share capital of LeBlanc, raising its share capital by 5% and its issued shares from 
40,500,000 shares to 42,631,312 shares. Effective 11/05/2011

Jabal Omar Development Company increased its paid up capital by offering 258 
million new shares “Rights Issue” at a price of SR 10 per share, raising its total number 
of issued shares to 929.4 million. Effective 28/05/2011.

Stocks Suspension
With reference to CMA resolution number (1o18o2011) dated 21/06/1432 H, 

Corresponding to 24/05/2011 the stocks of  Etihad Atheeb Telecommunication  
Company were suspended from trading in the Saudi Stock Exchange (Tadawul) startoo
ing from Wednesday 22/06/1432 H Corresponding to 25/05/2011.
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Maiman affirms that tourism in the 
Kingdom has become a strategic choice 
as a good working environment for the 
Saudi youth, and an oasis of space for 
the promotion of tourist attractions and 
archaeological sites in the Kingdom 
for all world domains. This underscores 
keenness of the country to promote 
the tourism sector and its growth and 
development, in line with the country’s 
standing, reputation, potential, and 
large components, and which is cono
sistent with the Saudi values, traditions 
and heritage.

Jazan .. Waterfalls 
and Natural Reserves

In Jazan there are many places for 
tourism, including “Valley of Lagab”, 
which features a beautiful rocky inclinao
tion, that is unique of its kind. It is one of 
the valleys that spread throughout this 
region, where there are many valleys 
covered by the floods throughout the 
year and there are waterfalls througho
out the year.

Fifa Mountains .. Magic of Terrain
Fifa Mountains is a mountainous 

distinct region in Jazan, that includes a 
lot of attractive and beautiful sites like 
the Valley of AloQaah. This valley is an 
area covered with evergreen because 
of the density and diversity of trees. 
It is characterized by the presence of 
rock formations, and water is flowing 
most of the year. Waterfalls are found 
at times of rain, and the area is located 
30 km away from the center of Fifa to 
the south.

Madain Saleh
Madain Saleh is located at a distance 

of 22 km northoeast of Ela in Madina 
Region. It is called AloHajar (the stone) 
since ancient times.

Rigal Almaa Village 
Rigal Almaa Village lies in the 

Tehami part of Asir region, west of 
the tourist city of Abha at a distance 
of approximately 45 km. It lies about 
500 m from the main road connecting 
the city of Mahayel Asir and Darb Beni 
Shiba. So, its location is close to the touro
ist places in Abha and the nearby areas.
It was the capital of Helly Emirate in 
the era of Abu Musa Kanani in the year 

732 H. This indicates 
that the presence of the 
village had also preceded 
that history.

Fursan Islands
Fursan Islands are located in the 

southeastern part of the Red Sea and 
lies about 42 kilometers off the coast of 
the city of Jazan. The group of Fursan 
Islands includes 84 islands, the largest 
among them are the Great Fursan 
island, Alsagid, and Kammah which 
are populated islands. Their residents 
work mostly in fishing and cultivation 
of tobacco and maize.

The area of    Fursan Islands is 
approximately 600 square kilometers. 
They are composed of flats of limestone 
reefs, the average height of which 
above sea level ranges between 10 and 
20 meters and may reach 40 meters. 
The maximum height is 75 meters 
where these highlands are locally called 
mountains.
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Where to go this summer?
A question we often face every year and, in practice, the answer is selecting a 
destination and travel to it in order to escape heat of Riyadh and her sisters. 
But this year, the situation is very different.
Most Arab countries are experiencing difficult fluctuations that make travel 
to them some sort of adventure. 
Under these conditions, cities of the Kingdom - except for Riyadh – stand 
out as the perfect place to spend this summer, with their advantages of the 
security and safety, and their content of tourist, archaeological, and aesthetic 
places. 
May be the opportunity has come so that Saudis discover their country from 
close, instead of reading about it in books and magazines.
Researcher Mohammed Al-Salman believes that this is an opportunity also to 
take advantage of what’s happening in the world to develop and improve 
tourist facilities in the Kingdom. 

Summer Vacation

Escape to
the Inside

Cover Story

He pointed out that there are a numo
ber of encouraging factors for growth 
of tourism investments in the Kingdom 
represented in the extensive area, the 
diversity of geographical regions, the 
strength of Saudi economy, the holy 
sites (Makkah and Madina), the coastal 
areas, the purchasing power, and popuo
lation growth, as most residents of the 
Kingdom fall within youth category, in 

addition to security and stability, both 
politically and economically.

Strong Economic Sector 
In the opinion of economic writer Manal 
AloSakhian, the state, under the guido
ance of the Custodian of the Two Holy 
Mosques, HRH the Crown Prince, and 
the Second Deputy Premier, is eager to 
transform tourism in the Kingdom into 
economic producer sector and a real 

opportunity for growth and investment 
for the good of the homeland and the 
citizens. 

Therefore, the state has taken for this 
end so many important steps and decio
sions to create the appropriate environo
ment for localization of tourism, and 
increase jobs and investment resulting 
from it, at the service level that is befito
ting the citizens of this noble country as 
they are the most important target of 
all tourism activities in the Kingdom.

She noted that everyone began to 
grasp this vision very well, through 
the apparent economic effects on local 
development in areas that tended to 
activate tourism programs and herio
tage activities, and which were able to 
attract people to visit them. 

This is apparently confirmed by the 
increased demand from citizens towards 
provision of tourism services appropriate 
to spend holidays with their families 
within their own country, and their keeno
ness to develop heritage sites

Strategic Choice
For his part, economic writer Salem 
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Gulf Market

Gulf countries and .. Morocco

The Kingdom of Morocco`s strategic location and the diversity of its natural potential and human excellence and 
the development of legislation in recent years represent an attracting investment destination to Arab investors 
in general and to gulf investors in particular who have poured huge investments in real estate, tourism and stock 
markets into the kingdom over the past five years, while projections indicate that Gulf investments in Morocco will 
see diversified investment over the coming period to primarily target the industrial sector as a promising sector 
that brings benefits to investors and the Moroccan national economy, as Morocco is a gateway for the export of 
these products to European and African markets. 

Investment Diversification is a must

A study conducted recently by 
the Federation of GCC Chambers of 
Commerce, entitled Gulfo Moroccan 
Economic Relations o December 2010, 
said that the Gulf Moroccan politio
cal, economic and social ties are diso
tinguished, whose history go back to 
decades. The Gulf – Moroccan ecoo
nomic relations witnessed a quantum 
leap during the past ten years, espeo
cially after the flow of Gulf oil revenues 
and rise of oil prices.

The study indicated to a number 
of developments in Morocco on the 
Economic and Social levels which influo
enced its relations with the Gulf and 
Arab States :

In pursuance of the achievement 
of sustainable , mass social and ecoo
nomic development, the Moroccan 
government adopted a sound strategy 
in the economic field and made sevo
eral procedures such as: economic libo
eralization, external openness, and the 
diversification and expansion of ecoo
nomic relations extended to the  Arab 
world, Mediterranean , Africa and the 
Americas , as well as traditional parto
ners in Europe, provide the motivating 
and  encouraging conditions and ciro
cumstances to attract foreign investo
ment through:
•  Carrying out the necessary reforms on 

the legal and administrative levels.
•  Field achievements such as infrao

structure necessary for the of local 
and foreign investment,

•  Smooth administrative procedures.
•  Tax reduction and exemption in cero

tain sectors, such as real estate, mano
ufacturing, and tourism.

Facilitate obtaining the land 
required for setting up projects to cono
tribute to local development.
•  Establishment of a large number of 

industrial zones and economic horio
zons.

•  Ensure the right of foreigners to own 
real estate.

•  Ensure the right of foreigners to 
invest without a broker.

•  The establishment of many training 
centers for the rehabilitation of labor 
force, which responds to the needs 
and requirements of national and 
foreign investment in all sectors.

Attracting foreign investment 
On the level of field  achievements, 

morocco executed many mega projo
ects to attract the foreign investments 
which received response from the gulf 
investors, these projects are as follows;

Free Zones: Morocco has a numo
ber of free zones, especially the 
Casablanca International Airport Free 
Zone and new free zone at the «Tanja» 
Mediterranean new port, which is curo
rently being constructed in northern 
Morocco, to be one of the largest ports 
of the Mediterranean. The aim of free 
zones is to make Morocco an adequate 
place of  competition, attraction and 
international trade. These services are 
one of the program’s «Emergences», 
and the development strategy for the 
next ten years in Morocco.

New cities Program: Morocco has 
begun recently to implement mega 

development programs throughout 
the kingdom covering construction, 
tourism, industry, services and infrao
structure over the next 25 years. These 
programs are being executed in paralo
lel with the massive process of reform 
and rehabilitation the Kingdom wito
nesses in the field of legislation and 
administrative mechanisms to facilio
tate and encourage foreign and Arab 
investment under the slogan «lucrao
tive partnership for both parties». In 
this context, Morocco has started the 
implementation of a massive program 
to eliminate substandard housing with 
the establishment of new blocks in cito
ies, and construction of new cities. The 
estimated number of cities included in 
this program is 7 cities, where the work 
has already begun to complete two of 
them, «Tamesna» on the outskirts of 
the capital Rabat, and «Tamansourt» on 
the outskirts of Marrakech. 

Infrastructures: Mega infrastructure 
projects have been launched such as 
local and external transport, specially 
railways, airports and ports. Morocco 
has high investment qualifications 
which include: tourism. Industry, farmo
ing, real estate, fishing, internal and 
external trade ( Import and export ), 
services ( studies …) private education. 
As for the areas qualified to receive 
investments, they are distributed across 
the kingdom which are characterized 
by the diversity of their natural and clio
matic environment which means that 
investors will have more investment 
opportunities.       
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News

Capital Advisory Group, had 
requested Capital Market Authority 
to cancel the authorization which 
was issued by the CMA Board of 
Commissioners under Resolution no. 
(1–188o2006) dated on 05/06/1427H, 
corresponding 01/07/2006, to conoo
duct the securities business of 
Arranging and Advising. 

The CMA Board of Commissioners 
issued today, Sunday 19/06/1432H, 
corresponding to 22/05/2011, the 
approval for cancellation of the authooo
rization Capital Advisory Group based 
on its request. 

Cancellation of 
authorization to 

capital advisory group

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA Board 

resolution numbered (5o16o2011) and dated 12/06/1432H corresponding to 
15/05/2011 to impose a penalty of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) 
on Bupa Arabia for Cooperative Insurance due to its violation of clause (A) of 
Article (46) of the Capital Market Law and Article (25) of the Listing Rules. 

The company failed to report the change in the formation of its senior 
management as soon as it occurred. It was later announced on 12/04/2011. 

CMA announces the approval
of offering of investment funds

The CMA Board of Commissioners issued its resolution No. (7o17o2011) 
dated on 19/6/1432H, corresponding to 22/5/2011G involving its approval for 
Derayah Financial Corporation Company to offer « Derayah Growth Fund». 

JP Morgan Saudi Arabia Limited Company requested the approval of Capital 
Market Authority to increase its capital from SAR 60,000,000 to SAR 78,750,000. 

The CMA Board of Commissioners issued today, Sunday 12/6/1432H, coroo
responding to 15/5/2011, its resolution to approve the Company’s request to 
increase its capital from SAR 60,000,000 to SAR 78,750,000.

The capital market authority approves the capital 
increase request for JP Morgan Saudi Arabia

SABB Securities Ltd. requested 
the approval of Capital Market 
Authority to increase its capital from 
SAR 52,400,000 to SAR 250,000,000. 

The CMA Board of Commissioners 
issued today, Sunday 12/6/1432H, 
corresponding to 15/5/2011, 
its resolution to approve the 
Company’s request to increase its 
capital from SAR 52,400,000 to SAR 
250,000,000.

The capital market 
authority approves 
the capital increase 

request for SABB 
Securities Ltd.

The Capital Market Authority announces the Board of Directors and Senior 
Executives Trading Restriction Periods according to Article (33) of the Listing Rules 
as the following: 
1o For companies which fiscal interim periods end on 30/06/2011, the restriction 

period starts on 18/06/2011 and ends on the date of publishing the announceoo
ment of the company’s interim results. 

2o For companies that follow the Hijri Calendar and which fiscal interim perioo
ods end on 30/06/1432 H corresponding 02/06/2011 (according to Umm Alo
Qura Calendar), the restriction period starts on 18/06/1432 H corresponding 
21/05/2011 and ends on the date of publishing the announcement of the comoo
pany’s interim results. 

3o For companies that follow the Hijri Calendar and which fiscal year period 
end on 29/07/1432 H corresponding 01/07/2011 (according to Umm Alo
Qura Calendar), the restriction period starts on 16/07/1432 H corresponding 
18/06/2011 and ends on the date of publishing the announcement of the comoo
pany’s interim results. 

Announcement of the board of directors and 
senior executives trading risteriction period
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

The Kingdom of Saudi Arabia, under leadership of the 
Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul 
Aziz, has achieved several development goals. It is also on the road 
to achieving a number of goals in this outstanding era which is 
marked by care of the leadership and people’s interaction.

What distinguishes the Saudi experience in the pursuit of 
development goals is making the achievement as a part of 
the development discourse and the interim and longoterm 
policies. Hence, talking about education is accompanied by 
new universities, talking about the investment comes with new 
projects, and discussion of the intellectual development coincides 
with the national dialogue, and so forth.

On the anniversary of allegiance, we are not just talking about 
the interior achievements. King Abdullah has been able to employ 
his expertise and leadership skills to strengthen the role of the 
Kingdom in respect of regional and global political, economic, 
and commercial issues. Furthermore,  the Kingdom could achieve 
a deeper existence in international forums and in world decisiono
making. It has also formed a strong momentum to the Arab and 
Islamic voice in circles of the global dialogue on its different 
organizations, bodies, and institutions.

The economy and the rest of the fields of development in 6oyear 
of the era of King Abdullah has achieved many of the important 
achievements, including doubling the number of Kingdom’s 
universities, the opening of colleges and technical institutes and 
health colleges, the education of girls, the establishment of King 
Abdullah University of Science and Technology, and many of the 
economic cities, including King Abdullah Economic City in Rabigh, 
the Economic City of Prince Abdul Aziz bin Musaed in Hail, Jazan 
Economic City, Economic Knowledge City of Madinah, as well as 
King Abdullah Financial District in Riyadh.

The reign of King Abdullah was characterized by cultural traits. 
It seemed clear the increase in legislation of many laws, institutiono
building and information technology in various fields with the 
expansion in applications. Moreover, many new ideas at different 
levels were put on the table of discussion and went on to the 
course of implementation.

Our country has joined the group of twenty, not because it is 
a rich country, but because the world saw in the strength of its 
economy and the strength of its position, what is making it eligible 
to take its place within the constellation of economies which lead 
the world.

The economic accomplishment is important feature as it draws 
with the rest of the achievements features of the homeland in the 
eyes of its leaders and hearts of its citizens.

Heart of the Homeland 

Editorial
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