
العدد  ) 51 (  يناير  2011م مجلة السوق المالية السعودية

حصاد 2010م:

ركود.. وتعاٍف



Banque Saudi Fransi.indd   1 1/10/11   12:39:27 PM



HITACHI.indd   1 12/8/10   1:38:10 PM



51
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مدير التحرير

أحمد السيد علي
ahmedaly@rawnaa.com

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�ص.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

تاأ�س�ست �سركة الراجحي املالية 

يف 18 مار�س 2008 متا�سًيا مع 

قرار هيئة ال�سوق املالية بف�سل 

وراق املالية عن اأن�سطة  اأن�سطة الأ

البنوك، براأ�سمال مدفوع 500 

مليون ريال �سعودي ومبوجب 

ترخي�س رقم 37/7068، لتكون 

الذراع ال�ستثمارية مل�سرف 

الراجحي.
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العطاء  ميزانية  هي   2011 ميزانية  اأن  على  اأجمعوا  املاليني  اخلرباء  كل  يكن  مل  اإن  معظم 

واخلري، واأن باإمكانها اأن تن�سئ فر�س عمل كثرية لل�سعوديني نظرًا للنفقات التو�سعية ال�سخمة 

التي ر�سدتها احلكومة.

نفاق احلكومي يف القت�ساد خالل  كما اأن امليزانية اجلديدة توؤكد ا�ستمرار الدور احليوي لالإ

نفاق ال�ستهالكي  عام 2011. ويتوقع يف ظل بدء النتعا�س يف القرو�س امل�سرفية، وارتفاع الإ

و�ساع القت�سادية عام 2011. واإنفاق ال�سركات، وحت�سن القت�ساد العاملي، اأن تتح�سن الأ

ا يالحظ اأن اأرقام امليزانية ال�سعودية يف 2010 و2011 حققت املعادلة ال�سعبة، فرغم وجود  اأي�سً

ب�سداد  اللتزام  اإىل جانب  اإ�سايف،  اإنفاق  تخ�سي�س  بع�سه  تطلب يف  امل�ساريع،  على  قوي  اإنفاق 

العام املا�سي من حتويل العجز الذي قدر  اأن ذلك مل مينع ميزانية اململكة يف  اإل  العام،  الدين 

من  كثري  جلوء  رغم  اأنه  كما  ريال،  مليارات   108 اإىل  و�سل  فائ�س  اإىل  ريال  مليار  بـ70  �سابًقا 

نفاق بدرجة كبرية لحتواء العجز يف ميزانياتها ب�سبب املخاوف من م�سكالت  الدول اإىل خف�س الإ

�سباب يف ذلك يطول �سرحها. الديون، ل تواجه اململكة اأي م�سكالت يف هذا ال�سدد.. والأ

كلمة التحرير
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اأظهر القت�ساد ال�سعودي خالل 

عام 2010م اأداًء اأف�سل مما حتقق 

له خالل  عام 2009م، حيث �سّجل 

الناجت املحلي الإجمايل )باإ�سافة 

�سعار اجلارية  ر�سوم ال�سترياد( بالأ

ارتفاًعا بلغت ن�سبته 16.64 يف 

املئة لي�ستقر عند 1630 مليار ريال، 

مقارنًة بانخفا�سه خالل 2009م 

بنحو -21.76 يف املئة.

كثريون يعتقدون اأن  »الذهب« املعدن 

ر�س، اإل اإنهم يجهلون  غلى على وجه الأ الأ

بي�س«  اأن البالتني اأو ما ي�سمى بـ»الذهب الأ

ثمن على الإطالق. والبالتني  يعد هو الأ

معدن ثمني لونه رمادي - اأبي�س، وي�سميه 

بي�س، ويعود  بع�س النا�س الذهب الأ

اأ�سل كلمة بالتني اإىل كلمة اإ�سبانية وهي 

)بالتا( وتعني )الف�سة ال�سغرية(،   

والبالتني اأقوى من معدن احلديد 

وله مرونة الذهب.

آخبار
»تداول« و»رسل لالستثمار« توقعان 

اتفاقية تطوير المؤشرات المالية

أسواق سعودية
ميزانية الدولة 2010

زيادة في اإلنفاق ألجل المواطن والتنمية

أسواق خليجية
منافع متبادلة بدون رؤية استراتيجية

أسواق عالمية
االقتصاد العالمي على وتر مشدود

المجهر
من ابن فرناس لمـليــارات 

الـدوالرات

بروفايل
مجموعة العيسى

الجودة.. طريق التمّيـز

ت�سهد العالقات القت�سادية التجارية 

اخلليجية الرو�سية يف الوقت الراهن 

تطوًرا وتقدمـًا ملمو�سـًا، اإل اأنها ل تزال 

تعترب �سئيلة من حيث ثقلها الن�سبي 

يف اإجمايل التجارة اخلارجية وحجم 

ال�ستثمارات لكل منهما مع العامل 

اخلارجي.



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

�

عامنا  مًعا  ون�ستهل  ميالدية،  واأخ��رى  هجرية  �سنة  انطوت  فقد  بخري،  واأنتم  عام  كل 

ا على ال�سعيد االقت�سادي الذي  اجلديد الذي ن�ساأل اهلل اأن يكون عاًما جديًدا �سعيًدا، خ�سو�سً

زمة املالية العاملية وتوقعات تاأثر  برزت فيه متانة اقت�ساد اململكة يف اأحلك الظروف، فرغم االأ

نفاق يف م�ساريع عمالقة يبلغ متويلها مليارات  اململكة وبع�ض قطاعاتها بها مبا�سرة، ورغم االإ

الرياالت، ورغم التباطوؤ الن�سبي يف كثري من القطاعات عاملًيا، رغم كل ذلك ومعه عوامل كثرية 

فقد اأثبت االقت�ساد ال�سعودي متانته و�سالبته وقدرته على مواجهة التحديات، كما اأثبت اأن 

 احلكومة تروم دوًما اإىل حتقيق املزيد من الرفاهية للمواطن واملزيد من التقدم والنمو للوطن.

�سهدنا اإعالن احلكومة موازنة عام 2011 باأرقام مبهجة وباأولويات تاأتي يف طليعتها البنى 

التحتية والتعليم.

التوقعات  �سهدنا  ومعهما   ،2010 عام  اأرق��ام  خالل  من  العام  الدين  انخفا�ض  و�سهدنا 

لالرتقاء  يحتاجه  ما  وبناء  ن�سان،  االإ بناء  على  ارتكاًزا  واالزده��ار  النمو  با�ستمرار  املتفائلة 

بوطنه، ومواكبة االقت�ساديات املتفوقة عاملًيا.

رقام على كافة امل�ستويات، بع�سها منا وتطور، وبع�سها  حداث واالأ عام م�سى مليء باالأ

تراجع قلياًل، والبع�ض الثالث تذبذب تاأثًرا باملتغريات العاملية ، لكن اقت�ساد بالدنا احلبيبة 

جمال من االقت�ساديات التي جتاوزت عقبات كثرية، وا�ستثمرت مواردها يف م�ساريع  كان يف االإ

تنموية عمالقة �ستوؤتي اأكلها و�ستكون من دعائم اقت�ساديات وموازنات �سنوات �ستلي نتمنى 

دوًما اأن تكون اأف�سل واأجمل.

بع�ض  على  ال�سوء  نلقي  ال��ع��دد،  ه��ذا  يف  ح����داث  واالأ ال��ت��ط��ورات  لبع�ض  معكم  نعر�ض 

ال��ع��ام املا�سي  اأب����رز م��الم��ح  جن������ازات، ون��راج��ع م��ع خ���راء ومتخ�س�سني  امل�����س��ت��ج��دات واالإ

وا�ست�سراف العام الذي حل للتو والذي اأكدت امليزانية ال�سعودية اأنه �سيكون عاًما اآخر من 

جناز واالحتفاء بال�سيا�سة االقت�سادية القوية. االإ

االتزان والرتوي �سمتان �سعوديتان عريقتان، واملواءمة بني الواقع ومعطياته، واملاأمول 

�سعدة ب�سكل عام  ومتطلباته هو حمور االرتكاز يف النجاح ال�سعودي املتوا�سل على كافة االأ

وال�سعيد االقت�سادي ب�سكل خا�ض.

عام جديد و�سعيد، واأرقام وموؤ�سرات مبهجة وثابتة، وا�ستثمارات مربحة للجميع، وكل 

عام واأنت يا وطننا اأغلى.

عام جديد سعيد
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)تداول( تكرم القحطاني والدامغ
�سركة  اأقامت  خدمتهما،  فرتة  انتهاء  مبنا�سبة 

»تــداول« حفاًل كرمت من خالله  املالية  ال�سوق 

عمليات  اإدارة  عــام  مدير  القحطاين  عو�س 

ال�سوق، و�سالح الدامغ م�ست�سار مدير عام اإدارة 

مليئة  عملية  حياة  بعد  وذلك  ال�سوق،  عمليات 

عاًما  الع�سرين  قرابة  ا�ستمرت  ــالإجنــازات  ب

وامل�ساهمات  الإجنــازات  العديد من  قدما فيها 

التي كانت حمل تقدير وثناء اجلميع.

التنفيذي  اأ�ساد املدير  اأثناء احلفل  ويف كلمته 

)تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  ل�سركة 

املكرمني  بــاإ�ــســهــامــات  ال�سويلمي  ــداهلل  عــب

وىل  الأ اللبنات  و�سع  يف  والدامغ  القحطاين 

لل�سوق املالية متمنًيا لهما التوفيق يف حياتهما 

اخلا�سة.

اإن  ــدامــغ  وال القحطاين  قــال  جانبهما  ومــن 

ـــادرة  تــكــرميــهــمــا مــن قــبــل )تــــــداول( يــعــد ب

)تـــداول(  بــني  العالقة  عمق  عــن  تنم  طيبة 

وموظفيها.

السويلمي مع المكرمين

ويكرم صالح الدامغالسويلمي يكرم عوض القحطاني
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إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ــة عـــن �ــســدور  ــي ــال ــوق امل ــس ــ� ــت هــيــئــة ال ــن اأعــل

منازعات  يف  ال�ستئناف  جلنة  مــن  نهائي  قــرار 

املوافق  1432/1/23هــــــ  بتاريخ  املالية  وراق  الأ

من  املقامة  الدعوى  يف  وذلــك  2010/12/29م، 

هيئة ال�سوق املالية على كل من جار اهلل بن حممد 

بن نا�سر اآل جار اهلل و�سعيد بن حممد بن نا�سر 

بن  اهلل  عبد  بــن  �سالح  بــن  وفــائــز  اهلل  جــار  اآل 

اهلل  جار  بن  نا�سر  بن  حممد  وامل�ستثمر  حمفـوظ 

اهلل  جــار  مــن  املرتكبة  للمخالفات  اهلل؛  جــار  اآل 

و�سعيد وفائز اأثناء تداولهم �سهم ال�سركة الوطنية 

الفرتة  خالل  )معدنية(  املعادن  و�سبك  للت�سنيع 

من 2006/6/17م اإىل 2006/7/15م، وقد انتهى 

منطوق القرار اإىل تاأييد القرار ال�سادر من جلنة 

وراق املالية باإدانة املتهمني  الف�سل يف منازعات الأ

مبا ُن�سب اإليهم من خمالفات وفر�س عقوبات وفق 

تي: التف�سيل الآ

اأوًل: ثبوت خمالفة جار اهلل بن حممد بن نا�سر 

نظام  من  ربــعــني  والأ التا�سعة  للمادة  اهلل  جــار  اآل 

لئحة  من  والثالثة  الثانية  واملادتني  املالية  ال�سوق 

تية به: �سلوكيات ال�سوق، واإيقاع العقوبات الآ

نتيجة  حققها  الــتــي  املــكــا�ــســب  دفـــع  ـــزامـــه  1-اإل

والبالغة  الهيئة  ح�ساب  اإىل  املخالفات  هــذه 

)56،633،207( �ستة وخم�سني مليوًنا و�ست مئة 

وثالثة وثالثني األًفا ومائتني و�سبعة ريالت.

قدرها )100،000(  عليه  مالية  غرامة  2-فر�س 

مئة األف ريال عما وقع منه من خمالفات.

اأ�سهم  يف  �سراًء  التداول  من  المتناع  3-اإلــزامــه 

املالية مدة خم�س  ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف 

�سنوات.

ُتــتــداول  التي  ال�سركات  يف  العمل  مــن  4-منعه 

اأ�سهمها يف ال�سوق املالية مدة خم�س �سنوات.

واإدارة  الو�ساطة  اأعــمــال  مــزاولــة  مــن  5-مــنــعــه 

خم�س  مدة  ا�ستثمار  م�ست�سار  والعمل  املحافظ 

�سنوات.

ثانًيا: ثبوت خمالفة �سعيد بن حممد بن نا�سر 

نظام  من  ربعني  والأ التا�سعة  للمادة  اهلل  جار  اآل 

والثالثة من لئحة  الثانية  واملادتني  املالية  ال�سوق 

تية به: �سلوكيات ال�سوق، واإيقاع العقوبات الآ

قدرها )100،000(  عليه  مالية  غرامة  1-فر�س 

مئة األف ريال عما وقع منه من خمالفات.

اأ�سهم  يف  �سراًء  التداول  من  المتناع  2-اإلــزامــه 

املالية مدة خم�س  ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف 

�سنوات.

ُتــتــداول  التي  ال�سركات  يف  العمل  مــن  3-منعه 

اأ�سهمها يف ال�سوق املالية مدة خم�س �سنوات.

واإدارة  الو�ساطة  اأعــمــال  مــزاولــة  مــن  4-مــنــعــه 

خم�س  مدة  ا�ستثمار  م�ست�سار  والعمل  املحافظ 

�سنوات.

ثــبــوت ا�ــســرتاك فــائــز بــن �سالح بن  ثــالــًثــا: 

التا�سعة  املــادة  خمالفة  يف  حمفوظ  بن  اهلل  عبد 

ربعني من نظام ال�سوق املالية والفقرة )اأ( من  والأ

واإيقاع  ال�سوق،  �سلوكيات  لئحة  من   )11( املادة 

تية به: العقوبات الآ

قدرها )200،000(  عليه  مالية  غرامة  1-فر�س 

مئتا األف ريال عن املخالفتني اللتني ارتكبهما.

اأ�سهم  يف  �سراًء  التداول  من  المتناع  2-اإلــزامــه 

املالية مدة خم�س  ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف 

�سنوات.

ُتــتــداول  التي  ال�سركات  يف  العمل  مــن  3-منعه 

اأ�سهمها يف ال�سوق مدة خم�س  �سنوات.

واإدارة  الو�ساطة  اأعــمــال  مــزاولــة  مــن  4-مــنــعــه 

�سبع  مــدة  ا�ستثمار  م�ست�سار  والعمل  املحافظ 

�سنوات.

رابًعا: ثبوت قيام كل من جار اهلل بن حممد 

اآل جار اهلل و�سعيد بن حممد اآل جار اهلل مبمار�سة 

الدعوى على  عمال املخالفة حمل  الت�سرفات والأ

بن  نا�سر  بن  حممد  امل�ستثمر  موكلهما  حمافظ 

يدفع  اأن  امل�ستثمر  واإلــزام  اهلل  جار  اآل  اهلل  جار 

نتيجة  حتققت  التي  املكا�سب  الهيئة  ح�ساب  اإىل 

فعال والت�سرفات املخالفة التي قام بها وكياله  الأ

والبالغة)103،889،681.26( مئة وثالثة ماليني 

األًفا و�ست مئة وواحد  وثماين مئة وت�سعة وثمانني 

وثمانني رياًل و�ست وع�سرين هللة.

تعديل قائمة أعمال 
شركة الوساطة المالية

بطلب  الهيئة  اإىل  املالية  الو�ساطة  �سركة  تقدمت 

عمال املرخ�س لها ممار�ستها  املوافقة على تعديل قائمة الأ

وتــاريــخ   )2006-201-1( رقــم  الهيئة  جمل�س  بــقــرار 

1427/7/27هـ املوافق 2006/8/21م وذلك باإلغاء ن�ساط 

التعامل ب�سفة وكيل.

حــد  الأ يــوم  الهيئة  اأ�ــســدر جمل�س  ــك،  ذل على  وبــنــاًء 

باملوافقة  قــراره  2010/12/12م  املوافق  1432/1/6هــــ 

عمال املرخ�س ل�سركة الو�ساطة املالية  على تعديل قائمة الأ

لت�سبح  وكيل،  ب�سفة  التعامل  ن�ساط  باإلغاء  ممار�ستها 

بالتغطية،  والتعهد  اأ�سيل،  ب�سفة  التعامل  التعديل:  بعد 

دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ. والإ

تعديل قائمة أعمال شركة 
المستثمر لألوراق المالية

وراق املالية اإىل الهيئة بطلب املوافقة على  تقدمت �سركة امل�ستثمر لالأ

الهيئة رقم  بقرار جمل�س  لها ممار�ستها  املرخ�س  عمال  الأ قائمة  تعديل 

)8-219-2006( وتاريخ 1427/12/3هـ املوافق 2006/12/24م وذلك 

باإ�سافة ن�ساط التعامل بالتعهد بالتغطية.

1432هـــ   /1/6 حــد  الأ يوم  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  ذلــك،  على  وبناًء 

عمال املرخ�س  املوافق 12/12/ 2010م قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأ

وراق املالية ممار�ستها باإ�سافة ن�ساط التعامل بالتعهد  ل�سركة امل�ستثمر لالأ

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

دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ. بالتغطية، والإ

إلغاء الترخيص الممنوح لشركة 
الخبراء العرب المالية

الرتخي�س  اإلغاء  بطلب  الهيئة  اإىل  املالية  العرب  اخلرباء  �سركة  تقدمت 

املمنوح لها من جمل�س الهيئة بالقرار رقم )3-41-2008( وتاريخ 1430/1/1هـ 

املوافق 2008/12/29م ملمار�سة اأن�سطة الرتتيب، وتقدمي امل�سورة، وبناء على 

2011/1/2م  املوافق  1432/1/27هـــ  حد  الأ يوم  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  ذلك، 

قراره باملوافقة على اإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة اخلرباء العرب املالية بناء 

على طلبها.

انضمام يونيكورنكابيتال 
السعودية لمؤسسات 

الوساطة
�سركة  اأن  تــداول(   ( ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

جـــراءات  الإ كافة  اأنهت  قد  ال�سعودية  يونيكورنكابيتال 

ال�سوق  بع�سوية  املتعلقة  والنظامية  الفنية  واملتطلبات 

الو�ساطة  موؤ�س�سات  اإحــدى  لت�سبح  تخولها  والتي  املالية 

والتعامل  املالية  الو�ساطة  خدمات  تقدم  التي  العاملة 

وال�سراء  )البيع  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  وكيــل يف  ب�سفة 

�سهم املحلية( اعتباًرا من تاريخ 7 حمرم 1432هـ. لالأ

تحديث األسهم الحرة )المتاحة 
للتداول( لجميع الشركات بنهاية 

الربع الرابع 2010 م

�سهم احلرة  اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن حتديث الأ

م،   2010 الــرابــع  الربع  بنهاية  ال�سركات  جلميع  للتداول(  )املتاحة 

واعتمادها يف ح�ساب املوؤ�سر العام وموؤ�سرات القطاعات ابتداء من يوم 

ال�سبت 1432/01/26هـ، املوافق 2011/01/01م.

إضافة سهم شركة أبناء الخضري 
إلى مؤشرات السوق

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تـداول( عن اإ�سافة �سهم �سركة اأبناء عبداهلل 

ليوم  ال�سهم  اإقفال  �سعر  ح�سب  وذلك  ال�سوق  موؤ�سرات  اإىل  اخل�سري  عبداملح�سن 

ربعاء 1432/01/23هـ املوافق 2010/12/29م. الأ

100 ألف ريال غـرامـة 
مالية على الشركة 
العقارية السعودية

مقدارها  مالية  غرامة  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 

العقارية  ال�سركة  على  ريـــال  األـــف  مئة   )100،000(

من   )46( املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  ال�سعودية 

الت�سجيل  قواعد  من   )25( واملــادة  املالية  ال�سوق  نظام 

عن  وال�سوق  الهيئة  باإبالغ  ال�سركة  تاأخرت  دراج،اإذ  والإ

العقارية  مببنى  اإداري  مقر  واإعــداد  تهيئة  عقد  اإبرامها 

بالزا ملدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة بقيمة 

49 مليون ريال �سنوًيا وملدة ثالث �سنوات والتي اأعلنت عنه 

لحًقا بتاريخ 2010/08/01م.
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إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ــة عـــن �ــســدور  ــي ــال ــوق امل ــس ــ� ــت هــيــئــة ال ــن اأعــل

منازعات  يف  ال�ستئناف  جلنة  مــن  نهائي  قــرار 

املوافق  1432/1/23هــــــ  بتاريخ  املالية  وراق  الأ

من  املقامة  الدعوى  يف  وذلــك  2010/12/29م، 

هيئة ال�سوق املالية على كل من جار اهلل بن حممد 

بن نا�سر اآل جار اهلل و�سعيد بن حممد بن نا�سر 

بن  اهلل  عبد  بــن  �سالح  بــن  وفــائــز  اهلل  جــار  اآل 

اهلل  جار  بن  نا�سر  بن  حممد  وامل�ستثمر  حمفـوظ 

اهلل  جــار  مــن  املرتكبة  للمخالفات  اهلل؛  جــار  اآل 

و�سعيد وفائز اأثناء تداولهم �سهم ال�سركة الوطنية 

الفرتة  خالل  )معدنية(  املعادن  و�سبك  للت�سنيع 

من 2006/6/17م اإىل 2006/7/15م، وقد انتهى 

منطوق القرار اإىل تاأييد القرار ال�سادر من جلنة 

وراق املالية باإدانة املتهمني  الف�سل يف منازعات الأ

مبا ُن�سب اإليهم من خمالفات وفر�س عقوبات وفق 

تي: التف�سيل الآ

اأوًل: ثبوت خمالفة جار اهلل بن حممد بن نا�سر 

نظام  من  ربــعــني  والأ التا�سعة  للمادة  اهلل  جــار  اآل 

لئحة  من  والثالثة  الثانية  واملادتني  املالية  ال�سوق 

تية به: �سلوكيات ال�سوق، واإيقاع العقوبات الآ

نتيجة  حققها  الــتــي  املــكــا�ــســب  دفـــع  ـــزامـــه  1-اإل

والبالغة  الهيئة  ح�ساب  اإىل  املخالفات  هــذه 

)56،633،207( �ستة وخم�سني مليوًنا و�ست مئة 

وثالثة وثالثني األًفا ومائتني و�سبعة ريالت.

قدرها )100،000(  عليه  مالية  غرامة  2-فر�س 

مئة األف ريال عما وقع منه من خمالفات.

اأ�سهم  يف  �سراًء  التداول  من  المتناع  3-اإلــزامــه 

املالية مدة خم�س  ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف 

�سنوات.

ُتــتــداول  التي  ال�سركات  يف  العمل  مــن  4-منعه 

اأ�سهمها يف ال�سوق املالية مدة خم�س �سنوات.

واإدارة  الو�ساطة  اأعــمــال  مــزاولــة  مــن  5-مــنــعــه 

خم�س  مدة  ا�ستثمار  م�ست�سار  والعمل  املحافظ 

�سنوات.

ثانًيا: ثبوت خمالفة �سعيد بن حممد بن نا�سر 

نظام  من  ربعني  والأ التا�سعة  للمادة  اهلل  جار  اآل 

والثالثة من لئحة  الثانية  واملادتني  املالية  ال�سوق 

تية به: �سلوكيات ال�سوق، واإيقاع العقوبات الآ

قدرها )100،000(  عليه  مالية  غرامة  1-فر�س 

مئة األف ريال عما وقع منه من خمالفات.

اأ�سهم  يف  �سراًء  التداول  من  المتناع  2-اإلــزامــه 

املالية مدة خم�س  ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف 

�سنوات.

ُتــتــداول  التي  ال�سركات  يف  العمل  مــن  3-منعه 

اأ�سهمها يف ال�سوق املالية مدة خم�س �سنوات.

واإدارة  الو�ساطة  اأعــمــال  مــزاولــة  مــن  4-مــنــعــه 

خم�س  مدة  ا�ستثمار  م�ست�سار  والعمل  املحافظ 

�سنوات.

ثــبــوت ا�ــســرتاك فــائــز بــن �سالح بن  ثــالــًثــا: 

التا�سعة  املــادة  خمالفة  يف  حمفوظ  بن  اهلل  عبد 

ربعني من نظام ال�سوق املالية والفقرة )اأ( من  والأ

واإيقاع  ال�سوق،  �سلوكيات  لئحة  من   )11( املادة 

تية به: العقوبات الآ

قدرها )200،000(  عليه  مالية  غرامة  1-فر�س 

مئتا األف ريال عن املخالفتني اللتني ارتكبهما.

اأ�سهم  يف  �سراًء  التداول  من  المتناع  2-اإلــزامــه 

املالية مدة خم�س  ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف 

�سنوات.

ُتــتــداول  التي  ال�سركات  يف  العمل  مــن  3-منعه 

اأ�سهمها يف ال�سوق مدة خم�س  �سنوات.

واإدارة  الو�ساطة  اأعــمــال  مــزاولــة  مــن  4-مــنــعــه 

�سبع  مــدة  ا�ستثمار  م�ست�سار  والعمل  املحافظ 

�سنوات.

رابًعا: ثبوت قيام كل من جار اهلل بن حممد 

اآل جار اهلل و�سعيد بن حممد اآل جار اهلل مبمار�سة 

الدعوى على  عمال املخالفة حمل  الت�سرفات والأ

بن  نا�سر  بن  حممد  امل�ستثمر  موكلهما  حمافظ 

يدفع  اأن  امل�ستثمر  واإلــزام  اهلل  جار  اآل  اهلل  جار 

نتيجة  حتققت  التي  املكا�سب  الهيئة  ح�ساب  اإىل 

فعال والت�سرفات املخالفة التي قام بها وكياله  الأ

والبالغة)103،889،681.26( مئة وثالثة ماليني 

األًفا و�ست مئة وواحد  وثماين مئة وت�سعة وثمانني 

وثمانني رياًل و�ست وع�سرين هللة.

تعديل قائمة أعمال 
شركة الوساطة المالية

بطلب  الهيئة  اإىل  املالية  الو�ساطة  �سركة  تقدمت 

عمال املرخ�س لها ممار�ستها  املوافقة على تعديل قائمة الأ

وتــاريــخ   )2006-201-1( رقــم  الهيئة  جمل�س  بــقــرار 

1427/7/27هـ املوافق 2006/8/21م وذلك باإلغاء ن�ساط 

التعامل ب�سفة وكيل.

حــد  الأ يــوم  الهيئة  اأ�ــســدر جمل�س  ــك،  ذل على  وبــنــاًء 

باملوافقة  قــراره  2010/12/12م  املوافق  1432/1/6هــــ 

عمال املرخ�س ل�سركة الو�ساطة املالية  على تعديل قائمة الأ

لت�سبح  وكيل،  ب�سفة  التعامل  ن�ساط  باإلغاء  ممار�ستها 

بالتغطية،  والتعهد  اأ�سيل،  ب�سفة  التعامل  التعديل:  بعد 

دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ. والإ

تعديل قائمة أعمال شركة 
المستثمر لألوراق المالية

وراق املالية اإىل الهيئة بطلب املوافقة على  تقدمت �سركة امل�ستثمر لالأ

الهيئة رقم  بقرار جمل�س  لها ممار�ستها  املرخ�س  عمال  الأ قائمة  تعديل 

)8-219-2006( وتاريخ 1427/12/3هـ املوافق 2006/12/24م وذلك 

باإ�سافة ن�ساط التعامل بالتعهد بالتغطية.

1432هـــ   /1/6 حــد  الأ يوم  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  ذلــك،  على  وبناًء 

عمال املرخ�س  املوافق 12/12/ 2010م قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأ

وراق املالية ممار�ستها باإ�سافة ن�ساط التعامل بالتعهد  ل�سركة امل�ستثمر لالأ

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

دارة، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ. بالتغطية، والإ

إلغاء الترخيص الممنوح لشركة 
الخبراء العرب المالية

الرتخي�س  اإلغاء  بطلب  الهيئة  اإىل  املالية  العرب  اخلرباء  �سركة  تقدمت 

املمنوح لها من جمل�س الهيئة بالقرار رقم )3-41-2008( وتاريخ 1430/1/1هـ 

املوافق 2008/12/29م ملمار�سة اأن�سطة الرتتيب، وتقدمي امل�سورة، وبناء على 

2011/1/2م  املوافق  1432/1/27هـــ  حد  الأ يوم  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  ذلك، 

قراره باملوافقة على اإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�سركة اخلرباء العرب املالية بناء 

على طلبها.

انضمام يونيكورنكابيتال 
السعودية لمؤسسات 

الوساطة
�سركة  اأن  تــداول(   ( ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

جـــراءات  الإ كافة  اأنهت  قد  ال�سعودية  يونيكورنكابيتال 

ال�سوق  بع�سوية  املتعلقة  والنظامية  الفنية  واملتطلبات 

الو�ساطة  موؤ�س�سات  اإحــدى  لت�سبح  تخولها  والتي  املالية 

والتعامل  املالية  الو�ساطة  خدمات  تقدم  التي  العاملة 

وال�سراء  )البيع  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  وكيــل يف  ب�سفة 

�سهم املحلية( اعتباًرا من تاريخ 7 حمرم 1432هـ. لالأ

تحديث األسهم الحرة )المتاحة 
للتداول( لجميع الشركات بنهاية 

الربع الرابع 2010 م

�سهم احلرة  اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن حتديث الأ

م،   2010 الــرابــع  الربع  بنهاية  ال�سركات  جلميع  للتداول(  )املتاحة 

واعتمادها يف ح�ساب املوؤ�سر العام وموؤ�سرات القطاعات ابتداء من يوم 

ال�سبت 1432/01/26هـ، املوافق 2011/01/01م.

إضافة سهم شركة أبناء الخضري 
إلى مؤشرات السوق

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تـداول( عن اإ�سافة �سهم �سركة اأبناء عبداهلل 

ليوم  ال�سهم  اإقفال  �سعر  ح�سب  وذلك  ال�سوق  موؤ�سرات  اإىل  اخل�سري  عبداملح�سن 

ربعاء 1432/01/23هـ املوافق 2010/12/29م. الأ

100 ألف ريال غـرامـة 
مالية على الشركة 
العقارية السعودية

مقدارها  مالية  غرامة  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 

العقارية  ال�سركة  على  ريـــال  األـــف  مئة   )100،000(

من   )46( املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  ال�سعودية 

الت�سجيل  قواعد  من   )25( واملــادة  املالية  ال�سوق  نظام 

عن  وال�سوق  الهيئة  باإبالغ  ال�سركة  تاأخرت  دراج،اإذ  والإ

العقارية  مببنى  اإداري  مقر  واإعــداد  تهيئة  عقد  اإبرامها 

بالزا ملدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة بقيمة 

49 مليون ريال �سنوًيا وملدة ثالث �سنوات والتي اأعلنت عنه 

لحًقا بتاريخ 2010/08/01م.
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أخبار - الشركات

»االتحاد التجاري« تحصل 
على موافقة »ساما« 
النهائية على منتجاتها

التعاوين  للتاأمني  الــتــجــاري  اأعلنت �سركة الحتاد 

الــعــربــي  الــنــقــد  مــوؤ�ــســ�ــســة  مــوافــقــة  عــلــى  ح�سولها  ــن  ع

بتاريخ   IS/131 رقم  كتابها  مبوجب  النهائية  ال�سعودي 

1432/01/19هـ وامل�ستلم بتاريخه على املنتجات التالية: 

وثيقة تاأمني نقل بري )رحلة واحدة(، وثيقة تاأمني بحري 

غري  )تغطية  ب�سائع  بحري  تاأمني  وثيقة  منقولة،  ب�سائع 

واحــدة(،  )رحلة  ب�سائع  بحري  تاأمني  وثيقة  حمــدودة(، 

الوحدات  تاأمني  ووثيقة  البحرية،  الوحدات  تاأمني  وثيقة 

البحرية الرتفيهية، وبذلك ي�سبح عدد املنتجات التي متت 

املوافقة النهائية واملوؤقتة عليها اأربعة وثالثني منتًجا.

»استرا الصناعية«: االنتهاء من إنشاء المصنع ومحطة 
الكهرباء بنهاية شهر يناير 2011

اأعلنت جمموعة ا�سرتا ال�سناعية عن تطورات اإن�ساء م�سنع 

اجتمع  حيث   ،%51 بن�سبة  واململوكة  لها  التابعة  التنمية  �سركة 

جمل�س اإدارة �سركة التنمية يوم اخلمي�س املوافق 2010/12/23 

ملتابعة تطورات امل�سروع، والتي اأظهرت اأنه من املتوقع النتهاء من 

اإن�ساء امل�سنع وحمطة الكهرباء بنهاية �سهر يناير 2011م، ولكن 

نتاج �سيتاأخر ب�سب تاأخر الربط مع �سبكة الكهرباء والذي يتوقع  الإ

النتهاء منه يف �سهر يونيو 2011م. ويتوقع بدء الت�سغيل التجريبي 

نتاج التجاري  خالل الربع الثالث من عام 2011م، ومن ثم بدء الإ

خري من العام نف�سه.  مب�سيئة اهلل خالل الربع الأ

حمطة  على  حتتوي  امل�سنع  من�ساآت  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر 

الربط  يلزم  �سباب فنية  لت�سغيل امل�سنع، ولكن لأ كهرباء كافية 

على  للح�سول  ال�سبكة  مع  الطاقة  وتبادل  الكهرباء  �سبكة  مع 

حمل م�ستقر للذبذبة والفولتية واجلهد، وقد مت اأخرًيا احل�سول 

الربط،  على  املخت�سة  ال�سلطات  مــن  الــالزمــة  املوافقة  على 

ويتوقع النتهاء من اإن�ساء وتركيب خط الربط بنهاية �سهر يونيو 

2011م.

»أسمنت العربية« تعلن عن 
التطورات في إنشاء مصنع 

أسمنت القطرانة باألردن
حد 2010/12/26م  اجتمع جمل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت العربية يوم الأ

ــهــا، والـــــذي يقع  ــابــع ل ــت ــاء مــ�ــســنــع الــقــطــرانــة ال ــس ــ� ملــتــابــعــة تـــطـــورات اإن

يف  تــاأخــرًيا  ذلــك  واأظــهــر   .%86.74 العربية  اأ�سمنت  بــه  ومتلك  ردن  ـــالأ ب

دولر  مليون   74 يــعــادل  مبــا  ن�سائية  الإ التكاليف  وزيـــادة  امل�سروع  اإكــمــال 

يف  ال�سوق  ــاع  اأو�ــس تغري  املجل�س  ناق�س  كما    .%18.6 وبن�سبة  اأمــريــكــي 

اإ�سافة  نتاجية،  الإ الطاقة  وزيـــادة  الطلب  يف  لالنخفا�س  نتيجة  ردن  الأ

م�ستقبلية.  مــالــيــة  �ــســعــوبــات  عليه  يــرتتــب  قــد  ممــا  الــ�ــســوق  اإغــــراق   اإىل 

التغري يف  املنا�سبة ملقابلة هذا  الو�سع واحللول  ال�سركة على درا�سة  وتعكف 

نتائج ال�ستثمار.

»اللجين« تسحب طلبها الخاص 
باالستحواذ على أسهم بقية 

المساهمين في »ناتبت«
اأ�سهم  على  ال�ستحواذ  اإجـراءات  اإىل  اإ�سارة  اإنه  »اللجني«  �سركة  قالت 

بقية امل�ســـاهمني يف �سركة ناتبت والتي مت الإعالن عنها يف 2010/3/21م، 

تعلن �سركة اللجني اأنها قد قررت - بالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية - �سحب 

طلب املوافقة املقدم اإىل هيئة ال�سوق املالية ب�ساأن تلك العملية. وتاأتي عملية 

مور واملالحظات الفنية التي اأبدتها الهيئة. ال�سحب هذه نتيجة لبع�س الأ
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»سبكيم« تحول أسهم البرنامج التحفيزي لموظفيها 
إلى محفظة البرنامج بشركة »البالد«

اأعلنت ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرت وكيماويات )�سبكيم( 

 1.536.697 2010م حتويل  20 دي�سمرب  اأنه قد مت يوم الثنني 

القاب�سة  الزامل  جمموعة  �سركة  ا�سم  حتت  حمفظة  من  �سهًما 

اإىل حمفظة با�سم الربنامج التحفيزي ملوظفي �سبكيم لدى �سركة 

�سهم اإىل الربنامج التحفيزي  البالد لال�ستثمار، وقد مت حتويل الأ

جراءات الالزمة على  ملوظفي �سبكيم بعد اأن مت ا�ستكمال كافة الإ

�سهم.   فتح حمفظة للربنامج وموافقة هيئة ال�سوق املالية على نقل الأ

�سدار لالكتتاب العام يف عام  وكانت �سبكيم قد اأعلنت يف ن�سرة الإ

2008م عن  عام  اأولوية يف  اأ�سهم حقوق  اإ�سدار  ون�سرة  2006م 

�سهم للربنامج التحفيزي ملوظفي �سبكيم، بحيث  تخ�سي�س هذه الأ

موؤ�س�سي  اأحد  القاب�سة وب�سفتها  الزامل  عملت �سركة جمموعة 

�سهم املخ�س�سة للربنامج مبوجب  ال�سركة م�سكورة كاأمني حفظ لالأ

ل�سبكيم  يت�سنى  حتى  الزامل،  وجمموعة  »�سبكيم«  بني  اتفاقية 

بالربنامج.  خا�سة  حمفظة  لفتح  الالزمة  جــراءات  بــالإ  القيام 

حافز  توفري  اإىل  �سبكيم  ملوظفي  التحفيزي  الربنامج  ويهدف 

اأدائهم  على  للمحافظة  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  يف  للعاملني 

خلدمة  جهودهم  اأق�سى  وبــذل  وتــعــزيــزه،  م�ستوياته  باأف�سل 

الربنامج  هذا  ي�ساهم  كما  املن�سودة،  اأهدافها  وحتقيق  ال�سركة 

البرت  جمــال  يف  العالية  الكفاءة  ذات  العنا�سر  ا�ستقطاب  يف 

وكيماويات.

»ثمار« تصدر بياًنا حول بعض 
المعالجات المحاسبية

اأعلن جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للت�سويق الزراعي - ثمار من خالل 

مراجعة البيانات املالية مايلي: 

1- �سيتم حتميل القوائم املالية مبلًغا يقارب 17.6 مليون ريال كخ�سائر، 

وهو عبارة عن انخفا�س يف قيمة املخزون يف القوائم املالية مقارنة باملخزون 

دارة ال�سابق اكتفى بو�سع خم�س�س لذلك بقيمة  الفعلي. علًما باأن جمل�س الإ

2.5 مليون ريال يف نتائج الربع ال�سابق. 

ال�سركة بخ�سو�س  1431/6/26هـــ على  بتاريخ  نهائي  2- �سدور حكم 

باأنه  علًما  ريال.  مليون   3.2 بقيمة  ال�سركة  �سد  الفي�سلية  جمموعة  ق�سية 

ل يرتتب على ذلك اأي اأثر مايل على النتائج املالية لل�سركة حيث مت تكوين 

خم�س�س لذلك م�سبًقا. 

3- يوجد ديون م�سكوك يف حت�سيلها تقدر مببلغ 2.7 مليون، علًما باأن 

اإدارة ال�سركة �ساعية بالطرق النظامية لتح�سيلها.

»العالمية للتأمين« تحصل 
على موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي 
على افتتاح 5 نقاط بيع

اأعلنت �سركة العاملية للتاأمني التعاوين عن ا�ستالمها خطاب 

املــوؤرخ يف  رقم )م ت /119(  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة 

املوافقة  واملت�سمن  2010/12/25م  املوافق  1432/01/19هـــ 

على افتتاح 5 نقاط بيع يف اململكة.
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تونس تتوقع انخفاًضا حاًدا في إنتاج زيت الزيتون هذا العام
اأن  يتوقع  اإنه  التون�سي  الزراعة  وزير  قال 

ت�سجل تون�س اأحد اأكرب م�سدري زيت الزيتون 

هذا  الزيتون  زيت  اإنتاج  تراجًعا يف  العامل  يف 

 160 بنحو  مقارنة  طن  اآلف   110 اإىل  العام 

األف طن يف العام املا�سي.

وقال الوزير عبد ال�سالم من�سور »ننتظر 

-2010 ملو�سم  الزيتون  زيت  اإنتاج  ي�سل  اأن 

2011 نحو 110 اآلف طن مقابل 160 األف طن 

خالل مو�سم العام املا�سي«.

زيت  ملح�سول  ال�سنوي  املتو�سط  وبــلــغ 

مدى  على  طــن  ــف  األ  145 التون�سي  الزيتون 

عام  من  تقلبه  مع  خــرية  الأ الع�سر  ال�سنوات 

خر تبًعا لدورات اجلفاف. لآ

وي�ساهم زيت الزيتون بن�سبة 50 باملئة من 

ال�سادرات الزراعية لتون�س التي ت�سكل بدورها 

نحو ع�سرة باملئة من اإجمايل �سادرات البالد 

التي تبلغ قيمتها حوايل 13 مليار دولر.

البلد  اأ�سرة يف  األف   500 اأكرث من  وتعمل 

�سناعة  يف  ن�سمة  ماليني  ع�سرة  يقطنه  الذي 

كثيفة  ال�سناعات  من  تعد  التي  الزيتون  زيت 

العمالة وهناك 60 مليون �سجرة زيتون تغطي 

م�ساحة 1.6 مليون هكتار.

لبناء  550 مليون دولر مل�سر  ا بقيمة  اإنه قدم قر�سً للتنمية  فريقي  البنك الإ قال 

حمطة كهرباء بقدرة 650 ميجاوات.

وقال البنك اإن املحطة �ست�ستخدم الغاز كوقود ت�سغيل، واأ�ساف يف بيان »القر�س 

همية التي  البالغ 550 مليون دولر هو اأكرب قر�س يقدم مل�سر يف عملية واحدة،يربز الأ

فريقي للتنمية لتوليد الكهرباء. يوليها البنك الإ

قال جتار اأوروبيون اإن ال�سركة العامة 

طرحت  العراقية  الغذائية  املــواد  لتجارة 

 30 عن  يقل  ل  ما  ل�سراء  دولية  مناق�سة 

األف طن من زيت دوار ال�سم�س.

دي�سمرب   27 يف  الــعــرو�ــس  وطــرحــت 

تظل  اأن  ال�سركة  وا�ــســرتطــت  2010م، 

موعد  بعد  اأ�سبوعني  ملدة  �سارية  �سعار  الأ

زيت  �سيقبل  اإنه  وقالت  املناق�سة،  انتهاء 

من اأي دولة من�ساأ ما عدا اأوكرانيا وال�سني 

ومل حتدد ال�سركة تاريخ ال�سحن.

العراق يطرح 
مناقصة لشراء 
30 ألف طن 
من زيت دوار 

الشمس

أخبار - عربية

البنك اإلفريقي للتنمية يقرض مصر 550 
مليون دوالر إلنشاء محطة كهرباء
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بورصة الكويت تعتزم إطالق
مؤشر جديد في 2011

اإطالق موؤ�سر  تعتزم بور�سة الكويت 

املوؤ�سرين  جــانــب  اإىل   2011 يف  جــديــد 

على  �سي�سم  والــوزين  ال�سعري  احلاليني 

غلب 15 �سهًما تتغري كل �ستة اأ�سهر. الأ

الكويت  بــور�ــســة  عـــام  مــديــر  ـــال  وق

حامد ال�سيف عقب اجتماع اللجنة الفنية 

اإطالقه  �سيتم  املوؤ�سر اجلديد  اإن  لل�سوق 

بالتعاون مع جمموعة نا�سداك، و�سيكون 

موؤ�سًرا متغرًيا وموازًيا للموؤ�سر الرئي�سي 

احلايل )املوؤ�سر ال�سعري(.

اأو�ساع هذه  �سهور ح�سب  �ستة  تتغري كل  �سركات حمددة  »�سي�سم  املوؤ�سر اجلديد  اأن  واأ�ساف 

ن الذين �سيتعاملون معه هم مديرو  ال�سركات وي�سم كل القطاعات املوجودة يف ال�سوق وهو مهم لأ

املحافظ«. واأكد اأن ال�سركات التي �سيتم �سمها للموؤ�سر اجلديد مل حتدد ب�سكل نهائي حيث �سيتم 

ول من 2011 ثم بعد ذلك يتم و�سعها ب�سكل نهائي يف يونيو حزيران  تقييم هذه ال�سركات يف الربع الأ

املقبل متهيًدا لبدء عمل املوؤ�سر يف نوفمرب 2011 م.

ول 2009 اتفاًقا مع جمموعة نا�سداك اأو.ام.اإك�س  ووقعت بور�سة الكويت يف اأكتوبر ت�سرين الأ

قيمته 18.3 مليون دينار )65 مليون دولر( لتطوير نظام التداول.

بنوك األردن تعلق آمالها على االنتعاش بالخليج
ردنية يف منو اقت�سادي قوي يف دول اخلليج العربية يف العام  تاأمل البنوك الأ

ردين الذي يواجه �سعوبات وكبح تعر�س البنوك  القادم من اأجل اإنعا�س القت�ساد الأ

ملخاطر القرو�س املتعرثة.

ردنية - ثالثة وع�سرين بنًكا - قبل خ�سم ال�سرائب  وانخف�ست اأرباح البنوك الأ

23 يف املئة يف العام املا�سي اإىل 695.5 مليون دينار. وحتوز هذه البنوك ودائع بقيمة 

وىل من العام احلايل مما ي�سري  31 مليار دولر، وتباينت نتائجها لل�سهور الت�سعة الأ

اإىل اأن من امل�ستبعد اأن تتعافى البنوك قريًبا.

انتعا�س  على  تتوقف   2011 عام  بخ�سو�س  الحتمالت  اإن  م�سرفيون  ويقول 

النمو القت�سادي يف دول اخلليج العربية وهي م�سدر رئي�سي لتحويالت املغرتبني 

جنبية املبا�سرة ل�سيما يف القطاع العقاري الذي ت�سرر  ردنيني وال�ستثمارات الأ الأ

ب�سدة جراء التباطوؤ.

ورئي�س  ردين  الأ هــلــي  الأ للبنك  التنفيذي  الرئي�س  عو�س  مـــروان  وقــال 

الكامل  التعايف  على  القطاع  تعايف  �سرعة  »�ستتوقف  ردنية  الأ البنوك  جمعية 

اإنعا�س التدفقات النقدية وحتويالت  لالقت�سادات اخلليجية وذلك من خالل 

عمال«. املغرتبني وحت�سني اأجواء الأ

وتتوقف احتمالت حت�سن اأرباح البنوك يف 2011 على ما اإذا كانت املرحلة 

مرت.  قد  املتعرثة  القرو�س  لتغطية  البنوك  مبخ�س�سات  يتعلق  فيما  �سواأ  الأ

جمالية البالغة  وزادت املخ�س�سات اإىل حوايل ثمانية يف املئة من القرو�س الإ

19.7 مليار دولر هذا العام من �ستة يف املئة يف العام املا�سي.

اليمن وافق على 
استثمار 150 مليون 

دوالر  في النصف 
األول من 2010

اأن  ال�سعودية  نــبــاء  الأ وكــالــة  ذكـــرت 

وافقت  اليمن  يف  لال�ستثمار  العامة  الهيئة 

على 113 م�سروًعا ا�ستثمارًيا بقيمة 31.9 

يف  دولر(  مليون   148.7( ريـــال  مليار 

وىل من 2010م. �سهر ال�ستة الأ الأ

للهيئة  تقرير  نقاًل عن  الوكالة  واأ�سافت 

قطاعات  يف  كانت  ال�ستثمارات  معظم  اأن 

وت�سدر  والــ�ــســنــاعــة،  والـــزراعـــة  ال�سياحة 

املرخ�سة  امل�سروعات  قائمة  ال�سناعة  قطاع 

ول من العام اجلاري مب�سروعات  للن�سف الأ

ال�سياحة  قطاع  تــاله  ريــال  مليار   14 بقيمة 

مب�سروعات قيمتها 9.4 مليار ريال.
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أخبار - عالمية

سنتدخل في سوق 
الصرف إذا دعت الضرورة

وزير مالية اليابان: 

تغيري يف  لي�س هناك  اإنه  نودا  يو�سيهيكو  الياباين  املالية  وزير  قال 

ال�سرف  �سوق  يف  حا�سم  اإجــراء  باتخاذ  اخلا�س  اليابان  موقف 

جنبي اإذا ما دعت احلاجة. الأ

املخ�س�س  للتمويل  القــرتا�ــس  حــد  زيـــادة  عــن  �ــســوؤال  على  ورًدا 

للتدخل يف اأ�سواق ال�سرف قال نودا يف موؤمتر �سحفي عقد موؤخًرا 

نحتاج  عندما  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  هذا  »يهدف  طوكيو  بالعا�سمة 

لتخاذ اإجراءات �سد حتركات اأ�سعار ال�سرف.

وكان نودا يتحدث بعد موافقة احلكومة على م�سودة اأكرب ميزانية 

ين  تريليونات  قدرها خم�سة  زيادة  تت�سمن  التي  اليابان  تاريخ  يف 

)60 مليار دولر( يف �سقف القرتا�س يف ح�ساب خا�س بال�سرف 

جنبي وهو التمويل املخ�س�س للتدخل يف اأ�سواق ال�سرف. الأ

و..تركيا تتطلع لصفقة 
مع اليابان إلقامة 

محطتها النووية الثانية
اتفقت تركيا واليابان على ال�سعي لالنتهاء من �سفقة ت�ساعد 

مبقت�ساها طوكيو يف بناء حمطة الطاقة النووية الرتكية الثانية.

وتهدف الدولتان اإىل اإبرام اتفاق يف غ�سون ثالثة �سهور لبناء 

�سود.  الأ البحر  بلدة �سينوب الرتكية املطلة على  نووية يف  حمطة 

وهو م�سروع يقدر حمللون اأن تبلغ تكلفته ع�سرة مليارات دولر.

وتريد تركيا بناء حمطتني للطاقة النووية خلف�س اعتمادها 

على واردات الطاقة و�سد نق�س يف اإمدادات الكهرباء وقامت 

كوريا  مع  حمادثاتها  ف�سل  بعد  دول  عدة  من  عرو�س  بتقييم 

اجلنوبية.

وكانت اأنقرة تو�سلت لتفاق مع رو�سيا لبناء حمطتها النووية 

وىل على �ساحلها اجلنوبي وبداأت بالفعل عملية الرتخي�س، وقال  الأ

م�سوؤولون اأتراك اإنه من املقرر اأن تبداأ حمطة �سينوب التي �ست�سم 

اأربعة مفاعالت بطاقة تبلغ 5600 ميجاوات العمل يف 2019.

جازبروم ستخفض أسعار الغاز 
لروسيا البيضاء في 2012

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  عن  نوفو�ستي  الرو�سية-  اأنباء  وكالة  نقلت 

جازبروم التي حتتكر �سادرات الغاز الرو�سية قوله اإن ال�سركة لن تخف�س اأ�سعار 

الغاز لرو�سيا البي�ساء يف 2011 ولكن �ستخف�سها 15 باملائة ابتداء من 2012م.

وليتوانيا  �سعار لالتفيا  الأ اأن جازبروم �ستخف�س  واأ�ساف فالريي جولوبيف 

ول من يناير 2011 مقابل زيادة يف اإحجام مبيعات  بن�سبة 15 يف املئة ابتداء من الأ

زمة. الغاز اإىل م�ستويات ما قبل الأ

فيتش تخفض التصنيف 
االئتماني للبرتغال

خف�ست وكالة فيت�س للت�سنيف الئتماين ت�سنيف 

و�سعوبة  الدين  م�ستويات  بارتفاع  متعللة  الربتغال 

و�ساع املالية يف خطوة و�سفها املحللون باأنها كانت  الأ

�سواق. متوقعة اإىل حد كبري يف الأ

واأ�سبحت الربتغال يف قلب عا�سفة اأزمة الديون 

العامة  ماليتها  اأو�ساع  من  املخاوف  ب�سبب  وروبية  الأ

اأنها �ستكون الدولة التالية  و�سط قلق امل�ستثمرين من 

التي �ستطلب خطة اإنقاذ بعد اإيرلندا واليونان.

وقالت فيت�س »الف�سل يف الوفاء باخلطوط الرئي�سية 

ملوازنة 2011 واأهداف العجز الهيكلية �ستقل�س الثقة 

والتي  املتو�سط  جــل  الأ يف  العامة  املالية  ا�ستدامة  يف 

تعزز ت�سنيفات الديون ال�سيادية للربتغال«.

بانكو  يف  القت�سادي  ليتي  بــرييــرا  ــواو  ج ــال  وق

بالرغم  مفاجاأة  لي�ست  »هــذه  ل�سبونة  يف  كاريجو�سا 

من اأنها ل تزال اأنباء �سيئة و�سيكون لها تبعات خا�سة 

على القطاع املايل للربتغال... ال�سوق كانت تتوقع هذا 

الفائدة  اأ�سعار  احل�سبان  يف  الت�سنيف  واأخذ  بالفعل 

احلالية«.
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»جنرال موتورز« تكمل إعادة شراء 
حصة الحكومة من  األسهم الممتازة

مريكية  الأ اخلــزانــة  وزارة  قالت 

ل�سناعة  ــورز  مــوت جـــرال  �سركة  اإن 

ح�سة  �سراء  اإعــادة  اأكملت  ال�سيارات 

ــازة يف  ــت ــم ــهــم امل ــس � احلــكــومــة مــن الأ

ال�سركة مقابل 2.1 مليار دولر.

واأ�سافت الوزارة اأنه باإعادة �سراء 

املدفوعات  اإجمايل  ي�سل  �سهم  الأ تلك 

دافعي  اإىل  موتورز  جرال  ردتها  التي 

مريكيني اإىل 23.1 مليار  ال�سرائب الأ

دولر مبا يف ذلك 13.5 مليار دولر مت 

ويل  احل�سول عليها من الطرح العام الأ

الذي اأ�سدرته ال�سركة ال�سهر املا�سي.

ما  مريكية  الأ احلكومة  وا�ستثمرت 

ي�سل اإىل 49.5 مليار دولر يف جرال 

موتورز �سمن خطة اإنقاذ عمالق �سناعة ال�سيارات يف 2009م. 

�سهم املمتازة يف جرال موتورز التي مت التفاق عليها  اإعادة �سراء الأ ومع اكتمال 

يف اأكتوبر على اأ�سا�س �سعر قدره 25.50 دولر لل�سهم تنخف�س حيازة وزارة اخلزانة يف 

�سهم العادية جلرال موتورز اأو ح�سة تبلغ  ال�سركة اإىل حوايل 500 مليون �سهم من الأ

حوايل 33 باملئة، وتبلغ قيمة تلك احل�سة حوايل 16.88 مليار دولر وفًقا ل�سعر �سهم 

جرال موتورز يف ال�سوق البالغ 33.75 دولر حينها.

زعماء قطاع األعمال سيزيدون 
اإلنفاق لدعم الوظائف

مـــريـــكـــي بــــاراك  قــــال الــرئــيــ�ــس الأ

اأبــدوا  عــمــال  الأ قطاع  زعماء  اإن  اأوبــامــا 

الوفرية  ال�سيولة  ل�ستخدام  ا�ستعداًدا 

لدى �سركاتهم من اأجل زيادة ال�ستثمار 

والوظائف.

لل�سحفيني  قائاًل  اأوبــامــا  واأ�ــســاف 

 20 اأكــــرب  بــعــد اأن اجــتــمــع مــع روؤ�ـــســـاء 

الوظائف  على  »ركــزنــا  اأمريكية  �سركة 

اأننا  بتفاوؤل  ي�سعرون  وهم  وال�ستثمار.. 

بالعمل مًعا ميكننا توظيف بع�س ال�سيولة 

النقدية املتوفرة«.

بيان  يف  اأوباما  قال  الجتماع  وقبل 

عمال  »اآمل ا�ستنباط اأفكار من زعماء الأ

من  اخلروج  على  فقط  لي�س  ت�ساعدنا.. 

ا اقتنا�س ب�سائر النجاح  الركود.. بل اأي�سً

التي تلوح حالًيا«.

ب�ساأن  اأفــكــاًرا  يريد  اإنــه  ا  اأي�سً وقــال 

�سالح ال�سريبي ونهًجا متوازًنا للقواعد  الإ

التنظيمية واأفكارا ت�ساعد ال�سركات على 

اأمريكية  ووظائف  اأمريكا  يف  ال�ستثمار 

بنحو  )ال�سركات(  فيه  حتتفظ  وقت  يف 

تريليوين دولر يف دفاترها«..

وتراوحت عالقة اأوباما مع ال�سركات 

ب�ساأن  ل�سيما  والــهــبــوط  ال�سعود  بــني 

اإ�سالحات الرعاية ال�سحية واإ�سالحات 

وول �سرتيت اإل اأنه اأر�سى ال�سركات بوجه 

بتخفي�سات  العمل  لتمديد  بخطة  عــام 

اجلمهوري  �سلفه  ا�ستحدثها  �سريبية 

جورج دبليو بو�س ومن املتوقع اأن حتظى 

مريكي. بدعم الكوجنر�س الأ

أوباما: 

رئيس األكوادور:

سعر 120 دوالًرا 
للنفط كاف

كوريا  رفائيل  كـــــوادوري  الإ الرئي�س  قــال 

اأثناء زيارة اإىل فنزويال زميلة بالده يف ع�سوية 

منظمة اأوبك اإن �سعر 120 دولًرا لربميل النفط 

�سيكون �سعًرا كافًيا.

وتتناق�س ت�سريحات كوريا مع ت�سريحات 

الذي  با�ستور  ويل�سون  كــوادوري  الإ النفط  وزير 

اأبلغ اجتماًعا ملنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول 

موؤخًرا  كيتو  كوادورية  الإ العا�سمة  يف  )اأوبك( 

للمنتجني  بالن�سبة  عــادلــة  النفط  اأ�سعار  اأن 

وامل�ستهلكني.

يف  منتج  اأكــرب  تعد  اململكة  اأن  اإىل  ي�سار 

اأن �سرحت  و�سبق  املنظمة  اجتماع  اأثناء  اأوبك 

 80-70 ال�سعري  النطاق  باأنها ما زالت تف�سل 

اأن  دولًرا لتهدئ خماوف الدول امل�ستهلكة من 

يوؤدي ارتفاع اأ�سعار النفط اإىل اإبطاء النتعا�س 

القت�سادي العاملي.



نمو يتسارع بخطى ثابتة
تطورات االقتصاد والسوق املالية 2010م:

الناجت املحلي  2009م، حيث �سّجل  اأف�سل مما حتقق له خالل  عام  اأداًء  2010م  ال�سعودي خالل عام  اأظهر االقت�ساد 

�سعار اجلارية ارتفاًعا بلغت ن�سبته 16.64 يف املئة لي�ستقر عند 1630 مليار ريال،  جمايل )باإ�سافة ر�سوم اال�سترياد( باالأ االإ

مقارنًة بانخفا�سه خالل 2009م بنحو -21.76 يف املئة، وذلك بف�سل االرتفاع الكبري الذي �سّجله الناجت املحلي للقطاع 

النفطي الذي قفز بن�سبة 24.97 يف املئة، م�ستقًرا عند نحو 827.56 مليار ريال، مقارنًة بن�سبة تراجعه للعام ال�سابق بنحو 

-38.75 يف املئة، كما منا الناجت املحلي للقطاع غري النفطي خالل عام 2010م بنحو 9.15 يف املئة، م�ستقًرا عند نحو 788.44 

�سعار اجلارية.  دنى عن العام ال�سابق بنحو 4.7 يف املئة باالأ مليار ريال، مقارنًة بنمّوه االأ

أسواق سعودية
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ومن �سمن الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ارتفع معدل منو 

 5.28 بن�سبة  اجلارية  �سعار  بالأ النفطي  غري  اخلا�س  القطاع  ناجت 

دنى  النمو الأ 477.81 مليار ريال، مقارنًة بن�سبة  ليبلغ نحو  يف املئة، 

�سّجل  املئة، يف حني  3.08 يف  بنحو  ال�سابق  العام  له خالل  املتحققة 

بلغت  2010م  خالل  منــوًا  اجلارية  �سعار  بالأ احلكومي  القطاع  ناجت 

ن�سبته 15.67 يف املئة، ليبلغ مع نهاية العام نحو 310.63 مليار ريال، 

مقارنًة بن�سبة منّوه عن العام ال�سابق البالغة 7.54 يف املئة.

الثابتة  �سعار  بالأ الإجمايل  املحلي  الناجت  بيانات  اأ�سارْت  كما 

)باإ�سافة ر�سوم ال�سترياد( اإىل منوه بن�سبة 3.76 يف املئة خالل عام 

2010م، ليبلغ بنهاية العام 868.96 مليار ريال، مقارنًة بنمّوه بنحو 

0.16 يف املئة خالل عام 2009م بلغت قيمته عندها نحو 837.46 

مليار ريال. وُيقّدر اأن يكون القطاع النفطي قد �سّجل منًوا خالل عام 

2010م بلغت ن�سبته 2.08 يف املئة ليبلغ نحو 236.05 مليار ريال، 

واأن يكون الناجت املحلي للقطاع غري البرتويل قد �سّجل منًوا حقيقًيا 

بلغت ن�سبته 4.43 يف املئة ليبلغ نحو 622.75 مليار ريال، تاأّتى من 

منو القطاع احلكومي بن�سبة 5.91 يف املئة ليبلغ نحو 207.4 مليار 

ريال، والقطاع اخلا�س بن�سبة 3.7 يف املئة ليبلغ نحو 415.35 مليار 

ريال، لت�سل م�ساهمته جمتمًعا يف الناجت املحلي الإجمايل اإىل نحو 

املكونة  القت�سادية  ن�سطة  الأ اأداء  م�ستوى  اأما على  املئة.  47.8 يف 

للناجت املحلي للقطاع غري البرتويل فقد حققْت جميعها منًوا اإيجابًيا 

يف اأدائها ال�سنوي لعام 2010م، حيث و�سل النمو احلقيقي املقّدر يف 

املئة مقارنًة  4.2 يف  نحو  اإىل  البرتولية  التحويلية غري  ال�سناعات 
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ارتفاع اإليرادات الفعلية 
بنسبة 44.2 في المئة 

لتبلغ نحو 735 مليار ريال 
في )2010م(

ن�ساط  ويف  ال�سابق،  للعام  املئة  يف   1.54 بنحو 

الت�سالت والنقل والتخزين نحو 5.57 يف املئة 

مقارنًة بنحو 6.91 يف املئة عن العام ال�سابق، ويف 

ن�ساط الكهرباء والغاز واملاء نحو 5.97 يف املئة 

ال�سابق،  العام  عن  املئة  يف   6.81 بنحو  مقارنًة 

املئة  يف   3.69 نحو  والبناء  الت�سييد  ن�ساط  ويف 

ال�سابق،  العام  عن  املئة  يف   0.61 بنحو  مقارنًة 

واملطاعم  والتجزئة  اجلملة  جتــارة  ن�ساط  ويف 

 2.5 4.44 يف املئة مقارنًة بنحو  والفنادق نحو 

خدمات  ن�ساط  ويف  ال�سابق،  العام  عن  املئة  يف 

عمال نحو  املال والتاأمني والعقارات وخدمات الأ

املئة عن  3.01 يف  بنحو  مقارنًة  املئة  1.36 يف 

العام ال�سابق.

�شعار وتكاليف املعي�شة الأ

�سجل الرقم القيا�سي العام لتكاليف املعي�سة 

ن�سبته  ارتفاًعا   )100=1999( املــدن  جلميع 

5.3 يف املئة بنهاية 2010م، مقارنًة مب�ستواها 

خالل العام ال�سابق البالغ 5.1 يف املئة. و�سجل 

معامل انكما�س الناجت املحلي الإجمايل للقطاع 

املوؤ�سرات  اأهــم  مــن  ُيعد  ــذي  ال النفطي،  غــري 

م�ستوى  على  الت�سخم  لقيا�س  القت�سادية 

القت�ساد ككل ارتفاًعا خالل عام 2010م بلغت 

للعام  بارتفاعه  مقارنة  املئة،  يف   4.5 ن�سبته 

ال�سابق بنحو 2.0 يف املئة. 

عر�ض النقود والن�شاط امل�شريف

�سجل عر�س النقود )ن3( ارتفاًعا خالل عام 

2010م )نوفمرب( ن�سبته 3.7 يف املئة ليبلغ 1.1 

ن�سبته  بلغت  اأعلى  ارتفاع  مقابل  ريــال،  تريليون 

10.7 يف املئة يف العام ال�سابق، حيث ارتفع النقد 

املئة،  يف   3.3 بن�سبة  امل�سارف  خــارج  املــتــداول 

العام  عن  املئة  يف   6.5 بن�سبة  بارتفاعه  مقارنًة 

بن�سبة  الطلب  حتت  الــودائــع  وارتفعت  ال�سابق. 

 26.5 بن�سبة  بارتفاعها  مقارنًة  املئة،  يف   24.2

كل  تراجعت  حني  يف  ال�سابق،  العام  عن  املئة  يف 

 15.1- بن�سبة  والدخــاريــة  الزمنية  الودائع  من 

يف املئة، مقارنًة برتاجعها بن�سبة -12.0 يف املئة 

خرى �سبه النقدية  عن العام ال�سابق، والودائع الأ

بن�سبة  بارتفاعها  مقارنًة  املئة،  يف   7.5- بن�سبة 

35.3 يف املئة عن العام ال�سابق. 

العديد من  القطاع امل�سريف  �سّجل  هذا وقد 

)نوفمرب(  2010م  عام  الهامة خالل  التطورات 

مــقــارنــًة بــتــطــوراتــه خــالل الــعــام الــ�ــســابــق، لعل 

)مطلوبات(  موجودات  اإجمايل  اأن  اأبرزها  من 

خالل  ارتــفــاًعــا  �سّجل  قــد  التجارية  املــ�ــســارف 
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يف   1.0 ن�سبته  بلغت  )نــوفــمــرب(  2010م  عــام 

مقارنة  ريــال،  مليار   1402.1 اإىل  املئة، لي�سل 

ال�سابق.  العام  يف  املئة  يف   5.2 ن�سبته  بارتفاع 

عام  امل�سرفية خالل  الودائع  اإجمايل  �سجل  كما 

يف   3.8 ن�سبته  بلغت  ارتفاًعا  )نوفمرب(  2010م 

مقابل  ــال،  ري مليار   964.9 حــوايل  ليبلغ  املئة، 

ال�سابق.  العام  يف  املئة  يف   11.2 ن�سبته  ارتفاع 

2010م  عام  نهاية  امل�سرفية يف  الودائع  و�سّكلت 

اإجــمــايل  مــن  املــئــة  يف   90.9 )نوفمرب( ن�سبة 

يف   91.4 بن�سبة  مقارنة  )ن3(،  النقود  عر�س 

مطلوبات  و�سّجلت  ال�سابق.  العام  نهاية  يف  املئة 

خالل  اخلا�س  القطاع  على  التجارية  امل�سارف 

عام 2010م )نوفمرب( ارتفاًعا بلغت ن�سبته 3.7 

يف املئة لت�سل اإىل نحو 776.3 مليار ريال، مقابل 

انخفا�سها بن�سبة 0.04 يف املئة يف العام ال�سابق، 

من  التجارية  امل�سارف  مطلوبات  ارتفعت  كما 

القطاع العام خالل عام 2010م )نوفمرب( بن�سبة 

ريال، مقارنة  مليار   201.2 لتبلغ  املئة  12.1 يف 

خالل  املــئــة  يف   26.5 ن�سبته  بلغت  بانخفا�ٍس 

املوجودات  اإجمايل  انخف�س  كما  ال�سابق.  العام 

جنبية للم�سارف التجارية خالل عام 2010م  الأ

 198 )نوفمرب( بن�سبة -2.8 يف املئة  لي�سل اإىل 

مليار ريال، مقارنة بارتفاع ن�سبته 37.0 يف املئة 

املطلوبات  انخف�ست  حني  يف  ال�سابق.  العام  عن 

عام  خــالل  التجارية  امل�سارف  على  جنبية  الأ

لتبلغ  املئة  يف   18.0- )نوفمرب( بن�سبة  2010م 

88.8 مليار ريال، مقارنة بانخفا�ٍس بلغْت ن�سبته 

-11.4 يف املئة عن العام ال�سابق، وبالتايل فقد 

جنبية للم�سارف التجارية  �سول الأ �سجل �سايف الأ

ن�سبته  ارتــفــاًعــا  )نوفمرب(  2010م  عــام  خــالل 

ريــال،  مليار   109.2 اإىل  لي�سل  املئة  يف   14.5

167.9 يف املئة عن العام  مقارنة بارتفاع ن�سبته 

التجارية  امل�سارف  اأرباح  تراجعت  كما  ال�سابق. 

2010م  وىل من عام  حد ع�سر �سهرًا الأ خالل الأ

لتبلغ نحو 24.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 27.2 

اأي  ال�سابق،  العام  من  الفرتة  بنف�س  ريال  مليار 

بانخفا�س �سنوي ن�سبته -10.8 يف املئة عن العام 

امل�سارف  واحتياطيات  راأ�سمال  وارتفع  ال�سابق. 

التجارية خالل عام 2010م )نوفمرب( بن�سبة 9.8 

180 مليار ريال، مقارنًة  يف املئة لي�سل اإىل نحو 

ال�سابق.  العام  املئة عن  24.1 يف  ن�سبته  بارتفاع 

املال والحتياطيات  لراأ�س  املئوي  الن�سيب  وبلغ 

الودائع امل�سرفية خالل عام  اإجمايل  اإىل 

يف   18.7 )نوفمرب( نحو  2010م 

يف   17.4 بن�سبة  مقارنة  املئة، 

املئة يف العام ال�سابق. 

التطورات املالية

يــــرادات  ولــــيــــة لــــالإ رقـــــــام الأ ــــارْت الأ ــــس اأ�

وامل�سروفات الفعلية للعام املايل 1431/1432هـ 

بن�سبة  الفعلية  يرادات  الإ ارتفاع  اإىل  )2010م( 

44.2 يف املئة لتبلغ نحو 735 مليار ريال، مقارنة 

كما  ال�سابق.  العام  ريال يف  مليار   509.8 بنحو 

ارتفعت امل�سروفات الفعلية بن�سبة 5.0 يف املئة 

626.5 مليار ريال مقارنة بحوايل  لتبلغ حوايل 

596.4 مليار ريال يف العام ال�سابق. وبلغ الفائ�س 

الفعلي نحو 86.6 مليار ريال )6.7 يف املئة من 

الناجت املحلي الإجمايل(، مقارنة بعجز بلغ 86.6 

املحلي  الناجت  من  املئة  يف   6.2-( ريــال  مليار 

يــرادات  الإ و�سكلت  2009م.  عام  يف  الإجمايل( 

يرادات  النفطية نحو 91 يف املئة من اإجمايل الإ

خرى  يرادات الأ يف عام 2010م، يف حني �سكلت الإ

نحو 9 يف املئة. و�سكلت امل�سروفات اجلارية نحو 

و�سكلت  امل�سروفات  اإجمايل  املئة من  71.3 يف 

املئة من  28.7 يف  الراأ�سمالية نحو  امل�سروفات 

اإجمايل امل�سروفات. 

املدفوعات  مبيزان  اجلاري   احل�شاب 

والتجارة اخلارجية

ولـــيـــة الــ�ــســادرة  ـــارْت الــتــقــديــرات الأ اأ�ـــس

مليزان  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  عــن 

احل�ساب  فائ�س  ارتفاع  اإىل  اململكة  مدفوعات 

 260.9 ليبلغ  املئة  يف   231.9 بن�سبة  اجلــاري 

ي�سكل  ما  اأي  2010م،  عــام  خــالل  ريــال  مليار 

نحو 16.1 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل، 

2009م نحو  بلغ قدره عن عام  بفائ�ٍس  مقارنًة 

78.6 مليار ريال، �سّكلت نحو 5.7 يف املئة من 

الناجت املحلي الإجمايل. ويعزى ارتفاع الفائ�س 

اإىل ارتفاع فائ�س ال�سلع واخلدمات بن�سبة 140 

مقارنة  ريــال  مليار   272 نحو  ليتجاوز  املئة  يف 

بنحو 155.0 مليار ريال يف العام ال�سابق، وقد 

حتقق هذا الرتفاع يف فائ�س ال�سلع واخلدمات 

نتيجة لرتفاع ال�سادرات النفطية بن�سبة 44.9 

وارتفاع  886.3 مليار ريال،  لتبلغ نحو  املئة  يف 

 13.7 ال�سادرات ال�سلعية غري النفطية بن�سبة 

ويف  ريـــال.  مليار   124.2 نحو  لتبلغ  املــئــة  يف 

املقابل �سجلت الواردات )فوب( ارتفاًعا طفيًفا 

حــوايل  لتبلغ  املئة  يف   0.7 ن�سبته  تتجاوز  مل 

326.2 مليار ريال يف عام 2010م.

�شهم املحلية �شوق الأ

ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأغلق 

م�ستوى  عند  2010م  عــام  نهاية  يف  )تـــداول( 

نقطة   6121.76 مع  مقارنة  نقطة   6620.75

بنحو  مــرتــفــًعــا  2009م،  عـــام  نــهــايــة  يف  كــمــا 

حقق  وقــد  املــئــة(.  يف   8.2( نقطة   498.99

يوم  العام يف  اإغــالق خالل  نقطة  اأعلى  املوؤ�سر 

 6929.40 م�ستوى  عند  اأغلق  حيث  اأبريل   26

اأغلق  للموؤ�سر  قيمة  اأدنــى  و�سلت  فيما  نقطة، 

عندها خالل العام يف يوم 25 مايو عندما اأغلق 

عند م�ستوى 5760.33 نقطة.

يف  امل�سدرة  �سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  بلغت 

نهاية عام 2010م نحو 1325.4 مليار ريال، وذلك 
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عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

الرؤية لعام 2011م 
تبدو أكثر وضوًحا

داء القت�سادي كانت اأف�سل من مثيالتها يف 2009م باملجمل  انق�سى عام 2010م على م�ستويات من الأ

العام، وجاء عدد حمدود من بع�س القطاعات املالية دون املاأمول ودون املتحقق لها يف عام 2009م، ارتهنْت 

كثري من الروؤى يف مطلع العام الفائت اإىل اإيجابياٍت حامْت حول خم�سة عوامل رئي�سة: 

نفاق احلكومي وم�ساهمته يف تعزيز اأداء القت�ساد. )1( ا�ستمرار منو الإ

عام  طوال  الالفت  خفوته  بعد  اخلا�س  القطاع  احتياجات  تلبي  ب�سورة  للنمو  البنكي  الئتمان  عودة   )2(

2009م.

اإىل  2009م  ربيع  منذ  جنبية  الأ �سواق  لالأ التي خرجت  الوطنية  ال�ستثمارات  من  كبرية  اأجزاء  عودة   )3(

القت�ساد وال�سوق املحليني.

جنبية. )4( زيادة فر�س ال�سوق املالية ال�سعودية يف اجتذاب املزيد من تدفقات ال�ستثمارات الأ

يجابي على التجارة  )5( عودة القت�ساد العاملي للنمو والتو�ّسع بعد انكما�سه يف عام 2009م، وانعكا�سه الإ

الكبري يف  النخفا�س  بعد  ال�سعودي،  لالقت�ساد  اخلارجية  التجارة  اإىل  �ستمتد  بدورها  التي  العاملية، 

ال�سادرات ال�سعودية النفطية بن�سبة فاقت -42 يف املئة. 

ا العامالن  ول واخلام�س فقط هما اللذان حدثا، وهما اأي�سً ميكن القول باخت�سار اإن العامل الأ

نفاق احلكومي  احلا�سمان اللذان وقفا وراء النمو القت�سادي املتحقق لعام 2010م، حيث وا�سل الإ

الناجت  من   38.4 نحو  مثلت  ريال،  مليار   626.5 بنحو  القت�ساد  يف  امللمو�سة  وم�ساهمته  منّوه 

لنا
داو

ت

بارتفاع بلغت ن�سبته 10.9 يف املئة مقارنة مع نهاية 

�سهم  جمالية لالأ العام ال�سابق. كما بلغت القيمة الإ

مليار   759.2 نحو  2010م  عــام  خــالل  املتداولة 

ال�سابق،  للعام  ريال  مليار   1264.0 مقابل  ريــال، 

املئة )بلغ عدد  ن�سبته -39.3 يف  بلغت  بانخفا�س 

249 يومًا، مقابل  2010م  اأيام التداول خالل عام 

عدد  اإجــمــايل  وبــلــغ  2009م(.  خــالل  يــوًمــا   250

 33.3 نحو  2010م  عــام  خــالل  املتداولة  �سهم  الأ

تداولها  مت  �سهم  مليار   57.3 مقابل  �سهم،  مليار 

خالل العام ال�سابق، وذلك بانخفا�ٍس بلغت ن�سبته 

-42 يف املئة. وبلغ اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة 

خالل عام 2010م نحو 19.5 مليون �سفقة، مقارنًة 

بنحو 36.5 مليون �سفقة، مت تنفيذها خالل العام 

ال�سابق وبانخفا�س بلغت ن�سبته -64.4 يف املئة.

�سهم املتداولة  بلغ املتو�سط اليومي لقيمة الأ

ريال،  مليون   3048.9 نحو  2010م  عام  خالل 

مقابل 5056.1 مليون ريال كمتو�سط يومي للعام 

املئة.  بلغت -39.7 يف  انخفا�س  بن�سبة  ال�سابق 

املتداولة  �سهم  الأ لعدد  اليومي  املتو�سط  وبلغ 

�سهم  مليون   133.6 نحو  2010م  عــام  خــالل 

مقابل 226.8 مليون �سهم كمتو�سط يومي خالل 

 41.1- بلغت  انخفا�س  بن�سبة  ال�سابق،  العام 

ال�سفقات  لعدد  اليومي  املتو�سط  اأمــا  املئة.  يف 

 78.5 نحو  بلغ  فقد  2010م  عام  خالل  املنفذة 

األف �سفقة مقابل 145.8 األف �سفقة كمتو�سط 

يومي خالل العام ال�سابق بن�سبة انخفا�س بلغت 

-46.2 يف املئة.

ن�شاط القطاعات الرئي�شة

يف  البرتوكيماوية  ال�سناعات  قطاع  جــاء 

�سنوي  منو  معدل  اأعلى  ك�ساحب  وىل  الأ املرتبة 

وحل  املــئــة،  يف   20.8 بنحو  القطاع  موؤ�سر  يف 

قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية يف املرتبة الثانية 

مبعدل منو �سنوي يف موؤ�سر القطاع بلغ 19.2 يف 

التجزئة  قطاع  من  كل  الثالثة  املرتبة  ويف  املئة، 

وقطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية مبعدل منو 

�سنوي يف موؤ�سريهما بنحو 12.2 يف املئة.

خالل  املــتــداولــة  �ــســهــم  الأ قيمة  حيث  ومــن 

الــ�ــســنــاعــات  قــطــاع  جـــاء  فــقــد  2010م،  عـــام 

بلغت  حيث  القطاعات  كاأن�سط  البرتوكيماوية 

�سهم املتداولة للقطاع نحو 287.3 مليار  قيمة الأ

ريال، مثلْت ن�سبة 37.8 يف املئة من اإجمايل قيمة 

قطاع  ثانًيا  وحل  العام،  خالل  املتداولة  �سهم  الأ

مليار   98.7 بنحو  املالية  واخلدمات  امل�سارف 

ريال، مثلت ما ن�سبته 13.0 يف املئة من اإجمايل 

�سهم املتداولة خالل عام 2010م، وجاء  قيمة الأ

قطاع التاأمني يف املرتبة الثالثة بنحو 90.3 مليار 
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املحلي الإجمايل. بالن�سبة للعامل اخلام�س ممثاًل يف التجارة اخلارجية؛ فقد عادت 

2010م، وا�ستفادت كثرًيا  40 يف املئة بنهاية  ال�سادرات ال�سعودية للنمو باأكرث من 

النفطية  املئة، كما �سجلت �سادراتها غري  45 يف  النفطية بنحو  من منو �سادراتها 

13.7 يف املئة، يف مقابل ارتفاع الــواردات بنحو 5 يف املئة، ما عزز  منًوا جيًدا بلغ 

بدوره من ارتفاع م�ساهمة احل�ساب اجلاري لالقت�ساد من 5.7 يف املئة اإىل 16.1 

يف املئة. فيما جمدْت بقية العوامل ممثلة يف الثاين والثالث والرابع املذكورة اأعاله، 

يجابية  فلم ت�سهد اأي حت�ّسن خالل العام املا�سي، ما حرم من ح�سور تاأثرياتها الإ

على القت�ساد الوطني وال�سوق.

وبعد؛ ي�ستهل القت�ساد الوطني مبختلف قطاعاته عامه اجلديد 2011م م�ستنًدا 

باأقوى  تتمتع  تــزال  ل  العاّمة  املالية  اأن  مــر  الأ يف  اجلّيد  اأعــاله؛  العوامل  ذات  اإىل 

جتاوز  جيًدا  ا  فائ�سً �سجل  الذي  ميزانها  يف  تفوًقا  منحها  ما  واأف�سلها،  اأو�ساعها 

تعزيز  يف  �ساهم  الإجمايل(،  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   6.7( ريال  مليار   108.5

ا يف اإطفاء مزيد  اأر�سدة الحتياطيات واإبقائها فوق 1.7 تريليون ريال، و�ساهم اأي�سً

10.2 يف املئة من الناجت  167 مليار ريال )ل يتجاوز  من الدين العام لي�ستقر عند 

ا يف زيادة خم�س�سات امليزانية للم�ساريع والربامج  املحلي الإجمايل(، و�ساهم اأي�سً

بنحو  القت�سادي  النمو  تعزيز  يف  جمملها  يف  العّامة  امليزانية  و�ساهمت  التنموية، 

3.8 يف املئة لعام 2010م، وُيتوقع اأن ت�ستمر موؤ�سرات التح�ّسن والعافية عليها للعام 

2011م مع بوادر بقاء متو�سطات اأ�سعار النفط العاملية يف م�ستويات 85 – 90 دولًرا 

لربميل النفط العربي اخلفيف، ما ُي�سري اإىل اإمكانية ذهابها اإىل حتقيق فائ�س يف 

ميزانها يتاأرجح بني 150 و200 مليار ريال بنهاية 2011م. 

خرى )عودة الئتمان  فيما يبقى التفاوؤل قائًما يف خ�سو�س العوامل الثالثة الأ

جنبي  موال الوطنية املهاجرة، زيادة تدفقات ال�ستثمار الأ البنكي للنمو، عودة الأ

على ال�سوق(، وذلك على اأمل انتهاء البنوك املحلية من هيكلة حمافظ قرو�سها 

له،  بالن�سبة  هــم  الأ املــورد  كونها  احتياجاته،  لتمويل  وعودتها  اخلا�س،  للقطاع 

هم للقيام باأدواره التي تكفل النمو امل�ستدام لالقت�ساد الوطني، هذا  والداعم الأ

موال الوطنية املهاجرة،  �سافة اإىل التوقعات املتفائلة حول انعكا�س اجتاهات الأ بالإ

وبالطبع  حملًيا،  املتنامية  ال�ستثمارية  الفر�س  مواجهة  يف  الداخل  اإىل  لتعود 

اجتذاب  زيــادة  من  الوطني  القت�ساد  يوؤمله  ما  حتقق  قد  ذلك  تفعل  حني  فاإنها 

جنبية، اأو قد تكون عودتها قوية ب�سورٍة تعّو�س عن ا�ستمرار �سعف  ال�ستثمارات الأ

جنبية. تلك التدفقات ال�ستثمارية الأ

بلغت القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة في 

نهاية عام 2010م نحو 
1325.4 مليار ريال،

ريال، مثّلت ما ن�سبته 11.9 يف املئة من اإجمايل 

�سهم املتداولة خالل العام. قيمة الأ

�ــســهــم املــتــداولــة خالل  ومــن حيث عــدد الأ

الــ�ــســنــاعــات  قــطــاع  جـــاء  فــقــد  2010م،  عـــام 

م�ستوى  على  القطاعات  كاأن�سط  البرتوكيماوية 

املتداولة  �سهم  الأ عدد  بلغ  حيث  الن�ساط،  هذا 

ن�سبته  ما  متثل  �سهم  مليار   9.5 نحو  للقطاع 

�سهم املتداولة  28.8 يف املئة من اإجمايل عدد الأ

واخلدمات  امل�سارف  قطاع  تاله  العام،  خالل 

املالية يف املرتبة الثانية بنحو 5.90 مليار �سهم 

�سهم املتداولة  17.8 يف املئة من اإجمايل عدد الأ

خالل العام، وحل ثالًثا قطاع التاأمني بنحو 3.1 

9.4 يف املئة من اإجمايل عدد  مليار �سهم متثل 

�سهم املتداولة خالل عام 2010م.  الأ

يتعلق  فيما  القطاعات  لن�ساط  وبالن�سبة 

بعدد ال�سفقات املنفذة خالل عام 2010م، فقد 

حيث  القطاعات،  كاأن�سط  التاأمني  قطاع  جــاء 

 4.9 نحو  القطاع  لهذا  املنفذة  ال�سفقات  بلغت 

مليون �سفقة، مثلت ما ن�سبته 25.1 يف املئة من 

العام،  خــالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجمايل 

وحل ثانيًا قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية بنحو 

3.9 مليون �سفقة، مثّلت ما ن�سبته 19.8 يف املئة 

من اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل العام، 

املرتبة  يف  ال�سناعي  ال�ستثمار  قــطــاع  وجـــاء 

الثالثة بنحو 1.8 مليون �سفقة، مثّلت ما ن�سبته 

9.1 يف املئة من اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة 

خالل عام 2010م. 

�شا�شية للقطاعات املوؤ�شرات الأ

�سا�سية،  الأ املوؤ�سرات  من  العدد  يف  بالنظر 

قيمة  على  الأ وال�سياحة  الفنادق  قطاع  جاء  فقد 

ريــال   21.4 بنحو  الدفرتية  القيمة  حيث  مــن 

لل�سهم، وحل يف املرتبة الثانية قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية بنحو 21.1 ريال لل�سهم، وحل يف 

19.3 ريال  �سمنت بنحو  املرتبة الثالثة قطاع الأ

ال�سوقي  ال�سعر  م�ساعف  حيث  من  اأّما  لل�سهم. 

التطوير  قطاع  جــاء  فقد  الدفرتية  القيمة  اإىل 

 0.99 بنحو  م�ساعف  اأدنــى  ك�ساحب  العقاري 

يف  النقل  قطاع  الثانية  املرتبة  يف  وحــل  مــرة، 

�سياق هذا امل�ساعف بنحو 1.1 مرة، وجاء قطاع 

الطاقة واملرافق اخلدمية يف املرتبة الثالثة بنحو 

1.2 مرة. وعلى م�ستوى ترتيب القطاعات ح�سب 

املرتبة  يف  جــاء  فقد  ال�سهم  على  عائد  عــلــى  الأ

لل�سهم،  ريال   3.7 بنحو  التجزئة  قطاع  وىل  الأ

�سمنت ثانًيا بنحو 3.5 ريال لل�سهم،  ثم قطاع الأ

وثالًثا حل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية بنحو 

3.0 ريال لل�سهم.

لل�سعر  الــعــائــد  مقيا�س  م�ستوى  على  اأمـــا 

وىل  الأ املرتبة  يف  جــاء  فقد  الربحية(  )مكرر 

 8.9 املعلومات مبعدل  وتقنية  الت�سالت  قطاع 

املرتبة  يف  الــعــقــاري  التطوير  قــطــاع  ثــم  مـــرة، 

الثالثة  املرتبة  ويف  مــرة،   10.3 مبعدل  الثانية 

اأخريًا  مرة.   11.7 مبعدل  �سمنت  الأ قطاع  جاء 

�سايف  م�ستوى  على  القطاعات  على  لأ بالن�سبة 

نهاية  اأربــاع حتى  اأربعة  خر  ال�سنوية )لآ ربــاح  الأ

الربع الثالث من عام 2010م( فقد انفرد قطاع 

بنحو  وىل  الأ باملرتبة  البرتوكيماوية  ال�سناعات 

اإجــمــايل  مــن  املــئــة  يف   36( ريـــال  مليار   26.4

املالية  رباح(، ثم قطاع امل�سارف واخلدمات  الأ

يف املرتبة الثانية بنحو 19.5 مليار ريال )26.6 

املرتبة  ــاح(، وجاء يف  رب الأ اإجمايل  املئة من  يف 

الثالثة قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات بنحو 

11.0 مليار ريال )15.1 يف املئة من اإجمايل 

رباح(. الأ

ول���ي���ة–  م��ل��خ�����ض الك��ت��ت��اب��ات الأ

2010م

اأ�سهمها  مــن  جــــزًءا  �ــســركــات   9 طــرحــت 

وتوزعت  2010م،  عام  خالل  العام  لالكتتاب 

�سركات   3( التاأمني  قطاع  بني  ال�سركات  هذه 

ال�سناعي  ال�ــســتــثــمــار  قــطــاع  مــ�ــســاهــمــة(، 

قطاعات  من  لكل  واحدة  و�سركة  )�سركتني(، 

الغذائية،  وال�سناعات  الــزراعــة  �سمنت،  الأ

وبلغت  الــعــقــاري.  التطوير  والــبــنــاء،  الت�سييد 

2010م  الــعــام  خــالل  الكــتــتــاب  متح�سالت 

 245.35 3.8 مليار ريال، حيث مت طرح  نحو 

ولية.  مليون �سهم جلميع �سركات الكتتابات الأ

)اكتتابات  الــ�ــســركــات  هــذه  مــن   9 اإدراج  مت 

ال�سوق  يف  لــلــتــداول  2010م  ــالل  خ ولـــيـــة(  الأ

املالية ال�سعودية )تداول(، لي�سل اإجمايل عدد 

�سركة.   145 اإىل  بال�سوق  املدرجة  ال�سركات 

ال�سوقية  القيمة  بلغت  2010م  عام  نهاية  ويف 

لل�سركات التي مت طرحها واإدراجها خالل العام 

13.41 مليار ريال، اأي ما ن�سبته 1.01 يف املئة 

من اإجمايل القيمة ال�سوقية.
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أسواق خليجية



مليار   1.0 من  ارتفعت  حيث   ،2008  -2005

العام  مليار خالل   1.2 اإىل   2005 عام  دوالر 

دوالر  مليار   1.6 اإىل  ارتفعت  ثم   يليه  ال��ذي 

دوالر،  م��ل��ي��ار   2.0 اإىل  لت�صل   2009 ع���ام 

قيمة  زي���ادة  تعك�س  امل�صتمرة  ال��زي��ادة  وه��ذه 

ال�صادرات ال�صنوية الرو�صية املتجهة اإىل دول 

جمل�س التعاون اخلليجي. ات�صفت ال�صادرات 

بني  التذبذب  من  بحالة  رو�صيا  اإىل  اخلليجية 

 -2005 الفرتة  خ��الل  واالنخفا�س  االرت��ف��اع 

ارتفاع�ًا  فيه  الذي حققت  الوقت  ففي   ،2008

 459 اإىل   2005 ع��ام  دوالر  مليون   273 م��ن 

العام  يف  تراجعت   2006 ع��ام  دوالر  مليون 

التايل 2007 اإىل  443 مليون دوالر وتراجعت 

 ،2008 تقديرات  ح�صب   432 اإىل  اأخ��رى  مرة 

ال�صنوي  ال��ن��م��و  م��ع��دالت  تعك�صه  م��ا  وه����ذا 

رو�صيا،  اإىل  اخلليجية  لل�صادرات  املرتاجعة 

املنتجات  ت��ن��وع  �صعف  اإىل  ذل��ك  ي��ع��ود  وق��د 

حتتاجها  والتي  للت�صدير  القابلة  اخلليجية 

�صواق الرو�صية. االأ

وبع�س  ح�����ص��اءات  االإ ه���ذه  م��ن  ويت�صح 

االقت�صادية  التقارير  اأوردت��ه��ا  التي  البيانات 

واملتعلقة بهذا اجلانب:

اأن امليزان التجاري بني دول جمل�س التعاون 

ا  فائ�صً حقق  ورو�صيا  العربية  اخلليج  لدولة 

م�صتمًرا ل�صالح رو�صيا، ويعود ذلك اإىل الفارق 

يفوق  ب�صكل  اخلليجية  ال���واردات  بني  الكبري 

�صادراتها اإىل رو�صيا.

هناك اأوجه �صبه كبري بني طبيعة الهياكل 

االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

ب�صكل  تعتمد  اق��ت�����ص��ادي��ات  كونها  ال��ع��رب��ي��ة، 

واالقت�صاد  وال��غ��از،  النفط   اإنتاج  على  وا�صع 

الرو�صي يف هذا اجلانب كونه دولة تنتج ومتلك 

احتياطيا كبريا من النفط والغاز على م�صتوى 

العامل، وهنا قد تتبني نقاط ال�صعف والقوة يف 

عالقات التبادل التجاري بني اجلانبني.

املتعلقة  واالإح�صائيات  البيانات  واقع  من 

بالتجارة اخلارجية، فاإن ال�صادرات اخلليجية 

الت�صدير  اإعادة  فيها جتارة  ت�صكل  رو�صيا  اإىل 

اإىل  ت�صل  وقد   %70 تفوق  قد  العظمى  الن�صبة 

ن�صبة 100% كما يف حالة مملكة البحرين ودولة 

قطر يف بع�س ال�صنوات.

تتمثل اأهم واردات دول املجل�س من رو�صيا 

م�صطحة  ومنتجات  التيتانيوم  ومنتجات  �صلع 

ب��احل��رارة  معاجلة  لفات  وغ��ري  لفات  ب�صكل 

ف�صيلة  م���ن  وامل��و���ص��ل  امل��ن�����ص��ور  واخل�����ص��ب 

ال�صنوبر وورق ال�صحف واال�صتن�صاخ وال�صعري 

ال�صلع  من  وغريها  املعدنية  املنتجات  وبع�س 

ال�صناعية. 

اإىل  املجل�س  دول  ���ص��ادرات  اأه��م  تتمثل 

رو���ص��ي��ا يف ال�����ص��ل��ع امل��ع��اد ت�����ص��دي��ره��ا مثل 

وزي��وت  التجميل  وم�صتح�صرات  العطورات 

واأث���اث  جيب  و���ص��ي��ارات  البنزين  حم��رك��ات 

لل�صيارات  مركب  وقما�س  للمكاتب  خ�صبي 

والعربات وبع�س احليوانات البحرية كاحليتان 

والدالفني وخرفان وق�صبان وعيدان واأ�صالك 

احلديد وبع�س ال�صلع �صبه امل�صنعة واملوا�صري 

نابيب.  واالأ

دول  بني  االقت�صادية  االتفاقيات 

جمل�س التعاون ورو�صيا:

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  ترتبط 

باجلمهورية  العربية  الدول  اإىل جانب  العربية 

جمل�س  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  باتفاقية  ال��رو���ص��ي��ة 

عمال الرو�صي العربي الذي يعمل على تطوير  االأ

موؤ�ص�صات  بني  والتجاري  االقت�صادي  التعاون 

م�صاعدة  وي�صاعد  والعربية  الرو�صية  عمال  االأ

رج��ال  ب��ني  العمل  ات�����ص��االت  اإق��ام��ة  يف  فعالة 

ن�صطة  عمال، ويقوم على وجه اخل�صو�س باالأ االأ

املتعلقة باإقامة جمال�س اأعمال ثنائية و تنظيم 

و»طاوالت  اأعمال  ومنتديات  ولقاءات  جل�صات 

واإقامة  العربية  والبلدان  رو�صيا  يف  م�صتديرة« 

الرو�س  عمال  االأ رجال  بني  مبا�صرة  ات�صاالت 

املعلومات،  ون�صر  حتليل  على  والعمل  والعرب 

اأعمال  جمال�س  تاأ�ص�صت  املجل�س  هذا  و�صمن 

ال��ت��ع��اون  م��ع��ظ��م دول جم��ل�����س  ب���ني  ث��ن��ائ��ي��ة 

االتفاقيات  العديد من  اأن هناك  كما  ورو�صيا، 

االقت�صادية مت توقيعها ثنائي�ًا بني دول جمل�س 

�صبيل  على  ومنها  ورو�صيا،  اخلليجي  التعاون 

املثال ما يلي: 

واالقت�صادي  التجاري  التعاون  اتفاقية 

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  والتقني 

اجلمهورية الرو�صية التي مت توقيعها يف 12 اأبريل 

اإىل تطوير عالقات ال�صداقة  1999م وتهدف 

وت�صجيع التعاون التجاري واالقت�صادي والتقني 

النقل،  الطاقة،  ال�صناعة،  جم��االت  وت�صمل 

التقنية،  اخل��رات  تبادل  االت�صاالت،  البناء، 

ت���ش���ه���د ال�����ع�����اق�����ات االق����ت����ص����ادي����ة 
التجارية اخلليجية الروسية يف الوقت 
الراهن تطوًرا وتقدم�ًا ملموس�ًا، إال أنها 
ت��زال تعتبر ضئيلة من حيث ثقلها  ال 
النسبي يف إجمالي التجارة اخلارجية 
ل��ك��ل منهما مع  وح��ج��م االس��ت��ث��م��ارات 
ال���ع���ال���م اخل����ارج����ي، وه���ن���اك م���ب���ادرات 
وم���ح���اوالت ج����ادة م��ن ال��ط��رف��ن لرفع 
م��ع��دالت ال��ن��م��و يف ع��اق��ات ال��ب��ل��دي��ن، 
ت��ط��وي��ر  امل���ج���ل���س ع���ل���ى  وحت������رص دول 
ً��ا نحو  ه����ذه ال���ع���اق���ات وت��س��ع��ى ح��ث��ي��ث���
حتقيق األه����داف امل��ش��ت��رك��ة وامل��ت��ب��ادل��ة 
ً���ا مب��ا  ل��ت��ص��ب��ح أك���ث���ر ش���م���وال وات���س���اع����
ي��خ��دم مصالح اجل��ان��ب��ن، وي��س��اه��م يف 
االق��ت��ص��ادي  واالس��ت��ق��رار  النمو  تعزيز 
ال��دول��ي، بالنظر إل��ى ما متثله كل من 
دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
قوة  من  الروسية  واجلمهورية  العربية 
على خريطة  وفاعلة  مؤثرة  اقتصادية 

االقتصاد العاملي. 

بتطور  املتعلقة  االإح�صائيات  من  العديد  تو�صح 

حجم املبادالت التجارية بني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ورو�صيا عدة نقاط:

اأن هناك تطوًرا م�صتمًرا يف اإجمايل حجم التبادل 

التجاري بني اجلانبني، ويقدر هذا االإجمايل بحوايل  

2.4 مليار دوالر عام 2009، وبالرغم من ذلك يالحظ 

ترتاجع  اأخذت  ال�صنوي  النمو  الزيادة يف  معدالت  اأن 

اإىل   2006  –2005 عامي  بني   %27.2 من  ن�صبتها 

25.2% بني عامي 2006– 2007 ثم اإىل 18.3% بني 

2007- 2008، ويعود ذلك اإىل تراجع قيمة ال�صادرات 

اخلليجية اإىل رو�صيا خالل ال�صنوات املذكورة.

التعاون  جمل�س  لدول  ال�صلعية  ال��واردات  حققت 

اخلليجي من رو�صيا زيادة ت�صاعدية خالل ال�صنوات 

الميزان التجاري بين دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية وروسيا حقق فائًضا 
مستمًرا لصالح روسيا
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امل�صارف،  ال�صحة،  امل��ي��اه،  م�صادر  ال��زراع��ة، 

فراد. ال�صياحة، اإعداد وتدريب االأ

مارات العربية املتحدة ورو�صيا عددا  وقعت االإ

من االتفاقيات االقت�صادية، كما وقعت الكويت مع 

رو�صيا عددا من االتفاقيات االقت�صادية ومنها:

- اتفاقية جتنب االزدواج ال�صريبي ومنع التهرب 

املايل.

- ات��ف��اق��ي��ة ال��ت�����ص��ج��ي��ع واحل���م���اي���ة امل��ت��ب��ادل��ة  

لال�صتثمارات.

ك��ذل��ك وق��ع��ت ق��ط��ر م��ع رو���ص��ي��ا ع����ددا من 

االتفاقيات االقت�صادية، منها على �صبيل املثال ما 

يلي )1(:

ل�صمان  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اإن�����ص��اء  ات��ف��اق��ي��ة   -

اال�صتثمار.

مم املتحدة ب�صاأن عقود البيع الدويل  - اتفاقية االأ

للب�صائع.

وامل�شاريع  الرو�شية  اخلليجية  اال�شتثمارات 

امل�شرتكة:

جمل�س  دول  بني  اال�صتثماري  الن�صاط  يعتر 

التعاون لدول اخلليج العربية مع رو�صيا حديث العهد 

وال يرقى اإىل حجم و�صعة عالقاتهما اال�صتثمارية 

اال�صتثمارات  وج��ود  ف��اإن  لذلك  ال��ع��امل،  دول  مع 

بينهما  امل�صرتكة  االقت�صادية  امل�صاريع  قيام  اأو 

معظمه  يف  يتجاوز  وال  ج��ًدا  حم��دوًدا  يكون  يكاد 

واخلدمات  العقارات  جمال  يف  الن�صاطات  بع�س 

اللوج�صتية، وهذا ما يف�صر غياب اأو �صعف اإمكانية 

واملبا�صرة  الوا�صحة  االإح�صائيات  على  احل�صول 

عن حجم اال�صتثمارات وامل�صاريع امل�صرتكة.

جهود تطوير التعاون االقت�صادي 

تنبهت كل من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

وتطوير  تو�صيع  �صرورة  اإىل  واجلمهورية  العربية 

االقت�صادية  املجاالت  يف  البيني  التعاون  عالقات 

عنه  القول  ميكن  كخيار  واال�صتثمارية  والتجارية 

ونة  باأنه اإ�صرتاتيجي لكال الطرفني، اإذ يالحظ يف االآ

امل�صتويات  كافة  وعلى  االهتمامات  تزايد  خ��ري  االأ

وخمتلف املجاالت، لل�صري بهذه العالقات نحو النمو 

والتطور الذي يتنا�صب مع موقع كل من دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية واجلمهورية الرو�صية 

املبا�صر  وتاأثريهما  الدويل  االقت�صاد  خريطة  على 

وال  العاملي،  االقت�صاد  وا�صتقرار  منو  على  والكبري 

م�صتوى  على  �صواء  وتتوا�صل  تبذل  اجلهود  زال��ت 

على  اأم  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  منظومة 

اأو  احلكومي  اجلانب  من  و�صواء  دولة،  كل  م�صتوى 

القطاع اخلا�س اخلليجي، لتعزيز وتعميق عالقات 

التعاون االقت�صادي وال�صيا�صي.

من جانبها ذهبت درا�صة حديثة �صادرة عن 

جمل�س دول التعاون اخلليجي اإىل و�صع مقرتحات 

ا�صتمرار  منها:  االقت�صادية  العالقات  لتطوير 

العمل على قيام اجلانبني بتقدمي �صتى الت�صهيالت 

املمكنة التي ت�صاهم يف رفع معدالت  حجم  التبادل 

التجاري وتنمية ال�صادرات بينهما منها:

باملحافظة  الرو�صي  اجلانب  اهتمام  زيادة   -

على املركز املتميز لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

ا�صتقطاب  ع��ل��ى  ق����ادر  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  ك��ح��ا���ص��ن 

اال�صتثمارات الرو�صية وتنويع جماالته.

اأع��داد  وج��ود  وتو�صيع  زي���ادة  على  العمل   -

ال�صركات الرو�صية للعمل يف املجاالت االقت�صادية 

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

املتخ�ص�س.

للموؤ�ص�صات  املتبادلة  امل�صاركات  ت�صجيع   -

املعار�س  يف  والتجارية  ال�صناعية  وال�صركات 

النوعية واملتخ�ص�صة التي تقام يف كال اجلانبني، 

مبنتجات  وال��ت��ع��ري��ف  ال��رتوي��ج  يف  ي�صاهم  مم��ا 

اختيار  فر�صة  واإت��اح��ة  خ���ر،  االآ ل��دى  منهما  ك��ل 

احتياجاتهما من ال�صلع واملنتجات املختلفة، وتقدمي 

امل�صاعدات الفنية لهذه ال�صركات مل�صاعدتها على 

امل�صاركة وفتح املزيد من اآفاق التعاون امل�صرتك.

من  املزيد  لعقد  الرو�صي،  اجلانب  دع��وة   -

ال�صفقات االقت�صادية وتو�صيع دائرة اال�صتثمار يف 

خمتلف املجاالت االقت�صادية خ�صو�ص�ًا قطاعات 

الطاقة والنقل واملوا�صالت واالت�صاالت والعقارات 

وغريها، و�صواًل نحو خلق توازن يف م�صتوى عالقات 

التعاون االقت�صادي واال�صرتاتيجي بني اجلانبني، 

الوفود  بني  التبادلية  بالزيارات  القيام  موا�صلة 

وال�صناعية  التجارية  الغرف  واأع�صاء  التجارية 

والتعريف  الت�صويق  وقطاعات  ال�صركات  وممثلي 

بالفر�س اال�صتثمارية املتاحة لدى اجلانبني بهدف 

عقد ال�صفقات التجارية واال�صتثمارية.

اإعالمية  اأ�صابيع  تنظيم  اإمكانية  درا���ص��ة   -

رو�صيا  يف  اخلليجية  للمنتجات  �صنوي  ومعر�س 

واآخر للمنتجات الرو�صية يف دول التعاون للتعريف 

والرتويج ملنتجات اجلانبني.

اقت�صادية  م�����ص��اري��ع  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -

اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات  اأف��راد  بني  م�صرتكة 

ال�صناعية  املجاالت  يف  وخا�صة  اجلانبني  كال  يف 

وجماالت التدريب باأنواعه.

تطوير التعاون اال�صتثماري وامل�صاريع 

امل�صرتكة

امل��زي��د من  ل�صخ  ال��رو���ص��ي  دع���وة اجل��ان��ب 

التكنولوجية  ب��ح��اث  االأ جم��ال  يف  اال�صتثمارات 

و���ص��ن��اع��ة االت�������ص���االت وامل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ق��ن��ي��ة 

التكنولوجيا  ونقل  الطاقة  اإنتاج  يف  املتخ�ص�صة 

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، وك��ذل��ك من  ل���دول جمل�س 

خالل ت�صجيع اإقامة امل�صاريع ال�صناعية امل�صرتكة 

واجللود  وامل��ج��وه��رات  احللي  �صناعة  جم��ال  يف 

وم�صتح�صرات  العطور  و�صناعة  زياء  االأ وت�صميم 

حتويل  و�صناعة  الدوائية  وال�صناعات  التجميل 

واملطاط  والبال�صتيك  والزجاج  كال�صلب  املعادن 

ال�صلكية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  �صناعة  اإىل  ���ص��اف��ة  ب��االإ

التي  ال�صناعة  جماالت  من  وغريها  والال�صلكية 

تتميز بها رو�صيا على م�صتوى العامل، ومن ذلك:

اال�صتثمار يف القطاعات ال�صياحية:

ا�صتفادة  ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د  اإت��اح��ة 

عملية  م��ن  اخلليجني  امل�صتثمرين 

مت��ل��ك حم��اف��ظ ال���ع���ق���ارات يف 

خالل  من  وكذلك  رو�صيا، 

ت��و���ص��ي��ع ال���ت���ع���اون يف 
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النارية  وال��دراج��ات  ال�صيارات  ريا�صة  جم��ال 

دول  بع�س  اأن  خ�صو�ص�ًا  خ��رى  االأ والريا�صات 

مهياأة  �صاحات  متلك  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

ملثل ه��ذه ال�����ص��ب��اق��ات، وت��ع��زي��ز اأف���ق وجم��االت 

ال�صياحة بينهما وا�صتغالل امل�صاحات وال�صواحل 

امل�صاريع  ق��ام��ة  الإ اخلليج  يف  املفتوحة  البحرية 

اإىل  �صافة  باالإ الرتويحية،  واملنتجعات  الفندقية 

يف  ال�صفر  و�صركات  ال�صياحية  املكاتب  ت�صجيع 

اجلانبني بالعمل على ا�صتقطاب ال�صياح للطرف 

وتنظيم  متكاملة  وبرامج  خطط  وو�صع  خ��ر  االآ

املزيد من الرحالت ال�صياحية املتبادلة.

القطاعات الزراعية:

اخلليجية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح 

ال�صناعات  قطاع  يف  رو�صيا  داخ��ل  لال�صتثمار 

امل�صرتكة،  امل�صاريع  واإق��ام��ة  الغذائية  الزراعية 

يف  هائلة  قدرة  على  تتوافر  رو�صيا  اأن  خ�صو�ص�ًا 

الذي  القمح،  ومنها  الزراعية  املحا�صيل  زراع��ة 

حتتاج اإليه دول التعاون وتنويع م�صادر ا�صترياده 

مر الذي من �صاأنه اأن ي�صاهم يف توفري ن�صبة  وهو االأ

التعاون  جمل�س  ل��دول  الغذائي  م��ن  االأ من  هامة 

اخلليجي.

القطاعات املالية و�صناعة التاأمني:

نظًرا ملا متثله دول جمل�س التعاون كمركز مايل 

هام ومتطور ويحوز وفورات مالية هائلة ميكنها اأن 

تكون و�صيط�ًا لتمويل امل�صاريع االقت�صادية املتنامية 

ميكن  فاإنه  واإفريقيا،  و�صط  االأ ال�صرق  منطقة  يف 

للجانب الرو�صي واخلليجي تو�صيع عالقات التعاون 

واال�صتفادة  وامل�صريف،  امل��ايل  القطاع  جم��ال  يف 

االقت�صادي  النمو  حاجة  �صد  يف  التقدم  هذا  من 

دوات متنوعة  املت�صاعد يف دول جمل�س التعاون الأ

من خدمات التاأمني، وميكن اأن يتم ذلك من خالل 

اإقامة م�صاريع جديدة اأو فتح فروع ملوؤ�ص�صات مالية 

اإىل  �صافة  باالإ التعاون،  دول  يف  رو�صية  وتاأمينية 

من  كل  املال يف  راأ���س  اأ�صواق  بني  الربط  اإمكانية 

رو�صيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

م�����ص��اري��ع ت��خ��زي��ن ال�����ص��ل��ع واإع����ادة 

ت�صديرها:

ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  تلعب  اأن  ميكن 

اخلليج العربية دوًرا هاًما يف تن�صيط جتارة اإعادة 

الت�صدير والرتانزيت فيما يتعلق بال�صلع املختلفة 

واملنطقة  التعاون  جمل�س  دول  ت�صتوردها  التي 

اأن  الرو�صية  لل�صركات  ميكن  حيث  رو�صيا،  من 

العالقات  طبيعة  من  اخل�صو�س  هذا  يف  ت�صتفيد 

التعاون  دول  م��ع  النمو  يف  خ���ذة  االآ االقت�صادية 

التخزينية  والطاقات  مكانيات  االإ ومن  اخلليجي، 

املوقع  من  وكذلك  اخلليجية،  املوانئ  يف  املتوفرة 

واإفريقيا  اآ�صيا  قارتي  بني  اخلليج  ل��دول  املتميز 

بحيث تقوم ال�صركات الرو�صية باتخاذ دول اخلليج 

كمحطة رئي�صية لتن�صيط اإعادة ت�صدير منتجاتها 

لدول املنطقة واإقامة خمازن اإ�صرتاتيجية ملنتجاتها 

اإمكانية  اإىل  �صافة  باالإ التعاون اخلليجي،  دول  يف 

التعاون  دول  يف  رو�صية  جتارية  مراكز  تاأ�صي�س 

لرتويج وت�صويق املنتجات الرو�صية.

الذهب  و�صياغة  ل�صناعة  م�صاريع 

واملجوهرات: 

ث��روة  رو���ص��ي��ا االحت���ادي���ة  متتلك ج��م��ه��وري��ة 

طبيعية هائلة من معدن الذهب يف املقابل ت�صتهر 

دول اخلليج، خ�صو�ص�ًا مملكة البحرين ب�صناعة 

م�صاريع  اإقامة  ميكن  هنا  ومن  الذهب،  و�صياغة 

وال�����ص��رك��ات  ال��رو���ص��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ب��ني  م�صرتكة 

اخلليجية يف هذا املجال. 

امل�شادر:

التجارة  اإح�صاءات  للمعلومات،  املركزي  اجلهاز 

اخلارجية، مملكة البحرين.

ح�����ص��ائ��ي��ة  االإ ال���ت���ق���اري���ر  االق���ت�������ص���اد،  وزارة 

مارات  االإ دولة  والتجارة اخلارجية،  واالقت�صادية 

العربية املتحدة.

وزارة االقت�صاد والتخطيط، م�صلحة االإح�صاءات 

العامة واملعلومات، اململكة العربية ال�صعودية.

اخلارجية،  التجارة  اإح�صاءات  االإح�صاء،  جهاز 

دولة قطر.
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االقتصاد الروسي.. 
التخبط ما زال مستمًرا
لم تنجح كلمات رئيس ال��وزراء الروسي فادميير بوتن  املتفائلة باالنتعاش االقتصادي يف روسيا  يف بث 
االطمئنان داخل الشعب الروسي  عبر قوله للجماهير التي احتشدت لسماعه منتصف الشهر املاضي ديسمبر 
2010م: »إننا نعيد إجمالي الناجت احمللي إلى مستويات ما قبل األزمة« وهو ما سيتحقق »يف النصف األول من 
عام 2012«، حيث أعلن جيلكو بوغيتيش كبير اقتصاديي البنك الدولي املختص بالشؤون الروسية أن البنك 
الدولي يعتقد أن توقعات احلكومة الروسية بشأن عجز موازنتها البالغ 5.4% من الناجت احمللي اإلجمالي غير 

واقعيًة نتيجة الغموض الذي يغلف البيانات املضللة التي تتعلق بدخل الفرد والبطالة.
أزمة االقتصاد الروسي مستمرة ليس ألنها تعاني فقط من تداعيات األزمة االقتصادية العاملية حتى اآلن.. 

وإمنا لعدة أسباب أخرى.
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واإلك�صندر  بريجلوف  اإي��ري��ك  الباحثان 

اقت�صاديون  خ��راء  رو�صو  واآالن  بليخانوف 

والتعمري  ن�صاء  لالإ ورب��ي  االأ البنك  يف  يعملون 

التاأ�صيل  ع��ن  متكاملة  �صبه  درا���ص��ة  اأع���دوا 

�صكل  اأخذت  رو�صيا  يف  االقت�صادية  للم�صاكل 

درا�صتهم  وتبداأ  ال�صخ�صية،  واملقالة  الرواية 

والفت  �صارخ  رو�صيا  انقالب حظ  اإن  بالقول: 

زمة املالية العاملية  للنظر، فقبل اأن ت�صرب االأ

كانت  مبا�صرة   2008 اأواخ��ر  يف  قوتها  بكامل 

بع�س  ومت��ث��ل  تقهر،  ال  ن��ه��ا  وك��اأ ت��ب��دو  رو���ص��ي��ا 

االإجنازات فح�صب يف اأداء اقت�صادي مده�س 

اقت�صادية  واإدارة  �صنوات،   10 نحو  ا�صتمر 

احل�صاب  يف  مالية  وف��وائ�����س  حري�صة  كلية 

النقد  م��ن  احتياطي  اأك���ر  وث��ال��ث  اجل���اري، 

جنبي يف العامل، وطبقة و�صطى نامية، لكن  االأ

ذلك  درامية،  ب�صورة  حالًيا  تغريت  ال�صورة 

الرابع  الربع  يف  الناجت  يف  حاًدا  ا  انخفا�صً اأن 

 ،2009 عام  من  ول  االأ والربع   2008 عام  من 

ال�صخمة،  البنوك  من  لقلة  الف�صل  ي�صبه  وما 

الكرى  ال�صناعية  املجموعات  وم�صارعة 

األقى  البطالة،  يف  باخلطر  املنذر  واالرت��ف��اع 

�صوًءا جديًدا كلية على واقع احلال. ثم هناك 

حقيقة اأن نحو ثلث احتياطيات البالد - الذي 

انزالقه  خالل  الروبل  لدعم  اأ�صا�ًصا  ا�صتخدم 

التدريجي قد يتبخر يف الهواء.

بالت�صاوؤل:  �صريها  يف  الدرا�صة  مت�صي  ثم 

التحول  قبل؟  م��ن  الق�صة  ه��ذه  �صمعنا  اأي��ن 

داء  ال�صارخ واملوؤمل يف امل�صاعر، وكذلك يف االأ

زمة  االقت�صادي، وكذلك عدة �صمات اأخرى لالأ

املايل  باالنهيار  ال�صاأن  تذكرة غريبة  احلالية، 

حتى   1995 ف��م��ن��ذ   .1998 يف  ح���دث  ال����ذي 

1998، كانت رو�صيا تو�صف من قبل كثري من 

املحللني الغربيني املحرتمني باأنها ق�صة جناح 

ول فريق  وىل الأ عاملي كبري. فبف�صل اجلهود االأ

يلت�صن  بوري�س  الرئي�س  بقيادة  ���ص��الح،  ل��الإ

ال���وزراء،  رئي�س  بعمل  القائم  ويجورجايدار 

املحللني،  ه��وؤالء  ق��ول  ح�صب  رو�صيا  اأ�صبحت 

من  اأق��ل  يف  ال�صوق  نحو  متوجهة  دميقراطية 

خم�س �صنوات.

ثم يف عام 2008، �صاد �صعور باأن مو�صكو 

مدينة االزدهار، فهرع اإليها ال�صباب بحًثا عن 

�صغرها  رغ��م  البور�صة  وكانت  حظوظهم. 

البور�صات  اأف�صل  من  �صيولتها  وع��دم 

الطبقة  وك��ان��ت  ال��ع��امل،  يف  اأداء 

تت�صكل،  الو�صطى قد طفقت 

)واأكرث  واأهم  اأكر  رو�صيا  باأن  االعتقاد  و�صاد 

نووية( من اأن تف�صل، ومن ثم انت�صر االعتقاد 

اإليها  تنتقل  اأن  من  للمخاوف  اأ�صا�س  ال  باأنه 

التي  العدوى  وهي   - �صيوية  االآ زم��ة  االأ ع��دوى 

�صواق  اأنحاء االأ كانت قد طفقت تنت�صر يف كل 

ومطلع   1997 من  الثاين  الن�صف  يف  النا�صئة 

1998، ففي اأغ�صط�س 1998 حل التعرث وخف�س 

قيمة العملة والياأ�س.

هاتني  م��ن  تعلمه  مي��ك��ن  ال���ذي  م��ا  اإذن 

زمتني، اللتني ف�صل بينهما نحو 10 �صنوات  االأ

على نحو الدقة، كانت رو�صيا قد حتركت على 

اأزمة كبرية  اآخر  اأن �صربت  عدة جبهات منذ 

�صربتها، وما ميكن اأن نك�صبه من النظر للوراء 

ننا  الأ الراحة،  نوع من  1998، هو  اأحداث  اإىل 

عليه  كانت  مما  اأقوى  حالًيا  رو�صيا  اأن  نعرف 

عندئذ، لكن بع�س املخاوف جديرة باالعتبار: 

اأقل قرًبا  اأن انتعا�س االقت�صاد قد يكون  ذلك 

وعمًقا هذه املرة.

اأن  هو  اإليه  بالتو�صل  موقنون  نحن  وم��ا 

نف�صها من  لتح�صني  يكفي  ما  تفعل  رو�صيا مل 

زمات املتكررة التي تنجم اإىل حد كبري عن  االأ

اأ�صعار النفط، فال تزال  االنخفا�س احلاد يف 

ويتعني  امل��وارد،  على  يعتمد  اقت�صاًدا  رو�صيا 

عليه اأن يتخذ خطوات هادفة للتنويع بطريقة 

مواتية لل�صوق.

ا�صتمرار اأهمية النفط

ول عن  االأ املحل  الكارثتني يف  كلتا  جنمت 

املتغري  وهو  النفط،  اأ�صعار  يف  حاد  انخفا�س 

لالقت�صاد  بالن�صبة  ���ص��ا���ص��ي  االأ اخل��ارج��ي 

ب��ع��ي��ًدا عن  تنويعه  ي���زال  ال  ال���ذي  ال��رو���ص��ي، 

خرى ميثل  االأ �صا�صية  االأ وال�صلع  والغاز  النفط 

جل الطويل. حتدًيا رئي�صًيا يف االأ

النفط  ك��ان   ،1998 اأزم���ة  ن�صوب  وق��ب��ل 

رو�صيا  اإي����رادات  ن�صف  نحو  ميثالن  وال��غ��از 

مبا�صرة  ب�صورة  ومي��ث��الن  ال�����ص��ادرات،  م��ن 

وبحلول  االحتادية،  احلكومة  اإي��رادات  خم�س 

2008 و�صلت ح�صة النفط والغاز من ح�صيلة 

الطبيعية  املوارد  ومثلت   ،%68 اإىل  ال�صادرات 

في عام 2008، ساد شعور 
بأن موسكو مدينة االزدهار، 
فهرع إليها الشباب بحًثا عن 

حظوظهم.
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الناجت  اأن  يقدر   ،1997 منت�صف  يف  ال�صريع 

انكم�س يف 43 منطقة من 79 منطقة يف 1997. 

املا�صي  العقد  �صهد  ذل��ك  من  النقي�س  وعلى 

اجلغرايف  باالنت�صار  ويت�صم  وقوًيا  �صريًعا  منًوا 

منا   ،2008 م��ن  ول  االأ الن�صف  ويف  ال��وا���ص��ع. 

بن�صبة  وزاد   ،%8.2 �صنوي قدره  الناجت مبعدل 

عديدة  ومبقايي�س   ،2008-1999 خالل   %82

كان االقت�صاد حمموًما.

ويف عام 1998، بداأت امل�صاكل يف االقت�صاد 

النظام  اأغ�صط�س  تعرث  ي�صرب  اأن  قبل  العيني 

قيمة  يف  خطري  لتخفي�س  العنان  ويطلق  املايل 

البيانات  ت��ت��واف��ر  وال  ط��وي��ل��ة.  ب��ف��رتة  ال��روب��ل 

احل�صابات  لكن  مو�صمًيا،  امل�صححة  الر�صمية 

ب�صورة  انكم�س  الناجت  اأن  اإىل  ت�صري  التقريبية 

وىل من عام 2008،  رباع االأ حادة يف الثالثة االأ

املالية  زم��ة  االأ عقب  قوي  انتعا�س  ب��داأ  وبعدها 

اإن  مب�صطة،  وبعبارة  تقريًبا،  مبا�صرة  ب�صورة 

يف  الو�صع  فاقم  النفط  اأ�صعار  يف  االنخفا�س 

اقت�صاد عيني يجاهد بالفعل، مما قل�س كثرًيا 

اإ�صدار  موؤقًتا  عو�صه  ما  وهو  العامة،  املاليات 

مرتفعة  فائدة  باأ�صعار  ج��ل  االأ ق�صرية  دي��ون 

املوؤ�ص�صات  كبرية  ب�صورة  فيها  ا�صتثمرت  جًدا 

انهيار  واأط��ل��ق  املقيمة.  وغ��ري  املقيمة  املالية 

زمة املالية  جل عنان االأ �صوق الديون ق�صرية االأ

والتخفي�س احلاد لقيمة الروبل.

وعلى خالف 1998، عندما انت�صر التوعك 

تدريجًيا من القطاع العيني اإىل املاليات العامة 

 2008 ال�صربة يف  امل�صريف، حلت  النظام  اإىل 

نف�صه،  الوقت  يف  جميعها  الثالثة  بالقطاعات 

لطمة  �صريًعا  ينمو  الذي  العيني  القطاع  وتلقى 

اأ�صعار  يف  احل��اد  الهبوط  ج��راء  من  م��زدوج��ة 

الطلب  يف  وا�صح  وانخفا�س  �صا�صية  االأ ال�صلع 

ذلك  يف  مب��ا  امل�صنوعة،  ال�صلع  على  العاملي 

التامة،  و�صبه  ال�صنع  التامة  ال�صلب  منتجات 

و�صيطرت اأ�صواق القرو�س امل�صرتكة، مما جعل 

اإعادة متويل االلتزامات اخلارجية اأكرث ات�صاًما 

بالتحدي بالن�صبة لبع�س املقرت�صني من القطاع 

خرين،  الآ بالن�صبة  م�صتحياًل  وجعله  اخلا�س، 

رو�صيا  احلافظة  م�صتثمري  من  كثريون  وهجر 

متويل  وب��داأ  اأع��م،  ب�صفة  النا�صئة  ���ص��واق  واالأ

ال�صرائب  اإيرادات  وتلق�صت  ين�صب.  التجارة 

تلو  و�صنة  فراير،  يناير-  ففي  حادة،  ب�صورة 

بن�صبة  احلكومة  متح�صالت  انخف�صت  اأخرى 

ا  مر الذي يعادل انخفا�صً 9% بالقيم اال�صمية، االأ

بالقيمة احلقيقية يعادل 20% تقريًبا.

االحتادية.  اإي��رادات احلكومة  ن�صف  مبا�صرة 

من  اأك��رث  اال�صرتاتيجية  ال�صناعات  و�صكلت 

وك��ان  امل�����ص��اف��ة،  القيمة  اإج��م��ايل  م��ن   %10

اإ�صهامها احلقيقي يف الناجت املحلي االإجمايل 

نتاج ال�صناعي  ن نحو 60% من االإ اأكر كثرًيا، الأ

ب�صورة  مرتابطة  قطاعات  يف  م��رك��ًزا  ك��ان 

�صمدة  االأ واإن��ت��اج  النفط  تكرير  مثل  وثيقة، 

اأن  اإىل  التقريبية  التقديرات  وت�صري  واملعادن. 

الطبيعية  للموارد  ال�صاملة  املبا�صرة  احل�صة 

والقطاعات ذات ال�صلة بها يف اإجمايل القيمة 

امل�صافة يف االقت�صاد، قد زادت عملًيا من نحو 

15% يف 1997 اإىل نحو 30% يف 2007. واإ�صافة 

لذلك متثل التجارة يف املوارد الطبيعية والنقل 

ح�صة  وامل��ع��ادن،  وال��غ��از  للنفط  ال�صفن  عر 

كبرية من القيمة امل�صافة يف اخلدمات.

حالًيا  اعتماًدا  اأك��رث  رو�صيا  اأن  �صوء  ويف 

على املوارد الطبيعية مما كانت عليه يف 1998، 

النفط؟  اأ�صعار  ب�صدمة  اقت�صادها  تاأثر  كيف 

من  النفط  �صعر  هبط  �صيوية  االآ زم��ة  االأ عقب 

 1997 اأوائ��ل  دوالًرا يف   23 من  ورال  االأ ماركة 

يونيو  منت�صف  يف  دوالرات   9 م��ن  اأق���ل  اإىل 

1998، وهو انخفا�س يربو على 60%. وم�صتوى 

�صعر النفط الراهن اأعلى من امل�صتويات الدنيا 

اأمثال  اأعلى بنحو ثالثة  التاريخية بكثري، فهو 

بالقيمة احلقيقية مما كان عليه يف منت�صف 

�صعار يف مطلع 2005، عندما  1998، ومياثل االأ

مام  لالأ بقوة  مي�صي  الرو�صي  االقت�صاد  كان 

مبعدل 7% �صنوًيا، ويراكم احتياطات كبرية من 

بالقيم  �صعار  االأ لكن ت�صحيح  جنبي،  االأ النقد 

الن�صبية كان اأ�صرع واأكر هذه املرة، فقد هبط 

ورال من امل�صتوى املرتفع الذي بلغ  �صعر نفط االأ

138 دوالًرا للرميل ملتو�صط قدره 44 دوالًرا يف 

وىل من 2009، وهو انخفا�س  ربعة االأ �صهر االأ االأ

بنحو %70.

مو�صوع م�صرتك

مو�صوًعا  لالقت�صاد  النفط  اأهمية  متثل 

و2008،   1998 اأزم��ت��ي  م��ن  ك��ل  يف  م�صرتًكا 

العيني  القطاع  اأن  ه��و  اآخ��ر  ت�صابه  وه��ن��اك 

امل��ال��ي��ات احلكومية  وق��ط��اع  امل���ايل  وال��ق��ط��اع 

اأن  ب��ي��د  ق��ا���ص��ي��ة،  ب�����ص��ورة  جميعها  ث���رت  ت���اأ

الثالثة  القطاعات  هذه  يف  ولية  االأ الظروف 

حداث التي  والروابط فيما بينها، وت�صل�صل االأ

 2008 يف  واالنكما�س   1998 يف  زمة  لالأ اأدت 

ت�صرب  اأن  قبل  فحتى  بيًنا،  اختالًفا  تختلف 

ك�صاًدا،  رو�صيا  عانت  �صربتها،   1998 اأزم��ة 

وعلى الرغم من اأن اقت�صاد مو�صكو عاد للنمو 
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العيني  القطاع  توعك  �صبق   ،1998 ويف 

كانت  زم��ة،  االأ خمدت  اأن  وبعد  املالية،  زم��ة  االأ

هناك تغذية مرتدة قليلة من القطاع امل�صريف 

ومل  العيني.  االقت�صاد  اإىل  احلكومية  واملالية 

العامة )مبا يف ذلك  اإي��رادات احلكومة  ت�صكل 

 %27 �صوى  امليزانية(  عن  اخل��ارج��ة  م���وال  االأ

كانت   ،1997 يف  جمايل  االإ املحلي  الناجت  من 

اإي�����رادات احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة مت��ث��ل اأق���ل من 

�صوى  هناك  يكن  مل  ثم  وم��ن  منها،  الن�صف 

جمال حمدود للحوافز ال�صريبية.

يف  احل��ك��وم��ة  دور  زاد   ،2008 وب��ح��ل��ول 

االق��ت�����ص��اد ب�����ص��ورة م���ث���رية، ف��ب��ل��غ اإج��م��ايل 

الناجت  من   %39 العامة  احلكومية  ي���رادات  االإ

ج���م���ايل امل��ح��ل��ي، ك���ان ن�����ص��ي��ب احل��ك��وم��ة  االإ

اأن�صاأت   ،2004 ويف  منه.   %58 ميثل  االحتادية 

رو�صيا �صندوق تثبيت النفط، الذي انق�صم فيما 

الرثوة  و�صندوق  االحتياطي  �صندوق  اإىل  بعد 

القومية،  لتجنيب جزء من اإيرادات البالد من 

ال�صندوق  هذا  كان   ،2009 مطلع  ويف  النفط. 

من   %17 تعادل  دوالر-  مليار   225 راك��م  قد 

الديون  �صداد  جمايل- وجرى  االإ املحلي  الناجت 

من  الرغم  وعلى  كبري.  حلد  اخلارجية  العامة 

ال�صريبية،  ي���رادات  االإ يف  الكبري  االنخفا�س 

فقد توافر للحكومة جمال ال�صتخدام احلوافز 

ال�صريبية اأكرث مما كان قائًما يف 1998.

ي�صتثمر  ك��ان  امل��ايل  القطاع  اأن  ح��ني  ويف 

ج��ل،  االأ ق�صرية  ال��دي��ون  يف   1998 يف  بكثافة 

العام  للقطاع  املقدم  االئتمان  اإجمايل  يبلغ  مل 

وبلغت  جمايل،  االإ املحلي  الناجت  من   %9 �صوى 

ن�صبة الديون اإىل الودائع 76%. ومل يكن ائتمان 

متويل  جم��م��وع  وق���ل  ك��ل��ي��ة،  ق��ائ��ًم��ا  امل�صتهلك 

من   %2.5 عن  �صنة  عن  تقل  ملدة  امل�صروعات 

الظروف،  ه��ذه  ويف  ج��م��ايل.  االإ املحلي  الناجت 

تاأثري �صئيل على  كان النهيار النظام امل�صريف 

�صاعدت  فقد  حال،  اأية  وعلى  العيني.  القطاع 

اإعادة توجيه النموذج امل�صريف نحو  زمة يف  االأ

متويل امل�صروعات وامل�صتهلكني.

و�صل   2008 منت�صف  ب��ح��ل��ول  ن���ه  اأ ب��ي��د 

االئتمان املحلي املقدم للقطاع اخلا�س اإىل %42 

جمايل، ثم منح نحو الربع  من الناجت املحلي االإ

منه للم�صتهلكني. وبن�صبة القرو�س للودائع تبلغ 

نحو 150%، فاإن جانًبا كبرًيا من دفرت القرو�س 

جرى متويله فعاًل بقرو�س امل�صارف اخلارجية 

�صبتمر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  دوالر  م��ل��ي��ار   200(

امل�صرتكة  القرو�س  من  اأ�صا�ًصا   )2008

من  امل��ق��دم��ة  االئتمانية  الت�صهيالت  وح���دود 

م اخلارجية. كما ا�صتندت ال�صركات  البنوك االأ

املالية  ���ص��واق  االأ اإىل  ن�صيطة  ب�صورة  الكبرية 

من  دوالر  مليار   300 نحو  وراك��م��ت  الدولية، 

الديون اخلارجية.

من  الثالث  والربع   2000 نهاية  بني  وفيما 

مبعدل  البنوك  ق��رو���س  دف��ات��ر  زادت   ،2008

بنف�س  تقريًبا   ،%50 على  يربو  متو�صط  �صنوي 

ائتمان  ن�صبة  و�صلت  حيث  اأوك��ران��ي��ا،  �صرعة 

جمايل  االإ املحلي  الناجت  اإىل  اخلا�س  القطاع 

بالفعل  امل�����ص��ريف  ال��ن��ظ��ام  وواج���ه   ،%63 اإىل 

�صعوبات خطرية. ويف نف�س االجتاه، تعد ن�صبة 

جمايل املتوا�صعة  االئتمان اإىل الناجت املحلي االإ

تعك�س  نها  الأ ما،  نوًعا  م�صللة  رو�صيا  يف  ن�صبًيا 

املحلي  الناجت  يف  امل�صبوق  غري  املرتفع  النمو 

اأمثال  ثمانية  زاد  ال��ذي  اال�صمي،  ج��م��ايل  االإ

ا�صتناًدا  و2008   1999 بني  ال��دوالري��ة  بالقيم 

�صا�صية. اإىل ارتفاع �صريع يف اأ�صعار ال�صلع االأ

رو�صيا  تواجه  مل  يجابي،  االإ اجلانب  وعلى 

م�صكلة كبرية فيما يتعلق بالديون امل�صماة بعملة 

ال�صركات  قرو�س  من   %25 كان  فقد  اأجنبية، 

املحلية ونحو 9% من قرو�س امل�صتهلكني فح�صب 

عن  كثرًيا  يقل  مبا  جنبية،  االأ بالعملة  م�صماة 

اأوروب��ا،  يف  خ��رى  االأ النا�صئة  ���ص��واق  االأ معظم 

يف  قائًما  كان  الذي  الو�صع  مع  هذا  ويتعار�س 

يوليو 1998م عندما بلغت ن�صبة الدولرة %42.

قيمة  يف  خ���ري  االأ االنخفا�س  ف��اإن  ول��ذل��ك 

الروبل مل يكن له تاأثري �صلبي مبا�صر قوي على 

احلجم  متو�صطة  ال�صركات  ميزانيات  نوعية 

نف�صه  الوقت  ويف  البنوك.  القرو�س يف  ودفاتر 

ال�صريع  والنمو  االقت�صادي  الركود  �صدة  ت�صري 

جًدا للنظام امل�صريف اإىل زيادة �صريعة جًدا يف 

داء يف امل�صتقبل. تواتر القرو�س عدمية االأ

استندت الشركات الكبيرة 
إلى األسواق المالية الدولية، 

وراكمت نحو 300 مليار 
دوالر من الديون الخارجية
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قضية العدد

حصاد 2010م:

ركود..  
وتعاٍف

شهد العام املاضي 2010م عدة أحداث على صعيد 
التي  املختلفة  تأثيراتها  لها  كانت  العاملي  االق��ت��ص��اد 
إن لم يكن كلها، وم��ن ذلك  العالم  طالت معظم دول 
بالطبع اململكة العربية السعودية ودول اخلليج فضلًا 

عن الدول العربية.

قضية العدد
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ال�صعودي  االقت�صاد  وا�صرتاتيجية  على خطط  التاأثريات  تلك  تناق�س  التالية  ال�صطور 

حفظ  ب�صكل  واخل��روج  لها،  الت�صدي  يف  خا�س  ب�صكل  اململكة  جناح  وعوامل  واخلليجي 

زم��ات  االأ اإدارة  �صعيد  على  اململكة  مكت�صبات  من  وعزز  مكانته،  االقت�صادي  لال�صتقرار 

الكرى.

زمات العاملية املتالحقة يف  اأكد خراء مال واأعمال اأن اململكة �صتبقى دوًما مبناأى عن االأ

زمة املالية العاملية،  ظل ما عانى منه العامل اقت�صادًيا خالل عام 2010، على خلفية توابع االأ

خالل ال�صنوات املا�صية، حيث �صهدت منطقة اليورو اإفال�س العديد من الدول فيها، بداأت 

باليونان واأيرلندا ومازالت دول اأخرى حتاول جاهدة اخلروج من ماأزقها االقت�صادي دون 

االإعالن عن احتياجها للتدخل وامل�صاعدة مثل اإ�صبانيا والرتغال.

وروب��ي بل طالت  االأ زم��ات االقت�صادية مل تالحق فقط االحت��اد  االأ اإن  وقال اخل��راء 

اأية  دون  دوالر  مليار   600 بطبع  موؤخًرا  ق��راًرا  اتخذت  التي  مريكية  االأ املتحدة  الواليات 

�صافة اإىل احلرب الطاحنة الدائرة فيما بني الواليات املتحدة وال�صني حول  �صمانات، باالإ

مر الذي جعل خراء �صعوديني يطالبون ب�صرورة اإعادة النظر يف قيمة  حرب العمالت االأ

مريكي  الريال اأمام الدوالر يف الوقت احلايل، خا�صة يف الوقت الذي ي�صتعد فيه االقت�صاد االأ

ل�صخ 600 مليار دوالر دون وجود احتياطي اأو مقابل من الذهب والف�صة واملعادن.

قلق اأوربي متزايد

اأعرب  على امل�صتوى الدويل، كان دومينيك �صرتاو�س مدير �صندوق النقد الدويل قد 

و�صاع يف  االأ اأوروبا. وو�صف �صرتاو�س هذه  و�صاع االقت�صادية يف  االأ اإزاء  العميق  عن قلقه 

مم املتحدة موؤخًرا باأنها تواجه م�صتقباًل مفعًما بعدم اال�صتقرار،  حما�صرة له يف مقر االأ

واأن املخاطر املحدقة بها اأخطر من اأي مكان اآخر واأكرث من اأي وقت م�صى. لكنه نفى اأن 

وروبية املوحدة »يورو« يف خطر، م�صرًيا اإىل اأن وجود احتاد عملة غري كاف  تكون العملة االأ

االقت�صادية حيث متيل  ال�صيا�صية  تن�صيًقا يف  وروبي  االأ االقت�صاد  يتطلب  بل  يف حد ذاته، 

زمات، يف حني اأن التعاون واحللول اجلماعية  الدول اإىل البحث عن حلول انفرادية اأثناء االأ

هو املخرج الرئي�صي. 

�صيوية وكذا يف اأمريكا الالتينية  وقال مدير �صندوق النقد الدويل اإن االقت�صادات االآ

زمة العاملية، يف حني متر الواليات املتحدة باقت�صاد غري م�صتقر،  متكنت من جتاوز االأ

لكنه اأ�صاد بت�صكيل جمموعة الع�صرين وو�صفها باأنها خطوة متقدمة اإال اأنها ال ترقى اإىل 

املال  اأ�صواق  تزال  ال  اإذ  عاملية،  قيادة  م�صتوى 

ومل  امل�صار،  ت�صحيح  اإىل  حاجة  يف  العاملية 

تبعات  على  للتغلب  القليل  �صوى  العامل  يقدم 

يقف  العامل  »اإن  وقال  العاملية.  املالية  زمة  االأ

ن اأمام عجز يف امليزانيات وجبال من ديون  االآ

اإما  اثنني:  خيارين  �صوى  لديه  ولي�س  �صيادية 

ن واإما اأن يبحث  مر كما هو عليه االآ اأن يبقى االأ

عن جديد مع �صرورة اإعطاء �صرعية من نوع 

ما ملجموعة الع�صرين«. 

اأزمة اليورو

اأن  اإىل  املحللون  خل�س  اأخ��رى  ناحية  من 

اليورو  منطقة  على  املتالحقة  زم���ات  االأ تاأثري 

وال�صعودي  اخلليجي  االقت�صاد  على  وتاأثريها 

بوجه اخل�صو�س ياأتي بنتائج موؤكدة اأال وهي اأنه 

زمة، واأن النمو االقت�صادي  بكل تاأكيد مل تنته االأ

خ�س  االأ وعلى  املناطق  من  ع��دد  يف  ا�صتوؤنف 

زمة  الدول ال�صاعدة ومبعدالت عالية اإال اأن االأ

وىل وهي  ما زالت قائمة، لقد انتهت مرحلتها االأ

معاجلة مديونيات البنوك وال�صركات. 

مبنظمة  امل��ايل  املحلل  الزهراين  حممد  وق��ال 

اإن  دب��ي-  الرئي�صي  ومقرها  قليمية-  االإ ب��ح��اث  االأ

تخفي�س  مرحلة  وهي  بعد،  تبداأ  مل  التالية  املرحلة 

النفقات وزيادة ال�صرائب لتغطية امل�صروفات التي 

املرحلة  تلك  تفرزه  �صوف  وما  احلكومات  تكبدتها 

من معاناة ومعدالت منو منخف�صة. 

واأ�صار اإىل اأن انعكا�س اأزمة ديون اأوروبا ظهر 

جزئًيا يف تاأثريها على معدالت الدخول يف الدول 

املت�صررة مبا�صرة ما يقلل من ا�صتهالكها للبرتول 

خرى، وتناق�س  وا�صتريادها للمنتجات العربية االأ

عدد �صياحها املتجهني اإىل الدول العربية وتناق�س 

التحويالت اإىل الدول العربية، كذلك اإحجام بع�س 

جنبية عن اال�صتثمار يف الدول العربية  ال�صركات االأ

لي�س فقط يف دولة عربية مثل �صورية التي ان�صحبت 

منها اأكرث من اأربع �صركات دولية، واإمنا اأي�صًا يف 

اإمارة اأبوظبي حيث قامت �صركات مرموقة ب�صبب 

اأو�صاعها املالية وانح�صار اأموالها باالن�صحاب بعد 

التي  امل�صاريع  تنفيذ  يف  كبرًيا  �صوًطا  قطعت  اأن 

�صبق اأن التزمت بها والتي تقدر تكاليف كل منها 

بباليني الدوالرات. 

انعكاس أزمة ديون أوروبا 
ظهر جزئًيا في تأثيرها على 

معدالت الدخول في الدول 
المتضررة مباشرة
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من الغذائي بالرغم من التوجه اخلليجي  كما اأ�صار اإىل تعاون بالده واململكة يف جمال الغذاء واالأ

املنتجات  يرلندية.. وحتديًدا  االأ لل�صركات  الكرى  همية  االأ تكمن  الغذاء  قائاًل: يف حقل  فريقيا،  الإ

خالل  من  اأننا  اأعتقد  عليها..  يح�صلون  التي  املنتجات  من�صاأ  معرفة  يف  ترغب  النا�س  الثانوية.. 

مان وتغيب عنا روح الالمباالة وعدم االهتمام«. من الغذائي �صوف ن�صعر باالأ م�صاريع حتقيق االأ

فك االرتباط

الواليات  اأن  اإىل  العاملي  التمويل  ببيت  املالية  امل�صت�صارة  الو�صيفي  منال  تذهب  املقابل  يف 

املتحدة مل تهناأ باقت�صاد م�صتقر يف عام 2010م، يف ظل ما تعانيه على ال�صعيد الداخلي واحلروب 

خ�س مع العمالق ال�صيني وما يجري معه من عمليات كر وفر اقت�صادية  االقت�صادية خارجًيا وباالأ

مر الذي دعا الواليات املتحدة اإىل اللجوء اإىل عمليات طبع  يف ما و�صفه املحللون بحرب العمالت، االأ

ملليارات الدوالرات وبالتحديد 600 مليار دوالر دون �صمانات مما دعا خراء عديدين من اململكة 

عمال يف  اإدارة االأ العربية ال�صعودية ومنهم الدكتور عبدالرحمن ال�صنيع دكتور االقت�صاد يف كلية 

جدة اإىل القول: اإن الوقت قد حان لفك ارتباط الريال بالدوالر، قبل انخفا�س الدوالر كما هو متوقع 

مريكي يعاين اأزمات وم�صكالت اقت�صادية  �صهر ال�صتة املقبلة. اإ�صافة اإىل اأن االقت�صاد االأ خالل االأ

مريكي ملعانه،  متتابعة ومتتالية دون النهو�س من اأي اأزمة بال�صكل ال�صحيح الذي يعيد لالقت�صاد االأ

زمات التي متر بها. فجميع ال�صيا�صات التي اتخذها �صيا�صات وقتية حلل االأ

االقت�صاد  نعا�س  الإ دوالر  مليار   600 مريكي  االأ الفيدرايل  االحتياط  �صخ  اإن  الو�صيفي  وقالت 

كذلك ما قد تتعر�س له بع�س الدول العربية ذات 

نقاذ  الفائ�س من ال�صغوط للم�صاهمة يف برامج االإ

اأو  مبا�صرة  ال�صمانات  اأو  القرو�س  طريق  عن  اإما 

عن طريق �صندوق النقد الدويل، وقد يكون لذلك 

من  الرئي�صية  الدولية  البنوك  بان�صحاب  عالقة 

يوؤدي  انح�صار مواردها مما  ب�صبب  امل�صاريع  متويل 

اإىل مزيد من ال�صغوط على الدول العربية وبنوكها 

املحلية للتمويل الذاتي لراجمها التنموية. 

زمات اململكة .. بوابة حل االأ

الطبيعي  من  ك��ان  اأن��ه  اإىل  ال��زه��راين  ولفت 

ورب��ي��ة �صاحبة  ال���دول االأ يف ظ��ل م��ا ح��دث توجه 

ال�صعودية  العربية  اململكة  اإىل  الطاحنة  زم��ات  االأ

زمة ب�صكل اأو باآخر من خالل  للم�صاهمة يف حل االأ

يرلندي بات  الزيارة التي قام بها وزير التجارة االأ

زمة يف بالده، واأكد  اأوكيف للريا�س بعد اندالع االأ

لن  ب��الده  ت�صرب  التي  املالية  زم���ة  االأ اأن  حينها 

املهم  من  اأن��ه  واأ�صاف  اململكة.  مع  التعاون  تعيق 

جًدا اأن نلقي ال�صوء على م�صتوى جودة اخلدمات 

ال�صعودية  لل�صركات  الفر�صة  واإتاحة  يرلندية  االأ

ذات  املتميزة  يرلندية  االأ التجربة  على  للوقوف 

 ، التجارة  جم��ال  يف  العالية  التناف�صية  ال��ق��درة 

بعثة  راأ����س  على  »جئت  ال��وزي��ر:  قاله  مم��ا  وك��ان 

اأيرلندًيا،   )45( يرافقني  اململكة،  اإىل  جتارية 

ونحن نرى اأن بالدكم تعد �صريًكا ا�صرتاتيجًيا بالغ 

يرلندا؛ كما اأننا نرغب يف زيادة  همية بالن�صبة الأ االأ

�صادراتنا اإىل اململكة حتى يت�صنى لنا اإيجاد املزيد 

يرلنديني داخل اأيرلندا« . من فر�س العمل لالأ
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رفع  على  تعمل  التي  ال�صيولة  برفع  م��ري��ك��ي  االأ

القوة ال�صرائية للدوالر والريال ال�صعودي، له وقع 

ب�صيط  ب�صكل  ال�صعودي  االقت�صاد  على  اإيجابي 

الت�صخم  ا�صتقرار  على  يعمل  اأنه  كما  وملمو�س، 

يف اململكة عند م�صتويات 6 يف املائة، ولكن هذا ال 

ن لفك ارتباط  يعني مقابل الفر�صة املطروحة االآ

الريال بالدوالر«. 

ت�صتفد  اململكة مل  اأن �صادرات  اإىل  واأ�صارت 

لقلة  التناف�صية  �صعار  االأ خالل  من  كبري  ب�صكل 

خرى،  االأ للدول  النفطية  ال�صادرات  غري  حجم 

ال�صعودي  االقت�صاد  ا�صتفادة  من  يحد  وذل��ك 

زيادة  على  يعمل  الذي  ال��دوالر  �صعر  من خف�س 

اأ���ص��ع��ار  يف  وي�صعها  م��ري��ك��ي��ة  االأ ال�������ص���ادرات 

�صعر  النخفا�س  خ����رى  االأ ال���دول  م��ع  تناف�صية 

املجل�س  اتخذها  التي  اأن اخلطوة  كما  ال��دوالر«، 

�صلبي  تاأثري  ولها  خطرية  الفيدرايل  االحتياطي 

اإ�صافة  ب��ال��دوالر،  املرتبطة  االقت�صاديات  يف 

عمالتها  برفع  النا�صئة  ال��دول  اقت�صاديات  اإىل 

القوة  ت�صعف  اأن��ه��ا  كما  �صادراتها  وانخفا�س 

ال�صرائية«، كما و�صح تاأثريها ال�صلبي يف امل�صتوى 

الفردي يف اململكة رغم ارتفاع اأ�صعار البرتول اإال 

يجابية الرتفاع  اأن االنعكا�صات ال�صلبية اأكرث من االإ

�صا�صية، كما  اأ�صعار املواد اال�صتهالكية وال�صلع االأ

مل�صتويات  وو�صوله  ارتفاعاته  الذهب  �صيوا�صل 

قيا�صية.

ت�صري  زم����ة  االأ ت��ل��ك  اإن  الو�صيفي  وق��ال��ت 

الريال  �صرف  �صعر  تغيري  �صرورة  اإىل  بو�صوح 

ب�صلة من  وربطة  بالدوالر  الريال  ارتباط  اأو فك 

و�صع  يف  اأ�صبح  مريكي  االأ فاالقت�صاد  العمالت، 

�صراع  واالإ االقت�صادية،  قوته  ال�صتعادة  م�صكك 

�صدار  يف توحيد �صيا�صات دول اخلليج النقدية الإ

العملة اخلليجية املوحدة للحد من تاأثر االقت�صاد 

اإىل  اإ�صافة  العاملية،  باالقت�صاديات  اخلليجي 

توحيد  على  الع�صرين  جمموعة  اتفاق  �صرورة 

�صعار وفق امل�صالح االقت�صادية العاملية وفر�س  االأ

عقوبات على الدول املخالفة.

مريكي  واأكدت اأن  طباعة البنك املركزي االأ

احتياطي حقيقي  وجود  دون  دوالر  مليار   600 ل� 

�صيوؤدي  حيث  ال��دوالر  على  اقت�صادية  اآث��ار  له  �صتكون 

خرى؛  ذلك اإىل انخفا�س قيمة الدوالر اأمام العمالت االأ

ومن  بالدوالر  املرتبطة  ال��دول  عمالت  على  يوؤثر  مما 

الريال  �صينخف�س  وبالتايل  ال�صعودي،  الريال  �صمنها 

نه مرتبط بالدوالر،  خرى؛ الأ ال�صعودي اأمام العمالت االأ

اأ�صعار  و�صرتتفع  امل�صتورد  ت�صخم  على  �صيوؤثر  وذل��ك 

لوال  اأنه  اأنه  اإىل  امل�صتوردة من اخلارج، الفتة  الب�صائع 

زمة يف اأوروبا والديون  ال�صغوط على اليورو من خالل االأ

وانتقالها  ديون  ا�صتمرارها يف  واخلوف من  يرلندية  االأ

خ���رى  االأ ال���دول  بع�س  واإىل  واإ�صبانيا  ال��رت��غ��ال  اإىل 

ولراأينا  الدوالر  اأمام  اليورو  قيمة  ارتفاًعا يف  لالحظنا 

يف  ر�صيد  غ��ري  م��ن  ال����دوالرات  لطبع  ال�صلبية  ث���ار  االآ

وروبية اأخرت  زمة املالية االأ فرتة ق�صرية جًدا، لكن االأ

انخفا�س الدوالر حتى تتم معاجلتها اأواًل.

من �صالمي .. املالذ االآ االقت�صاد االإ

علي ال�صواين اخلبري املايل باإحدى هيئات ال�صرافة 

زمات املتتالية التي كان لعام 2010م  �صالمية يرى اأن االأ االإ

�صالمي جيًدا  ن�صيب منها اأظهرت اأهمية االقت�صاد االإ

زمات  االأ مع  التعامل  يف  املنيعة   ال�صدود  اأحد  باعتباره 

المملكة رصدت نحو 400 مليار 
ريال لمشاريع البنى التحتية 
وتنفيذ المشاريع الكبيرة، 

خاصة في قطاع بناء السكك 
الحديدية ومشاريع الطاقة

قضية العدد
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�صالمة  العاملية  املالية  زم��ات  االأ اأكدت  العاملية، حيث 

�صالمية؛  املبادئ التي تقوم عليها ال�صناعة املالية االإ

لها  حتقق  التي  املقومات  من  ع��دي��ًدا  متتلك  كونها 

مان وتقليل املخاطر وجذب اال�صتثمارات.  االأ

املتالحقة  االقت�صادية  التطورات  اأن  واأ���ص��اف: 

العامل  دول  على  فر�صت  خ���رية  االأ ال�صنوات  خ��الل 

من  واال�صتفادة  جنبي،  االأ اال�صتثمار  جلذب  االجت��اه 

بناء امل�صاريع  جنبية يف  م��وال االأ االأ اخلرات وروؤو���س 

اال�صتثمارية وبناء التحالفات وال�صراكات االقت�صادية 

طار تفاعلت اململكة مع هذا  اال�صرتاتيجية، ويف هذا االإ

�صالحات  احلراك االقت�صادي واأجرت عديًدا من االإ

للم�صتثمر  احلوافز  من  كثرًيا  وقدمت  االقت�صادية، 

جنبي، ومتكنت خالل فرتة وجيزة من خلق  املحلي واالأ

واحتلت  جنبي،  واالأ املحلي  لال�صتثمار  �صحي  مناخ 

متقدمة  ال���دويل  البنك  تقرير  يف  م��رم��وًق��ا  م��ك��اًن��ا 

وبذلك  دول��ة.   183 بني  من  عاملًيا   13 ال�  املركز  اإىل 

خرية ا�صتقطاب  ا�صتطاعت اململكة خالل ال�صنوات االأ

نحو  بلغت  التي  جنبية  االأ اال�صتثمارات  م��ن  امل��زي��د 

35.5 مليار دوالر كا�صتثمارات مبا�صرة خالل العام 

احلايل«. 

مليار   400 نحو  ر�صدت  اململكة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ريال مل�صاريع البنى التحتية وتنفيذ امل�صاريع الكبرية، 

وم�صاريع  احلديدية  ال�صكك  بناء  قطاع  يف  خا�صة 

النفط، وهي  املعتمدة على  وال�صناعات غري  الطاقة 

جاذبة  ا�صتثمارية  بيئة  اململكة  اأن  توؤكد  موؤ�صرات 

جانب، وتتمتع بوجود فر�س ا�صتثمارية  للم�صتثمرين االأ

جنبية.  واعدة ومنا�صبة لل�صركات االأ

ال�صنوات  خالل  العاملي  االقت�صاد  لها  تعّر�س  التي  املالية  زم��ات  االأ اأن  اإىل  ال�صواين  ونوه 

القليلة املا�صية اأدت اإىل زيادة اأهمية عن�صر التمويل املي�صر الالزم لعملية التنمية، وتزايدت 

�صالمية، وتلبي زيادة طلب امل�صلمني عر  كذلك احلاجة اإىل وجود بنوك تعمل وفق ال�صريعة االإ

�صالمي،  العامل على معامالت بنكية �صرعية وخالية من الربا؛ مما زاد الطلب على التمويل االإ

فراد وال�صركات، كما اأن  كرث تناغًما مع معتقدات واحتياجات العمالء من االأ واأ�صبح اليوم هو االأ

�صالمية انت�صرت يف اأكرث من 60 دولة يف القارات اخلم�س،  اأن امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية االإ

وبلغ عددها ما يزيد على 450 موؤ�ص�صة وم�صرًفا اإ�صالمًيا حول العامل. يرتكز نحو 40 يف املائة 

اأن ال�صناعة  العربي، وهو موؤ�صر طيب على  العربية، وحتديًدا يف دول اخلليج  الدول  منها يف 

عديد  تت�صابق  حيث  وعاملًيا،  واإ�صالمًيا  عربًيا  وا�صع  بقبول  حتظى  باتت  �صالمية  االإ امل�صرفية 

امل�صارف  تاأ�صي�س  اأمام  ب��واب  االأ فتح  على  واأملانيا  وفرن�صا  بريطانيا  مثل  وروبية  االأ الدول  من 

�صالمية؛ لال�صتفادة من ال�صيولة الكبرية املتوافرة  �صالمية، عالوة على اإ�صدار ال�صكوك االإ االإ

عليها  تقوم  التي  املبادئ  �صالمة  العاملية  املالية  زمة  االأ اأكدت  �صالمية«، كذلك  االإ البنوك  لدى 

وتقليل  مان  االأ لها  حتقق  التي  املقومات  من  عديًدا  متتلك  كونها  �صالمية؛  االإ املالية  ال�صناعة 

وجناحه  جدارته  ليثبت  �صالمي  االإ املايل  للقطاع  تاريخية  فر�صة  زمة  االأ كانت  وقد  املخاطر، 

العربية  واال�صتثمارات  م��وال  االأ لروؤو�س  اآمًنا  مالًذا  ميثل  واأن  زم��ات،  االأ هذه  مثل  مواجهة  يف 

�صالمية.  �صالمية وغري االإ واالإ

�صالمي وقدرته على  زمة املالية العاملية يف تعزيز الثقة بقوة النموذج املايل االإ كما اأ�صهمت االأ

�صواق  زمة قدرة هذا القطاع على البقاء بعيًدا عن اأزمات االأ اال�صتدامة، حيث اأظهرت تلك االأ

�صواق امل�صرفية التقليدية«. العاملية، وجتنب م�صكالت الديون املتعرثة التي عانت منها االأ

�صالمية، حيث  اإىل التحديات التي تواجهها البنوك االإ واأ�صار ال�صواين يف هذا ال�صدد 

�صالمية تقف اليوم يف مواجهة حتديات  يجابيات ما زالت البنوك االإ قال: »رغم كل هذه االإ

تقوية مواردها الراأ�صمالية واتباع مزيد من ال�صفافية وااللتزام بالقواعد واملعايري امل�صرفية 

العاملية، خا�صة معايري احلوكمة، عالوة على تنوع املخاطر يف بيئة العمل، واإدخال الو�صائل 

يف  ذلك  كل  مع  والتعامل  �صواق،  االأ حترير  بفعل  املناف�صة  وت�صاعد  احلديثة  التكنولوجية 

�صالمية  االإ امل�صرفية  ال�صناعة  تقوم  اأن  واقرتح  �صالمي،  االإ امل�صريف  العمل  مبادئ  اإطار 

�صالمي، وتطوير  على بع�س املعايري املتقدمة التي ت�صتمل على حت�صني موؤ�ص�صات التمويل االإ

وتوحيد منتجاتها املالية، ون�صر املعرفة بهذه املنتجات بني جميع العمالء، حيث يتفهم كل من 

املكونات  وا�صح  ب�صكل  والعمالء  املوؤ�ص�صات 

املنتجات،  ه��ذه  من  واح��دة  لكل  املرتابطة 

باملهنية  اخل��دم��ات  ه��ذه  مقدمي  وال��ت��زام 

الدائم  والعمل  العاملية،  واملعايري  والكفاءة 

على تطوير الكوادر الب�صرية، واإيجاد خراء 

املالية  املنتجات  وتطوير  دارة  الإ ومهنيني 

ال�صناعة  تو�صع  م��ع  خ��ا���ص��ًة  ���ص��الم��ي��ة،  االإ

�صالمية لي�س فقط على امل�صتوى  امل�صرفية االإ

العاملي، حيث  امل�صتوى  على  واإمنا  قليمي،  االإ

تاأكيد  اإىل  يدعونا  »وه���ذا  ق��ائ��اًل:  اأ���ص��اف 

امل�صتويني  فيه على  والتو�صع  التدريب  اأهمية 

املحلي والدويل«.

قطاع  اأن  اع��ت��ق��ادي  »يف  ب��ق��ول��ه:  وخ��ت��م 

كبرية  �صعة  ذا  ي��زال  ال  ���ص��الم��ي  االإ التمويل 

حوال  ت�صتوعب مزيًدا من املتعاملني، ويف كل االأ

القطاع  هذا  وازده��ار  جناح  ا�صتمرارية  فاإن 

احتياجات  وتلبية  التوجه  مب�صداقية  منوطة 

امل�صتثمرين باجلودة املرجوة والعائد املنا�صب 

واملخاطر املقبولة«.
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أقوى من الحديد.. 
ومرن كالذهب

البالتني..

المجهرالمجهر
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كثيرون يعتقدون أن  »الذهب« املعدن األغلى على وجه 
م��ا يسمى  أو  ال��ب��ات��ن  أن  ي��ج��ه��ل��ون  إن��ه��م  إال  األرض، 

ب�»الذهب األبيض« يعد هو األثمن على اإلطاق.
ويسميه  أبيض,   - رم��ادي  لونه  والباتن معدن ثمن 
ب��ع��ض ال���ن���اس ال���ذه���ب األب����ي����ض, وي���ع���ود أص����ل كلمة 
باتن إلى كلمة إسبانية وهي )باتا( وتعني )الفضة 
ال��ص��غ��ي��رة(، وال��ب��ات��ن أق����وى م��ن م��ع��دن احل��دي��د ول��ه 

مرونة الذهب.
العالم,  يف  وأثمنها  امل��ع��ادن  أن��در  م��ن  الباتن  ويعتبر 

حيث إن قيمة مكعب من الباتن حجمه 30 سم3 
تساوي أكثر من مليون جنيه.

اكت�شافه

وذلك  1557م،  عام  يف  مرة  ول  لأ اكت�شافه  مت 

ويف  �شكاليجر،  جوليو�س  يطايل  الإ العامل  يد  على 

معدن  من  كبرية  كميات  اكت�شاف  مت  1750م  عام 

تر�شبات  �شبان على  الإ البالتني، وذلك عندما عرث 

كان  ولكنه  الالتينية،  اأمريكا  يف  البالتني  خل��ام 

بداأت  ولكن  لقيمته،  النا�س  معرفة  لعدم  ا  رخي�شً

قيمته يف الرتفاع عندما انت�شر واأ�شبح العامل على 

علم ودراية با�شتخداماته وفوائده.

ولكنه  مبفرده،  الطبيعة  يف  البالتني  يوجد  ول 

يوجد خمتلًطا بخم�شة فلزات اأخرى وهي البالديوم، 

وال��رودي��وم،  الروثينيوم،  ري��دي��وم،  والأ وزم��ي��وم،  الأ

الفلزات  ه��ذه  على  ويطلق  خمتلفة،  بن�شب  وذل��ك 

ال�شتة جمتمعة ا�شم جمموعة فلزات البالتني.

من  كتل  على  العثور  يتم  ح��ي��ان  الأ بع�س  ويف 

البالتني الطبيعي، ففي عام 1843م عرث يف رو�شيا 

على كتلة تزن 9.5 كجم من البالتني الطبيعي.

خ�شائ�ص البالتني

يفقد  ول  ي�شداأ  ل  قوي  معدن  البالتني  معدن 

يتفاعل  ل  البالتني  ن  لأ للهواء،  تعر�شه  عند  بريقه 

ك�شجني اأو مركبات الكربيت املوجودة بالهواء،  مع الأ

حما�س التي  كما اأنه من القوة بحيث ل توؤثر فيه الأ

خرى. تذيب معظم الفلزات الأ

ا�شتخدام  هي  البالتني  ذاب��ة  لإ الطرق  واأف�شل 

خملوط من حم�س النيرتيك وحم�س الهيدروكلوريك، 

وال�شليكون،  والفو�شفور  الزرنيخ  مع  ب�شهولة  ويتحد 

ا �شبائك مع معظم الفلزات. وي�شكل البالتني اأي�شً

ا�شتخدامات البالتني

الكيميائية  املختربات  يف  البالتني  ي�شتخدم 

نه  لأ وذل��ك  املختلفة،  حما�س  بالأ العينات  ذاب���ة  لإ

ا يف عمل  يقاوم احلرارة والتاآكل، كما ي�شتخدم اأي�شً

�شالك الرقيقة والتي ت�شتخدم يف العديد  لواح والأ الأ

غرا�س. من الأ

النفط،  اأجزاء  تفكيك  على  البالتني  يعمل  كما 

ملا  وا�شع  مدى  على  املجوهرات  �شناعة  يف  ويدخل 

�شافة اإىل عدم تاأثره  يتمتع به من قوة و�شالبة، بالإ

باملواد املزيلة للربيق، وي�شتخدم البالتني يف �شناعة 

كما  �شنان،  الأ طب  ويف  اجلراحية،  دوات  الأ اأف�شل 

ت�شتخدم بع�س املركبات الكيميائية احلاوية للبالتني 

يف عالج بع�س حالت ال�شرطان مثل مركب )�شي�س 

بالتني( مقرون البالتني.

كما ي�شتخدم البالتني يف �شناعة احللي واأغرا�س 

وال�شناعات  ال��ك��ه��رب��ائ��ب��ة  وال�����ش��ب��ائ��ك  ���ش��ن��ان  الأ

البالتني  جمموعة  فلزات  كل  ومتتاز  الكيميائية، 

زم��ي��وم  والأ ري���دي���وم  والأ ال��ب��الت��ني  )يعترب  بثقلها 

الرياض – تداول

35
العدد 51 - يناير 2011م



المجهر

 ،22.4  ،21.5 م��ع��روف��ة:  ف��ل��زات  ثالثة  اأث��ق��ل 

حما�س  بالأ تاأثرها  وعدم  التوايل(  على   22.5

للحرارة  ومقاومتها  العالية  الن�شهار  ودرجات 

والتاأك�شد. 

ونح�شل على البالتني من املعدن الفطري 

العامل  اإن��ت��اج  ويبلغ  �شبريياليت،  معدن  وم��ن 

�شنوًيا من البالتني حوايل مليون ون�شف املليون 

اإفريقيا وكندا  ياأتي معظمها من جنوب  اأوقية، 

ورو�شيا. 

ما هو البالتني

البالتني عن�شر فلزي نفي�س، اأكرث �شالبة 

مثل  للتكيف  قاباًل  يكون  ويكاد  النحا�س،  من 

الذهب. وهو من حيث الوزن ي�شاوي �شعفي وزن 

الر�شا�س.

والبالتني معدن مده�س: لونه اأبي�س �شارب 

�شبانية  اإىل الرمادي. ا�شمه م�شتق من الكلمة الإ

»بالتا«، وتعني »البيت ال�شغري«. يدخل البالتني 

عادة يف خدمات غالًبا ما تكون ممتزجة مبعادن 

اليريديوم  وال��رودي��وم  البالديوم  مثل  ن��ادرة 

التي  البالتينية«،  »املعادن  وتدعى  وزميوم،  والأ

والنحا�س  الذهب  مثل  معادن  مع  اأحياًنا  توجد 

والف�شة واحلديد والكروم والنيكل، وذلك على 

�شكل حبوب �شغرية اأو رقائق اأو كتل.

ول  لأ البالتني،  من  كبرية  كميات  اكت�شفت 

مرة يف اأمريكا اجلنوبية يف القرن الثامن ع�شر، 

اكت�شافه  بعد  البالتني  فائدة  يرون  النا�س  وبداأ 

مفيًدا،  البالتني  يجعل  ومما  عديدة.  ب�شنوات 

واحل���رارة.  ح��م��ا���س  والأ التاأك�شد  يقاوم  كونه 

يدخل البالتين عادة في 
خدمات غالًبا ما تكون 
ممتزجة بمعادن نادرة

اكتشفت كميات كبيرة 
من البالتين، ألول مرة في 
أمريكا الجنوبية في القرن 

الثامن عشر

المجهر
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البالتني  ذوب��ان  فدرجة 

درج��ة   1843 ح����وايل  ه��ي 

مئوية.

امل���ج���ال ال��رئ��ي�����ش��ي ل���ش��ت��ع��م��ال 

كما  امل��ج��وه��رات.  ت�شنيع  يف  ه��و  البالتني 

متا�س  نقاط  يف  التما�س  لنقاط  ي�شتعمل  اأن��ه 

الدوائر الكهربائية، ويف موازين املختربات ويف 

دوات اخلا�شة يف القيا�شات الدقيقة للحرارة  الأ

دوات الكهربائية الدقيقة. وال�شمامات ويف الأ

البالتني و�شناعة ال�شيارات

�شهر  يف  اأ�شارت  قد  �شحفية  تقارير  كانت 

الطلب  انتعا�س  عودة  بدء  اأن  اإىل  2009م  مايو 

داخل  الكبرية  ن���واع  الأ خا�شة  ال�شيارات  على 

يف  البالتني  ودخ��ول  واملحلية  العاملية  ���ش��واق  الأ

اأ�شعار  يف  ملحوظة  طفرة  اإىل  اأدى  الت�شنيع 

�شا�شية امل�شتخدمة  البالتني، حيث يعد املادة الأ

يف �شناعة حمركات تلك النوعية من ال�شيارات، 

وي�شري خرباء اإىل اأن �شوق البالتني ارتفعت من 

ب�شورة  وقية  لالأ دولًرا   1725 اإىل  دولر   1500

�شركات  عودة  جراء  من  للزيادة  ويتجه  كبرية 

مريكية  الأ ال�شوق  يف  الكربى  م  الأ ال�شيارات 

ذات  ال�����ش��ي��ارات  م��ن  الفخمة  ن����واع  الأ ن��ت��اج  لإ

فيها  ي�شتخدم  والتي  الكبرية  اللرتية  ال�شعات 

البالتني.

درجة ان�صهاره

تبلغ  ن�شبًيا  عالية  ان�شهار  درجة  للبالتني 

وهو  ب�شهولة،  ت�شكيله  املمكن  وم��ن  1772°م، 

يتحد ب�شهولة مع الزرنيخ والفو�شفور وال�شليكون، 

معظم  م��ع  �شبائك  ��ا  اأي�����شً ال��ب��الت��ني  وي�شكل 

احتاد  من  تتكون  ال�شبائك،  واأف�شل  الفلزات، 

بريقه  يفقد  ول  البالتني  ي�شداأ  ول 

يتفاعل  ل  نه  لأ وذلك  للهواء،  تعر�شه  عند 

ك�شجني اأو مركبات الكربيت  ب�شهولة مع الأ

املوجودة يف الهواء، ول ت�شتطيع احلمو�س 

التاأثري  الفلزات  معظم  تذيب  التي  القوية 

ذاب����ة  يف ال��ب��الت��ني. واأف�����ش��ل ط��ري��ق��ة لإ

حم�س  من  خليط  ا�شتخدام  هي  البالتني 

ي�شمى  الهيدروكلوريك،  وحم�س  النيرتيك 

املاء امللكي. 

 البلدان املنتجة

�شلي   العثور على البالتني يف �شكله الأ

اإفريقيا  ج��ن��وب  يف  مكانني  يف  فقط  يتم 

املعدن  ه��ذا  ت��وزي��ع  يتم  ل  كما  ورو���ش��ي��ا، 

ماكن،  الأ بقية  ر���س، يف  الأ بالت�شاوي حول 

للخامات  ث��ان��وي��ة  نتيجة  ال��ب��الت��ني  ووج���د 

اإيريديوم،  الروديوم  مثل  خ��رى  الأ املعادن 

بني  البالتني  اإنتاج  ن�شب  وتتوزع  والنيكل،  

الدول وفقا للتايل : 

- جنوب اإفريقيا )5030000 اأوقية(.

- رو�شيا )850000 اأوقية(. 

 385000( مريكية  الأ املتحدة  الوليات   -

اأوقية(. 

)ب�����دون  زمي���ب���اب���وي   Zimbabwe  -

حتديد(.

- Canada كندا )بدون حتديد(.

 معتقدات خاطئة عن »البالتني« 

ن�����ش��ب��ة ك��ث��رية م���ن ال��ن��ا���س وال��ت��ج��ار 

املعادن  من  نوع  هو  البالتني  اأن  يعتقدون 

امل�شنع  والق�شدير  ملنيوم  الأ معدن  ي�شبه 

با�شم  اإل  يعرفونه  ل  والغالبية  وغ���ريه، 

معدن  البالتني  اأن  ب��ي�����س  اإل  الأ ال��ذه��ب 

�شبق  كما  وا�شتخداماته  مميزاته  له  ثمني 

ذكرها، ولعل ما يوؤكد ذلك ارتفاع اأ�شعاره 

الفرتة  خ��الل  قيا�شية  م��ع��دلت  وب��ل��وغ��ه 

املا�شية.

وزم��ي��وم  والأ والنيكل  ي��ري��دي��وم  الأ مع  البالتني 

والبالديوم والروديوم والروثنيوم.

املنقبون

بعمليات  العمال  يقوم  ر���س  الأ �شطح  حتت 

العن�شر  ويكون  البالتني،  خام  عن  بحًثا  حفر 

حاوية  �شغرية  حبيبات  �شكل  على  منه  اخل��ام 

لفلزات اأخرى. 

قيمة  ذا  جتعله  متميزة  خوا�س  وللبالتني 

العن�شران  ه��م��ا  وال��ف�����ش��ة  ف��ال��ذه��ب  ع��ال��ي��ة، 

�شهولة  يف  عليه  يتفوقان  ال��ل��ذان  ال��وح��ي��دان 

بكل  وا�شتخدامه  ت�شكيله  الت�شكيل، حيث ميكن 

�شكل  على  �شحبه  ميكن  كما  املمكنه،  الطرق 

اأ�شالك رفيعة، اأو طرقه على �شكل �شفائح 

رقيقة. 

أفضل طريقة إلذابة 
البالتين هي استخدام 

خليط من حمض النيتريك 
وحمض الهيدروكلوريك
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 18 يف  املالية  الراجحي  شركة  تأسست 
م��ارس 2008 متاشًيا مع ق��رار هيئة السوق 
امل��ال��ي��ة عن  األوراق  أن��ش��ط��ة  امل��ال��ي��ة بفصل 
أن��ش��ط��ة ال���ب���ن���وك، ب���رأس���م���ال م���دف���وع 500 
م��ل��ي��ون ري����ال س���ع���ودي ومب���وج���ب ترخيص 
االستثمارية  ال��ذراع  لتكون   ،37/7068 رق��م 

ملصرف الراجحي.

لمحة عامة عن شركة 
الراجحي المالية
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تقدمي  اإىل  املالية  ال��راج��ح��ي  �شركة  ت��ه��دف 

خدمات ذات جودة عالية من خالل منتجات 

عمالئها  احتياجات  لتلبي  �شممت  ا�شتثمارية 

بتوافق تام مع الهيئة ال�شرعية يف ال�شركة.

�شلبة  قيم  على  عملها  يف  ال�شركة  ترتكز 

وخربات ا�شتثمارية عريقة يتمتع بها م�شرف 

الراجحي الرائد يف تقدمي املنتجات واخلدمات 

املوؤهلني  املوظفني  من  طاقم  عرب  امل�شرفية، 

بخربات دولية مل�شاعدة امل�شتثمرين يف حتقيق 

اأهدافهم ال�شتثمارية.

املالية خدماتها ال�شتثمارية  الراجحي  وتوفر 

ال�شتثمار  ول�����ش��رك��ات  لل�شركات  ال�شاملة 

يف  ال�شتثمارية  احللول  تقدمي  مع  ف���راد  والأ

�شول  الأ اإدارة  فيها  مبا  ن�شطة  الأ من  العديد 

 26 خ��الل  من  ال�شركات  ومتويل  والو�شاطة 

اأنحاء  جميع  يف  م��وزع��ة  ا�شتثمارًيا  م��رك��ًزا 

اململكة.

حلوًل  للعمالء  تقدم  �شول  الأ اإدارة  وحدة  اإن 

عامة وخا�شة تنا�شب احتياجاتهم ال�شتثمارية 

م��ن �شناديق  وا���ش��ع��ة  خ���الل جم��م��وع��ة  م��ن 

���ش��واق  الأ اإىل  ال��دخ��ول  تتيح  التي  ال�شتثمار 

بوا�شطة  وت��دار  والعاملية  قليمية  الإ املحلية، 

فريق حمرتف يتمتع باخلربة الدولية الوا�شعة 

ال�شناديق  اإدارة  والقدرة على اختيار �شركاء 

اخلارجية بعناية تامة.

يجاد  لإ ي�شعون  الذين  العمالء  باإمكان  كما 

حمافظ  فتح  خا�شة،  ترتيبات  تتطلب  حلول 

ا�شتثمارية تتم اإدارتها تبعًا لتفاق خا�س.

الراجحي  �شركة  يف  ���ش��ول  الأ اإدارة  وتعترب 

اململكة  ال�شناديق يف  اأكرب مديري  املالية من 

العربية ال�شعودية.

فر�س  لعمالئه  يفتح  فاإنه  الو�شاطة  ق�شم  اأما 

�شهم املحلية واخلليجية والدولية  التداول يف الأ

من خالل جمموعة وا�شعة ومتقدمة من قنوات 

ال��ت��داول  ت�شمل  ال��ت��ي  ل��ك��رتون��ي��ة  الإ ال��ت��داول 

يل،  الآ الهاتف  عرب  والتداول  نرتنت،  الإ عرب 

الهاتف  عرب  ن��رتن��ت  والإ الن�شية،  والر�شائل 

اجل���وال، ووح���دات ال��ت��داول امل��رك��زي وهاتف 

�شافة اىل مراكز ال�شتثمار. التداول بالإ

تقدمي  على  دائ��م��ًا  الو�شاطة  اإدارة  وحتر�س 

لتحافظ  ال��ت��داول  تكنولوجيا  يف  ج��دي��د  ك��ل 

مقدمة  يف  م��رك��زه��ا  على  امل��ال��ي��ة  ال��راج��ح��ي 

�شركات الو�شاطة يف اململكة.

اإدارة  خالل  من  ا  اأي�شً املالية  الراجحي  توفر 

مت��وي��ل ال�����ش��رك��ات جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 

لالكتتاب  ���ش��ه��م  الأ ط���رح  ت�شمل  اخل��دم��ات 

وطرح  ويل  الأ لالكتتاب  �شهم  الأ وطرح  العام 

�شهم لالكتتاب اخلا�س  اأ�شهم احلقوق وطرح الأ

اخلا�شة  ال�شت�شارات  خدمات  اإىل  �شافة  بالإ

بعمليات الندماج وال�شتحواذ.

ولكي يبقى عمالء الراجحي املالية على اطالع 

واملعلومات  ال�شوق  اجت��اه��ات  ب��اأح��دث  كامل 

البحوث  اإدارة  تقدم  ال�شلة،  ذات  خ���رى  الأ

اإىل  تهدف  التي  التقارير  اأح���دث  بال�شركة 

واملحتملني  احلاليني  امل�شتثمرين  وعي  زي��ادة 

ال�شركات(  اأو  ف���راد  الأ م�شتوى  على  )���ش��واء 

�شعار  ا حتلياًل ملوؤ�شرات الأ وتوفر التقارير اأي�شً

ت�شميم  وي��ت��م  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  ����ش���واق  والأ

البيانات التي حتتوي عليها  هذه التقارير بحيث 

اإيجابي على اتخاذ  ت�شاعد امل�شتثمرين ب�شكل 

اأف�شل القرارات اخلا�شة با�شتثماراتهم.

اإننا يف �شركة الراجحي املالية نعمل جاهدين 

لتقدمي اأرقى اخلدمات ال�شتثمارية لعمالئنا. 
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Member Nameالرتتيبالن�سبةال�صفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

4AlJazira Capital%14,405,83611.28%111,129,268,080.0016.73%241,853,661,829.3015.93 اجلزيرة كابيتال 

 1Al Rajhi Capital%26,751,36917.28%211,057,104,927.0016.62%238,811,430,225.4515.73 �شركة الراجحي للخدمات املالية

وراق املالية  7Sabb Securities Limited%43,014,6417.72%37,423,984,369.0011.16%174,358,622,068.7011.48 �شاب لالأ

هلي كابيتال   2NCB Capital%36,516,18716.68%47,811,633,370.0011.74%172,826,926,297.7511.38 الأ

5Fransi Tadawul%54,093,67910.48%56,476,182,790.009.74%145,650,676,060.409.59 فرن�شي تداول

3Samba Capital%64,733,39212.11%66,047,247,138.009.09%142,949,298,330.559.41 �شامبا كابيتال

8ANB Invest%72,466,1606.31%74,819,924,987.007.25%106,755,308,112.407.03العربي لال�شتثمار

 6Riyad Capital%83,368,5908.62%83,877,315,162.005.83%89,306,306,334.205.88الريا�س املالية

9AlIstithmar Capital%9917,6812.35%92,041,095,954.003.07%52,329,467,451.253.45 ال�شتثمار كابيتال 

 11Saudi Hollandi Capital%10649,8861.66%101,441,683,476.002.17%35,108,332,593.602.31 ال�شعودي الهولندي املالية 

.10AlBilad Investment Co%11660,0701.69%111,086,600,487.001.63%25,484,309,214.351.68  �شركة البالد لال�شتثمار 

. 12Falcom Financial Group%12386,4260.99%12702,312,442.001.06%16,960,550,623.201.12 فالكم للخدمات املالية 

14Credit Suisse%14133,8790.34%13402,687,400.000.61%13,930,560,136.550.92 كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية 

15EFG_Hermes ksa%15131,5230.34%14279,590,322.000.42%9,820,407,680.200.65 هريمي�س ال�شعودية

 16AlNefaie Investment%13128,0550.33%15429,259,403.000.65%9,192,171,133.350.61جمموعة النفيعي لال�شتثمار
Group

18Jadwa Investment%18102,6710.26%16213,729,102.000.32%8,057,481,270.800.53    جدوى لال�شتثمار 

وىل جوجيت للو�شاطة املالية    13ALOULA GEOJIT%16155,0020.40%17262,064,184.000.39%6,482,751,110.800.43   الأ
BROKERAGE COMP

17Osool Capital%17114,3190.29%18257,683,724.000.39%5,175,026,400.650.34 اأ�شول املالية 

وراق املالية 21Deutsche Securities%2045,9640.12%1999,060,690.000.15%4,340,504,118.600.29 دويت�شه لالأ

 19Morgan Stanley Saudi%1957,4230.15%20123,709,980.000.19%3,881,424,951.650.26 مورغان �شتانلي ال�شعودية
Arabia

 20Alinma Investment%2249,2060.13%2180,289,495.000.12%2,477,239,017.450.16�شركة الإمناء لال�شتثمار  
Company

 24SHUAA Capital Saudi%2327,0290.07%2262,786,453.000.09%1,978,577,190.400.13   �شعاع كابيتال  
Arabia

و�شط لال�شتثمار  �شركة ال�شرق الأ

املايل 

1,919,913,208.500.13%2395,601,023.000.14%2131,7920.08%22Middle East Financial 
Investment Company

23Arbah Capital%2428,0570.07%2450,064,724.000.08%1,565,706,532.750.10  اأرباح املالية   

�شتثمار   26Emirates Investment%2515,0510.04%2542,633,361.000.06%1,443,851,360.600.01المارات خلدمات الإ
Services

 بيت ال�شتثمار العاملي 

)ال�شعودية(

1,240,419,115.350.08%2636,610,309.000.06%278,0550.02%31Global Investment House 
Saudi Arabia

 28Watan Investment and%2811,1370.03%2731,425,862.000.05%956,599,383.650.06 وطن لال�شتثمار 
Securities

.25Rana Investment Co%2624,5320.06%2837,500,174.000.06%955,392,171.400.06رنا لال�شتثمار  

29Audi Capital%308,6570.02%2920,058,382.000.03%649,579,087.000.04عودة العربية ال�شعودية 

30Al Mal Securities Saudi%298,5600.02%3020,658,859.000.03%507,459,566.450.03املال �شكيوريتيز  

 27Watheeqa Capital%3211,2990.03%3114,194,534.000.02%455,933,070.000.03�شركة وثيقة املالية  
Company

32Aldukheil Financial Group%315,7190.01%3215,954,393.000.02%369,314,417.000.02 جمموعة الدخيل املالية 

 37Al Wasatah Al Maliah%331,2910.00%337,143,054.000.01%182,161,617.950.01  و�شاطة كابيتال 
Company

 33Al Tawfeek Financial%343,0890.01%344,430,488.000.01%141,724,978.850.01جمموعة التوفيق املالية
Group

وراق املالية    35The Investor For%361,9830.01%353,193,746.000.01%94,999,950.700.01�شركة امل�شتثمر لالأ
Securities

وراق املالية   34Muscat Capital%352,4880.01%363,588,513.000.01%75,064,662.600.01  بيت م�شقط لالأ

 36Derayah Financial%371,5090.00%371,898,360.000.00%74,885,325.100.01دراية املالية
Corporation

 �شركة ر�شملة لال�شتثمار 

ال�شعودية

4,795,106.500.00%38121,289.000.00%38630.00%38Rasmala Investments 
Saudi

39BMG Financial Group%3980.00%394,285.000.00%134,674.000.00جمموعة بي اإ م جي املالية  

 40Unicorn Capital Saudi%4080.00%40181.000.00%3,610.000.00يونيكورن كابيتال ال�شعودية 
Arabia

1,518,368,969,990.0066,510,295,472.0039,072,286Totalاملجموع 

Member Activity for  2010

اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء (  2010م
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 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة
الن�صبة عن

 طريق االنرتنت
الرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�صبة عن طريق 

االنرتنت
الرتتيبالن�سبةال�صفقات

 الن�صبة عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
Internet

Value Ratio
 Value
Rank

Internet Value
Bank Ratio

Internet
Volume

 Internet
Vol. Ratio

 Vol.
Rank

Internet Vol.
Bank Ratio

 Internet
Trades

 Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

 Internet Trades
Bank Ratio

AlJazira Capital%380.44%3,544,27213.74%175.76%8,431,648,47221.91%176.54%185,103,012,086.5021.72اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  NCB Capital%173.02%4,758,28918.44%266.72%5,211,660,64013.54%265.76%113,646,085,466.5513.33 الأ

Fransi Tadawul%582.71%3,385,98713.12%376.33%4,943,171,58912.84%375.94%110,608,151,794.6012.98فرن�شي تداول 

Samba Capital%283.25%3,940,77915.27%476.51%4,626,749,03512.02%469.97%100,017,402,377.3511.73 �شامبا كابيتال 

 �شركة الراجحي للخدمات 

املالية

87,259,199,850.0010.24%536.54%4,082,497,92610.61%536.92%3,482,65913.50%451.58%Al Rajhi Capital

%755.23%1,665,0956.45%649.76%3,694,077,9619.60%649.37%86,089,157,428.6510.10  �شاب لالوراق املالية
 Sabb Securities
Limited

ANB Invest%852.81%1,302,3185.05%750.64%2,440,691,8616.34%746.95%50,116,674,009.405.88 العربي لال�شتثمار

Riyad Capital%654.47%1,834,8457.11%846.95%1,820,432,5384.73%846.81%41,801,679,855.304.90الريا�س املالية

AlIstithmar Capital%1041.21%378,1521.47%930.43%621,024,3541.61%932.63%17,077,136,661.352.00ال�شتثمار كابيتال

%1187.29%337,3131.31%1087.00%611,043,8961.59%1085.60%14,517,647,858.451.70 فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Financial
Group.

%1243.06%279,8611.08%1240.39%582,297,2981.51%1140.56%14,240,233,192.001.67 ال�شعودي الهولندي املالية 
 Saudi Hollandi
Capital

�شتثمار  %969.37%457,8951.77%1155.14%599,168,8191.56%1248.94%12,472,484,101.401.46  �شركة البالد لالإ
 AlBilad Investment
Co.

وىل جوجيت للو�شاطة   الأ

املالية

6,355,732,011.300.75%1398.04%255,705,4510.66%1397.57%151,4790.59%1397.73%
 ALOULA GEOJIT
 BROKERAGE
COMP

Osool Capital%1494.65%108,2060.42%1492.06%237,215,5140.62%1490.95%4,706,928,614.100.55 اأ�شول املالية 

جمموعة النفيعي 

لال�شتثمار  

3,198,480,894.100.38%1534.80%122,966,2170.32%1528.65%51,3330.20%1540.09%
 AlNefaie Investment
Group

Jadwa Investment%1721.03%21,5900.08%1624.17%51,647,7830.13%1615.88%1,279,847,904.950.15 جدوى لال�شتثمار 

%1661.43%30,2290.12%1762.16%49,907,9180.13%1739.12%969,023,953.400.11 �شركة الإمناء لال�شتثمار
 Alinma Investment
Company

%1947.42%12,8170.05%1846.56%29,231,3460.08%1840.20%795,328,623.400.09 �شعاع كابيتال 
 SHUAA Capital
Saudi Arabia

.Rana Investment Co%1873.41%18,0080.07%1959.64%22,364,7090.06%1955.03%525,799,906.650.06  رنا لال�شتثمار  

%2261.69%6,8700.03%2043.15%13,561,1160.04%2041.17%393,808,839.500.05 وطن لال�شتثمار 
 Watan Investment
and Securities

%2076.86%8,6840.03%2180.14%11,375,5760.03%2174.61%340,156,107.600.04 �شركة وثيقة املالية
 Watheeqa Capital
Company

و�شط  �شركة ال�شرق الأ

لال�شتثمار املايل 

261,333,287.350.03%2213.61%9,393,9300.02%229.83%3,9090.02%2412.30%
 Middle East Financial
Investment Company

%2540.78%3,4910.01%2331.46%6,498,8340.02%2334.94%177,328,028.150.02 املال �شكيوريتيز 
 Al Mal Securities
Saudi

Arbah Capital%2129.34%8,2310.03%247.48%3,743,0140.01%246.07%95,023,552.650.01اأرباح املالية  

EFG_Hermes ksa%233.69%4,8580.02%251.15%3,219,1870.01%250.92%90,376,358.200.01   هريمي�س ال�شعودية 

%2684.01%2,5950.01%2657.73%2,557,8080.01%2654.78%77,643,916.300.01 جمموعة التوفيق املالية
 Al Tawfeek Financial
Group

وراق املالية   %2764.27%1,5990.01%2841.94%1,505,0400.00%2756.63%42,507,293.550.00بيت م�شقط لالأ
 Muscat Security
House

%2820.28%1,1600.00%2711.72%1,870,4010.00%2811.03%40,736,366.350.00جمموعة الدخيل املالية 
 Aldukheil Financial
Group

وراق   �شركة امل�شتثمر لالأ

املالية 

6,038,852.100.00%296.36%194,0810.00%306.08%660.00%303.33%
 The Investor For
Securities

بيت ال�شتثمار العاملي 

)ال�شعودية( 

5,773,026.300.00%300.47%257,2290.00%290.70%1990.00%292.47%
 Global Investment
House Saudi Arabia

852,310,732,217.5038,487,679,54325,802,789Totalاملجموع 

Internet Activity for 2010

نرتنت( �صنوي 2010م اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االإ
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السوق املالية السعودية )تداول( - التقرير اإلحصائي السنوي - 2010  م

القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 759,184,84 مليون ريال، 
19,54 مليون صفقة  تم تنفيذها خالل العام 2010 م

في نهاية عام 2010 م اأغلق الموؤ�شر العام لل�شوق المالية ال�شعودية )تداول( عند م�شتوى 

6،620.75 نقطة مقارنة مع 6،121.76 نقطة كما في نه�اية ع�ام 2009 م محققًا عائدًا 

اإغالق خالل  اأعلى نقطة  8.15% )498.99 نقطة(. وقد حقق الموؤ�شر  اإيجابيًا بن�شبة 

العام في يوم 26 ابريل حيث اأغلق عند م�شتوى 6،929.40 نقطة. 

�شهم الم�شدرة في نهاية عام 2010 م 1،325.39 مليار ريال   بلغت القيمة ال�شوقية لالأ

اأي ما يعادل 353.44 مليار دولر اأمريكي وذلك بارتفاع بلغت ن�ش�بته 10.86% مقارنة 

مع نهاية العام ال�شابق.

�شهم المتداولة خالل عام 2010 م ن�حو 759.18 مليار ريال  جمالية لالأ بلغت القيمة الإ

 337.07( ريال  مليار   1،264.01 مقابل  اأمريكي،  دولر  مليار   202.45 يعادل  ما  اأي 

مليار دولر اأمريكي( للعام ال�شابق بانخفا�س بلغت ن�شبته %39.94.

19.54 مليون �شفقة مقابل  2010 م  المنفذة خالل عام  ال�شفقات  اإجمالي عدد  وبلغ 

36.46 مليون �شفقة تم تنفيذها خالل العام ال�شابق بانخفا�س بلغت ن�شبته %46.42.

مليار   33.01 بلغت  فقد  م   2010 عام  خالل  المتداولة  �شهم  الأ عدد  اإجمالي  اأم��ا   *
�ش�هم مقابل 57.13 مليار �شهم تم تداولها خالل العام ال�شابق بانخفا�س بلغت ن�شبته 

.%42.22

بلغ المتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات المنفذة خالل عام 2010 نحو 78.46 األف �ش�فقة 

بلغت  بن�شبة انخفا�س  ال�شابق  العام  األف �شفقة كمتو�شط يومي خالل   145.83 مقابل 

.%46.20

نحو  بلغ  فقد  م   2010 ع��ام  خ��الل  المتداولة  �شه�م  الأ لقيمة  اليومي  المتو�شط  اأم��ا 

ال�شابق  للعام  يومي  كمتو�شط  ريال  مليون   5،056.05 مقابل  ريال  مليون   3،048.93

بن�شبة انخفا�س بلغت %39.70.

�شهم المتداولة )معدلة( خالل عام 2010 م نحو 132.56  وبلغ المتو�شط اليومي لعدد الأ

بن�شبة  ال�شابق  العام  خالل  يومي  كمتو�شط  �شهم  ملي�ون   228.52 مقابل  �شهم  مليون 

انخفا�س بلغت 41.99 %.

الن�صاط القطاعي:

خالل عام 2010 م ، كان قطاع التاأمين اأن�شط القطاعات من حيث عدد ال�شفقات 

عدد  اإجمالي  من   %25.10 تمثل  �شفقة  مليون   4.90 نحو  بلغت  حيث  المنفذة 

بنحو  البتروكيماوية  ال�شناعات  قطاع  ثانيًا  وحل  العام،  خالل  المنفذة  ال�شفقات 

3.87 مليون �شفقة بن�شبة 19.79% ، وجاء قطاع ال�شتثمار ال�شناعي في المرتبة 

ال�شفقات  ع��دد  اإجمالي  من   %  9.10 بن�شبة  �شفقة  مليون   1.78 بنحو  الثالثة 

المنفذة خالل عام 2010 م.

ال�شناعات  قطاع  كان  فقد   ،2010 عام  خالل  المتداولة  �شهم  الأ قيمة  حيث  من  اأما 

�شهم المتداولة للقطاع نحو 287.30  البتروكيماوية اأن�شط القطاعات حيث بلغت قيمة الأ

ثانيًا  العام، وحل  المتداولة خالل  �شهم  الأ اإجمالي قيمة  37.84% من  تمثل  مليار ريال 

وجاء   ،  %13.01 بن�شبة  ريال  مليار   98.73 بنحو  المالية  والخدمات  الم�شارف  قطاع 

قطاع التاأمين في المرتبة الثالثة بنحو 90.35 مليار ريال بن�شبة 11.90% من اإجمالي 

�شهم المتداولة خالل عام 2010 م.   قيمة الأ

عام  خالل  )معدلة(  المتداولة  �شهم  الأ بعدد  يتعلق  فيما  القطاعات  لن�شاط  وبالن�شبة 

عدد  بلغ  حيث  القطاعات  اأن�شط  البتروكيماوية  ال�شناعات  قطاع  ك��ان  فقد   ،2010

�شهم  �شهم المتداولة للقطاع نحو 9.51 مليار �شهم تمثل 28.80% من اإجمالي عدد الأ الأ

المتداولة خالل العام، يليه قطاع الم�شارف والخدمات المالية بنحو 5.87 مليار �شهم 

من   %9.42 تمثل  �شهم  مليار   3.11 بنحو  التاأمين  قطاع  ثالثا  وحل   ،  %17.79 بن�شبة 

�شهم المتداولة خالل عام 2010 م. اإجمالي عدد الأ

ن�صاط ال�صركات: 

وبالن�شبة لن�شاط ال�شركات خالل عام 2010 م فقد ت�شدرت �شركة �شابك من حيث عدد 

نماء بنحو  ال�شفقات المنفذة اإذ بلغ عددها نحو 837.16 األف �شفقة، تالها م�شرف الإ

821.99 مليون �شفقة ثم �شركة كيان ال�شعودية بنحو 628.85 األف �شفقة. 

�شهم المتداولة خالل عام 2010 م فت�شدرت �شركة �شابك اأي�شا  اأما من حيث قيمة الأ

بما قيمته 98.23 مليار ريال، ثم كيان ال�شعودية بنحو 66.83 مليار ريال وجاء م�شرف 

نماء في المرتبة الثالثة بنحو 59.87 مليار ريال. الإ

)معدلة(  المتداولة  �شهم  الأ عدد  حيث  من  ول��ى  الأ المرتبة  في  نماء  الإ م�شرف  وجاء 

الثانية بنحو  المرتبة  ال�شعودية في  5.06 مليار �شهم، كيان  2010 م بنحو  خالل عام  

3.48 مليار �شهم، وفي المرتبة الثالثة �شركة زين ال�شعودية بنحو1.37 مليار �شهم.

�شهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع اإجراءات ال�شركات. �شعار وكميات الأ * بيانات الأ

- بلغ عدد اأيام التداول خالل عام 2010 م ، 249 يومًا مقابل 250 يومًا خالل 2009 م.

اأداء موؤ�صرات القطاعات - 2010

ن�صبة التغري  م  2009 م  2010 موؤ�صرات القطاعات

%6.59 15،674.21 16،706.81 امل�شارف واخلدمات املالية

%20.78 5،396.80 6،518.34 ال�شناعات البرتوكيماوية

%0.22 3،915.93 3،924.44 �شمنت الأ

%12.23 4،387.73 4،924.45 التجزئة

%19.15 4،210.69 5،017.16 الطاقة واملرافق اخلدمية

%12.18 5،010.55 5،620.73 الزراعة وال�شناعات الغذائية

%7.21 1،791.41 1،920.60 ت�شالت وتقنية املعلومات الإ

%15.58- 1،079.75 911.48 التاأمني

%6.49- 2،442.94 2،284.35 �شركات ال�شتثمار املتعدد

%7.68 4،707.70 5،069.26 ال�شتثمار ال�شناعي

%11.43- 3،750.28 3،321.61 الت�شييد والبناء

%15.47- 3،262.89 2،758.13 التطوير العقاري

%5.87- 3،397.55 3،198.03 النقل

%22.96- 1،893.91 1،459.13 الإعالم والن�شر

%17.25- 5،898.88 4،881.20 الفنادق وال�شياحة
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�صهم ح�صب القطاعات - 2010 م تداول االأ

جمايل الن�صبة اىل االإ �صهم املتداولة )ريال( قيمه االأ جمايل الن�صبة اإىل االإ �صهم املتداولة جماىل االأ الن�صبه اىل االإ ال�صفقات املنفذة القطاعات

%13.01 98,732,062,591.60 %17.79 5,873,450,762 %7.05 1,377,416 امل�شارف واخلدمات املالية

%37.84 287,300,619,217.55 %28.80 9,505,093,130 %19.79 3,865,678 ال�شناعات البرتوكيماوية

%1.96 14,908,994,035.85 %1.92 632,337,205 %2.85 556,895 �شمنت الأ

%2.34 17,796,377,933.35 %1.74 574,157,240 %3.64 710,870 التجزئة

%1.82  13,850,149,141.75 %3.16 1,041,473,423 %1.06 206,128 الطاقة واملرافق اخلدمية

%5.43 41,186,016,861.75 %3.76 1,240,598,008 %7.80 1,523,391 الزراعة وال�شناعات الغذائية

%4.63 35,168,889,983.10 %5.92 1,952,622,860 %3.95 772,037 ت�شالت وتقنية املعلومات الإ

%11.90 90,345,447,760.05 %9.42 3,108,954,730 %25.10 4,903,806 التاأمني

%3.64 27,649,345,355.55 %6.41 2,114,237,674 %4.76 929,779 �شركات ال�شتثمار املتعدد

%6.76 51,357,161,358.25 %6.19 2,042,194,735 %9.01 1,777,365 ال�شتثمار ال�شناعي

%4.60 34,942,313,705.75 %4.28 1,411,899,867 %6.42 1,254,684 الت�شييد والبناء

%4.23 32,110,641,980.90 %8.29 2,737,314,858 %5.79 1,131,801 التطوير العقاري

%1.11 8,401,829,117.70 %1.68 555,628,070 %1.34 262,526 النقل

%0.26 1,988,869,646.05 %0.28 93,732,537 %0.57 110,738 الإعالم والن�شر

%0.45 3,445,766,305.80 %0.37 123,229,696 %0.78 153,029 الفنادق وال�شياحة

%100.00 759,184,484,995.00 %100.00 33,006,924,795 %100.00 19,536,143 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول )2010 م / 2009 م(

ن�صبة التغري عام 2009 عام 2010 الربع الرابع 2010 الربع الثالث 2010 الربع الثاين 2010 ول 2010 الربع االأ معلومات التداول

%46.42- 36,458,326 19,536,143 3,885,238 3,987,608 6,314,825 5,348,472 عدد ال�شفقات املنفذة

%42.22- 57,129,256,179 33,006,924,795 7,133,592,887 6,236,406,851 11,387,183,450 8,249,741,607 �شهم املتداولة    عدد الأ

%39.94- 1,264,011.29 759,184.48 170,497.21 132,978.56 265,678.16 190,030.55 �شهم املتداولة )مليون ريال( قيمة الأ

- 250 249 60 59 65 65   عدد اأيام التداول    

%46.20- 145,833 78,458 64,754 67,587 97,151 82,284 املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذه

%41.99- 228,517,025 132,557,931 118,893,215 105,701,811 175,187,438 126,919,102 �شهم املتداولة  املتو�شط اليومي لالأ

%39.70- 5,056.05 3,048.93 2,841.62 2,253.87 4,087.36 2,923.55
�شهم املتداولة  املتو�شط اليومي لقيمة الأ

)مليون ريال(

%10.86 1,195.51 1,325.39 1,325.39 1,261.74 1,198.45 1,344.87
�شهم امل�شدرة )القيمة ال�شوقية لالأ

 )مليار ريال(  

%8.15 6,121.76 6,620.75 6,620.75 6,392.39 6,093.76 6,801.01  املوؤ�شر العام  )نقطة( 
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كرث ارتفاًعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق 2010 م مع 2009 م( ال�صركات االأ

ن�صبة التغري 2009 م 2010 م ال�سركة

%415.00 10.00 51.50 اخلليجية العامة*

%372.00 10.00 47.20 الوطنية*

%186.00 10.00 28.60 بروج للتاأمني*

%63.00 10.00 16.30 �شوليدرتي تكافل*

%59.00 10.00 15.90 امانة للتاأمني*

* ادرجت خالل العام 2010م )�صعر االكتتاب 10 ريال(

ا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق 2010 م مع 2009 م( كرث انخفا�صً ال�صركات االأ

ن�شبة التغري 2009 م 2010 م ال�سركة

%62.90- 53.50 19.85 ال�شقر للتاأمني

%57.65- 49.70 21.05 وقاية للتاأمني

%53.46- 46.30 21.55 األيانز اإ�س اإف

%52.29- 70.00 33.40 �شايكو

%51.29- 75.75 36.90 هلية الأ

القيمه بالع�صرة اآالف )0،000( الكميه باملئات ال�صفقات
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كرث ن�صاًطا -  2010 م ال�صركات اخلم�س االأ

من حيث عدد ال�صفقات

ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات  ال�سركة 

%4.29 %21.66 837,161 �شابك

%4.21 %59.68 821,994 الإمناء

%3.22 %16.27 628,852 كيان ال�شعودية

%2.65 %10.55 517,110 اخلليجية العامة

%2.44 %26.85 477,283 معادن

�صهم املتداولة من حيث عدد االأ

ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع �صهم املتداولة ال�سركة  االأ

%15.33 %86.14 5,059,524,247 الإمناء

%10.54 %36.60 3,479,145,937 كيان ال�شعودية

%4.15 %70.19 1,370,581,654 زين ال�شعودية

%3.64 %58.86 1,202,125,288 معادن

%3.19 %11.09 1,053,773,018 �شابك

�صهم املتداولة من حيث قيمة االأ

ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع �صهم املتداولة )ريال( قيمة االأ ال�سركة

%12.94 %34.19 98,231,526,443.75 �شابك

%8.80 %23.26 66,834,689,466.60 كيان ال�شعودية

%7.89 %60.64 59,868,713,443.85 الإمناء

%3.80 %10.05 28,867,059,030.70 ين�شاب

%3.15 %24.21 23,901,529,906.25 الراجحي
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ملخص السوق - السنوي

46
العدد 51 - يناير 2011م

الشركات الجديدة المدرجة - 2010
 2010/02/02 الموافق  الثالثاء  يوم  في  تم   •
براأ�شمال  الغذائية  للخدمات  هرفي  �شركة  اإدراج  م 

مقداره 270 مليون ريال مق�شم اإلى 27 مليون �شهم حيث 

8.1 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة  تم طرح 

51 ريال لل�شهم الواحد.

 2010/02/08 الموافق  الثنين  ي��وم  في  تم   •
التعاوني  للتاأمين  العامة  الخليجية  ال�شركة  اإدراج  م 

براأ�شمال مقداره 200 مليون ريال مق�شم اإلى 20 مليون 

�شهم حيث تم طرح 8 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 10 ريالت لل�شهم الواحد.

م   2010/02/15 الموافق  الثنين  يوم  في  تم   •
مقداره  براأ�شمال  التعاوني  للتاأمين  بروج  �شركة  اإدراج 

تم  حيث  �شهم  مليون   13 اإلى  مق�شم  ريال  مليون   130

طرح 5.2 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 

ريالت لل�شهم الواحد.

م   2010/02/22 الموافق  الثنين  يوم  في  تم   •
ال�شناعية  التجارية  ال�شريع  مجموعة  �شركة  اإدراج 

براأ�شمال مقداره 300 مليون ريال مق�شم اإلى 30 مليون 

�شهم حيث تم طرح 9 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 27 ريال لل�شهم الواحد.

م   2010/05/17 الموافق  الثنين  يوم  في  تم   •
براأ�شمال  �شاكر  اإبراهيم  غازي  الح�شن  �شركة  اإدراج 

مقداره 350 مليون ريال مق�شم اإلى 35 مليون �شهم حيث 

تم طرح 10.5 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

49 ريال لل�شهم الواحد.

اإدراج  2010/06/06 م  حد الموافق  • تم في يوم الأ
ال�شركة الوطنية للتاأمين براأ�شمال مقداره 100 مليون ريال 

�شهم  مليون   3 طرح  تم  حيث  �شهم  مليون   10 اإلى  مق�شم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�شهم الواحد.

م   2010/06/08 الموافق  الثالثاء  يوم  في  • تم 
براأ�شمال  للتكافل   ال�شعودية  �شوليدرتي  �شركة  اإدراج 

55.5 مليون �شهم  اإلى  555 مليون ريال مق�شم  مقداره 

حيث تم طرح 22.2 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 10 ريالت لل�شهم الواحد.

م   2010/06/13 الموافق  حد  الأ يوم  في  تم   •
براأ�شمال مقداره  التعاوني   للتامين  اأمانة  �شركة  اإدراج 

تم  حيث  �شهم  مليون   32 اإلى  مق�شم  ريال  مليون   320

طرح 12.8 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 

ريالت لل�شهم الواحد.

 2010/08/09 الموافق  الثنين  ي��وم  في  تم   •
براأ�شمال  القت�شادية  المعرفة  مدينة  �شركة  اإدراج  م 

مليون   339.3 اإلى  مق�شم  ريال  مليار   3.393 مقداره 

العام  لالكتتاب  �شهم  مليون   102 طرح  تم  حيث  �شهم 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�شهم الواحد.

م   2010/08/11 الموافق  ربعاء  الأ يوم  في  • تم 
 1.3 مقداره  براأ�شمال  الجوف   ا�شمنت  �شركة  اإدراج 

تم طرح  �شهم حيث  مليون   130 اإلى  ريال مق�شم  مليار 

65 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت 

لل�شهم الواحد.

م   2010/10/23 الموافق  ال�شبت  يوم  في  تم   •
الخ�شري  المح�شن  عبد  اهلل  عبد  اأبناء  �شركة  اإدراج 

 42.5 اإل��ى  مق�شم  ري��ال  مليار   425 مقداره  براأ�شمال 

مليون �شهم حيث تم طرح 12.75 مليون �شهم لالكتتاب 

العام وذلك بقيمة 48 رياًل لل�شهم الواحد.

االكتتابات األولية - 2010
�صركة هرفي للخدمات الغذائية

• راأ�صمال ال�صركة: 270 مليون ريال مق�شم اإلى 27 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  8.1 مليون �شهم تمثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 51 رياًل لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/01/11 م اإلى 2010/01/17 م.

�صركة مجموعة ال�صريع التجارية ال�صناعية

• راأ�صمال ال�صركة: 300 مليون ريال مق�شم اإلى 30 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  9 مليون �شهم تمثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 27 رياًل لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/02/01 م اإلى 2010/02/07 م

�صركة �صوليدرتي ال�صعودية للتكافل

• راأ�صمال ال�صركة: 555 مليون ريال مق�شم اإلى 55.5 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب: 22.2 مليون �شهم تمثل 40% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/03/22 م اإلى 2010/03/28 م.

�صركة اأمانة للتاأمين التعاوني

• راأ�صمال ال�صركة: 320 مليون ريال مق�شم اإلى 32 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب: 12.8 مليون �شهم تمثل 40% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/03/22 م اإلى 2010/03/28 م.د

ال�صركة الوطنية للتاأمين 

• راأ�صمال ال�صركة: 100 مليون ريال مق�شم اإلى 10 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب: 3 مليون �شهم تمثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/03/22 م اإلى 2010/03/28 م.

إبراهيم �صاكر �صركة الح�صن غازي ا

• راأ�صمال ال�صركة: 350 مليون ريال مق�شم اإلى 35 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  10.5 مليون �شهم تمثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 49 رياًل لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/04/26 م اإلى 2010/05/02 م.

مدينة المعرفة االقت�صادية

• راأ�صمال ال�صركة: 3،393 مليون ريال مق�شم اإلى 339.3 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  102 مليون �شهم تمثل 30.06% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت  لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/05/24 م اإلى 2010/05/30 م.

�صركة ا�صمنت الجوف

• راأ�صمال ال�صركة: 1.3 مليار ريال مق�شم اإلى 130 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  65 مليون �شهم تمثل 50% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت  لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/07/19 م اإلى 2010/07/25 م.

�صركة اأبناء عبد اهلل عبد المح�صن الخ�صري

• راأ�صمال ال�صركة: 425 مليون ريال مق�شم اإلى 42.5 مليون �شهم.
• اأ�صهم االكتتاب: 12.75 مليون �شهم تمثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 

• �صعر الطرح: 48 ريال لل�شهم الواحد.
• فترة االكتتاب: من 2010/10/04 م اإلى 2010/10/10 م.
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إضافة شركات جديدة لمؤشرات تداول - 2010
• تم اإ�شافة اأ�شهم ال�شركات التالية اإلى موؤ�شرات        
ليوم  �شهم  الأ اإقفال  �شعر  ال�شوق )تداول( وذلك ح�شب 

ربعاء الموافق 2010/03/31 م: الأ

1- �شركة العالمية للتاأمين التعاوني.

2- �شركة هرفي للخدمات الغذائية.

3- ال�شركة الخليجية العامة للتاأمين التعاوني.

4- �شركة بروج للتاأمين التعاوني.

5- �شركة مجموعة ال�شريع التجارية ال�شناعية.

غ��ازي  الح�شن  ���ش��رك��ة  �شهم  اإ���ش��اف��ة  ت��م   •
وذلك  )تداول(  ال�شوق  موؤ�شرات  اإلى  �شاكر  اإبراهيم 

الموافق  رب��ع��اء  الأ ليوم  ال�شهم  اإق��ف��ال  �شعر  ح�شب 

2010/06/30 م.

• تم اإ�شافة اأ�شهم ال�شركات التالية اإلى موؤ�شرات        
ليوم  �شهم  الأ اإقفال  �شعر  ال�شوق )تداول( وذلك ح�شب 

ربعاء الموافق 2010/09/29 م: الأ

1- �شركة اأمانة للتاأمين التعاوني.

2- �شركة �شوليدرتي ال�شعودية للتكافل.

3- �شركة الوطنية للتاأمين.

4- �شركة مدينة المعرفة القت�شادية.

5- �شركة ا�شمنت الجوف.

عبد  اهلل  عبد  اأبناء  �شركة  �شهم  اإ�شافة  تم   •
)ت���داول(  ال�شوق  م��وؤ���ش��رات  اإل��ى  الخ�شري  المح�شن 

الموافق  ربعاء  الأ ليوم  ال�شهم  اإقفال  �شعر  ح�شب  وذلك 

2010/12/29 م.

إجراءات الشركات - 2010
راأ�شمالها  القاب�شة  المملكة  �شركة  خف�شت   •
ري��ال  األ���ف   37،058،823 اإل���ى  ري���ال  م��ل��ي��ار   63 م��ن 

 6.30 من  الم�شدرة  اأ�شهمها  عدد  تخفي�س  وبالتالي 

مليار �شهم  اإلى 3،705،882،300 �شهم.  وذلك بتاريخ 

2010/02/10 م.

ال�شناعي  لال�شتثمار  ال��زام��ل  �شركة  رفعت   •
اأ�شهم،  ثالثة  لكل  مجاني  �شهم  بمنح  وذلك  راأ�شمالها 

لي�شبح عدد اأ�شهمها الم�شدرة 60 مليون �شه�����م وذلك 

بتاريخ 2010/03/31 م.

للتاأمين  الفرن�شية  ال�شعودية  ال�شركة  رفعت   •

مليون   10 طرح  طريق  عن  وذل��ك  راأ�شمالها  التعاوني 

�شهمًا جديدًا “حقوق اأولوية” ب�شعر 12.5 ريالأ لل�شهم 

مليون   20 الم�شدرة  اأ�شهمها  ع��دد  لي�شبح  ال��واح��د 

�شه�����م وذلك بتاريخ 2010/04/03 م.

وذلك  راأ�شمالها  الوطنية  الت�شنيع  �شركة  • رفعت 
عدد  لي�شبح  اأ�شهم،  ع�شرة  لكل  مجاني  �شهم  بمنح 

وذل��ك  �شه�����م،   506،753،155 الم�شدرة  اأ�شهمها 

بتاريخ 2010/04/26 م.

الزجاجية  الوطنية  ال�شناعات  �شركة  رفعت   •
اأ�شهم،  لكل خم�شة  �شهم مجاني  بمنح  وذلك  راأ�شمالها 

لي�شبح عدد اأ�شهمها الم�شدرة 30 مليون �شه�����م وذلك 

بتاريخ 2010/05/09 م.

راأ�شمالها  ال�شعودية  �شمنت  الأ �شركة  رفعت   •
عدد  لي�شبح  �شهمين،  لكل  مجاني  �شهم  بمنح  وذل��ك 

بتاريخ  وذلك  �شه�����م،  مليون   153 الم�شدرة  اأ�شهمها 

2010/05/18 م.

بمنح  وذلك  راأ�شمالها  المراعي  �شركة  رفعت   •
���ش��ه��م   واح����د م��ج��ان��ي ل��ك��ل ���ش��ه��م، ل��ي�����ش��ب��ح ع��دد 

بتاريخ  وذلك  �شه�����م،  مليون   230 الم�شدرة  اأ�شهمها 

2010/12/05 م.

األعضاء الجدد )الوسطاء( - 2010
ان�صمت �صركات الو�صاطة المالية التالية كاأع�صاء 

عاملين في ال�صوق المالية ال�صعودية على نظام تداول 

وذلك لتقديم خدمات الو�صاطة المالية: 

كع�شو  لال�شتثمار  ن��م��اء  الإ �شركة  ان�شمت   •
لتقديم  )تداول(  ال�شعودية  المالية  ال�شوق  في  عامل 

خدمات الو�شاطة المالية، بتاريخ 2010/02/13 م.

وراق  ل�����الأ م�����ش��ق��ط  ب��ي��ت  ���ش��رك��ة  • ان�����ش��م��ت 
ال�شعودية  المالية  ال�شوق  في  عامل  كع�شو  المالية 

بتاريخ  المالية،  الو�شاطة  خدمات  لتقديم  )ت��داول( 

2010/02/24م.

ال�شعودية  لال�شتثمار  ر�شملة  �شركة  ان�شمت   •
ك��ع�����ش��و ع���ام���ل ف���ي ال�����ش��وق ال��م��ال��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 

بتاريخ  المالية،  الو�شاطة  خدمات  لتقديم  )ت��داول( 

2010/08/25م.

ال�شعودية  كابيتال  يونيكورن  �شركة  ان�شمت   •
ك��ع�����ش��و ع���ام���ل ف���ي ال�����ش��وق ال��م��ال��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 

بتاريخ  المالية،  الو�شاطة  خدمات  لتقديم  )ت��داول( 

2010/12/13م.

وبذلك ي�صل عدد �صركات الو�صاطة العاملة في ال�صوق المالية ال�صعودية على نظام تداول 38 �سركة.

صناديق المؤشرات المتداولة
• انطالقا من الدور المناط ب�شركة ال�شوق المالية 
مالية  منتجات وخدمات  تقديم  في  )تداول(  ال�شعودية 

جديدة، اأعلنت تداول اإدراج وبدء التداول في »�شندوق 

من  اعتبارًا  وذلك  ال�شعودية«  �شهم  لالأ المتداول  فالكم 

حد الموافق 2010/03/28 م.   يوم الأ

ويتم تداول وحدات ال�شندوق اأثناء اأوقات التداول 

ال�شاعة  اإل��ى  �شباحًا   11 ال�شاعة  )من  �شهم  الأ ل�شوق 

المرخ�س  �شخا�س  الأ طريق   عن  وذلك  م�شاءًا(   3:30

ي�شمح  ان��ه  علمًا  المالية(،  الو�شاطة  )�شركات  لهم 

وح��دات  ب��ت��داول  بالمملكة  المقيمين  غير  ج��ان��ب  ل��الأ

�شناديق الموؤ�شرات.

فالكم  »�شندوق  ف��ي  ال��ت��داول  وب��دء  اإدراج  ت��م   •
المتداول لقطاع البتروكيماويات« وذلك اعتبارًا من يوم 

ال�شبت الموافق 2010/07/10 م.  
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املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 29/12/2010 م                                

غالقال�سركة القيمة الدفرتية�صعر االإ
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
ال�صعر للعائدالعائد على ال�صهم

�صهم امل�صدرة  االأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

26.6018.981.401.9813.421,500.00039,900.0028,464.032,973.30الريا�س

M(300.0004,935.004,542.80-209.80(  0.70-16.4515.141.09اجلزيرة

22.0017.561.250.18120.74450.0009,900.007,902.8881.99ا�شتثمار

29.4018.631.580.3876.94330.7509,724.056,161.80126.39ال�شعودي الهولندي

44.7024.591.823.3413.38723.21432,327.6817,780.902,415.82ال�شعودي الفرن�شي

40.3019.742.042.0219.98750.00030,225.0014,806.881,512.45�ش�اب

37.7024.231.562.9312.86650.00024,505.0015,748.751,905.94العربي الوطني

61.2528.282.174.8512.62900.00055,125.0025,451.614,369.00�شامبا

83.0019.344.294.3818.941,500.000124,500.0029,016.136,572.28الراجحي

M(300.0005,865.003,090.12-211.71(  0.71-19.5510.301.90البالد

M(1,500.00015,750.0015,553.76-45.99(  0.03-10.5010.371.01الإمناء

18.932.092.1916.358,903.964352,756.73168,519.6619,489.69-اإجمايل قطاع امل�شارف واخلدمات املالية

16.1511.701.380.06251.31120.6001,947.691,411.077.75كيمانول

M(480.00010,800.004,673.20-104.87(  0.22-22.509.742.31برتوكيم

104.7538.342.736.7915.443,000.000314,250.00115,027.8920,357.95�شابك

159.7524.096.6310.3415.45250.00039,937.506,023.402,585.16�شافكو

35.5017.272.062.5913.70506.75317,989.738,752.991,313.35الت�شنيع

22.307.253.080.07307.3469.2001,543.16501.675.02اللجني

11.1512.390.900.1573.29128.5201,433.001,593.0119.55مناء للكيماويات

21.7512.211.780.7528.83450.0009,787.505,492.70339.51املجموعة ال�شعودية

23.7012.591.881.1620.49292.5306,932.963,684.30338.42ال�شحراء للبرتوكيماويات

47.6012.063.951.9724.11562.50026,775.006,785.731,110.69ين�شاب

27.8014.281.950.9329.94333.3339,266.674,759.96309.50�شبكيم العاملية

27.2012.212.231.89314.36141.3753,845.401,726.74267.69املتقدمة

M(1,500.00028,875.0015,466.53-11.00(  0.01-19.2510.311.87كيان ال�شعودية

M(876.00019,666.207,986.96-167.61(  0.19-22.459.122.46برتو رابغ

21.112.683.0316.278,710.811493,049.81183,886.1426,371.11-اإجمايل قطاع ال�شناعات البرتوكيماوية

�شمنت العربية 34.2030.561.121.9717.4080.0002,736.002,444.97157.23الأ

51.5022.142.334.7610.83135.0006,952.502,989.21642.19اأ�شمنت اليمامة

49.8021.052.374.2711.67153.0007,619.403,221.40653.03اأ�شمنت ال�شعوديه

62.2519.373.216.319.8790.0005,602.501,743.38567.52اأ�شمنت الق�شيم

61.2516.613.694.8212.71140.0008,575.002,325.35674.42اأ�شمنت اجلنوبيه

42.8023.141.853.9110.94105.0004,494.002,429.55410.69اأ�شمنت ينبع

45.3023.401.943.6112.5686.0003,895.802,012.01310.12اأ�شمنت ال�شرقية

18.6011.891.561.3913.3890.0001,674.001,070.20125.09اأ�شمنت تبوك

M(130.0001,586.001,249.06-9.52(  0.07-12.209.611.27اأ�شمنت اجلوف

�شمنت 19.312.213.5011.741,009.00043,135.2019,485.133,530.78-اإجمايل قطاع الأ

78.0017.584.445.5714.0022.5001,755.00395.52125.39اأ�شواق العثيم

72.0021.803.304.5915.6725.0001,800.00545.00114.86املوا�شاة

13.1012.011.080.9613.6045.000589.50544.3343.36خدمات ال�شيارات

M(10.000219.5062.75-9.03(  0.90-21.956.283.50ثمار
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غالقال�سركة القيمة الدفرتية�صعر االإ
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
ال�صعر للعائدالعائد على ال�صهم

�صهم امل�صدرة  االأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

12.3013.010.950.3040.6950.000615.00650.7415.11جمموعة فتيحي

151.0019.357.8010.0115.0840.0006,040.00773.96400.59جرير

47.8015.003.193.4014.0625.0001,195.00374.9684.97الدري�س

43.0016.862.554.2310.1670.0003,010.001,180.53296.32 احلكري 

44.8016.292.753.4113.1515.000672.00244.4051.10اخلليج للتدريب

15.783.333.7113.85302.50015,896.004,772.201,122.68-اإجمايل قطاع التجزئة

18.8513.811.371.2714.8975.0001,413.751,035.4794.95الغاز والت�شنيع

14.0512.301.140.5027.974,166.59458,540.6451,229.362,093.25كهرباء ال�شعودية

12.321.150.5227.404,241.59459,954.3952,264.832,188.20-اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

32.0014.472.212.3113.87500.00016,000.007,234.131,153.31جمموعة �شافول

16.259.711.670.8519.2020.000325.00194.1216.93الغذائية

42.3020.682.056.436.5732.5001,374.75672.25209.13 �شدافكو

111.7525.554.375.4420.55230.00025,702.505,877.021,250.48املراعي

40.8010.913.740.09439.0110.900444.72118.921.01اأنعام القاب�شة

40.1017.222.332.5515.7028.5711,145.71492.0872.96حلواين اإخوان

غذية 79.0012.866.144.5017.5427.0002,133.00347.15121.58هريف لالأ

M(60.0001,566.00999.73-19.32(  0.32-26.1016.661.57نادك

M(50.000455.00387.04-13.70(  0.27-9.107.741.18الق�شيم الزراعية

18.9517.981.050.14131.7820.000379.00359.542.88تبوك الزراعية

�شماك M(20.0001,050.00115.93-32.02(  1.60-52.505.809.06الأ

M(7.500299.2581.66-4.83(  0.64-39.9010.893.66ال�شرقية للتنمية

38.3026.751.433.1812.0620.000766.00535.0363.53اجلوف الزراعية

-5.000348.7556.49--69.7511.2986.17 بي�شة الزراعية 

M(50.000670.00614.07-30.84(  0.62-13.4012.281.09جازان للتنمية

16.722.912.5816.691,081.47152,659.6818,085.162,791.09-اإجمايل قطاع الزراعة وال�شناعات الغذائية

42.6022.341.915.058.442,000.00085,200.0044,678.7210,092.30الت�شالت

55.2520.172.745.4410.17700.00038,675.0014,120.823,804.57احتاد ات�شالت

M(1,400.00010,850.006,586.37-2,494.87(  1.78-7.754.701.65زين ال�شعودية 

M(100.0001,525.00313.81-379.04(  3.79-15.253.144.86عذيب لالت�شالت

15.642.072.628.914,200.000136,250.0065,699.7211,022.95-اإجمايل قطاع الت�شالت وتقنية املعلومات

107.0032.693.279.9310.7750.0005,350.001,634.68496.67التعاونية

16.358.641.890.5728.6530.000490.50259.3017.12مالذ للتاأمني

27.9012.362.262.5111.0180.0002,232.00989.15201.16ميدغلف للتاأمني

M(20.000431.00160.94-17.83(  0.89-21.558.052.68األيانز اإ�س اإف

29.907.943.770.5059.9810.000299.0079.384.99�شالمة

M(20.000343.00150.39-8.37(  0.42-17.157.522.28ولء للتاأمني

19.9510.601.880.4643.5320.000399.00211.909.17الدرع العربي

M(34.000596.70318.36-11.77(  0.35-17.559.361.87�شاب تكافل

17.307.152.420.0044873.2420.000346.00143.000.07�شند

33.409.093.680.8439.9110.000334.0090.888.37�شايكو

M(10.000297.0040.89-15.59(  1.56-29.704.097.26ال�شعودية الهندية

17.859.791.820.2185.3522.000392.70215.294.60احتاد اخلليج
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غالقال�سركة القيمة الدفرتية�صعر االإ
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
ال�صعر للعائدالعائد على ال�صهم

�صهم امل�صدرة  االأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

هلي للتكافل M(10.000720.0068.58-10.09(  1.01-72.006.8610.50الأ

هلية M(10.000369.0044.21-16.99(  1.70-36.904.428.35الأ

M(10.000343.0037.00-18.85(  1.88-34.303.709.27اأ�شيج

M(20.000380.00145.92-12.16(  0.61-19.007.302.60التاأمني العربية

M(25.000446.25238.43-2.34(  0.09-17.859.541.87الحتاد التجاري

19.8510.611.870.3360.2020.000397.00212.286.60ال�شقر للتاأمني

27.708.633.210.021291.3820.000554.00172.560.43املتحدة للتاأمني

عادة ال�شعودية M(100.000885.00983.77-5.57(  0.06-8.859.840.90الإ

21.3511.901.791.7212.3940.000854.00475.8668.92بوبا العربية

M(20.000421.00164.88-22.19(  1.11-21.058.242.55وقاية للتكافل

M(20.000696.00162.14-13.95(  0.70-34.808.114.29تكافل الراجحي 

M(10.000346.0088.26-1.09(  0.11-34.608.833.92اي�س

M(20.000393.00182.20-17.30(  0.86-19.659.112.16اك�شا - التعاونية

-20.0001,030.00200.00--51.5010.005.15اخلليجية العامة

-13.000371.80130.00--28.6010.002.86بروج للتامني

-20.000534.00200.00--26.7010.002.67العاملية

-55.500904.65555.00--16.3010.001.63�شوليدرتي تكافل

-10.000472.00100.00--47.2010.004.72الوطنية

-32.000508.80320.00--15.9010.001.59امانة للتامني

10.952.520.8014.24801.50022,136.408,775.24644.01-اإجمايل قطاع التاأمني

36.0022.431.610.7846.0615.000540.00336.4211.72 امل�شايف 

13.6018.600.730.4033.7843.200587.52803.6117.39املتطورة

ح�شاء للتنمية 11.058.731.270.08131.4549.000541.45427.574.12الأ

15.0510.851.390.09172.7868.0001,023.40737.665.92�شي�شكو

13.5518.160.750.7218.76126.3891,712.572,295.1491.27ع�شري

M(15.000185.2594.83-8.25(  0.55-12.356.321.95الباحة

8.206.881.190.1417.453,705.88230,388.2325,501.74526.19اململكة

7.511.160.1652.994,022.47134,978.4230,196.97648.37-اإجمايل قطاع �شركات ال�شتثمار املتعدد

28.0013.732.042.3811.7727.500770.00377.4965.42بي �شي اآي

21.8017.981.210.4351.12925.00020,165.0016,633.97394.49معادن

39.0022.251.753.3811.5474.1182,890.591,649.35250.47اأ�شرتا ال�شناعية

22.8013.851.652.1310.6930.000684.00415.5864.01جمموعة ال�شريع

60.7516.173.763.8815.6635.0002,126.25566.05135.82�شاكر

35.6033.181.072.1016.9378.4382,792.382,602.78164.97الدوائية

27.8016.581.682.0413.6330.000834.00497.5261.20زجاج

28.9012.222.371.7216.8511.500332.35140.4919.72فيبكو

28.6013.752.080.9829.1725.556730.91351.5325.05معدنية

41.6021.501.934.439.3963.2402,630.781,359.90280.23الكيميائية ال�شعودية

52.0018.842.763.9813.0530.0001,560.00565.27119.50�شناعة الورق

28.9015.001.931.9714.6981.2502,348.121,219.09159.90العبداللطيف

M(10.800266.76103.59-2.85(  0.26-24.709.592.58ال�شادرات

18.621.441.2221.751,422.40238,131.1526,482.641,737.93-اإجمايل قطاع ال�شتثمار ال�شناعي
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غالقال�سركة القيمة الدفرتية�صعر االإ
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
ال�صعر للعائدالعائد على ال�صهم

�صهم امل�صدرة  االأ

)مليون(

القيمة ال�صوقية 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

18.9014.251.330.3652.30125.0002,362.501,781.5145.17جمموعة املعجل

نابيب ال�شعودية 24.1015.921.511.2718.9351.0001,229.10811.8664.93الأ

53.7512.124.445.1110.5242.5002,284.38514.91217.05اخل�شري

147.5037.813.908.5417.2625.0003,687.50945.26213.62اخلزف

30.5016.371.861.8016.9831.667965.83518.2956.89اجلب�س

M(76.0001,064.001,163.99-106.06(  1.40-14.0015.320.91الكابالت

9.258.001.162.563.6140.000370.00319.90102.38�شدق

20.5514.311.441.5613.21115.5002,373.531,653.02179.62اميانتيت

27.3023.541.160.16171.1731.500859.95741.535.02اأنابيب

35.0020.561.703.569.8260.0002,100.001,233.73213.81الزامل لل�شناعة

33.0014.632.262.4313.5740.5001,336.50592.4998.49البابطني

59.0016.053.685.2611.2215.000885.00240.7178.90الفخارية

M(40.000734.00465.76-13.92(  0.35-18.3511.641.58م�شك

حمر 54.2522.362.431.9827.4330.0001,627.50670.7559.34البحر الأ

16.101.881.6815.04723.66721,879.7811,653.721,215.23-اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

26.2025.611.020.7236.53120.0003,144.003,072.9386.06العقارية

15.4518.390.840.4832.44150.0002,317.502,759.0871.44طيبة لال�شتثمار

30.1022.671.331.6018.86164.8164,960.973,735.86262.97 مكة لالن�شاء 

15.0014.421.040.9415.96100.0001,500.001,441.9594.00التعمري

M(850.0006,035.007,504.22-447.33(  0.53-7.108.830.80اإعمار

M(671.40011,682.366,612.75-27.17(  0.04-17.409.851.77جبل عمر

ركان 9.0012.870.701.476.121,080.0009,720.0013,904.451,589.02دار الأ

-339.3002,714.403,393.00--8.0010.000.80مدينة املعرفة

12.210.990.4710.293,475.51642,074.2342,424.241,629.00-اإجمايل قطاع التطوير العقاري

17.5015.981.011.2913.53315.0005,512.505,033.03407.57النقل البحري

7.3511.180.660.3719.66125.000918.751,398.1246.74النقل اجلماعي

M(18.000256.50163.26-5.51(  0.31-14.259.071.57مربد

55.2524.132.295.2310.5618.3001,011.08441.5095.75بدجت ال�شعودية

14.771.091.1413.53476.3007,698.827,035.92544.55-اإجمايل قطاع النقل

عالن 29.0015.911.820.7638.1315.000435.00238.5811.41تهامة لالإ

بحاث و الت�شويق 18.7515.981.170.9719.3380.0001,500.001,278.3477.59الأ

12.8513.270.971.0212.5760.000771.00795.9961.32طباعة وتغليف

14.921.170.9718.00155.0002,706.002,312.91150.32-اإجمايل قطاع الإعالم والن�شر

26.8023.511.141.5916.8769.0061,849.361,622.22109.65الفنادق

M(10.150235.9970.79-0.32(  0.03-23.256.973.33�شم�س

21.391.231.3816.8779.1562,085.351,693.02109.33-اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

16.242.061.8515.2839,605.3521,325,391.97643,287.4873,195.23-اجمايل ال�شوق

ال�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، وال�شركات اخلا�شرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�شمولة يف ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد للقطاعات ولل�شوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثالث 2010 م(.    ن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات املالية لآ �س :املوؤ�شر �شالب لأ
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�صهم - الربع الرابع 2010 م  تداول االأ

 ال�صفقات املنفذةاال�صهم املتداولة قيمة اال�صهم املتداولةامل�صارف واخلدمات املالية

1,065,917,362.1039,245,6259,118الريا�س

375,523,073.1523,127,64410,296اجلزيرة

101,259,993.804,589,2811,748ا�صتثمار

179,347,625.305,925,5604,254ال�صعودي الهولندي

269,896,507.106,016,5424,589ال�صعودي الفرن�صي

412,408,520.3010,151,1576,433�سـاب

240,143,794.606,443,6114,400العربي الوطني

846,900,065.5014,107,7719,868�صامبا

6,443,384,260.7582,015,67455,282الراجحي

259,603,847.7013,749,41614,669البالد

مناء 8,448,437,973.20792,770,140118,486االإ

18,642,823,023.50998,142,421239,143اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةال�صناعات البرتوكيماوية  �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

2,874,639,278.10187,111,00975,717كيمانول

2,462,126,103.40126,543,02654,029برتوكيم

28,934,412,870.75293,579,099218,182�صابك

1,725,194,395.2511,370,34317,377�صافكو

3,465,715,205.20106,173,45435,890الت�صنيع

2,387,611,306.50125,370,97255,415اللجني

1,559,091,614.45152,591,99737,987مناء للكيماويات

1,355,486,082.2568,247,94326,914املجموعة ال�صعودية

1,754,524,396.7076,375,46636,392ال�صحراء للبرتوكيماويات

5,631,931,679.70129,186,42171,537ين�صاب

1,895,546,228.0573,092,74042,679�صبكيم العاملية

2,955,931,811.00115,985,30749,756املتقدمة

11,749,428,929.65642,199,645119,559كيان ال�صعودية

2,851,403,992.55124,477,28670,569برتو رابغ

Total71,603,043,893.552,232,304,708912,003

�صمنت �صهم املتداولةاالأ �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

�صمنت العربية 316,802,728.408,768,9508,163االأ

381,111,578.607,347,1006,133اأ�صمنت اليمامة

436,379,060.559,051,6899,503اأ�صمنت ال�صعودية

380,547,319.256,099,9338,997اأ�صمنت الق�صيم

104,429,217.751,643,2482,453اأ�صمنت اجلنوبية

92,351,696.702,208,8793,324اأ�صمنت ينبع

407,862,716.558,812,03311,181اأ�صمنت ال�صرقية

77,884,785.154,228,6742,802اأ�صمنت تبوك

1,319,546,590.05105,593,15770,136اأ�صمنت اجلوف

3,516,915,693.00153,753,663122,692اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةالتجزئة �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

645,399,201.758,759,63621,368اأ�صواق  العثيم

249,331,343.003,629,7799,693املوا�صاة

339,322,061.2026,296,83614,663خدمات ال�صيارات

741,615,776.1531,413,49732,349ثمار
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�صهم املتداولة قيمة اال�صهم املتداولةالتجزئة  ال�صفقات املنفذةاالأ

465,001,408.8038,749,02017,960جمموعة فتيحي

251,739,584.751,657,4915,359جرير

191,526,144.904,083,9517,636الدري�س

577,802,080.2013,325,57721,909احلكري

240,486,747.605,872,23212,982اخلليج للتدريب

3,702,224,348.35133,788,019143,919اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةالطاقة واملرافق اخلدمية �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

74,541,656.553,968,0573,876الغاز والت�صنيع

3,187,794,859.60224,294,81350,503كهرباء ال�صعودية

3,262,336,516.15228,262,87054,379اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةالزراعة وال�صناعات الغذائية �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

1,292,096,485.5039,836,65623,765جمموعة �صافوال

464,147,921.5028,832,10321,753الغذائية

633,611,067.7015,649,15021,480�صدافكو

2,085,860,705.5019,284,35835,675املراعي

1,121,966,851.2026,669,90144,320اأنعام القاب�صة

652,614,772.5017,049,72928,845حلواين اإخوان

غذية 140,880,566.251,809,6225,499هريف لالأ

428,159,151.1516,792,23615,415نادك

607,621,281.8569,121,86222,698الق�صيم الزراعية

400,043,241.9022,270,37519,777تبوك الزراعية

�صماك 2,803,169,078.1555,532,32192,896االأ

1,042,594,029.5028,310,73442,072ال�صرقية للتنمية

436,051,626.1012,334,79513,952اجلوف الزراعية

184,305,538.0013,811,9268,325جازان للتنمية

12,293,122,316.80367,305,768396,472اإجمايل القطاع

�شهم املتداولةالت�شالت وتقنية املعلومات �شهم املتداولة قيمة الأ  ال�شفقات املنفذةالأ

2,381,353,051.1058,977,96826,977االت�صاالت

3,254,123,520.2559,357,88434,656احتاد ات�صاالت

2,331,937,669.20295,722,57678,605زين ال�صعودية

365,651,841.1024,144,62318,692عذيب لالت�صاالت

8,333,066,081.65438,203,051158,930اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةالتاأمني �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

1,171,326,009.0011,107,45118,504التعاونية

407,695,590.4024,717,70519,695مالذ للتاأمني

453,703,109.0516,921,25717,552ميدغلف للتاأمني

150,130,293.356,863,7468,819األيانز اإ�س اإف

236,297,039.507,886,05213,339�صالمة

127,691,308.107,210,7749,432والء للتاأمني

360,373,548.7516,963,94922,324الدرع العربي

286,089,116.5515,801,66716,095�صاب تكافل

143,799,561.508,098,29610,709�صند
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�صهم املتداولةالتاأمني �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

369,302,688.7011,336,47018,993�صايكو

291,936,788.809,692,00116,861ال�صعودية الهندية

159,977,428.658,798,8159,651احتاد اخلليج

هلي للتكافل 417,223,770.505,706,24919,781االأ

هلية 726,988,731.6515,599,13432,766االأ

419,879,171.4012,031,19922,596اأ�صيج

151,688,875.608,236,00111,376التاأمني العربية

273,669,842.7015,586,76118,112االحتاد التجاري

495,142,651.2523,920,77027,960ال�صقر للتاأمني

395,582,928.4515,680,91120,347املتحدة للتاأمني

عادة ال�صعودية 146,822,290.8516,735,41010,246االإ

349,412,246.9016,260,10720,143بوبا العربية

543,225,239.0527,506,45323,683وقاية للتكافل

144,785,117.104,105,0958,557تكافل الراجحي

258,729,329.107,546,39314,124اي�س

192,558,980.259,975,71512,099اك�صا - التعاونية

1,498,934,093.9534,167,50848,591اخلليجية العامة

356,688,183.2012,498,33117,947بروج

308,230,387.7011,584,67517,842العاملية

1,276,131,352.4089,864,88148,254�صوليدرتي تكافل

436,030,221.359,227,67925,399الوطنية

732,912,923.8049,852,65534,767امانة للتاأمني

13,282,958,819.55531,484,110616,564اإجمايل القطاع

�صهم املتداولة�صركات اال�صتثمار املتعدد �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

411,429,035.1011,629,23519,040امل�شايف

972,914,784.4071,184,28732,233املتطورة

ح�شاء للتنمية 674,429,213.0564,818,37425,611الأ

961,613,541.7060,904,17126,876�شي�شكو

604,557,324.9045,919,82217,983ع�شري

519,076,375.4541,072,83225,049الباحة

347,316,957.0043,564,31112,694اململكة

4,491,337,231.60339,093,032159,486اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةاال�صتثمار ال�صناعي �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

168,044,453.005,846,57512,571بي �صي اآي

5,549,196,741.90250,550,583106,984معادن

425,450,928.8010,771,52321,119اأ�صرتا ال�صناعية

444,636,140.2519,222,12119,606جمموعة ال�صريع

498,675,666.258,214,68618,116�ساكر

559,332,711.2017,112,73212,677الدوائية

468,013,085.0017,870,46113,345زجاج

547,686,153.2019,789,80721,050فيبكو

1,340,811,551.2053,824,13440,762معدنية

799,128,119.1018,932,04215,651الكيميائية ال�صعودية

228,780,747.204,562,3679,485�صناعة الورق

464,150,175.0015,446,59817,272العبداللطيف

461,775,385.0019,348,17621,209ال�صادرات

11,955,681,857.10461,491,805.00329,847.00اإجمايل القطاع
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�صهم املتداولةالت�صييد والبناء �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

1,036,780,978.4561,518,98940,296جمموعة املعجل

نابيب ال�صعودية 641,792,463.1030,042,71926,557االأ

2,099,024,513.1543,442,878102,719اخل�صري

481,055,361.503,393,3639,630اخلزف

122,726,736.404,226,0566,485اجلب�س

1,015,287,588.2075,343,58035,491الكابالت

410,107,107.3545,952,77814,596�صدق

779,959,601.6542,536,92622,998اميانتيت

478,141,411.2019,723,32017,098اأنابيب

981,607,921.5027,279,84330,294الزامل لل�صناعة

555,734,715.8018,235,52623,355البابطني

323,228,097.255,530,5259,863الفخارية

677,240,260.4539,477,81531,036م�صك

حمر 672,681,778.8514,289,14728,928البحر االأ

10,275,368,534.85430,993,465399,346اجمايل القطاع

�صهم املتداولةالتطوير العقاري �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

239,925,153.509,383,7025,559العقارية

104,553,565.206,872,4215,227طيبة لال�صتثمار

ن�صاء 301,773,859.509,918,1379,097مكة لالإ

275,708,612.6018,286,9989,505التعمري

1,654,552,714.35231,225,86060,354اإعمار

858,488,059.9550,297,53628,118جبل عمر

ركان 1,790,629,245.10196,005,12255,398دار االأ

1,080,568,591.35131,385,45665,764مدينة املعرفة

6,306,199,801.55653,375,232239,022اإجمايل القطاع

�صهم املتداولةالنقل �صهم املتداولة قيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

644,800,443.5038,108,98412,294النقل البحري

295,624,830.6541,018,68911,708النقل اجلماعي

381,825,445.4527,476,48417,673مربد

335,536,371.006,040,82311,917بدجت ال�صعودية

1,657,787,090.60112,644,98053,592اإجمايل القطاع

�شهم املتداولةالإعالم والن�شر �شهم املتداولة قيمة الأ  ال�شفقات املنفذةالأ

296,401,21111,735,93113,358تهامه لالعالن

بحاث و الت�صويق 54,531,2803,026,3045,237االأ

80,369,8796,370,9475,713طباعة وتغليف

431,302,370.6021,133,18224,308اجمايل القطاع

�صهم املتداولةالفنادق وال�صياحة �صهم املتداولةقيمة االأ  ال�صفقات املنفذةاالأ

74,102,811.002,781,1832,932الفنادق

668,941,930.1528,835,39832,603�صم�س

743,044,741.1531,616,58135,535اإجمايل القطاع

170,497,212,320.007,133,592,8873,885,238اإجمايل ال�صوق



tourists who come to the Arab countries 
and decreasing remittances into Arab 
countries, in addition to some foreign 
companies’ withdrawal from investment 
in the Arab countries – not only in Syria 
where four international companies had 
withdrawn, but also in the Emirate of Abu 
Dhabi where some inveterate companies, 
due to their financial situations and 
contraction of their finance, withdrew 
after they had achieved a long term in 
projects of billions of dollars and had 
committed to fulfill them.

Kingdom..A Gateway for Solving 
Crises

Al-Zahrani pointed out that it was 
logical under the shadow of what had 
happened that the European countries 
which suffered from those destructive 
crises to head to the Kingdom of Saudi 
Arabia to participate in solving the crisis, in 
a way or another. This actually happened 
through the visit of the Irish Minister for 
Trade and Commerce Pat O’Keefe to 
Riyadh soon after the crisis had set out in 
his country. At that time, he assured the 
crisis which was striking his country would 
not retard cooperation with the kingdom. 
He added that it is very important to 
throw a light on the level of Irish services 
quality, and to provide the chance for the 
Saudi companies to learn from the Irish 
significant experience of high competitive 
ability in the field of trade. The Irish minister 
said, “I came as head of a commercial 
mission to the kingdom, accompanied by 

45 Irish men. We see that your country is 
considered a strategic partner of ultimate 
importance for Ireland. We also hope to 
increase our exports to the kingdom to 
have the chance of creating more work 
opportunities for the Irish people inside 
Ireland.”                 

Loosening the Link
On the other side, Manal Al Wasifi 

Financial Consultant at International 
Finance House says that the United 
States of America didn’t feel secure in a 
stable economy in 2010 due to its suffer 
on the internal level and the economic 
wars on the external one especially with 
the Chinese giant and the economic to 
and fro operations – this was described 
by analysts as “currencies war” – which 
obliged the USA to take refuge in copying 
billions of dollars ($600 billion) without 
guarantees. This lead many exerts in 
the Kingdom of Saudi Arabia such as 
Dr. Abdurrahman Al-Sani’ Consultant 
Economist and Professor of Marketing 
at College of Business Administration, 
Jeddah to say, “The time has come to 
loosen the link of Riyal to the Dollar 
before declining it as it is expected within 
the coming six months. In addition, the 
US economy is suffering from successive 
problems and crises without standing 
quite firmly after any one of them which 
brings back the shine of the American 
economy. All policies of solving these 
crises and that has been taking are 
temporal.”

Increasing European worry
On the international level, Dominique 

Strauss Head of the International 
Monetary Fund had previously expressed 
his deep worry about economic 
situations in Europe. He described these 
situations in a lecture at the United 
Nations Residency lately that they were 
facing a future full of instability, and 
that the surrounding risks were more 
dangerous than any other place on the 
planet and more than any previous time. 
But he rejected the fact that the united 
European currency, Euro, is in danger 
indicating that a currency union is not 
enough, but the European economy 
requires coordination in the economic 
policy since the countries are inclined to 
find individual solutions during crises in 
a time when cooperation and collective 
solutions are the only exit.

The Euro’s Crisis
On the other hand, analysts concluded 

that affects of successive crises on the 
Euro Zone, GCC, including Saudi Arabia in 
particular, come out with assured results 
that tell that the crisis hasn’t ended yet. 
And although economic growth has 
been resumed in a number of places 
especially the developing countries, the 
crisis is still there. Its first stage, which is 
treating the banks and companies’ debts, 
has finished.

 Mr. Mohammad al-Zahrani Financial 
Analyst at Regional Researches 
Organization – whose residency is in 
Dubai – said that the second stage hasn’e 
begun yet. It is the stage of lowering 
expenditures and increasing taxes to 
cover those expenditures which the 
governments had undergone, and what 
that stage will deliver of suffer and low 
growth rates.

 He pointed out that the reflection 
of the Europe’s debts crisis had partially 
appeared to affect on entry’s rates within 
the harmed countries directly. This will 
lead to lowering consumption of petrol 
and imports from Arab countries. It will 
also lead to lowering the number of 
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Cover Story

Bankruptcy… & Recovery
Harvest of 2010

The previous year, 2010, witnessed many events in the field of 
international economy, which had their different affects which 
reached almost all countries around the world, and, of course, 
the Kingdom of Saudi Arabia is one of them, as well as the other 
gulf states and Arab countries.
The following lines discuss those affects on plans and strategies of 
the Saudi and gulf states economies as well as the kingdom’s factors 
of success, in special, in withstanding them, and coming out with a 
form that kept the position of economic stability and strengthened 
the kingdom’s gain on the level of managing big crises.
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It’s clear from statistics and some data 
mentioned in economic reports and 
related to this field that the trade balance 
between the GCC and Russia has achieved 
a continuous surplus for the benefit of 
Russia because of the vast difference of 
the GCC’s imports which greatly exceed 
its exports to Russia.

In fact, there are phases of remarkable 
similarity between the nature of 
economic structures of the GCC, as they 
are economies widely dependent on 
producing oil and gas, and the Russian 
economy, as it produces and possesses 
a great reserves of oil and gas on an 
international level. From here, points of 
weakness, as well as those of strength, 
become clearly seen concerning the 
commercial exchange between the two 
sides.

From the reality of data and statistics 
related to off-shore trade, the re-export 
trade of the GCC exports to Russia forms 
the largest ratio which may exceed 70%, or 
even 100% as it is the case in the Kingdom 
of Bahrain and Qatar in the some years.

The imports of the GCC from Russia 
are presented in Titanium commodities 
and products, in addition to products 
of flat as rolls or simply flat treated in 
heat, sawed and conductor coniferous 
wood, newspapers and copying paper, 
barley, some metallic products and other 
industrial commodities. 

On the other side, the most distinctive 
exports of the GCC to Russia are presented 
in re-exported commodities such as 
perfumes, make-ups, benzene-engines 
oils, jeep cars, wooden office furniture, 
ready fabrics for cars and carriages, some 
animals like dolphins, whales, and sheep, 
and iron bars, chops and wires, and also 
semi-manufactured commodities, tubes 
and pipes.
Economic Agreements Between the 

GCC and Russia
The Gulf Cooperative Countries, as 

well as other Arab countries, are linked to 
the Republic of Russia with an agreement 
included within the framework of Arab-

Russian Business Council which works on 
developing economic and commercial 
cooperation between business foundations 
in the Arab countries and Russia, widely 
helps in building work communications 
between businessmen, and especially 
arranges mutual business councils, 
organizes meetings, discussion sessions, 
business forums, and roundtables in Russia 
and the Arab countries. In addition, it makes 
direct communications between Russian 
and Arab businessmen and analyzes and 
publishes information within this council.

The GCC-Russian Investments and 
the Reciprocal Projects

The investment activity between the 
GCC and Russia is considered new and 
isn’t high enough to the level of their 
investment relations with other countries 
in the world. Therefore, investments and 
reciprocal economic projects is almost very 
limited and in most cases does not exceed 
real estate activities and logistic services. 
This describes the absence, or let’s say ‘lack’, 
of possibility of having clear and direct 
statistics about the volume of investments 
and cooperative projects.

Efforts of Developing Economic 
Cooperation

Both of the GCC and Russia have 
heeded the importance of expanding and 
developing bilateral cooperative relations 
in economic, commercial and investment 
fields as what is called, ‘a strategic choice’ for 
both. Within the last while, one can notice 
an increase of interests, and on all levels, 
to walk on with these relations towards 
growth and development which suit the 
location of both the GCC and Russia on the 
map of international economy and their 
direct and great influence on the growth 
and stability of that economy. Efforts are 
still presented and continue by the GCC 
not only on the level of a system, but also 
on the level of each country, and not only 
by the government side, but also by the 
private sector in the GCC, to strengthen 
the cooperative economic and political 
relations with Russia.
Developing Investment Cooperation 

and Reciprocal Projects
This can be achieved by urging the 

Russian side to pump more investments 
in the fields of technical researches, 
communications and information 
industry, technology specialized in 
producing energy, and transporting 
technology to the GCC. It can also be 
achieved by encouraging the building 
of reciprocal industrial projects in the 
fields of making jewelry, leather, fashion 
designing, making perfumes and make-
ups, pharmacological industries, metal-
converting industry such as solid, glass, 
plastic, rubber, in addition to the wire/less 
equipment industry and others which 
Russia is industrially significant on the 
international level.

Investment in Tourism Sectors
This can be achieved through paving 

the way for more opportunities to benefit 
the gulf investors from the process of 
possessing the real estate portfolios 
in Russia, and also through extending 
the cooperation in the fields of car and 
motorbike sports and other forms of sorts 
especially that some of the gulf countries 
have adjusted fields for such races. The 
investment in this sector can also be 
achieved by strengthening the horizons 
and fields of tourism in between and 
exploiting the open spaces and beaches 
in the gulf for building projects of hotels 
and recreational resorts, in addition 
to encouraging travel and tourism 
agencies in the two sides to work for 
attracting tourists into the other side and 
setting plans and integrated programs 
and arranging more mutual touristic 
journeys.

Agricultural Sectors
Opening the way for gulf investments 

inside Russia in the sector of agricultural 
and food  industries, building reciprocal 
projects especially that Russia has a vast 
ability of growing crops such as wheat, 
which all the world needs, and varying the 
importing resources of it; the thing which 
may participate in providing an important 
ratio of GCC’s food security.
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The GCC and Russia…

Gulf Market

A Development.. Supported
by Reciprocal Advantages

The commercial economic relations between the GCC and Russia is witnessing tangible development and growth. 
However, this relation is still considered relatively weak concerning the total off-shore trade and the investments 
volume of both with the outer world. And there are initiatives and serious trials from both parties to raise the 
rate of growth in relations between them. The GCC is careful to develop these relations and works hard to 
achieve the reciprocal and mutual objectives to become wider and more comprehensive with what benefits the 
two sides, and participates in strengthening growth and the international economic stability regarding the GCC 
and Russia’s economic and affective powers on the map of the international economy.
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temperature which is close to 1772°c, and 
it is possible to form it easily. It easily unites 
with zinc, phosphorus and silicon, and it 
forms alloys with most of the minerals. 
The best of these alloys are forms by 
the uniting of platinum with iridium, 
nickel, osmium, palladium, rhodium and 
ruthenium.

Drillers
Underground, workers dig for raw 

platinum which formed as grains including 
other minerals.

Platinum has distinctive characteristics 
which make it very valuable, as gold and 
silver are the only elements that exceed 
it in easy formation. Platinum can also 
formed and used in all possible ways. It can 
be extended as thin wires, or hammered 
as thin foils.

Platinum doesn’t rust, nor looses its 
shine when exposed to air, because it 
does not react with oxygen or sulfur 
compounds that are found in the air. In 
addition, it is too strong to be affected 
by acids which dissolve almost all other 
minerals.

The best ways to dissolve platinum, 
however, is using a mixture of nitric and 
hydrochloric acids which is called, ‘royal 
water’.

Producing Countries
Finding platinum in its original form 

is restricted in two places only which are 
South Africa and Russia. In fact this metal 
is not distributed justly around the world. 
In some places, platinum is found as a 
secondary result of other raw metals like 
rhodium, iridium and nickel.

Wrong Beliefs About Platinum
Many people and merchants think that 

platinum is metal just like industrialized 
aluminum or tin, and the majority know 
it as ‘white gold’, but platinum is, in 
fact, a precious metal that has its own 
characteristics and uses that have been 

mentioned. What assures that is the 
high price of platinum and 

reaching standard rates 
during the last period.

21.5, 22.4, 22.5 – and being anti-acids 
minerals, in addition to very high melting 
temperatures and their resistance to heat 
and oxidizing.

 We get platinum from the raw 
metal and from sperilite mineral. The 
world’s  annual production of platinum is 
about 1.5 million ounces, that most of this 
amount comes from South Africa, Canada, 
and the former Soviet Union.

What is Platinum?
Platinum is a precious mineral element 

which is more solid than copper and 
is almost able to be adapted like gold. 
Its weight is twice as the lead’s. In fact, 
platinum is a wonderful metal. It’s color 
is white grayish, and its name is derived 
from Spanish, ‘plata’ which means, ‘the 
little house’. Platinum is often shares in 
purposes mixed with rare metals such as 
palladium, rhodium, iridium and osmium 
which are called, ‘platinum metals’ and are 
often found with metals like gold, copper, 

silver, iron, chromium, and nickel in 
grains, foils or masses. 

Big amounts of platinum 
were first discovered 

in Latin America in 
the eighteenth 

century, and 

after many years, people started seeing 
the benefits of platinum. What made 
platinum so beneficial is its resistance 
to rust, acids and heat. For example, the 
melting temperature of platinum is nearly 
1843°.

 The main field of using platinum 
is in making jewelry ornaments. It is also 
used in the contact points of electric 
circuits, lab scales, accurate measurements 
of heat, and accurate electric machines.

Platinum and Car Industry
In 2009, newspaper reports 

mentioned the return of order for cars, 
especially the strong ones, in the local 
and international markets. The reports 
also pointed out to the entry of platinum 
in this industry which lead to a remarkable 
prance in platinum prices since it is the 
main element in making the motors of 
these types of cars. Experts say that the 
platinum market rapidly rose from $1500 
to $1725 for ounce, and that prices will 
go on rising due to the return of the big 
aren’t car companies to the US markets 
in order to produce the luxurious types 
of cars of large litric capacities which use 
platinum.                   

Melting Temperature
Platinum has a relatively high melting 
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Platinum..

Discovery
It was first discovered in 1557 AD by the 

Italian scientist Julius Scaliger, and in 1750 
big amounts of platinum were discovered 
when the Spanish found sediments of 
raw platinum in Latin America. But it was 
cheap because people didn’t know its 
actual rate, but after that, its rate began 
rising when people in the world knew it 
with all its uses and advantages.

Platinum is not found in nature 
individually, but it’s always mixed with 
five other minerals which are palladium, 
osmium, iridium, ruthenium, and rhodium in 
different ratios. These altogether six minerals 
are called ‘the group of platinum minerals’.

Sometimes, masses of natural platinum 
are found. In 1843, a 9.5 kg mass of natural 
platinum was found in Russia.

Characteristics of Platinum
Platinum is a strong metal and it 

does not rust nor loses its glitter when 
opposed to air, because it does not react 
with oxygen or sulfur compounds that are 
found in the air. In addition, it is too strong 
to be affected by acids which dissolve 
almost all other minerals.

The best ways to dissolve platinum, 
however, is using a mixture of nitric and 
hydrochloric acids. Platinum easily unites 
with zinc, phosphorus, and silicon. It 
also forms other alloys with most of the 
minerals. 

Uses
Platinum is mainly used in chemical 

laboratories to dissolve samples of other 
elements in different acids. That’s because 
it resists heat and corrosion. It is also used 

Microscope

in making boards and thin wires which are 
used in many purposes.

 Platinum works on loosening 
oil particles, and widely participates in 
making jewelry due to what it enjoys 
of strength and solidity. Besides, it is not 
affected by shine-removing substances. 
Platinum is also used in making the best 
surgical tools and in dentistry. Moreover, 
chemical compounds of platinum – such 
as Cisplatin - are used in treating some 
kinds of cancer.

Platinum can also be used in making 
ornaments and jewelry, dental objects, 
electric alloys, and in chemical industries. 
The group of platinum minerals are 
distinguished with their heaviness 
– platinum, iridium and osmium are 
considered the heaviest minerals known: 

Many people think that gold is the 
most valuable metal on Earth, but 
they are quite ignorant that platinum, 
or what is called ‘white gold’, is the 
really most precious one.
Platinum is a precious white grayish 
metal which some people call 
‘white gold’. The origin of the word 
‘platinum’ is a Spanish word, “plata” 
which means, ‘little silver’. Platinum is 
actually stronger than iron and has 
the flexibility of gold.
It is considered one of the rarest and 
most valuable metals on Earth. A 30 
cm³ of platinum equals more than £ 
1 million!

Stronger than Iron.. 
Flexible Like Gold
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Amendment to Business Profile 
of The Investor for Securities

The Investor for Securities had requested the approval of Capital 
Market Authority to amend its Business Profile and Authorization 
which was issued by the CMA Board of Commissioners under 
Resolution No. (8-219-2006) dated on 3/12/1427H, corresponding 
to December 24, 2006G by adding Dealing as Underwriter.  
The CMA Board of Commissioners issued a resolution today 
Sunday, 6/1/1432H corresponding to 12/12/2010 G, the approval 
for amending the Business Profile of The Investor for Securities 
by adding Dealing as Underwriter activity to its business profile. 
The Investor for Securities is now authorized to conduct Dealing 
as Principal, as Agent and as underwriter, Managing, Arranging, 
Advising, and Custody.

The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) Announces the 

Quarterly Update (End of the 4th 
Q 2010) to the Number of Free 

Floated Shares for all Companies

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces that 
the number of free floated shares for all companies 
has been revised as at the end of 4th quarter 2010. The 
revised number of free floated shares per company 
is used in the calculation of Tadawul indexes, replac--
ing the previous number, and is effective Saturday 
01/01/2011 (26/01/1432H). 

Unicorn Capital Saudi 
Arabia Joins Tadawul as 

a Member Firm

The Capital Market Authority announces 
imposition of a penalty of SR 100.000 ( One 
Hundred Thousand Saudi Riyals) on the Saudi 
Real Estate Co. due to its violation of clause (A) 
of Article (46) of the Capital Market Law and 
Article (25) of the Listing Rules. The company 
failed to inform CMA and the market about 
signing a contract to create and prepare 
an Administrative Headquarters for King 
Abdullah City for Atomic and Renewable 
Energy at the Aqariyah Plaza Building for 
an annual sum of 49 million Saudi Riyals 
for the duration of three years. It was later 
announced on 01/08/2010.

Imposition of a Penalty

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) is 
pleased to announce that Unicorn Capital 
Saudi Arabia has become a duly licensed, 
approved and authorized member firm of 
Tadawul, with the right to conduct brokerage 
services and deal as agent In the Saudi 
Stock Exchange – Tadawul starting from 13 
December 2010.
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News

An announcement by the Capital Market 
Authority regarding the issuance of the final 
decision by The Appeal Committee for the 
Resolution of Securities Conflicts (ACRSC) to 
convict the violators of the Capital Market 
Law and its implementing regulations:
CMA announces a final decision by The Ap--
peal Committee for the Resolution of Secu--
rities Conflicts (ACRSC) on 23-1-1432H/29-
12-2010 regarding the case raised by CMA 
against Jar Allah bin Mohammad bin Nasser 
Al Jar Allah, Saeed bin Mohammad bin Nass--
er Al Jar Allah, Fayez bin Saleh bin Abdullah 
Bin Mahfouz and the investor Mohammad 
bin Nasser Al Jar Allah during their trad--
ing of  National Metal Manufacturing and 
Casting Co. share during the period from 
17-6-2006 until 15-7-2006. The final deci--
sion  affirmed (CRSD)’s decision to convict 
the accused with the violations they were 
charged with and imposition penalties and 
sanctions according to the following: 
First: Jar Allah bin Mohammad bin Nasser 
Al Jar Allah’s violation to Article 49 of the 
Capital Market Law was proven as well as 
his violation of Articles 2 and 3 of the Mar--
ket Conduct Regulations . The imposition of 
the following penalties and sanctions is in 
order:
1- Oblige him to pay all the revenue, as a re--
sult of these violations, to the CMA account. 
The total amount is (56,633,207) Fifty Six Mil--
lion, Six Hundred and Thirty Three Thousand, 
Two Hundred and Seven Riyals.
2- Imposition of a penalty of (100,000) One 
Hundred Thousand Riyals as a result of his 
violations.

3- Oblige him to refrain from trading by buy--
ing the shares of the listed companies in the 
stock market for five years.
4- Prevent him from working in the com--
panies that have shares traded in the stock 
market for five years.
5- Prevent him from engaging in broker--
age and portfolio management as well as 
working as an investment consultant for five 
years.   
Second: Saeed bin Mohammad bin Nasser 
Al Jar Allah’s violation to Article 49 of the 
Capital Market Law was proven as well as 
his violation of Articles 2 and 3 of the Mar--
ket Conduct Regulations . The imposition of 
the following penalties and sanctions is in 
order:
1- Imposition of a penalty of (100,000) One 
Hundred Thousand Riyals as a result of his 
violations.
2- Oblige him to refrain from trading by buy--
ing the shares of the listed companies in the 
stock market for five years.
3- Prevent him from working in the com--
panies that have shares traded in the stock 
market for five years.

4- Prevent him from engaging in broker--
age and portfolio management as well as 
working as an investment consultant for five 
years.   
Third: The collaboration of Fayez bin Saleh 
bin Abdullah Bin Mahfouz in violating Article 
49 of the Capital Market Law and clause (a) 
of Article 11 of the Market Conduct Regula--
tions. The imposition of the following penal--
ties and sanctions is in order:
1- Imposition of a penalty of (200,000) Two 
Hundred Thousand Riyals as a result of his 
two violations.
2- Oblige him to refrain from trading by buy--
ing the shares of the listed companies in the 
stock market for five years.
3- Prevent him from working in the com--
panies that have shares traded in the stock 
market for five years.
4- Prevent him from engaging in broker--
age and portfolio management as well as 
working as an investment consultant for five 
years.   
Fourth: Jar Allah bin Mohammad Al Jar Al--
lah and Saeed bin Mohammad Al Jar Allah 
were all proven to have exercised the vio--
lating acts in the jurisdiction in which the 
lawsuit is brought on their client’s portfolio 
who is the investor Mohammad bin Nasser 
bin Jar Allah Al Jar Allah. The investor was 
obliged to pay the revenues gained as 
a result of the violating acts done by his 
representatives to CMA’s account. The to--
tal amount was(103,889,681.26) One Hun--
dred and Three Million, Eight Hundred and 
Eighty Nine Thousand, Six Hundred and 
Eighty One Riyals and Twenty six Halalas. 

Amendment to Business Profile of Wasatah Capital Company

Conviction of Violators of the Capital Market Law and
Its Implementing Regulations

Wasatah Capital Company had requested the ap--
proval of Capital Market Authority to amend its busi--
ness profile and Authorisation which was issued by 
the CMA Board of Commissioners under Resolution 
no. (1- 201- 2006) dated 27/7/1427H, corresponding to 
21/8/2006G by cancelling its Dealing as an Agent license.  
The CMA Board of Commissioners issued a resolution to--

day Sunday 6/1/1432H, corresponding to 12/12/2010G, 
the approval for amending the Business Profile of Wasa--
tah Capital Company by canceling Dealing as an Agent 
activity. Wasatah Capital Company is now authorized to 
conduct Dealing as a Principal & Underwriter, Managing, 
Arranging, Advising and Custody in the Securities Busi--
ness. 
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

A Hijri year, and another Gregorian one, have completed, 
so we wish you a Happy New Year. We begin our new year in 
which we pray to Allah to make it a happy one especially on 
the economic level where the kingdom opposed by the most 
critical circumstances. In spite of the World Economic Crisis and 
the predictions of many that the kingdom and some of its sectors 
would be directly affected by, the expenditure in giant projects of 
billions of riyals, the relative delay in a lot of sectors internationally, 
in addition to many other factors, the Saudi Economy has proved 
its solidity and ability to face challenges. It has also proved that 
the government always attempts to achieve more luxury for the 
citizen and more growth and development for the country. We 
have previously witnessed the government’s declaration of the 
2011 budget with exiting numbers and priorities in which infra 
structure and education come first.

Moreover, we witnessed a decline in the general debt through 
2010 numbers, in addition to the optimistic predictions of continual 
growth and development concentrating on building the human 
and his needs to be able to promote his country and coincide with 
the internationally excelled economies.

An eventful year full of numbers has gone. Some of these 
numbers have gone up and developed,  some have declined a 
little, and some have oscillated as being affected by international 
changes. But our beloved country’s economy was, in general, one 
of the economies that outran many obstacles, and invested their 
resources in giant and developing projects which will certainly 
produce their fruit soon, and will be among pillars and budgets of 
economies in the coming years that we all wish to be better and 
shinier. 

Together with you, in this issue we review some of the 
developments and events. We throw light on some of the latest 
developments and achievements, and review, with specialized 
experts, the most remarkable signs of the last year and predictions 
of the year which has just set in. The year which the Saudi budget 
affirmed to be another year of achievements and celebrations of 
the strong economic policy.

Balance and deliberation are two Saudi traditional and deep-
rooted characteristics. And the combination between the reality 
with its data and the expected with its demands, is the central axis 
of the Saudi continual success on all levels in general, and on the 
economic one in particular. 

Once more, we wish you a happy new year, exciting and fixed 
numbers and indicators, and profitable investments for all, and 
happy new year for our beloved homeland.

Happy New Year

Editorial
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