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السبت

 أحياء حلب تنتفض 

 نظام الشورى   
جاهز للعضوات 

اندلعت يف مدينة حلب أمس أكرب 
التظاهرات املناهضة لنظام األسد 

عىل اإلطالق. ويف غضون ذلك 
أوضح رئيس املجلس الوطني 

برهان غليون أنه قدم استقالته 
ألنه ال يريد أن يكون "سببا يف 

االنقسام كما يفعل األسد".

 أكدت املستشارة غري املتفرغة يف 
مجلس "الشورى" آسيا عبدالله 
آل الشيخ لـ"الوطن"، أن تعيني 
املرأة يف "الشورى" لن يستدعي 

أي تعديالت عىل نظامه، ألنه 
صيغ عىل نحو يقبل الرجل 

واملرأة عىل حد سواء. 
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السبت

 ٤ عوامل ترجح عودة سوق 
ص٢١األسهم لالرتفاع 

أوامر ملكية: العثمان محافظا لـ"االستثمار" 
وهادي نائبا لـ"اإلسكان" وطاهر أمينا للمدينة

يكتب لكم

شاكر النابلسي  • عبدالله المغلوث
عبدالله فدعق • وليد فتيحي

عبدالله دحالن يرى أن إصدار نظام 

مؤسسات املجتمع املدني، سيكون نقلة 
نوعية يف نظام عمل أفراد املجتمع.

 تقرير 

 "التخطيط" ترفض إدراج "املظالم" يف "الخمسية" 
 الرياض: عبدالله فالح

االقتصـاد  وزارة  رفضـت 
والتخطيـط، إدراج ديـوان املظالم 
يف  اإلداري  القضـاء  يمثـل  الـذي 
التنميـة  خطـط  ضمـن  اململكـة، 

الخمسـية للدولـة، وفق ما كشـف 
"املظالـم" يف تقرير لـه عرض عىل 
مجلـس الشـورى أخـرياً، واطلعت 

"الوطن" عىل مضمونه.
كان  الـذي  "املظالـم"  وأفـاد 
"الشـورى" قد أيد مطلـب إدراجه 

يف الخطـط، بأنه خاطب "االقتصاد 
والتخطيط" حول هذا الشـأن "غري 
أن الوزارة أشارت يف خطاب جوابي 
إىل أن ديـوان املظالم مـن الجهات 
التـي ال تعـد لهـا خطط تشـغيلية 
تفاصيل ص١٢ مستقلة".   

   العام المقبل 

 "تطوير" إىل ١٤ 
إدارة تعليمية 

 الرياض: فاطمة باسماعيل

السـتار  ويسـدل  قليلـة  أيـام 
عـىل املوسـم الدرايس، فيمـا يتجه 
مرشوع امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
لتطوير التعليم إىل تطبيق املرحلة 
الثانية العام املقبل ليشمل نحو ١٤ 
منطقة ومحافظة تعليمية، وفق ما 
كشـف املرشف العام عىل الربنامج 

منصور بن سلمة.
وأمام األصوات التي تسـتعجل 
نتائج "تطويـر التعليم" قال ابن 
سلمة إن أعمال التطوير تستغرق 

املرحلـة  وإن  سـنوات 
طبـق  التـي  األوىل 

فيهـا الربنامـج يف 
٧ إدارات تعليمية 
(الريـاض  هـي 
والرشقية  وجدة 

ينـة  ملد ا و
ك  تبـو و
والقصيم 
وصبيا)، 

مبرشة بـ"خري".
 وأفصـح ابن سـلمة عن وجود 
نيـة لـدى املسـؤولني يف املرشوع 
باالسـتمرار يف عملية التوسـع كل 
عام حتى يتم تعميم الربنامج عىل 
كل مناطق اململكة ومحافظاتها"، 
املـدارس  تطويـر  أن  إىل  مشـريا 
العام  يسـتهدف ١٠٠٠ مدرسـة 
املقبـل. وأكـد أن "التطويـر ليس 
عملية سـهلة ويأخذ سنوات حتى 
يتبني التغيـري املطلوب، خصوصاً 
أن اتسـاع رقعـة اململكـة يجعـل 
مالحظة التغيري طفيفاً"، مشـدداً 
تطويـر  "برنامـج  أن  عـىل 
املدارس هو ضمن سلسـلة 
برامـج يعكف املرشوع 
وزارة  مـع  بالتعـاون 
والتعليـم  الرتبيـة 
العالقة  ذات  والجهـات 
عىل تنفيذها، بعضها ينفذ 
فعليـاً وبعضهـا تعد 

خطط لتنفيذه".
تفاصيل ص٣ 

  الرياض  الدمام    جدة   أبها   

قلعة الذهب

خادم الحرمين الشريفين يتوج األهلي بطال لكأس الملك لألبطال عقب فوزه على النصر أمس ١/٤، كما سلم النصر الميداليات الفضية والفتح 
البرونزية والهالل جائزة المركز الرابع. واستمع لشرح حول توسعة مدرجات ملعب األمير عبدالله الفيصل واستفسر عن ملعب الملك عبدالله.

 تفاصيل ص٢٥   (واس)

ص٢

 ابن سلمة: عملنا يستغرق سنوات والمرحلة األولى "مبشرة" 
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   الرياض: يوسف الحمادي 

وأخـرى  محليـة  عوامـل  بـني 
التوقعات  خارجيـة، رجحت كفـة 
اإليجابيـة معـاودة مـؤرش سـوق 
السـعودي لالرتفاع، وذلك  األسهم 
بعـد أن شـهدت السـوق مسـرية 
تصحيح استمرت السوق بعدها يف 
سلسـلة من الرتاجعات حتى وصل 
إىل مستوى ٧٠٩٩ نقطة مع نهاية 

األسبوع املايض.
ورغـم أن نتائج الرشكات جاءت 
قويـة خالل الربـع األول، تعرضت 
السوق لضغوط شـديدة عىل مدى 
٧ أسـابيع بعد أن تالشـت النشوة، 
التـي رفعـت قيمـة املـؤرش بنحو 
٢٢٪ خـالل الربـع األول من العام 
الجـاري، ودفعـت بقيمة األسـهم 
املتداولة إىل أكثر من ٢١ مليار ريال 

يف اليوم. 
فـإن  اقتصاديـني،  وبحسـب 
السوق السـعودية مرجحة للعودة 
إىل الصعود بفضل ٤ عوامل تتمثل 
يف بدء مسـار التصحيح بعد ظهور 
نتائج الربع األول وتحسـن أسعار 
النفط، وتحسن سعر رصف الدوالر 
والتصحيح، التي لحقت باألسـواق 

العاملية.
وأشـارا إىل أن املسـتوى، الـذي 
وصلـت إليه السـوق حتـى نهاية 
جوالت األسبوع املايض عند ٧٠٩٩ 
نقطـة، سـيمثل الحاجـز األدنـى 
ألسـعار أسهم السـوق يف املستقبل 
القريب، متوقعني يف ذات الوقت أن 
يمثل هذا املستوى نقطة رشاء، تعود 
بالسوق إىل املستويات التي بدأ بها 
مع بداية العـام، حيث ارتفعت من 
٦١٠٠ نقطـة إىل ٧٩٥٠ نقطة، ثم 

عادت إىل ٧٠٩٩ نقطة.
املـايل برشكة  املستشـار  ورجح 
املستشـارون الخليجيـون سـهيل 
الدراج خالل حديثـه إىل "الوطن" 
الشـهرين  خـالل  السـوق  عـودة 
املقبلني إىل الصعود، إال أنه أشار إىل 
أن السوق معرضة ابتداء من شهر 
يوليو املقبل لفرتة هدوء ستسـتمر 
حتـى نهاية العـام، بسـبب انتهاء 
الدورة االقتصاديـة الصاعدة التي 
بدأت منـذ ٣ سـنوات، متوقعاً بدء 

مرحلـة ركـود جديدة يف األسـواق 
املالية العاملية بشكل عام مع نهاية 

السنة.
وأوضـح أن االرتفاعـات، التـي 
حدثت للسـوق يف الربـع األول من 
العـام كانـت مصحوبـة بسـيولة 
قوية، إال أن هذه االرتفاعات لم تكن 
مبنية عىل أساسيات الرشكات، وهو 
األمـر الـذي أظهرته نتائـج الربع 
األول، حيـث كانت جيدة إال أنها لم 
تكن بمستوى االرتفاعات، مضيفاً: 
"وبالتـايل كان ال بد أن يكون هناك 
نـوع مـن التصحيـح عىل السـوق 

السعودية وبدأ التصحيح".
وقال الدراج إن السـوق شهدت 
عوامـل أخـرى خارجية سـاهمت 
يف اسـتمرار الرتاجعـات يف مـؤرش 
السـوق، تمثلت يف انخفاض أسعار 
الـدوالر،  رصف  وسـعر  النفـط، 
إضافـة إىل عامـل آخر قـوي وهو 

وضع األسواق العاملية.
األسـهم  سـوق  أن  وأضـاف 
السعودية يمثل استثناء عن األسواق 
األخـرى، حيـث ينفصـل بدرجـة 
كبـرية عـن الوضـع االقتصادي يف 
البـالد، إذ يتأثر باملتغريات العاملية، 
مثل أسـعار النفط وأسعار رصف 
الـدوالر، وهـذه دائمـاً تؤثـر عـىل 

السـوق، مشرياً إىل أن سوق األسهم 
لم تستفد من قوة االقتصاد املحيل، 
الفتاً يف الوقت ذاته إىل أن جزءا كبريا 
من الرشكات املدرجة مازالت تقبع 

تحت الخسائر منذ فرتة طويلة.
الرئيـس  اعتـرب  جهتـه،  مـن 
املـال واألعمـال  التنفيـذي ملركـز 
نطـاق  الزهرانـي  عـيل  للتدريـب 
٦٨٠٠ -  ٧٠٥٠ نقطـة مسـتوى 
جيدا للـرشاء، مرجحاً بداية جديدة 
للسوق يف التحسـن بشكل واضح، 
متوقعـاً يف ذات الوقت بدء عمليات 
رشاء قويـة، بمجرد نزول السـوق 

دون مستوى ٧ آالف نقطة.
التصحيحيـة  وقـال إن املوجـة 
هي موجة صحية للسـوق بالدرجة 
األوىل، إال أن السـوق تشـهد حالـة 
من عدم الثقة، منتقداً أسلوب هيئة 
سـوق املـال يف التعامل مع أسـهم 
رشكة االتصـاالت املتكاملة، مطالباً 
بالشـفافية يف نرش األخبار وطمأنة 
املتداولني، مضيفاً أن كرس مستوى 
٧ آالف مـازال قائمـا مـا لم تظهر 
أخبـار تطمينيـة من هيئة سـوق 

املال. 
وأوضح الزهرانـي أن آلية هيئة 
سـوق املـال أصابـت الكثـري مـن 
املتداولني بخـذالن، وخصوصاً بعد 

مـيض نحـو ٤٣ يومـا مـن إيقاف 
السـهم دون إظهـار أي معلومات 
عن وضع الرشكة، األمر الذي جعل 
السوق مستمرة يف النزول وخروج 

محافظ كبرية.
أسـماه  مـا  انتقـد  كمـا 
بـ"التجـاوزات الكبـرية" من قبل 
بعض الجهـات مثل وزارة التجارة 
وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
والبنـوك املانحة للضمانات البنكية 
التـي أعطيـت لرشكـة املتكاملـة، 
إضافـة إىل هيئة سـوق املـال التي 
أدرجت سـهم الرشكـة، مبينـاً أن 
ذلك سـبب صدمة لـدى الكثري من 

املتعاملني.
ويتفـق الدراج مع مـا ذهب إليه 
الزهراني حول أسـلوب هيئة سوق 
املـال يف التعامـل مع أسـهم رشكة 
املتكاملة، متسائالً عن كيفية إدراج 
أسهم رشكة لم تستوف متطالباتها 
اإلجرائيـة، مشـرياً إىل أن ذلـك أثر 
سـلباً عىل السـوق واملتعاملني عىل 

حد سواء.
عـن  صـادر  تقريـر  وخـالل 
رشكة الخبـري املالية، فإن السـوق 
 ٪٣٠ بنسـبة  قفـزت  السـعودية 
وواجهت حركة تصحيحية بنسـبة 
 ٦١٠٠ مـن  ارتفعـت  حيـث   ،٪٩

نقطـة إىل ٧٩٥٠ نقطـة، ثم عادت 
إىل ٧٢٠٠ نقطة، متوقعاً أن املجال 
بني ٧٢٠٠ و٧١٥٠ نقطة سـيمثل 
أسـهم  ألسـعار  األدنـى  الحاجـز 

السوق يف املستقبل القريب.
الفـرتات  أن  التقريـر  وأضـاف 
التي تعقـب إعالن نتائج الرشكات، 
تجعل السـوق أشـد تعرضاً لتأثري 
أن  إىل  مشـرياً  الدوليـة،  األخبـار 
ظهور نتائج االنتخابات الفرنسـية 
يف السـيناريو الدويل، جعل العديد 
يطـرح توقعـات حـول تداعياتها 
السياسـية واالقتصاديـة الالحقـة 
يف أوروبـا، التي تعانـي من وطأة 

بيانات اقتصادية سيئة. 
وأورد أن السـيناريو يشـري إىل 
تراجع األسواق األمريكية والتوقعات 
القوية بتحسـن أسـعار النفط إىل 
ترجيـح إمكانيـة أن تظل السـوق 
السعودية أسـرية هذا النطاق الذي 

بلغته لفرتة تصل إىل شهرين. 
يـؤدي  أن  التقريـر  وتوقـع 
التسـارع الحايل ألسـعار السـوق 
إىل اختبـار مسـتوى ٧٧٠٠ نقطة 
قبـل أن تتباطأ مجـدداً مع حركة 
تصحيحية قد تهـوي بها إىل قرب 
مسـتوى ٧٠٠٠ نقطة، مرجحاً أن 
تبدأ السـوق يف االرتفاع مرة أخرى 

خالل شهري يونيو ويوليو املقبلني 
لتخترب مستوى ٩٠٠٠ نقطة خالل 

النصف الثاني من هذا العام.
وكان مؤرش السـوق السـعودية 
قد تراجـع بنسـبة ١٠ ٪ عن أعىل 
مسـتوى بلغـه حتـى اللحظة من 
العام وهو ٧٩٣٠ نقطة سجلها يف 
٣ أبريل املايض، كما تراجعت قيمة 
التـداول إىل أقـل مـن ١٠ مليارات 
ريـال يف ٤ أبريـل ثـم هبطـت إىل 
٦٫١ مليـارات ريـال يف ٨ مايو. و 
منـذ ذلك الحني لـم ترتفع عن هذا 
املستوى سوى مرة واحدة كانت يف 
١٢ مايو وهـو أول يوم للتداول يف 

أسهم رشكة أسمنت نجران.
وبحسـب تقرير أصدرته رشكة 
منتصـف  لالسـتثمار  جـدوى 
السـبب  املـايض، فـإن  األسـبوع 
الرئييس وراء تراجع مؤرش سـوق 
األسهم السـعودي "تايس" مؤخراً 
هـو تدهـور ثقة املسـتثمرين عىل 
مستوى العالم، مما أدى إىل تراجع 
العاملية،  معظـم أسـواق األسـهم 
إضافـة إىل عامل آخر تمثل يف عدم 
اليقـني بشـأن توقيت فتح سـوق 
األسـهم بالكامل أمام املستثمرين 

األجانب. 
أن  "جـدوى"  تقريـر  وتوقـع 
العـام عنـد  ينهـي املـؤرش هـذا 
مسـتوى ٨٠٥٠ نقطـة، حيـث ال 
املحليـة قويـة،  املعطيـات  تـزال 
مسـتبعداً أي سـبب يعيـق زخـم 
أربـاح الـرشكات املحليـة مـا لم 
تهبط أسعار النفط بدرجة كبرية، 
مضيفـاً أن املخـاوف العاملية هي 
التي تهدد السـوق وتشكل الخطر 

الرئييس عىل التوقعات اإليجابية. 
وكان إجمـايل األربـاح الصافية 
لـرشكات املسـاهمة خـالل الربع 
األول بلـغ ٢٥ مليار ريال، مرتفعا 
بنسبة ١٤٫٩٪، عىل أساس سنوي، 
وقد حققت جميع قطاعات السوق 
الـ ١٥ باستثناء واحد فقط أرباحاً 
فاقـت أربـاح الربـع األول لعـام 
٢٠١١. أمـا عـىل أسـاس املقارنة 
الفصليـة، فنمت األربـاح الصافية 
أرسع  مسـجلة   ،٪٢٢٫٦ بنسـبة 
معـدل نمو لهـا منذ الربـع األول 

لعام ٢٠١٠. 

 
business@alwatan.com.sa

طريق القصيم-مكة ينعش عقارات 
خمسة أحياء   ص٢٤

السبت ٢٨ جمادى اآلخرة ١٤٣٣ - ١٩ مايو ٢٠١٢ العدد ٤٢٥٠ - السنة الثانية عشرة

اقتصاد
موجز

 غدا 

 تنطلق فعاليات معرض 
الفنادق والتعبئة واملأكوالت 
غدا األحد بمشاركة أكثر من 

٣٥٠ رشكة ومصنعاً من 
مختلف أنحاء اململكة ودول 
الخليج والعالم بمركز جدة 

الدويل للمنتديات والفعاليات،
ويستمر ملدة ٤ أيام.

ويفتتح املعرض مدير عام 
اإلدارة العامة لشؤون الزراعة 
بمنطقة مكة املكرمة املهندس 

حسن سنقوف، وتشتمل قائمة 
املعروضات عىل مجموعة 

كبرية من أصناف األطعمة 
واملرشوبات ومكونات األغذية، 

إضافة إىل أحدث األنظمة 
والتقنيات يف قطاع الفنادق 

والتموين. كما يتضمن أحدث 
مستلزمات تغليف املواد 

الغذائية واملرشوبات والسلع 
من ماكينات اللف والتعبئة، 

وقطع الغيار، وماكينات إنتاج 
الورق، وماكينات التغليف، 
إضافة إىل خدمات التصميم 

والتصنيع. 
  جدة: الوطن

 بحث أعضاء اللجنة العقارية 
بمجلس الغرف السعودية 
آليات دعم وتنمية القطاع 

العقاري وتنظيم نشاطاته، 
وذلك يف اللقاء الرابع للجنة 

الوطنية العقارية، الذي 
استضافته غرفة أبها عىل 

مدى اليومني املاضيني.
وقال رئيس اللجنة بالغرف 

سعيد الهاجري إن اللقاء 
عرض الفرص االستثمارية 

العقارية يف املنطقة عىل 
الزائرين، واستعرض 

تجارب غرف املناطق فيما 
يتعلق بمواكبة قطاع العقار 

للتحوالت الراهنة املتعلقة 
باإلسكان، وارتفاع أسعار 

األرايض.
من جهة أخرى، دشن  نائب 
رئيس مجلس إدارة الغرفة 

عيل بن قماش مؤخرا معرض 
مؤسسة "نقطة بيع" لتقنية 

املعلومات يف محافظة خميس 
مشيط. 

  أبها: محمد مانع 

 قال أمني عام غرفة الباحة 
املهندس سفر الزهراني 
إن اليوم سيشهد وقائع 

انتخابات الدورة الجديدة 
الثامنة ملجلس إدارة غرفة 

الباحة للسنوات األربع 
القادمة، والتي يتنافس 

عليها ٢١ مرشحاً عن فئة 
التجار ومرشح واحد عن 

فئة الصناعيني. وسيرشف 
عىل عمليات االقرتاع الرسي 

لجنة اإلرشاف املشكلة 
بموجب قرار وزير التجارة 

والصناعة.
وأضاف أن االنتخابات 

ستجرى عىل فرتة واحدة من 
الساعة التاسعة صباحاً إىل 

الساعة السادسة مساًء بقاعة 
شهبة بجوار مبنى الغرفة 

بالباحة. 
الباحة: محمد آل ناجم 

 انطالق معرض 
الفنادق والتعبئة 

 استعراض تجارب 
المناطق عقاريا 

 اليوم..انتخابات 
غرفة الباحة 

 بغرفة أبها 

 ٢٢ مرشحا 

 مؤشرات إيجابية 

 ٤ عوامل ترجح عودة سوق األسهم لالرتفاع 
 اقتصاديان: "تداول" مطالبة بالشفافية حول "المتكاملة" لطمأنة السوق 

   الرياض: أحمد عامر 

التجـارة  وزارة  حـذرت 
والصناعـة مـن تواجـد منتجات 
نسـائية يف األسواق تحمل عبارات 
خادشـة للحياء يف أدوات التجميل 
والعطـور وغريهـا، فيمـا نبهـت 
املحـال عن طريق مجالس الغرف 
بعـدم  واملحافظـات،  باملناطـق 
تسـمية تلك املنتجات وطمسها يف 

حال وجودها.
مطلعـة  مصـادر  وكشـفت 
لـ"الوطن" أن تنبيه التجارة جاء 
نتيجـة توصيات من قبـل اللجنة 
بدراسـة  املعنيـة،  االستشـارية 
مـا يشـتبه فيـه إسـاءة إىل الدين 
اإلسالمي الحنيف بوزارة الداخلية، 
ومـا الحظته الـوزارة مـن وجود 
عبـارات تقـوم بتسـميتها بعض 
املنشآت التجارية يف منتجاتها، أو 

مسـتورداتها من العطور وأدوات 
التجميل واملالبس، وتحمل أسـماء 
غـري الئقة وخادشـة للحيـاء مثل 
اتبعني"  اتصـل بـي،  "املسـني، 

وغريها من األسماء املشابهة.
وشددت "التجارة" عىل رضورة 
طمس تلك األسـماء من املنتجات 
تسـميتها يف  وعـدم  املسـتوردة، 
املنتـج، فيما حـذر مختصون من 
اسـتفحال خطر تلك العبارات يف 

املنتجات، خصوصاً بني املراهقني 
واألطفـال، وقد يـؤدي إىل عواقب 
وطالبـوا  السـلوك،  يف  وخيمـة 
بوجود توعية يف املدارس والربامج 
وجميع وسـائل اإلعـالم بخطورة 
العديد مـن املنتجـات التي تغزو 
األسـواق بعبارات تخدش الحياء، 
مع فـرض عقوبات عـىل الجهات 
املخالفـة وعـدم االكتفـاء باملنـع 

والتنبيه فقط. 

 مسميات مبتذلة 

 "التجارة" تحذر من منتجات نسائية 
"خادشة للحياء" 

 "المسني.. اتصل بي.. اتبعني" مسميات تحملها أدوات تجميل ومالبس 

 متعامل يتابع شاشة األسهم السعودية في إحدى صاالت التداول  (الوطن) 

 زاد حجم االستثمارات العربية 
املبارشة إىل مرص بنحو ملحوظ 

خالل الربع الثاني من العام املايل 
الجاري "٢٠١١-٢٠١٢"، إىل 

٣٦٢٫٢ مليون دوالر مقابل ٣١٢٫٣ 
مليون دوالر يف الربع السابق عليه.

وكشف البنك املركزي املرصي 
يف تقرير عن ارتفاع صايف 

االستثمارات السعودية املبارشة إىل 
مرص بنحو قيايس بنسبة ٤٤٠٪ 

لتسجل ١١١٫٢ مليون دوالر 
خالل الربع الثاني من العام املايل 

الجاري، مقارنة بنحو ٢٠٫٢ مليون 
دوالر خالل الربع السابق عليه، 
لتتصدر املرتبة الثانية من حجم 

االستثمارات العربية املبارشة ملرص، 
مشرياً إىل أن تلك االستثمارات 

تركزت يف قطاعات عدة، أبرزها 
الخدمات املالية والعقارات 

والسياحة.
ولفت التقرير إىل أن االستثمارات 

"اإلماراتية" إىل مرص، جاءت يف 

املرتبة األوىل بحجم ١٨٦ مليون 
دوالر مقارنة بنحو ١٤٠٫١ مليون 

دوالر يف الربع السابق له، بينما 
حلت االستثمارات اللبنانية يف 

املرتبة الثالثة بنحو ٢٢٫٧ مليون 
دوالر، مقابل ٧٫٣ ماليني دوالر يف 

الربع األول، فيما أظهر التقرير 
تراجع االستثمارات البحرينية 

بشكل ملحوظ خالل الربع الثاني 
من العام املايل الحايل، بنحو ٩٢ ٪، 

لتبلغ ٨ ماليني دوالر مقابل ١١٠ 
ماليني دوالر بالربع األول.

وأكد املركزي املرصي ارتفاع صايف 
االستثمارات األجنبية املبارشة 
بصفة عامة الوافدة إىل مرص، 
خالل الربع الثاني من العام 

املايل ٢٠١١-٢٠١٢ بنسبة بلغت 
٩٥ ٪ لتصل إىل ٨٥٨٫٢  مليون 

دوالر، مقابل ٤٤٠٫١ مليون دوالر 
يف الربع األول من العام املايل" 

 ."٢٠١١-٢٠١٢
   القاهرة: محمد عوض

تقرير

 زيادة االستثمارات السعودية 
المباشرة في مصر ٤٤٠ ٪ 

ترجيح عودة سوق األسهم لالرتفاع
���� ¡¢£�¤�¡¢£�¥¦§�¨�©ª §�«¬ª® °̄£�±ª ²�³¢£�«´µ�¶£·¸�¹º»
�«¼¡¼½�¾�ª¿À �ÁÂ³½£�¹¬ÃÄÅ�¨Æ¡§�ÀÇÈ�ÉÊ�À �Ë¢Ì©�ÍÎª´Å»Ï¢

ÐÑªÒ£�Î�Ó½Ô£�«¯ªÇÕ�«Ö×Õ�ØÙÚÚ�ÛÜ©�Ý³Þ�±ª º£ß¢£�à§

MNOPQRSTUVQWXYZ[Q\]^_Q`dSQfghjZVPQ\YkpQq`S
rvxVPQ\YdyzQ{kh|

\}N`VPQ~T�QTdyQ{kh|
��g�VYdVPQ�P]y}YSQ�hVQ��VPQfghjZVP

/0123456789;45<=>95?@41A5B5

/012345CDCEF35G4>HI345J7H37K@
�g�Yv�VPQ�]Zk�VQMY�VPQ�]yQ��g�Q��Y��

��NzQ��VPQ��}Yj|�VQ�UpY�Z�VPQ��T�Q���SQ{gVNP`Z�VPQ�[���
��T�VPQ{�Q�Yp]UdpQ��`�|Q�N�Q�VNP`|

{gU���VPQ]gV]�NQ]g[]�Q/012345L7EFMN5OP1FQ345RA1Q34

fUvpQ U�

مرشوع مرتقب
اتجاه إلقرار الدمغة السعودية 

للذهب في دول الخليج
       ص٢٢

حفالت التخرج تدعم مبيعات 
ص٢٣ المشالح 
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