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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

للحزم،  بل  للتوقف،  تدعو  للطاقة  ا�ستهالكنا  حول  اأُعلنت  التي  والأرق��ام  املعلومات 
فقد اأ�سبح معلوًما لدينا ومن جهات متخ�س�سة  اأن معدل ا�ستهالك ال�سعوديني للطاقة 
�سي�سهم يف ا�ستنزاف 50 يف املئة من الطاقة املنتجة يف اململكة بعد 17 عاًما فقط، واأن 
ال�سعوديني ي�ستهلكون �سعفي ا�ستهالك الفرد للطاقة يف بريطانيا على �سبيل املثال وعند 

املقارنة مع بقية �سعوب الأر�س.
وقد قراأت موؤخًرا ما اأعلنته وزارة البرتول ون�سه »يعد م�ستوى كفاءة ا�ستخدام الطاقة 
لدينا من اأدنى امل�ستويات العاملية، وتوجد كميات من الطاقة مهدرة اأو ُي�ساء ا�ستخدامها، 
مما يتطلب ا�ستخدام برامج تر�سيد عالية الكفاءة، وت�سافر جميع جهود اجلهات احلكومية 

والقطاع اخلا�س واملواطنني لتحقيق هدف الرت�سيد وتخفي�س ال�ستهالك«.
التي عليها  املخت�سة  والأدوار ما بني اجلهات  تلتقي اجلهود  اأن  ال�ساأن يجب  يف هذا 
واجب الت�سريعات والرقابة، والقطاع اخلا�س ليعمل على توفري منتجات تطابق املوا�سفات 
واأهلية،  حكومية  جهات  ت�سمل  التي  فئاتهم  بجميع  وامل�ستهلكون  املحلية،  وبيئتنا  العاملية 
الذين نتمنى اأن ي�سمموا وينفذوا برامج واأن�سطة ت�سهم يف تعزز �سلوكيات الرت�سيد الذي 

هو مطلب ديني و�سلوك ح�ساري وواجب وطني. 
تاأملوا مثاًل ما قاله الأمري عبدالعزيز بن �سلمان م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية 
ا�ستهالك  كفاءة  ورفع  لرت�سيد  الوطني  للربنامج  الفرعية  اللجنة  رئي�س  البرتول  ل�سوؤون 
الطاقة، »اإن املعايري املتدنية ملعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف امل�ستخدمة يف اململكة 
ن�سف  يعادل  وم��ا  امل��ب��اين،  قطاع  يف  الطاقة  ا�ستهالك  من   %70 يقارب  عما  م�سوؤولة 

ال�ستهالك الكهربائي يف اململكة«، األي�ست هذه اأرقام تدعو للقلق؟ 
مبادرات  تفعيل  الطاقة يف  لكفاءة  ال�سعودي  الربنامج  بداأت احلكومة ممثلة يف  لقد 
تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يف ثالثة قطاعات رئي�سة وهي املباين ، واملوا�سالت، وال�سناعة، 
الناجت عن  التوفري  يتم من خاللها ح�ساب  التي  الربنامج  تنفيذ  اآليات  و�سع  ويتم حالًيا 
وامل�ساندة  املمكنة،  بالعوامل  مف�سلة  مبادرات  وا�ستحداث  قطاع،  كل  يف  الطاقة  كفاءة 

للو�سول اإلى هذه الكفاءة.
مقدراتنا  مع  بوعي  والتعامل  الإن���ذارات،  لهذه  ال�ستجابة  علينا  يحتم  واجبنا  اإن 
وثرواتنا، والعلم باأن ا�ستمرار هذه احلال ينذر بخ�سائر جمة، يف حني ميكننا عرب العمل 
ال�ستخدام  مو�سوع  اأنه ميكن حتويل  للمراقبني  تاأكد  مكا�سب، حيث  اإلى  اجلاد حتويلها 
الأمثل للطاقة اإلى فر�س اقت�سادية ناجحة، كما اأن توفري الطاقة املهدرة �سيوفر كميات 

من البرتول الذي يعد اأهم موارد اململكة.

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3580 

ف�اك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3174 

ف�اك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

ف�اك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

ف�اك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3580 

ف�اك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 � الريا�س 11486
 011/4192640 فاك�س:    011/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:
نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 
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.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

القت�سادية  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار  توجهت  فيما 
ال��دويل  التناف�سية  منتدى  نحو  وامل��ال��ي��ة 
املنعقد يف الريا�س خالل ال�سهر املن�سرم، 
القت�ساد  وزي��ر  ل�سان  على  اململكة  اأك��دت 
خالل  اجلا�سر  محمد  الدكتور  والتخطيط 
حلقة  ت�سكل  باتت  ال�سعودية  اأن  املنتدى، 

و�سل ا�سرتاتيجية لل�سرق والغرب.
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املالية  األزمات  العالم جلملة من  اقتصادات  فيه  تتعرض  الذي  الوقت  "يف 
االقتصادية، تؤكد عدة دراسات عاملية قوة الوضع االقتصادي الذي تتمتع 
ومكانتها  السياسي،  االستقرار  إلى  األول  باملقام  ذلك  ُمرجعة  اململكة،  به 
االنفتاحية  املالية  السياسات  إلى  إضافة  للطاقة،  أول  كمصدر  العاملية 
واإلدارة احلكيمة، وما تقوم به الدولة من التوسع يف مشاريع البنى التحتية 

يف كافة املجاالت".

تفاصيل املوضوع تقرأونها داخل العدد

كلمة التحرير

888888
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

www.tadawul.com.sa
@SSE_tadawul
Tadawul
@Tadawul SSE



ال��ع��امل��ي��ة لطاقة  »ال��ق��م��ة  امل�����س��ارك��ون يف  اأك���د 
يف  م��وؤخ��ًرا  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  2014م«  امل�ستقبل 
الدول  ت�سافر  اأهمية  الإم��ارات  بدولة  اأبوظبي 
العربية والتعاون بني القطاعني العام واخلا�س 
بن�سبة  الطاقة  معدلت  اإنتاج  لزيادة  داخلها، 
املطلوبة  وال�سيا�سات  القوانني  وو�سع   ،%50
التقنيات  تطوير  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  لت�سجيع 
وتو�سيع  ت��ق��دم��ه��ا،  يف  للم�ساهمة  النظيفة 
احتياجات  لتلبية  تطبيقها،  ن��ط��اق 
اإل��ى  �سكانه  من��و  املتوقع  ال��ع��امل 
بحلول  ن�سمة  مليارات   8

عام 2030م.

اقتصاديات
مجلس الوزراء يوافق على إعادة 

تشكيل إدارة السوق المالية 
السعودية »تداول«

»التجارة« تستبين رضا 
المستهلك عن وكاالت السيارات

إدانة مخالفين ألنظمة 
السوق المالية

»تداول« تقدم خدمات الحفظ والتسجيل 
لشركات مساهمة غير مدرجة بالسوق

قادت  التي  ال�سر  كلمة   .. املالية  الأ�سواق 
نوبل عام  للفوز بجائزة  اقت�ساديني  ثالثة 
بيرت  ولر���س  فاما  بيوجني  وهم   ، 2013م 
الفائزين  ثالث  �سيللر.  وروب���رت  هان�سن 
العدد  هذا  تاريخه  نر�سد  الذي  باجلائزة 
ُي�ستخدم  ملوؤ�سر  ا�سمه  ُمنح  �سيللر  روبرت 
لتقييم  الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 

التقلبات يف القطاع العقاري.

بداأت اململكة تعمل وب�سكل جاد على تقليل 
الذي  الوقت  يف  محلًيا،  الطاقة  ا�ستهالك 
العامل  اأ�سواق  اأك��رث  من  البالد  فيه  تعترب 
دفع  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  للطاقة،  ا�ستهالًكا 
وزارة البرتول والرثوة املعدنية اإلى ال�سعي 
املحلي،  ال�ستهالك  م��ع��دلت  تقليل  نحو 
والبحث عن اأدوات جديدة من �ساأنها دعم 

هذا التوجه.

وزير المالية يبحث مع الوزير النيوزيلندي 
سبل التعاون االقتصادي

بيان توضيحي حول زيادة 
رأس مال الشركات عبر طرح 

أسهم حقوق أولوية



اقتصاديات

»العربي الوطني« يرفع رأس ماله عبر منح أسهم مجانية
جمل�س  ق��رار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
العربي  البنك  طلب  على  املوافقة  املت�سمن  الهيئة 
الوطني زيادة راأ�س ماله من )8٫500٫000٫000( 
وذل��ك  ري���ال.   )10٫000٫000٫000( اإل��ى  ري��ال 
�سهًما   )17( كل  مقابل  جمانية  اأ�سهم   )3( مبنح 
امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  قائًما ميلكه 

بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 
على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق 
بند  من  ري��ال   )1٫500٫000٫000( مبلغ  حتويل 
من  الأ�سهم  عدد  ي��زداد  وبالتايل  املبقاة«،  »الأرب��اح 
)850٫000٫000( �سهم اإلى )1٫000٫000٫000( 

�سهم، بزيادة قدرها )150٫000٫000( �سهم.

هيئة السوق توضح أسباب تعليق تداول سهم »السعودية الهندية للتأمين«
بتعليق  قراره  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 
للتاأمني  الهندية  ال�سعودية  ال�سركة  �سهم  ت���داول 
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  للتاأمني(  )وفا  التعاوين 

)ت��داول ( اب��ت��داًء من ي��وم الأرب��ع��اء 21 / 3 / 
تعدل  اأن  اإلى  املوافق 1/22 / 2014م  1435ه� 

ال�سركة اأو�ساعها املالية.
واأو���س��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة ق���راره���ا ب��ال��ق��ول: 
للتاأمني  الهندية  ال�سعودية  ال�سركة  »ن�سرت 
نتائجها  اإع���الن  للتاأمني(  )وف���ا  ال��ت��ع��اوين 
2013م  دي�سمرب   31 يف  كما  الأول��ي��ة  املالية 
ال�سعودية )تداول(  املالية  ال�سوق  على موقع 
ي����وم ال���ث���الث���اء 1435/3/20ه����������� امل��واف��ق 
2014/1/21م، حيث ورد يف تقرير مراجعي 

حول  الراأي  اإبداء  عن  المتناع  ال�سركة  ح�سابات 
تلك القوائم املالية الأولية«.

وقالت الهيئة اإن قرار التعليق جاء بناًء على نظام 

ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30( 
اأي  منع  الهيئة  يخول  ال��ذي  1424/6/2ه�����  وت��اري��خ 
اأوراق مالية يف ال�سوق اأو تعليق اإ�سدارها، اأو تداولها 
الت�سجيل  وقواعد  ذل��ك،  �سرورة  الهيئة  راأت  اإذا 
-3( رقم  الهيئة  جمل�س  بقرار  ال�سادرة  والإدراج 
امل��واف��ق 4/  وت��اري��خ 1425/8/20ه�����   )2004-11
2004/10م التي تن�س على اأنه يجوز للهيئة تعليق 
حلماية  ذل��ك  �سرورة  راأت  اإذا  اإل��غ��اوؤه  اأو  الإدراج 
امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم، اأو اإذا 
راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله ل ت�سّوغ 
التداول امل�ستمر يف اأوراقه املالية يف ال�سوق، وكذلك 
بناًء على تقرير مراجعي ح�سابات ال�سركة املت�سمن 

المتناع عن اإبداء الراأي حول تلك القوائم.

مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل
إدارة السوق المالية السعودية »تداول«

وافق جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع � حفظه اهلل � يف جل�سته 
بالريا�س  اليمامة  يناير 2014م( بق�سر  الأول 1435ه� )13  يوم الثنني 12 ربيع 
اإدارة �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« ملدة ثالث  على اإعادة ت�سكيل جمل�س 

�سنوات، وذلك على النحو الآتي: 
املالية«.  لوزارة  »ممثاًل  ي  املف�سّ محمد  بن  • عبدالرحمن 

وال�سناعة«.  التجارة  لوزارة  »ممثاًل  حيمد  اأبو  اأحمد  بن  فهد  • الدكتور 
ال�سعودي«.  العربي  النقد  ملوؤ�س�سة  بن عبدالرحمن احللي�سي »ممثاًل  • الأ�ستاذ عبدالعزيز 

اليحيا. يحيى  بن  عبدالرحمن  • الأ�ستاذ 
اخلطيب. عقيل  بن  اأحمد  • الأ�ستاذ 
الرميان. عثمان  بن  يا�سر  • الأ�ستاذ 

القويز. عبدالرحمن  بن  علي  • الأ�ستاذ 
 ممثلني ل�سركات الو�ساطة املرخ�س لها. 

الربيعة. اإبراهيم  بن  خالد  • الأ�ستاذ 
باروم. مح�سن  بن  �سامي  • الدكتور 

ِثَلني لل�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.  مُمَ

6
العدد 88 - فبراير 2014م



»تداول« تقدم خدمات الحفظ والتسجيل
لشركات مساهمة غير مدرجة بالسوق

ملساعدتها يف إدارة شؤون مساهميها

بال�سوق  املدرجة  ال�سركات غري  مل�ساعدة 
لإدارة  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  امل��ايل 
املالية  ال�سوق  �سركة  وقعت  م�ساهميها  �سوؤون 
جمموعة  مع  اتفاقيات  عدة  موؤخًرا  »ت��داول« 
م��ن ال�����س��رك��ات ���س��م��ل��ت: ���س��رك��ة ال��ن��اي��ف��ات 
ل��ل��ت��م��وي��ل، و���س��رك��ة ب��ح��ر ال���ع���رب لأن��ظ��م��ة 
البناء   ملواد  ال�سناعية  وال�سركة  املعلومات، 
والطاقة  امل��ي��اه  اأع��م��ال  و���س��رك��ة  )مب��ب��ك��و(، 

الدولية )اأكوا باور(.
وقعها  التي  الأرب���ع  التفاقيات  وت��ه��دف 
خدمات  عام  مدير  احل�سان  خالد  الأ�ستاذ 
ال�����س��رك��ات لتقدمي  الأ����س���ول والإي������داع م��ع 
ال�سركات  لتلك  والت�سجيل  احلفظ  خدمات 
لتقوم  ب��ال�����س��وق  امل���درج���ة  غ���ري  امل�����س��اه��م��ة 
اإدارة  خ��دم��ة  بتقدمي  خاللها  م��ن  »ت����داول« 
وي�سمل  ال�سركة،  م�ساهمي  ملكيات  وت�سجيل 
نقل  امل�ساهمني،  �سجل  و�سيانة  حفظ  ذل��ك 
يف  الأ�سهم  اإي��داع  امل�ساهمني،  بني  امللكيات 
الرهن  عمليات  ت�سجيل  ا�ستثمارية،  محافظ 
اأو  زي��ادة  مثل  ال�سركات  اإج���راءات  تنفيذ   ،
اجلمعيات  اإدارة  خدمات  املال،  راأ�س  خف�س 
العامة والت�سويت الإلكرتوين، احل�سول على 
وكذلك  اإلكرتونًيا،  امل�ساهمني  �سجل  تقارير 

ال�ستعالم اآلًيا عن ملكيات امل�ساهمني.
اأهمية تقدمي مثل هذه اخلدمات  وتكمن 
اأف�سل  تطبيق  على  ال�سركات  م�ساعدة  يف 

وحفظ  م�ساهميها،  �سوؤون  لإدارة  املمار�سات 
لدى  اإي��داع��ه��ا  خ��الل  م��ن  م�ساهميها  حقوق 
التي حتظى  »تداول«  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
من  متتلكه  ملا  املجال،  هذا  يف  طويلة  بخربة 

تقنيات حديثة ومتطورة.
ج��رى  ال��ت��ي  ب��ال�����س��رك��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اإلى  الإ���س��ارة  جت��در  معها  التفاقيات  توقيع 
عملت  البناء  مل��واد  ال�سناعية  ال�سركة  اأن 

منذ تاأ�سي�سها عام 1975م يف جمال �سناعة 
الإ�سمنت  من  الأ�سا�سية  البناء  م��واد  وبيع 
بحر  �سركة  اأم���ا  الكيميائية.  والإ���س��اف��ات 
العرب لأنظمة املعلومات فعملت منذ ن�ساأتها 
من  جمموعة  تقدمي  جم��ال  يف  1980م  ع��ام 
الربامج يف جمالت املحا�سبة، واإدارة �سوؤون 
عالقات  واإدارة  امل���وارد،  واإدارة  املوظفني، 
اخلدمات  م��ن  وا�سعة  وجمموعة  العمالء، 

ال���س��ت�����س��ارات  ذل���ك  مب���ا يف  ال�����س��ل��ة  ذات 
والتوزيع،  والتدريب،  والرتكيب  والتخطيط 

ويبلغ راأ�سمالها 100 مليون ريال.
للتمويل«  »النايفات  �سركة  عملت  كذلك 
منذ انطالقتها عام 2002م يف جمال تقدمي 
الأف��راد،  ومتويل  التمويلي  التاأجري  خدمات 
املتو�سطة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  ومت��وي��ل 
مليون   250 راأ���س��م��ال��ه��ا  ويبلغ  وال�����س��غ��رية، 
ح�سلت  التي  ال�سركات  اأولى  من  وهي  ريال، 
العربي  النقد  موؤ�س�سة  م��ن  ترخي�س  على 
 )10( ولها  الأن�سطة  هذه  ملزاولة  ال�سعودي 
حتت  اأخرى  وفروع  اململكة  يف  منت�سرة  فروع 
املا�سيني  العامني  خالل  وقعت  وقد  الإن�ساء، 
محلية  بنوك   )7( مع  اإ�سالمية  متويل  عقود 

وخليجية مببالغ تفوق )800( مليون ريال.
اأما �سركة »اأعمال املياه والطاقة الدولية« 
2008م يف جمال  عام  تاأ�سي�سها  منذ  فعملت 
وت���اأج���ري محطات  واإن�����س��اء ومت��ل��ك  ت��ط��وي��ر 
حتلية  ومحطات  الكهربائية  الطاقة  توليد 
املت�سلة  والأن�سطة  وال��ب��خ��ار  امل��احل��ة  امل��ي��اه 
واملتعلقة اأو املكملة لذلك، واأعمال توليد وبيع 
والأن�سطة  واملياه املحالة،  الكهربائية  الطاقة 
و�سيانة  لذلك  املكملة  اأو  واملت�سلة،  املتعلقة 
وحتلية  والبخار  الكهرباء  محطات  وت�سغيل 
الطاقة  توليد  محطات  و�سراء  املاحلة،  املياه 

الكهربائية ومحطات حتلية املياه.
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اقتصاديات

الترخيص لـ »أشمور لالستثمار« 
بممارسة إدارة الصناديق 

اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره باملوافقة على الرتخي�س ل�سركة اأ�سمور لال�ستثمار ال�سعودية يف 
ممار�سة اأن�سطة اإدارة �سناديق ال�ستثمار واإدارة محافظ العمالء وتقدمي امل�سورة.

الموافقة على زيادة رأس مال الدريس للخدمات البترولية
ق��رار  ���س��دور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
طلب  على  امل��واف��ق��ة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س 
والنقليات  البرتولية  للخدمات  الدري�س  �سركة 
زيادة راأ�س مالها من )300٫000٫000( ريال 
مبنح  وذل��ك  ري���ال،   )400٫000٫000( اإل��ى 

�سهم جماين واحد مقابل كل )3( اأ�سهم قائمة 
امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها 
غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية 
راأ�س  يف  الزيادة  قيمة  ت�سدد  اأن  على  العادية، 
املال عن طريق حتويل مبلغ )93٫598٫577( 

ري���������اًل م���ن ب��ن��د الأرب��������اح امل���ب���ق���اة وم��ب��ل��غ 
الحتياطي  بند  م��ن  ري�����اًل   )6٫401٫423(
من  الأ�سهم  ع��دد  ي��زداد  وبالتايل  النظامي، 
)30٫000٫000( �سهم اإلى )40٫000٫000( 

�سهم، بزيادة قدرها )10٫000٫000( �سهم.

خفض رأس مال 
»بيت االستثمار 

 العالمي« إلى
50 مليون ريال

العاملي  ال�ستثمار  بيت  �سركة  تقدمت 
على  املوافقة  بطلب  الهيئة  اإل��ى  ال�سعودية 
تخفي�س راأ�س مالها من )145٫000٫000( 
 ري�ال اإلى )50٫000٫000( ري�ال �سعودي. 
وبناًء على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره 
�سركة  م��ال  راأ���س  تخفي�س  على  باملوافقة 

بيت ال�ستثمار العاملي ال�سعودية.

تغريم »مجموعة الطيار للسفر« 10 آالف ريال
مالية  غ��رام��ة  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 
على  ري��ال،  اآلف  ع�سرة   )10٫000( مقدارها 
�سركة جمموعة الطيار لل�سفر القاب�سة، ملخالفتها 
من  والأرب��ع��ني  ال�ساد�سة  امل��ادة  من  )اأ(  الفقرة 
امل��ادة  م��ن  )اأ(  والفقرة  املالية،  ال�سوق  نظام 
من   )5( الفرعية  والفقرة  والأرب��ع��ني،  احلادية 

إعالن فترات حظر تعامالت أعضاء 
مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية اأن فرتات حظر 
وكبار  الإدارات  جمال�س  اأع�ساء  تعامالت 
امل��ادة )50(  ورد يف  ما  بناء على  التنفيذيني 

من قواعد الت�سجيل والإدراج هي كالآتي: 
يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�سركات   =1
�سنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية الأولية 
اأم  ت��ق��ومي  يف 1435/3/30ه��������� )ح�����س��ب 
القرى( املوافق 2014/1/31م، تبداأ فرتة 
احلظر من تاريخ 1435/3/16ه��� املوافق 
اإع��الن  بتاريخ  وتنتهي  2014/1/17م، 
فح�سها  بعد  الأولية  املالية  القوائم  ون�سر 

لل�سركة. 
يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�سركات   -2
�سنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية ال�سنوية 

اأم  ت��ق��ومي  يف 1435/4/29ه��������� )ح�����س��ب 
فرتة  تبداأ  2014/3/1م،  املوافق  القرى( 
احلظر من تاريخ 1435/3/30ه��� املوافق 
اإع��الن  بتاريخ  وتنتهي  2014/1/31م، 

القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 
3- ال�سركات التي تنتهي فرتتها املالية ال�سنوية 
من  احلظر  فرتة  تبداأ  2014/3/31م،  يف 
اإعالن  بتاريخ  وتنتهي  2014/3/2م  تاريخ 

القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 
4- ال�سركات التي تنتهي فرتتها املالية الأولية 
احلظر  ف��رتة  ت��ب��داأ  2014/3/31م،  يف 
بتاريخ  وتنتهي  2014/3/17م  تاريخ  من 
بعد  الأول��ي��ة  املالية  القوائم  ون�سر  اإع��الن 

فح�سها لل�سركة.

زيادة رأس مال البنك 
السعودي لالستثمار

واف���ق���ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ع��ل��ى طلب 
ال��ب��ن��ك ال�����س��ع��ودي ل��ال���س��ت��ث��م��ار زي�����ادة راأ�����س 
اإل���ى  ري����ال   )5٫500٫000٫000( م���ن  م��ال��ه 
�سهم  مبنح  وذل��ك  ري��ال،   )6٫000٫000٫000(
جماين واحد مقابل كل )11( �سهًما قائًما ميلكه 
بنهاية  امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون 
العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  ت��داول 
على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق 
بند  م��ن  ري��ال   )500٫000٫000( مبلغ  حتويل 
»الأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من 
)550٫000٫000( �سهم اإلى )600٫000٫000( 

�سهم، بزيادة قدرها )50٫000٫000( �سهم.

من  والأرب��ع��ني  احلادية  امل��ادة  من  )ب(  الفقرة 
الهيئة  اإب��الغ  لعدم  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد 
واجلمهور يف الوقت النظامي املحدد عن التطور 
رئي�سها  ا�ستقالة  ق��ب��ول  يف  املتمثل  اجل��وه��ري 
تعلن  مل  حيث  2013/8/26م،  بتاريخ  التنفيذي 

ال�سركة عن ذلك اإل بتاريخ 2013/8/29م.
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بيان توضيحي حول زيادة رأس مال الشركات 
عبر طرح أسهم حقوق أولوية

حول  ب��ي��اًن��ا  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  هيئة  ن�سرت 
ال�سركات املدرجة )»ال�سركات«( التي تقدمت 
بطلب زيادة راأ�س مالها عن طريق طرح اأ�سهم 
اأولوية من تاريخ 1433/2/7ه� املوافق  حقوق 
1435/2/28ه������  ت��اري��خ  حتى  2012/1/1م 

املوافق 2013/12/31م، جاء فيه:
1- املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين »اأ�سيج«:
ن�سرة  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
الإ����س���دار يف ت��اري��خ 1433/9/3ه������� امل��واف��ق 

2012/7/22م.  
ل��ل��ك��اب��الت  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  ���س��رك��ة   -2

املتخ�س�سة »م�سك«:
ن�سرة  ع��ل��ى  م��واف��ق��ت��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
ت��اري��خ 1434/8/16ه������ املوافق  الإ���س��دار يف 

2013/6/25م. 
3- ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين »الأهلية«:
على  طلبها  �سُيعر�س  اإن��ه  الهيئة  قالت 
الطلب  يف  للنظر  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س 

املقدم من ال�سركة. 
4- ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين 
ال�سركة  )اأعلنت  »�سايكو« 
تاريخ  �سحب طلبها يف 

1435/3/5ه� املوافق 2014/1/6م(. 
»تبوك  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  ت��ب��وك  �سركة   -5
قبل  من  جارًيا  العمل  )م��ازال  الزراعية« 
ا�ستكمال  على  املايل  وم�ست�سارها  ال�سركة 

ملف طلب زيادة الراأ�س املال(. 
»الأه��ل��ي��ة«  با�ستثناء  اإن���ه  الهيئة  وق��ال��ت 
و»تبوك الزراعية«، ل يوجد لدى الهيئة طلبات 
زيادة راأ�س مال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق 

اأولوية حتى تاريخ ن�سر البيان. 
املهمة  النقاط  بع�س  الهيئة  اأو�سحت  كما 
املتعلقة بزيادة راأ�س مال ال�سركات عن طريق 
النحو  على  وذلك  اأولوية،  حقوق  اأ�سهم  طرح 

الآتي: 
1- تقوم ال�سركات التي ترغب يف زيادة راأ�س 
اأولوية  اأ�سهم حقوق  مالها عن طريق طرح 
اأهمها  يتمثل  التي  اخلطوات،  من  بالعديد 
والإج��راءات  اخلطوات  اإلى  بالإ�سافة   –
النظامية الأخرى ذات العالقة - يف ما يلي: 
• اإعالن تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بزيادة 

راأ�س مالها. 
• تعيني م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة 
الهيئة  م��ع  الرئي�سة  الت�سال  جهة  يكون 
اأن  بالتاأكد من  ويقوم  بالطلب،  يتعلق  فيما 
امل�سدر قد ا�ستوفى جميع ال�سروط املطلوبة 

لت�سجيل اأوراقه املالية وقبول اإدراجها. 
من  ل��ه  مرخ�س  للتغطية  متعهد  تعيني   •

الهيئة يتعهد بتغطية الطرح ب�سكل كامل. 
مت�سمًنا  امل��ال  راأ����س  زي���ادة  طلب  تقدمي   •
ن�سرة الإ�سدار اإلى الهيئة لتقوم بالتاأكد من 
النظامية  املتطلبات  جلميع  امللف  ا�ستيفاء 
ول��وائ��ح��ه  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  ن��ظ��ام  بح�سب 

التنفيذية. 
بزيادة  اخلا�سة  الإ���س��دار  ن�سرة  اإع���الن   •
الهيئة  جمل�س  قرار  �سدور  بعد  املال  راأ�س 
موقع  يف  ن�سره  يتم  وال��ذي  عليها  باملوافقة 

الهيئة وال�سوق. 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غ��ري ال��ع��ادي��ة  • ع��ق��د 
للت�سويت على قرار زيادة راأ�س املال ح�سب 

الأو�ساع املقررة يف نظام ال�سركات.
اإع��الن خرب  على  املبني  التداول  ق��رار  اإن   -2
زيادة راأ�س مال ال�سركة �سواء اأكان الإعالن 
عبارة عن تو�سية من جمل�س اإدارة ال�سركة 
الهيئة على  �سكل موافقة من  اأم يف  املعنية 
ن�سرة الإ�سدار اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، 
م��ن دون الط����الع ع��ل��ى ن�����س��رة الإ���س��دار 
ودرا�سة محتواها، قد ينطوي على مخاطر 

عالية. 
الط��الع  امل�ستثمر  على  يجب  ف��اإن��ه  ل��ذا 
معلومات  حتتوي  التي  الإ���س��دار،  ن�سرة  على 
وع��وام��ل  وال���ط���رح  ال�����س��رك��ة  ع��ن  تف�سيلية 
املخاطرة، ودرا�ستها بعناية للتمكن من تقدير 
عدمه  اأو  ال��ط��رح  يف  ال�ستثمار  ج��دوى  م��دى 
تعذر  ح��ال  ويف  امل�ساحبة،  املخاطر  ظ��ل  يف 
يف�سل  فاإنه  الإ���س��دار،  ن�سرة  محتويات  فهم 

ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�س له. 
الهيئة  موافقة جمل�س  اإلى  ينظر  األ  يجب   -3
م�سادقة  اأنها  على  الإ�سدار  ن�سرات  على 
يف  اأو  الطرح  يف  ال�ستثمار  جدوى  على 
اأ�سهم ال�سركة املعنية، حيث اإن قرار 
جمل�س الهيئة باملوافقة على ن�سرات 
اللتزام  مت  قد  اأن��ه  يعني  الإ���س��دار 
بح�سب  النظامية  باملتطلبات 
ولوائحه  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  ن��ظ��ام 

التنفيذية.
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اقتصاديات

إدانة مخالفين ألنظمة السوق المالية
اأعلنت هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار من جلنة ال�ستئناف 
املوافق  1435/2/23ه�����  بتاريخ  املالية  الأوراق  منازعات  يف 
ال�سوق  هيئة  من  املقامة  الدعوى  يف  وذلك  2013/12/26م، 
املالية �سّد بدر بن حمود بن علي احلربي، وقد انتهى منطوق 
القرار اإلى تاأييد القرار ال�سادر من جلنة الف�سل يف منازعات 
التا�سعة  املادة  املذكور مبخالفة  باإدانة  القا�سي  املالية  الأوراق 
والأربعني من نظام ال�سوق املالية واملادتني الثانية والثالثة من 
ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  تداوله  اأثناء  ال�سوق  �سلوكيات  لئحة 

و���س��رك��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  للتنمية 
والتغليف،  التعبئة  مواد  ت�سنيع 
للخدمات  ال�سعودية  وال�سركة 
ال�سعودية  وال�سركة  ال�سناعية، 
ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، 
وال�����س��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة لإن��ت��اج 
الأن��اب��ي��ب ال��ف��خ��اري��ة، و���س��رك��ة 
جم���م���وع���ة اأن�����ع�����ام ال���دول���ي���ة 
القاب�سة، و�سركة ع�سري للتجارة 
وال�سركة  وال�سناعة،  وال�سياحة 
ال���زراع���ي،  للت�سويق  ال��وط��ن��ي��ة 
و�سركة اململكة القاب�سة، و�سركة 
و�سركة  الزراعية،  للتنمية  تبوك 
التاأمني  واإع����ادة  للتاأمني  م��الذ 
املتحدة  وامل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ع��اوين، 
احتاد  و�سركة  التعاوين،  للتاأمني 
اخلليج للتاأمني التعاوين، و�سركة 

التعاوين،  للتاأمني  اأك�سا  و�سركة  التعاوين،  للتاأمني  ال�سقر 
لإعادة  ال�سعودية  وال�سركة  التعاوين،  للتاأمني  العاملية  وال�سركة 
التاأمني، و�سركة الحتاد التجاري للتاأمني، وبوبا ال�سرق الأو�سط 
التكافلي،  التاأمني  واإع���ادة  للتاأمني  وق��اي��ة  و�سركة  للتاأمني، 
العربية  اأي�����س  و�سركة  ال��ت��ع��اوين،  للتاأمني  الراجحي  و�سركة 
و�سركة  التعاوين،  للتاأمني  الأهلية  وال�سركة  التعاوين،  للتاأمني 
اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين، و�ساب تكافل، و�سركة الأهلي 
تهامة  و�سركة  التعاونية،  العربية  التاأمني  و�سركة  للتكافل، 
املعجل،  محمد  جمموعة  و�سركة  العامة،  والعالقات  لالإعالن 

العربي  ال��درع  و�سركة  والتنمية،  لال�ستثمار  الباحة  و�سركة 
للتاأمني التعاوين، وال�سركة ال�سعودية لالأ�سماك، و�سركة جازان 
عبدالعزيز  ف��واز  و�سركة  للتنمية،  ال�سرقية  و�سركة  للتنمية، 
و�سركة  الزراعي،  للت�سويق  الوطنية  وال�سركة  و�سركاه،  احلكري 
امل�سايف العربية، وذلك خالل الفرتات من 2009/10/3م حتى 
2009/10/21م، ومن 2009/10/22م حتى 2009/11/25م، 
هذه  �سكلت  اإذ  2010/1/30م،  حتى  2009/12/5م  وم��ن 
انطباًعا  واأوج��دت  واحتياًل،  تالعًبا  واملمار�سات  الت�سرفات 
وت�سمن  �سحيح،  وغري  م�سلاًل 
اإيقاع عدد من العقوبات  القرار 
به؛ وذلك على التف�سيل الآتي: 

عليه  مالية  غ��رام��ة  ف��ر���س   -1
مئة  ثالث  قدرها )370٫000( 
و���س��ب��ع��ون األ���ف ري���ال ع��ن تلك 

املخالفات. 
اأ���س��ه��م  ت�����داول  2- م��ن��ع��ه م���ن 
ال�سوق  يف  امل��درج��ة  ال�سركات 

املالية �سراًء مدَة �سنة واحدة. 
عمل  م���زاول���ة  م���ن  م��ن��ع��ه   -3
امل��ح��اف��ظ،  واإدارة  ال��و���س��اط��ة 
مدَة  ا�ستثمار  م�ست�ساَر  والعمل 

�سنة واحدة. 
4- منعه من العمل يف ال�سركات 
ال�سوق  يف  اأ�سهمها  ُتتداول  التي 

مدَة �سنة واحدة. 
ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة رق��م  اإل�������زام امل�����س��ت��ث��م��ر ���س��اح��ب   -5
محفظته  على  املحققة  املكا�سب  بدفع   )1051685798(
وثالثة  مئة   )153٫664٫18( البالغة  الهيئة  ح�ساب  اإل��ى 
ع�سرة  وثماين  رياًل  و�ستني  واأربعة  مئة  و�ست  األًفا  وخم�سني 
هللة، نتيجة للمخالفات التي قام بها املدعى عليه )بدر بن 

حمود بن علي احلربي(. 
املالية حر�سها على تطبيق نظام  ال�سوق  توؤكد هيئة  وبهذا 
ال�سوق  يف  املتعاملني  وحماية  التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�سوق 

من املمار�سات غري امل�سروعة.

السماح لـ»سويكورب« بإضافة نشاط إدارة محافظ العمالء
املالية على تعديل قائمة الأعمال  ال�سوق  وافق جمل�س هيئة 
املرخ�سة ل�سركة �سويكورب يف ممار�ستها باإ�سافة ن�ساط اإدارة 
اأ�سيل،  ب�سفة  التعامل  التعديل:  بعد  لت�سبح  العمالء  محافظ 

محافظ  واإدارة  ال�ستثمار،  �سناديق  واإدارة  بالتغطية،  والتعهد 
العمالء، والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ يف اأعمال الأوراق 

املالية، وذلك بناًء على طلب ال�سركة.

10
العدد 88 - فبراير 2014م



144 قرضًا من صندوق 
التنمية يوفر 11ألف وظيفة

جنح �صندوق التنمية ال�صناعية خالل العام 
�صناعًيا  ا  قر�صً  )144( اعتماد  يف  2013م  املايل 
عن   %6 ب��زي��ادة  ري��ال  ماليني   )6.680( بقيمة 
عدد القرو�ض املعتمدة خالل العام املايل ال�صابق 
اأ�صهمت يف اإقامة )120( م�صروًعا �صناعًيا جديًدا 
وتو�صعة )24( م�صروًعا �صناعًيا قائًما، بلغ اإجمايل 
ا�صتثماراتها )14.5( مليار ريال، ومن املتوقع اأن 
تعمل هذه امل�صاريع على توليد فر�ض عمل مبا�صرة 

ت�صل اإلى )11.442( وظيفة. 
واأكد مدير عام ال�صندوق علي بن عبداهلل 
العايد اأن هذا التوجه من قبل ال�صندوق يتكامل 
يف  ال��دول��ة  واأه���داف  برامج  مع  مثالية  ب�صورة 
ويعك�ض  ال�صغرية،  ال�صناعية  امل�صاريع  تنمية 
هذه  م��ع  التعامل  يف  ال�����ص��ن��دوق  ج��ه��ود  جن��اح 
الفئة من امل�صاريع. كما اأن زيادة طلب امل�صاريع 
ال�صندوق  ق��رو���ض  على  ال�صغرية  ال�صناعية 
فيه  تعمل  الذي  االقت�صادي  املناخ  �صالمة  يوؤكد 

الوعي  ارتفاع  اإلى  ا  اأي�صً وي�صري  امل�صاريع،  هذه 
ال�صناعيني  امل�صتثمرين  لدى �صغار  اال�صتثماري 

ب�صورة عامة. 
ال�صندوق خالل  اإجنازات  اأن  العايد  واأو�صح 
مع  متوافقة  تاأتي  1435ه���   /  1434 امل��ايل  العام 
الوطني،  االقت�صاد  ي�صهده  ال��ذي  والتطور  النمو 
اأولته حكومة خادم  وكنتيجة طبيعية للدعم الذي 
احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �صعود -حفظه اهلل- لهذا ال�صندوق وغريه من 

�صناديق التنمية باململكة.
اأداء  يف  اإيجابية  اجتاهات  وجود  اإلى  واأ�صار 
اجلغرايف  بالتوزيع  تتعلق  العام  خالل  ال�صندوق 
ل��ل��ق��رو���ض ال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا مل�����ص��اري��ع ت��ق��ع يف 
ن�صبتها  بلغت  حيث  من��ًوا،  االأق��ل  وامل��دن  املناطق 
قيمة  اإجمايل  من  و%66  القرو�ض  عدد  من   %50
العام  خالل  ال�صندوق  اعتمدها  التي  القرو�ض 
الن�صبة  ب��اأن هذه  علًما  1435ه���،   /  1434 امل��ايل 

قرو�ض  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   %14 تتعدى  تكن  مل 
قرار  تطبيق  قبل  قيمتها  من  و%15  ال�صندوق 
ال�صندوق  متويل  ن�صبة  بزيادة  ال���وزراء  جمل�ض 
واملدن  املناطق  يف  املقامة  ال�صناعية  للم�صاريع 
االأقل منًوا مبا ال يزيد على 75% من تكلفة امل�صروع 
بداًل من 50%، وبفرتة �صداد ال تزيد على 20 �صنة 

بداًل من 15 �صنة.
جناح  ت��وؤك��د  النتائج  ه��ذه  اأن  العايد  واأب���ان 
والنمو  التنمية  وترية  ت�صريع  يف  الدولة  �صيا�صات 
يف املناطق واملدن االأقل منًوا، اإذ تاأتي هذه النتائج 
احلوافز  من  العديد  ال�صندوق  لتبني  كانعكا�ض 
املناطق  ه��ذه  يف  ال�صناعي  لال�صتثمار  امل�صجعة 
بني  املتوازنة  التنمية  حتقيق  ب�صرورة  منه  اإمياًنا 
بها  تتمتع  التي  العديدة  املزايا  وا�صتغالل  املناطق 
تلك املناطق، وباأهمية امل�صاهمة يف رفع م�صتويات 
من  العمل  طالبي  ا�صتقطاب  وزي����ادة  ال��دخ��ول 

املواطنني يف وظائف جمزية.

زيادة رأس مال المتحدة الدولية للمواصالت
الدولية  املتحدة  ال�صركة  طلب  على  املالية  ال�صوق  هيئة  وافقت 
اإلى  ري��ال   )305.000.000( من  مالها  راأ���ض  زي��ادة  للموا�صالت 
)406.666.670( ريااًل، وذلك مبنح �صهم جماين مقابل كل )3( 
بنهاية  امل�صاهمني  ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  قائمة  اأ�صهم 
اأن ت�صدد قيمة  تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على 
 )101.666.670( مبلغ  حتويل  طريق  عن  امل��ال  راأ���ض  يف  الزيادة 
من  االأ�صهم  ع��دد  ي���زداد  وبالتايل  املبقاة،  االأرب���اح  بند  م��ن  ري��ال 

)30.500.000( �صهم اإلى )40.666.667( �صهًما، بزيادة قدرها 
)10.166.667( �صهًما. 

وتقت�صر املنحة على مالك االأ�صهم املقيدين يف نهاية تداول يوم 
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية الذي يحدد جمل�ض اإدارة ال�صركة 
�صتة  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  يتجاوز  اأال  على  الح��ق،  وقت  يف  تاريخه 
ال�صركة االإجراءات  اأن ت�صتكمل  اأ�صهر من تاريخ هذه املوافقة، وعلى 

املتعلقة بذلك وفًقا لنظام ال�صركات واالأنظمة املعمول بها.
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اقتصاديات

ارتفاع النفط لـ 108 دوالرات مع النمو االقتصادي العالمي
عواصم - وكاالت

للربميل  دولرات   108 نحو  النفط  �سعر  قفز 
بالتح�سن  متاأثًرا  املا�سي،  يناير  �سهر  نهاية  مع 
الطاقة  وكالة  رفعت  حيث  الأخ��ري،  القت�سادي 
هذا  النفط  على  العاملي  للطلب  توقعاتها  الدولية 
للنفط  العاملي  ال�ستهالك  ارتفاع  متوقعة  العام، 
اإلى 1٫3 مليون برميل يومًيا هذا العام بزيادة 50 

األف برميل يومًيا عن توقعاتها ال�سابقة.
ويف�سر هذا �سًحا يف املعرو�س حتى مع ارتفاع 
م�ستويات  اإلى  الأمريكي  ال�سخري  النفط  اإنتاج 
قيا�سية يف ظل انحدار مخزونات النفط التجارية 
يف الدول ال�سناعية 53٫6 مليون برميل يف ت�سرين 

الثاين وهو اأكرب انخفا�س �سهري منذ 2011.
وقال تقرير وكالة الطاقة: »معظم اقت�سادات 
بدرجة  تخل�ست  والتنمية  التعاون  منظمة  دول 
ك��ب��رية م��ن ق��ي��ود ال��رك��ود الق��ت�����س��ادي، وهناك 
الت�سنيع  قطاعات  يف  ال��دول  بع�س  يف  ق��وي  منو 
للطاقة«.  ال�ستهالك  كثيفة  والبرتوكيماويات 

»أرامكو« تخفض إمدادات الخام الخفيف ألعمال الصيانة
تداول/ وكاالت 

بعقود  اخل��ام  م�سرتي  من  اثنني  عن  يقل  ل  ما  »اأرام��ك��و«  �سركة  اأبلغت 
خالل  اخلفيف  العربي  اخل��ام  من  اإمداداتها  �ستخف�س  اأنها  الأج��ل  محددة 
فرباير اجلاري ب�سبب اأعمال �سيانة قد ت�ستمر ل�سهرين يف حقل ال�سيبة، اأحد 
اأن  املتوقع  ومن  يومًيا،  برميل  األف   750 طاقته  وتبلغ  النفطية،  حقولها  اأكرب 

ترتفع اإلى مليون برميل يومًيا بنهاية 2016، اأو اأوائل 2017. 
واأدى انخفا�س اإمدادات اخلام العربي اخلفيف يف رفع العالوات ال�سعرية 
 للخامات اخلفيفة التي تنتجها دول اأخرى يف ال�سرق الأو�سط والتي تنتجها رو�سيا.

على  الإق��ب��ال  زي���ادة  م��ن  ا  اأي�سً النفط  وا�ستفاد 
املخاطرة يف ال�سوق بعد قيام بنك ال�سعب ال�سيني 
)البنك املركزي( ب�سخ اأكرث من 255 مليار يوان 

)42 مليار دولر( يف النظام املايل لتهدئة بواعث 
ثاين  يف  النمو  تعرقل  قد  �سيولة  اأزم��ة  من  القلق 

اأكرب اقت�ساد يف العامل.

كما ارتفعت قيمة خام مربان املناف�س الذي تنتجه اأبوظبي اإلى عالوة 
اأواخر  الر�سمي  البيع  �سعر  للربميل فوق  �سنتات  تزيد على ع�سرة  �سعرية 

يناير املا�سي املا�سي �سعوًدا من نحو خم�سة �سنتات يف تداولت �سابقة. 
وا�ستقرت العالوة ال�سعرية خلام �سوكول الرو�سي عند ما يزيد قلياًل 
على ت�سعة دولرات للربميل فوق خام دبي، بينما زادت العالوة ال�سعرية 
واأبريل  مار�س  حتميل  لل�سحنات  املئة  يف   1 نحو  الرو�سي  فيتياز  خلام 

بفرباير. مقارنة 
يف  لل�سني  اململكة  تر�سل  اأن  �سابق  وقت  يف  جتارية  م�سادر  وتوقعت 

2014 كميات النفط نف�سها التي اأمدتها بها العام املا�سي. 
وقال تاجر يف ال�سني على علم ب�سادرات النفط ال�سعودية اإلى ال�سني 

»مل يطلب اأي من امل�سرتين كميات اإ�سافية للعام اجلديد«.
ووفًقا لتقديرات التجار، من املنتظر اأن ت�ستقر كميات النفط ال�سعودي 
تقريًبا،  يومًيا  برميل  مليون   1٫17 عند  ال�سني  مع  �سنوًيا  عليها  املتعاقد 
وتنق�سم  منها،  املئة  يف   80 على  النفط  لتكرير  �سينوبك  �سركة  ت�ستحوذ 

الكمية الباقية بني برتوت�ساينا و�سينوكيم كورب. 
ل�سركة  اململوكة  �سيت�سوان  م�سفاة  ت�سغيل  ي��ب��داأ  اأن  املتوقع  وم��ن 
وطاقتهما   - �سينوكيم  ل�سركة  التابعة  ت�سيوانت�سو  وم�سفاة  برتوت�ساينا 
الإجمالية 440 األف برميل يومًيا - هذا العام وكالهما يبحث عن اإمدادات 

غري اخلام ال�سعودي.
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انطالق مشروع شاه اإلماراتي للغاز أوائل 2015
�سرح عبداهلل نا�سر ال�سويدي، الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
اأن م�سروع �ساه الإماراتي  اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(  برتول 
مع  بالتعاون  وينفذ  ال��دولرات  مليارات  يتكلف  ال��ذي  للغاز 

اأوك�سدنتال برتوليوم قد يبداأ العام املقبل 2015م. 
�سابقة  لت�سريحات  اإحل��اًق��ا  ال�سويدي  ت�سريح  وج��اء 
مل�سوؤولني بقطاع الطاقة يف اأبوظبي، باأن امل�سروع الذي 
على  يحتوي  ال��ذي  �ساه  حقل  من  الغاز  �سينتج 
يف  �سي�ستكمل  الكربيت  م��ن  عالية  ن�سبة 

اأواخر العام اجلاري. 
اأبوظبي  يف  للطاقة  موؤمتر  هام�س  على  ال�سويدي  وقال 
بدء  ولكن  طبيعي  ب�سكل  ي�سري  امل�سروع  »اإن  م��وؤخ��ًرا:  عقد 
الت�سغيل ي�ستغرق وقًتا، م�سيًفا اأن ال�سركة ملتزمة بهدف بدء 

الت�سغيل يف اأوائل 2015«. 
من  مكعبة  قدم  مليار  ملعاجلة  الرامي  امل�سروع  ويهدف 
خلف�س  الكربيت  من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  الذي  الغاز، 

واردات الإمارات املتنامية من الغاز.

إقبال كبير على جناح المملكة بالمعرض الدولي الزراعي ببرلين
اأكد الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لل�سوؤون الزراعية، اأن جناح 
عنوان  حتت  برلني  يف  املنعقد  الزراعي  ال��دويل  املعر�س  يف  امل�سارك  اململكة 
واأن  والأجانب،  العرب  امل�سوؤولني  من  عدد  بزيارة  حظي  الأخ�سر«،  »الأ�سبوع 
هناك تفاعاًل واإقباًل جيًدا من زوار اجلناح الذين حر�ست الوزارة اأن تظهر لهم 
�سورة من ثقافة املجتمع ال�سعودي يف املعر�س عرب عر�س املقتنيات التي متثل 
اململكة.  املعروفة يف  ال�سعبية  الأكالت  من  الأ�سر  اإنتاج  واإبراز  القدمية   البيئة 

اإبراز  على  منطلق حر�سها  ومن  الزراعة  وزارة  »اإن  الفهيد:  الدكتور  وقال 
والتنمية  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  بني  ترتبط  التي  الريف  يف  التنموية  اجلوانب 
الريفية حر�ست بالتعاون مع القطاع اخلا�س على توزيع مطبوعات مرتجمة بعدة 
لغات وعرب العر�س التلفزيوين واإهداء بع�س العينات على الزوار للتذوق لتو�سيح 

املعلومة الغائبة لدى املجتمع الغربي عن م�سرية التنمية يف اململكة«.
هو  املعر�س  يف  اململكة  م�ساركة  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإل��ى  الفهيد  واأ���س��ار 
واحليواين  النباتي  الإنتاج  املختلفة يف  بجوانبه  الزراعي  بالقطاع  التعريف 
وال�سمكي، اإ�سافة اإلى ن�ساطات الأ�سر املنتجة واإظهار ما حتقق من منجزات 
تنموية مب�ساركة القطاع اخلا�س يف جمال الدواجن والألبان واإنتاج الزيتون 
يتم ت�سديره بكميات كبرية و�سلت لثالثني دولة،  الذي  والفاكهة والربيان 
ب�سمعة ممتازة  الزوار وحظي  اإعجاب  الذي كان مثار  الكافيار  اإلى  اإ�سافة 

على م�ستوى العامل.
اأخذ  الذي  التمور  منتج  على  فيها  الرتكيز  كان  احلالية  امل�ساركة  اأن  وبني 
ثلث م�ساحة اجلناح البالغة 400 مرت مربع، حيث عر�س خالله اأ�سناف متعددة 
حتت اإ�سراف املركز الوطني للنخيل والتمور الذي بداأ حديًثا يف ممار�سة اأن�سطته 

باإدارة القطاع اخلا�س بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمل�س الغرف ال�سعودية.
واأعرب الدكتور الفهيد يف ختام ت�سريحه عن �سكره للقيادة الر�سيدة لدعمها 

امل�ستمر ملثل هذه املحافل ولكل من تعاون لرفع راية اململكة يف املحافل الدولية.
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اقتصاديات

»التجارة« تستبين رضا المستهلك 
عن وكاالت السيارات

وزارة  اهتمام  منطلق  من 
بتنظيم  وال�سناعة  التجارة 
يف  ال�����س��ي��ارات  ق��ط��اع  وتطوير 
على  منها  ��ا  وح��ر���سً اململكة، 
حتقيق  يف  فاعل  ب��دور  القيام 
بيئة تناف�سية عادلة، توؤدي اإلى 
املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  رف��ع 
ال�ستبيان  اأطلقت  للم�ستهل، 
الثاين لقيا�س ر�سا امل�ستهلكني 
ع��ن اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لهم 
م��ن ق��ب��ل وك����الت ال�����س��ي��ارات 
بدرا�سة  واخل��روج  اململكة،  يف 
اأمام  بعد  فيما  نتائجها  تن�سر 
املحلية،  وال���وك���الت  املجتمع 
هذه  ال���وزارة  �ستناق�س  حيث 

النتائج مع الوكالت املحلية وال�سركات امل�سنعة لالرتقاء بالقطاع.
اأجزاء رئي�سية، ويبداأ بتقييم امل�ستهلك مل�ستوى  اأربعة  ويتكون ال�ستبيان من 
يف  املقدمة  اخلدمة  تقييم  يليها  ال�سيارات،  مبيعات  يف  له  ُقدمت  التي  اخلدمة 
مراكز ال�سيانة، ثم تقييم م�ستوى الر�سا عن خدمات قطع الغيار، واأخرًيا تقييم 
موقع  عرب  ال�ستبيان  على  الط��الع  وميكن  العمالء،  خدمة  عن  الر�سا  م�ستوى 

الوزارة الإلكرتوين.
ال�سانعة  ال�سركات  التوا�سل مع  اإلى  املا�سية  الفرتة  الوزارة خالل  وعمدت 
لإطالعها على نتائج ال�ستبيان ال�سابق، وطلبت وجودها ب�سكل مبا�سر يف اململكة 
لالإ�سراف واملتابعة على اأداء وكالئها مبا ي�سمن حت�سني ورفع م�ستوى اخلدمات 

املقدمة للم�ستهلكني. 
الذي مت  املا�سي،  يونيو  �سهر  الأول يف  ا�ستبيانها  الوزارة  اأطلقت  قد  وكانت 
ن�سر نتائجه يف و�سائل الإعالم، حيث مت م�ساركة هذه النتائج مع الوكالت املحلية 
اململكة  يف  خدماتهم  م�ستوى  بتح�سني  اهتمامهم  مبدين  ال�سانعة،  وال�سركات 

ووعدوا بتطويرها.
واأظهرت نتائج ال�ستبيان الأول الذي ن�سرت نتائجه العام املا�سي اأن 61% من 
اأبدوا عدم ر�ساهم عن م�ستوى اخلدمات املقدمة مقابل 11% ممن  امل�ستهلكني 

اأبدوا ر�ساهم، فيما بني 28 % اأنهم را�سون اإلى حد ما.
املت�سمنة،  الدرا�سة  نتائج  على  اململكة  ال�سيارات يف  وكالت  اطالع  ويهدف 
اإلى اإبراز الإيجابيات وال�سلبيات لديها بهدف تطوير وحت�سني اأعمالها وخدماتها 

مبا يتما�سى مع ر�سا امل�ستهلك.
وت�سعى وزارة التجارة وال�سناعة من وراء عر�س تلك النتائج على ال�سركات 
العاملية الأم، اإلى تعريفها على اأبرز نقاط القوة وال�سعف لدى وكالئها يف ال�سوق 
اململكة، وذلك لدعم جودة اأعمالها بال�سكل الذي يتوافق مع املمار�سات الدولية 
الهام،  القطاع  ذلك  اأداء  وحت�سني  تطوير  عليه  �سيرتتب  الذي  الأم��ر  املعتمدة، 

وبجودة عالية.

هيئة االستثمار تطلق 
مبادرة مؤشر

حوكمة الشركات
خالد  بن  �سعود  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 
الفي�سل بن عبدالعزيز وكيل الهيئة العامة لال�ستثمار ل�سوؤون 
ال�سركات  موؤ�سر حوكمة  »الهيئة« مبادرة  اأطلقت  ال�ستثمار، 
ومهنية جمال�س  وفعالية  كفاءة  قيا�س مدى  اإلى  تهدف  التي 
لأف�سل  تطبيقها  ومدى  احلوكمة  حيث  من  ال�سركات  اإدارة 

املمار�سات العاملية.
وجاءت هذه املبادرة التي تبنتها هيئة ال�ستثمار بال�سراكة 
مع جامعة امللك الفي�سل ومعهد اأع�ساء جمال�س الإدارات يف 
التناف�سية  التعاون اخلليجي، على هام�س منتدى  دول جمل�س 

الدويل ال�سابع الذي ا�ست�سافته الريا�س موؤخًرا.
دول  يف  الإدارات  جمال�س  اأع�ساء  معهد  رئي�س  واأك��د 
�سي�ساعد  املوؤ�سر  اأن  العلي  محمد  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ال�سركات يف حت�سني اأدائها، و�سيمكن امل�ستثمرين ال�سعوديني 
�سراء  قبل  املالية  ال�سوق  يف  ال�سركات  اأف�سل  معرفة  من 
لل�سركات  حافًزا  �سي�سكل  كما  فيها،  وال�ستثمار  اأ�سهمها 

لرتتقي باأدائها.
وتوقع العلي اأن يطلق موؤ�سر حوكمة ال�سركات خالل عام، 
م�سرًيا اإلى اأن املوؤ�سر �سيبداأ كمرحلة اأولى بال�سركات املدرجة 
يف ال�سوق املالية لكون نتائجها املالية معلنة ومتوفرة، م�سيًفا 
للموؤ�سر  ال�سركات  تقبل  مدى  يف  يكمن  الكبري  التحدي  اأن 
م�سيًدا  املوؤ�سر،  يف  ال�سركة  ت�سنيف  انخفا�س  عند  خا�سة 
هيئة  مبباركة  املبادرة  تبنت  التي  لال�ستثمار  العامة  بالهيئة 

�سوق املال ودعم ال�سركاء.
حوكمة  جم��ال  يف  ال��ع��امل��ي  اخل��ب��ري  بيتي  ديفيد  واأك���د 
ال�سركات مدير مركز احلوكمة يف جامعة تورنتو الكندية، اأنه 
ال�سعودي،  موؤ�سر احلوكمة  اإلى  لديه من خربات  ما  �سيقدم 
لفًتا النتباه اإلى اأن اأكرث من 100 بور�سة حول العامل مدرج 
فيها 53 األف �سركة من ال�سركات ال�ستثمارية الكربى تتطلع 
لو�سع ا�ستثماراتها يف �سركات م�سنفة عرب موؤ�سر احلوكمة، 
من  الكثري  اأن  مبيًنا  اخلطى،  ووا�سح  معروًفا  اأدائها  كون 
احلوكمة  موؤ�سر  يف  ت�سنيفها  تطلب  العامل  حول  ال�سركات 

ملعرفة اأدائها. 
بينما يرى الدكتور في�سل املبارك وكيل جامعة الفي�سل 
جانبني  للموؤ�سر  اأن  الأك��ادمي��ي  الرئي�س  التعليمية  لل�سوؤون 
توعوية  دورات  اجلامعة  �ستتبنى  حيث  وجمتمعي،  بحثي 
لتو�سيح ماهية هذا املوؤ�سر وكيف ميكن ال�ستفادة منه، اإلى 
وامل�ستثمرين،  الأف��راد  وتثقيف  املوؤ�سر  اأه��داف  اإب��راز  جانب 
لإطالق  وبحثًيا  تطبيقًيا  دعًما  �ستوفر  اجلامعة  اأن  موؤكًدا 

موؤ�سر احلوكمة.

د. توفيق الربيعة
وزير التجارة وال�سناعة
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وزير المالية يبحث مع الوزير النيوزيلندي سبل التعاون االقتصادي
بحث معايل الدكتور اإبراهيم الع�ساف وزير املالية، مع وزير اخلارجية النيوزيلندي 
موري ماكلي خالل زيارته للمملكة موؤخًرا، �سبل تطوير وتعزيز العالقات القت�سادية 
بني مبا يخدم م�سلحة البلدين، و�سبل اإزالة العوائق اأمام ت�سدير احليوانات احلية 

اإلى اململكة مما �سي�سهل على امل�ستثمرين يف البلدين التعاون يف هذا القطاع.
التعاون  جمل�س  دول  بني  احل��رة  التجارة  اتفاقية  تطورات  اآخ��ر  بحث  مت  كما 
لدول اخلليج العربية ونيوزيلندا، واإمكانية عقد اتفاقية ل�سمان وحماية ال�ستثمار 

واتفاقية لتفادي الزدواج ال�سريبي وت�سجيع ال�ستثمارات الثنائية بني البلدين. 
نيوزيلندا  وال�سفري غري املقيم يف  اأ�سرتاليا  ح�سر ال�ستقبال �سفري اململكة يف 
نبيل ال�سالح، ووكيل الوزارة امل�ساعد لل�سوؤون القت�سادية محمد بن �سالح الغفيلي، 
اململكة  يف  النيوزيلندي  وال�سفري  امل�سيند،  فهد  املالية  وزير  مكتب  يف  وامل�ست�سار 

هام�س باكما�سرت.

إطالق »صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2« 
وطرحه لالكتتاب العام

ال���ذراع  كابيت���ال«  »اجلزي���رة  اأطلق���ت 
ال�ستثم���اري لبنك اجلزي���رة ، �سندوًقا جديًدا 
با�س���م »�سندوق اجلزي���رة للم�ساري���ع ال�سكنية 
2«، الذي ي�ستثمر يف القطاع العقاري ال�سعودي 
بحج���م م�ستهدف ي�سل اإل���ى 300 مليون ريال، 
ل�ستثم���ار ميت���د اإلى ث���الث �سنوات م���ن تاريخ 

اإغ���الق ال�س���رتاك.
وق���ال املهند����س زياد اأب���ا اخلي���ل الرئي�س 
»اجلزي���رة  ل����  املنت���دب  والع�س���و  التنفي���ذي 
كابيت���ال«  اإن ال�سن���دوق ح�س���ل عل���ى موافقة 
هيئة ال�سوق املالية لطرحه لالكتتاب العام بعد 
اأن ا�ستوفى كافة املعاي���ري واملتطلبات، مو�سًحا 
اأن »اجلزي���رة كابيت���ال« ت�سعى م���ن خالل هذا 
الط���رح اجلديد اإلى تلبية رغبة العمالء واإتاحة 
العق���اري  القط���اع  يف  ال�ستثماري���ة  الفر�س���ة 
ال�سعودي، وذلك تنفي���ًذا ل�سرتاتيجية ال�سركة 
يف من���ح العمالء من ال�س���ركات والأفراد حلوًل 
ا�ستثماري���ة متنوع���ة ت�سهم يف حتقي���ق اأهداف 

العمي���ل ال�ستثماري���ة.
كم���ا اأ�سار اأب���ا اخليل، اإل���ى اأن ال�ستثمار 
يف ال�سنادي���ق العقارية �سه���د ن�ساًطا وتطوًرا 
ملحوظ���ني مع زيادة النمو القت�سادي وتو�سع 
احلكوم���ة يف الإنف���اق عل���ى البني���ة التحتية، 
حي���ث بل���غ حج���م ال�ستثم���ارات العقارية يف 
اململك���ة اأكرث م���ن تريلي���وين ريال، م���ا يجعل 

اململك���ة حتت���ل املرتب���ة الثاني���ة كاأك���رب �سوق 
عقاري���ة يف الع���امل، »ول�سيم���ا اأن دور هيئ���ة 
ال�س���وق املالي���ة يف اإ�س���دار لئح���ة �سنادي���ق 
ال�ستثم���ار العق���اري لتنظي���م ال�ستثم���ار يف 
هذا القطاع اأت���اح ل�»اجلزيرة كابيتال« النظر 
اإلى الفر�س���ة ال�ستثمارية التي ي�سهدها �سوق 

العق���ار يف اململك���ة«.
غيث،  بن  وليد  الأ�ستاذ  يوؤكد  جانبه  من 
يقدم  ال�سندوق  اأن  الأ�سول،  اإدارة  عام  مدير 
ال�سكني  العقاري  القطاع  يف  ا�ستثمارية  فر�سة 
امل�ساريع  م��ن  ع��دد  يف  ال�ستثمار  خ��الل  م��ن 
التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  العقارية  ال�سكنية 
تت�سم ن�سبًيا بعوائد اأف�سل من امل�ساريع الكبرية 
اإ�سافة اإلى �سهولة التخارج منها، وميكن توزيع 

حا�سالت بيع اأي م�سروع بعد النتهاء من البيع 
ح�سب �سروط واأحكام ال�سندوق.

واأو�سح وليد بن غيث اأن ال�سندوق يتميز 
بتوزيع  الأخرى  العقارية  ال�سناديق  بقية  عن 
يتيح  مما  م�سروع  من  اأك��رث  على  ا�ستثماراته 
فر�سة  من  اأكرث  من  ال�ستفادة  للم�ستثمرين 
واحد  ا�ستثماري  �سندوق  خ��الل  من  عقارية 
يف  لال�ستثمار  امل�ساحبة  املخاطر  تقليل  مع 
م�سروع واحد، كما ميكن لل�سندوق العمل مع 
حيث  املوؤهلني،  العقاريني  املطورين  من  عدد 
من  الأف�سل  ال�ستثمارية  الفر�س  انتقاء  يتم 
بني امل�ساريع املقدمة من املطورين العقاريني، 
من  �ستبداأ  ال�سندوق  طرح  فرتة  اأن  م�سيًفا 
املوافق 26  الأول 1435ه�  ربيع  الأحد 24  يوم 
 10 الأرب��ع��اء  يوم  حتى  وت�ستمر  يناير2014م 
امل��واف��ق 12 مار�س  ج��م��ادى الأول���ى 1435ه���� 
ال���س��رتاك��ات  ب���اب  اإغ����الق  ومي��ك��ن  2014م. 
بلغت  حال  يف  الطرح  فرتة  انتهاء  تاريخ  قبل 

ال�سرتاكات احلد الأق�سى. 
الثاين  يعترب  ال�سندوق  اأن  بالذكر  اجلدير 
الذي تطلقه اجلزيرة كابيتال، حيث مت اإطالق 
»�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية 1« يف عام 
2012 والذي مت ا�ستثمار جميع اأ�سوله يف اأربعة 
مدينة  يف  م�سروعان  منها  �سكنية،  م�ساريع 

الريا�س  وم�سروعان يف املنطقة ال�سرقية.

املهند�س زياد اأبا اخليل
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اقتصاديات

620 مليون ريال أرباح »سبكيم« خالل 2013
�سايف  )�سبكيم(  للبرتوكيماويات  العاملية  ال�سعودية  ال�سركة  حققت 
 )157٫7( مقابل  ري��ال،  مليون   )196٫8( بلغ  الرابع  الربع  خالل  ربح 
مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره )24٫8 %(، 

ومقابل)185٫2( مليون ريال للربع ال�سابق وذلك بارتفاع قدره %6٫3.
كما حققت »�سبكيم« �سايف اأرباح خالل عام 2013م بلغ )620٫5( 
العام  من  املماثلة  للفرتة  ري��ال  مليون   )601٫2( مقابل  ري��ال،  مليون 
اثني  خالل  الربح  اإجمايل  متخطًيا   ،)%  3٫2( قدره  بارتفاع  ال�سابق، 
ريال  مليار   )51٫267( مقابل  ري��ال،  مليار   )81٫296( �سهًرا  ع�سر 

للفرتة املماثلة من العام ال�سابق بارتفاع قدره )2٫3%(، كما بلغت ربحية 
ال�سهم خالل اثني ع�سر �سهًرا )1٫69( ريال، مقابل )1٫64( ريال يف 

نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
الفرتة  مع  مقارنة  احلالية  الفرتة  خ��الل  الرت��ف��اع  �سبب  ويرجع 
ال�سركة  منتجات  بع�س  اأ�سعار  لتح�سن  ال�سابق  العام  من  املماثلة 
الكميات  انخفا�س  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  امليثانول،  منتج  ا  وخ�سو�سً
الأول  ال��رب��ع  خ��الل  ال�سركة  م�سانع  توقف  ب�سبب  واملباعة  املنتجة 

لأعمال ال�سيانة الدورية املجدولة.

نسائية مجلس الغرف تطلق مشروع »العمل من المنزل«
اللجنة  رئي�سة  اجلري�سي  ه��دى  �سرحت 
اللجنة  اأن  الغرف،  مبجل�س  الن�سائية  الوطنية 
»العمل  م�سروع  لتنفيذ  ا�ستعداداتها  اأنهت  قد 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  املنزل«  من 
ذات العالقة، الذي ي�سمح مبزاولة 85 ن�ساًطا 

جتارًيا من املنزل.
واأ�سافت اأن اللجنة قد تو�سلت اإلى اتفاق 
ن�ساًطا   85 لتحديد  حكومية  ج��ه��ات   8 م��ع 
املنزل  جتارًيا ميكن الرتخي�س مبزاولتها من 
الذي  املنزل  من  العمل  مزاولة  م�سروع  �سمن 
يف  املعنية  للجهات  ال��غ��رف  جمل�س  ب��ه  تقدم 
واإتاحة  البطالة  م�سكلة  ملعاجلة  جهوده  اإط��ار 
الفئات  اأمام  ال�ستثمارية  الفر�س  من  املزيد 

ذات الدخل املحدود.
واأو�سحت اجلري�سي اأنه قد مت و�سع عدد 

ملمار�سة  العامة  وال�سروط  ال�سوابط  من 
اأن  اأهمها  من  املنزل  من  الأن�سطة  تلك 
فقط،  واح��د  لن�ساط  الرتخي�س  يكون 

الأن�سطة  قائمة  الن�ساط �سمن  يكون  واأن 
املخت�سة،  جهاتها  من  واملحددة  بها  امل�سموح 
�سرر  اأي  اإح����داث  يف  امل�����س��روع  يت�سبب  واأل 
امل�سروع  يكون  واأل  البيئة  اأو  العامة  بال�سحة 
املرخ�س  تقوم  واأن  العامة،  املرافق  على  عبًئا 
مب�ساعدة  اأو  بنف�سها  العمل  مبمار�سة  لها 
والن�ساط  احلرفة  مبزاولة  الإمل��ام  مع  الأ�سرة 
اأو  اإث��ب��ات م��وؤه��ل علمي  الإن��ت��اج��ي م��ن خ��الل 
�سهادة مزاولة املهنة، واأن يكون املكان مالئًما 
له  املرخ�س  الن�ساط  يلزم  ما  بكل  وجم��ه��ًزا 
تكون  واأن  والأم��ان،  ال�سالمة  قواعد  مت�سمًنا 
املنزل  من  م�ستقل  ق�سم  يف  الن�ساط  مزاولة 

الرتخي�س  ل�ساحبة  مملوًكا  يكون  اأن  ب�سرط 
اأو موافقة  اأقاربها من الدرجة الأولى  اأو لأحد 

�ساحب العقار امل�ستاأجر.
اأن اجل��ه��ات  اإل����ى  واأ�����س����ارت اجل��ري�����س��ي 
يف  اأ�سهمت  امل�سروع  على  املوافقة  احلكومية 
تراخي�س  لإ�سدار  وال�سروط  ال�سوابط  و�سع 
ملزاولة الأن�سطة من املنزل ومن اأبرزها »وزارة 
التجارة وال�سناعة، ال�سوؤون البلدية والقروية، 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ال�����س��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة، 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  والإع���الم،  الثقافة 
لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وامل��ه��ن��ي،  ال��ت��ق��ن��ي 
املعلومات«. وتقنية  الت�سالت  هيئة   والآث��ار، 

لأن  اللجنة  م��ن  �سعًيا  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
باململكة  املجتمع  على  امل�سروع  نتائج  تنعك�س 
الحتياجات  ذات  وال��ف��ئ��ات  امل���راأة  وبخا�سة 
ال�سعيد  على  �سواء  اإيجابي،  ب�سكل  اخلا�سة 
التنمية  القت�سادي بتعزيز م�ساهمة الأ�سر يف 
لل�سباب  الوظيفية  الفر�س  واإت��اح��ة  والإن��ت��اج، 
احلر،  العمل  ممار�سة  وت�سهيل  اجلن�سني،  من 
اأو على ال�سعيد الجتماعي باحلد من البطالة 
وال��ف��ق��ر واآث��اره��م��ا ال�����س��ال��ب��ة واإت���اح���ة فر�س 
جلميع  الوطن  تنمية  يف  للم�ساركة  مت�ساوية 
وذوي  ال�سن  وك��ب��ار  امل���راأة  وبخا�سة  الفئات 

الحتياجات اخلا�سة.
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النعيمي يبحث مع وزير الطاقة األمريكي تعزيز التعاون بين البلدين
اإب��راه��ي��م  ب��ن  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���س  ب��ح��ث معال�ي 
وزير  مع  املعدنية،  والرثوة  البرتول  وزير  النعيمي 
والوفد  مونيز  اإرن�ست  الدكتور  الأمريكي  الطاقة 
بني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  ل��ه  امل��راف��ق، 
والطاقة،  وال��غ��از  ال��ب��رتول  جم��الت  يف  البلدين 
ا�ستقرارها  وا�ستمرار  البرتولية،  ال�سوق  واأو�ساع 

خالل زيارة الوفد الأمريكي للمملكة.
و�سرح وزير البرتول: »اأنه مت احلديث خالل 
الجتماع عن الزيت ال�سخري، وتزايد اإنتاجه من 
الوليات املتحدة وغريها، حيث اإن اململكة ترحب 
بهذا امل�سدر اجلديد من اإمدادات الطاقة، الذي 
للطاقة،  املتزايد  العاملي  الطلب  تلبية  يف  ي�ساهم 

كما ي�ساهم يف ا�ستقرار ال�سوق البرتولية«.
اأن  الجتماع  عقب  النعيمي  املهند�س  واأو�سح 

تربطهما  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اململكة 
والطاقة،  البرتول  جم��ال  يف  وثيقة  عالقات 

مت��ت��د ل��ع��دة ع��ق��ود، وم���ن امل��ت��وق��ع ا���س��ت��م��راره��ا يف 
امل�ستقبل، ولذا فاإنه من ال�سروري ا�ستمرار الت�ساور 
بني بلدينا، من اأجل تو�سعة اأفق التعاون، مبا يف ذلك 
املنتجة  ال��دول  مع  والعمل  امل�سرتكة،  ال�ستثمارات 
وامل�ستهلكة للبرتول من اأجل ا�ستقرار ال�سوق العاملي.

ثم قام معايل وزير الطاقة الأمريكي، ومعايل 
مكاتب  ب��زي��ارة  املعدنية  وال���رثوة  ال��ب��رتول  وزي��ر 
حيث  النظيفة،  التنمية  لآل��ي��ة  الوطنية  اللجنة 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبالهما  يف  كان 
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز م�ساعد وزير 
ورئي�س  البرتول  ل�سوؤون  املعدنية  والرثوة  البرتول 

اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
�سلمان  بن  عبدالعزيز  الأمري  �سمو  وحتدث 
ا�ستهالك  تر�سيد  جم��ال  يف  اململكة  جهود  عن 

وال��رثوة  ال��ب��رتول  وزارة  ب���ادرت  حيث  ال��ط��اق��ة، 
املركز  اإن�ساء  ب��اق��رتاح   2007 ع��ام  يف  املعدنية 
القرتاح  هذا  ودعمت  الطاقة،  لكفاءة  ال�سعودي 
جميع اجلهات ذات العالقة، وذلك بهدف توحيد 
جهود هذه اجلهات يف �سبيل تر�سيد ورفع كفاءة 
ملواجهة  وكبادرة  اململكة،  يف  الطاقة  ا�ستهالك 

للطاقة. املتنامي  ال�ستهالك 
وقدم �سموه لهما فكرة عامة عن اأعمال املركز 
برنامج  وتطوير  ب��اإع��داد  ب��داأ  املركز  »اإن  قائاًل: 
ا�ستهالك  ك��ف��اءة  ورف���ع  لرت�سيد  �سامل  وط��ن��ي 
والتعاون  بالتن�سيق  وذل��ك  2012م،  عام  الطاقة 
اململكة،  يف  بالطاقة  املعنية  اجل��ه��ات  كافة  ب��ني 
جهة  كل  جلهود  حقيقًيا  انعكا�ًسا  الربنامج  ليمثل 
اخت�سا�سها. العملية يف جمال   حكومية وخربتها 

على  عمل  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  »اإن  ���س��م��وه:  واأو���س��ح 
يف  ال��ط��اق��ة  ا�ستهالك  تر�سيد  م��ب��ادرات  تفعيل 
عن  م��اي��زي��د  ت�ستهلك  رئي�سة  ق��ط��اع��ات  ث���الث 
املباين،  وهي  اململكة  يف  الأولية  الطاقة  من   %90
و�سع  حالًيا  يتم  حيث  وال�سناعة،  واملوا�سالت، 
ح�ساب  يف  ت�سهم  التي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  اآل��ي��ات 
قطاع،  كل  يف  الطاقة  كفاءة  عن  الناجت  التوفري 
املمكنة  بالعوامل  مف�سلة  مبادرات  وا�ستحداث 
الكفاءة، عن طريق  اإلى هذه  للو�سول  وامل�ساندة، 
اجلهات  جميع  م��ع  امل�ستمر  وال��ت��واف��ق  التن�سيق 

املعنية مبا يف ذلك القطاع اخلا�س«.
الذي  الكبري  باملجهود  ال��وزي��ران،  اأ�ساد  وقد 
تقوم به اللجنة، من اأجل حتقيق اأهدافها، وتر�سيد 

ا�ستهالك اململكة من الطاقة.

وزير الطاقة األمريكي يزور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
مونيز  اإرن�ست  الأمريكي  الطاقة  وزي��ر  زار 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  باململكة  جولته  خ��الل 
الدكتور  معايل  اأطلعه  حيث  والتقنية،  للعلوم 
اأهدافها  على  »امل��دي��ن��ة«  رئي�س  ال�سويل  محمد 
ومهامها التي ترتكز على التطوير وال�ستثمار يف 
املنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار لتعزيز 
بناء جمتمع قائم على املعرفة مبا يخدم التنمية 
للمدينة  الوفد  زي��ارة  خ��الل  للمملكة  امل�ستدامة 
ا عن امل�ساريع البحثية  موؤخًرا، وقدم للوفد عر�سً

اجلهات  مع  بالتعاون  املدينة  عليها  تعمل  التي 
واملراكز الأمريكية املتميزة يف جمال الطاقة. 

امل�سرف على  اليو�سف  يو�سف  الدكتور  وقدم 
الأمريكي  للوزير  باملدينة،  الطاقة  بحوث  معهد 
التي  البحثية  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط  ع��ن  ��ا  ع��ر���سً
م�ساريع  مثل  الطاقة  جمال  يف  املدينة  بها  تقوم 
وعن  ال�سم�سية،  كالطاقة  املتجددة  الطاقة  اإنتاج 
امللك  كمبادرة  املدينة  عليها  تعمل  التي  امل�ساريع 
عبداهلل لتحلية املياه بالطاقة ال�سم�سية والتقنيات 

التي �سيتم تطبيقها يف هذا امل�سروع. 
عن  مونيز  اإرن�ست  الدكتور  عرب  جهته  من 
يف  اململكة  ت�سهده  الذي  العلمي  بالتقدم  اإعجابه 
تعي�سه يف جمال  الذي  والتطور  املجالت  مختلف 
ل�سيما  املتنوعة،  البحثية  امل�ساريع  وتنفيذ  دعم 
منوًها  منها،  وال�ستفادة  الطاقة  اإنتاج  جمال  يف 
متمنًيا  املجال،  هذا  يف  البحثية  امل�ساريع  بتنوع 
يف  املدينة  م��ع  والبحثي  العلمي  التعاون  توثيق 

امل�ستقبل مبا يعود بالفائدة على البلدين.

املهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي, وزير البرتول والرثوة املعدنية
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السعودية.. بوابة إقليمية 
ألسواق الشرق والغرب

منتدى التنافسية الدولي:

فيما توجهت أنظار العالم االقتصادية واملالية نحو منتدى التنافسية الدولي املنعقد يف الرياض خالل الشهر 
املنصرم، أكدت اململكة على لسان وزير االقتصاد والتخطيط الدكتور محمد اجلاسر خالل املنتدى، أن السعودية باتت 
تشكل حلقة وصل استراتيجية للشرق والغرب، ميكن الوصول منها إلى نحو 300 مليون مستهلك خالل ساعات قليلة 

جًدا، وهو األمر الذي يعزز من قدرة اململكة على تنمية حجم اقتصادها خالل الفترة املقبلة.

الرياض: »تداول«
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 ع��ط��ًف��ا ع��ل��ى ت�����س��ري��ح��ات وزي����ر الق��ت�����س��اد 
املنعقد  الدويل  التناف�سية  منتدى  خالل  والتخطيط 
يف العا�سمة الريا�س، فاإن اململكة من خالل موقعها 
اإقليمية  بوابة  باتت  اأو�ساعها،  وا�ستقرار  اجلغرايف 
ا ا�ستثمارية واعدة  لالأ�سواق، ما يجعل هنالك فر�سً
اأهمها  م��ن  ال�����س��اأن،  بهذا  معنية  قطاعات  ع��دة  يف 

قطاعات النقل، والت�سدير.
التناف�سية  منتدى  الدكتور اجلا�سر خالل  واأكد 
الدويل، اأن اقت�ساد اململكة ل يزال مفعًما بالن�ساط 
اأنه على مدى ربع قرن من الزمان  واحليوية، مبيًنا 
م�سرًيا  فقط،  واح��دة  مرة  اإل  �سلبًيا  ي�سجل منًوا  مل 
اإلى اأنه �سجل ا�ستقراًرا غري م�سبوق على ال�سعيدين 
بها  تع�سف  منطقة  يف  وال�سيا�سي،  الق��ت�����س��ادي 

ال�سطرابات ومتزقها ال�سراعات. 
وقال اجلا�سر: »ال�سعودية تتمتع بو�سع مايل اأكرث 
من رائع، اإذ اإن ن�سبة الدين للناجت املحلي تبلغ فقط 
هائلة يف  ا�ستثمارات  املئة، يف حني �سخت  2٫7 يف 
البنية التحتية ول تزال، حيث يقدر حجم ال�ستثمار 
التحتية  البنية  يف  ري��ال  تريليوين  بنحو  التنفيذ  يف 
وخطوط  ال�سريعة  ال��ط��رق  جم��الت  يف  الإن�سائية 
واملدن  واملوانئ  امل��رتو  وخطوط  احلديدية،  ال�سكك 

القت�سادية وغريها«. 
»اأن�ساأت  والتخطيط:  القت�ساد  وزي��ر  واأ�ساف 
ال�سعودية �سناعات عاملية امل�ستوى يف جمالت النفط 
والبرتوكيماويات والتعدين، وجنحت يف بناء مراكز 
القت�ساد  اإل��ى  التحول  يف  ت�سهم  متميزة  معرفة 
القائم على املعرفة كمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية،  للعلوم  عبداهلل  امللك  وجامعة  والتقنية، 
بو�سفهما منوذجني متقدمني ملراكز املعرفة والتميز، 

وهناك غريها الكثري«. 
التناف�سية  مبيزاتنا  متتعنا  »اإن  اجلا�سر:  وقال 
احلثيثة  اجل��ه��ود  ب��ذل  ع��ن  التقاع�س  يعني  ل  ه��ذه 
للمحافظة على تلك امليزات وتنميتها وتطوير ميزات 
جديدة، ذلك اأن اقت�ساد العوملة الذي نعي�س فيه ل 
يرحم ويقف باملر�ساد ملن يجنح للخمول والتكا�سل، 
اأجم��اده��ا  �سابق  على  للعي�س  ت��رك��ن  ال��ت��ي  وال����دول 
و�سالف جناحاتها اإمنا ينتهي بها احلال اإلى الإخفاق 

والتخلف عن ركب التقدم«. 
الإنتاجية  ق�سايا  اأن  على  اجلا�سر  و���س��دد 
والقدرات التناف�سية وتنويع القاعدة القت�سادية 
اأنه  مبيًنا  ج��ًدا،  مهمة  العمل  �سوق  واإ�سالحات 
ميثل التوجه ال�سعودي ل�ست�سراف قدرات متنامية 
بعيدة  حتديات  هناك  باأن  مقًرا  التناف�سية،  من 
املدى يتعني على امل�سوؤولني، مواجهتها والت�سدي 
على  متقدًما  تناف�سًيا  موقًعا  البالد  لتحجز  لها 

امل�ستوى العاملي.
وزاد اجلا�سر: »جاءت الأزمة املالية والقت�سادية 
لتثبت  العاملية، املتالحقة يف عامي 2007 و2008م، 

اأن ان�سمام  اأننا توخينا احلكمة واحل�سافة«، مبيًنا 
ال�سعودية اإلى منظمة التجارة العاملية، ي�سكل اأهمية 
�سرورية مل�ساندة م�سريتها التنموية ب�سورة م�ستدامة 

على املدى البعيد. 
نتعر�س  والتخطيط: »كنا  وقال وزير القت�ساد 
التجاريني،  �سركائنا  جانب  من  متزايدة  ملتطلبات 
مب��زاي��ا  مقتنعة  ل��دي��ن��ا  الأو����س���اط  بع�س  ت��ك��ن  ومل 
ومنافع ان�سمامنا، اأو بقدرتنا على الوفاء بالتزامنا 
اأننا  غ��ري  الع�سوية،  تلك  ع��ن  الناجمة  ب��ال��ق��درات 
ذلك،  كل  على  نتغلب  اأن  الأم��ر  نهاية  يف  ا�ستطعنا 
الت�سريعات  من  كثري  واإ���س��الح  تعديل  يف  وجنحنا 
تعزيز  ذلك  من  واأهم  باللتزامات،  الوفاء  لتح�سني 

قدرتنا التناف�سية«.  
ال�شتثمار الأجنبي

عبداللطيف  امل��ه��ن��د���س  اأو����س���ح  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
اأن  لال�ستثمار،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  محافظ  العثمان 

ال�سعودية اأجنزت الكثري من املبادرات املعززة للبيئة 
يف  اأنه  مبيًنا  العمل،  وبيئة  والتناف�سية  القت�سادية 
وهو  الأجنبي  ال�ستثمار  قانون  اأق��رت  2000م  عام 
القانون الذي طور يف 2005م، حيث ان�سمت البالد 

يف العام نف�سه اإلى منظمة التجارة العاملية. 
وقال العثمان خالل  منتدى التناف�سية الدويل: 
تطوير  نحو  الكبرية  بجهودها  ال�سعودية  »ب���داأت 
واإ�سالح اأنظمتها التجارية والقت�سادية، كما كانت 
الإقرا�س  مثل  للم�ستثمرين  جذابة  حوافز  هناك 
نظام  واأي�����س��ا  ال��ف��ائ��دة،  منخف�س  امل���دى،  ط��وي��ل 

�سريبي تناف�سي«. 
و�سرب مثاًل ب�سندوق التنمية ال�سناعية، مبيًنا 
للم�سروعات  الأج��ل  وق�سري  طويل  الدعم  يوفر  اأن��ه 
التكلفة،  من  املئة  يف   50 اإلى  ي�سل  مبا  ال�سناعية، 
حيث ي�سل اإلى 133 مليون دولر، اإ�سافة اإلى ائتمان 
م�سرًيا  والتاأمني،  والتمويل  وال�سمانات  ال�سادرات 

ت��وف��ريه ع��ن طريق برنامج  اأن ك��ل ذل��ك ج��رى  اإل��ى 
ال�سادرات ال�سعودي. 

ال�سريبي  ال�سعودية  نظام  اأن  العثمان  واأك��د 
الدويل  البنك  جعل  الذي  الأمر  لالأعمال،  جاذب 
ال���دول  يخ�س  فيما  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  ي�سعها 
�سريبة  تقر  ل  اأنها  مو�سًحا  لال�ستثمار،  اجلاذبة 
دخل ول �سريبة ممتلكات ول �سريبة على القيمة 
امل�سافة، واأن ال�سريبة كلها ل تتجاوز 20 يف املئة 
ال��ذي  بال�سكل  اخل�سائر  حتمل  على  ال��ق��درة  م��ع 

يعو�س ال�سرائب م�ستقباًل. 
اخلدمات  من  الكثري  ال�سعودية  »تقدم  وقال: 
والت�سنيع  لالأبحاث  منخف�س  ب�سعر  والأرا���س��ي 
العمل  �سوق  اأن  كما  وغريها،  والتجارة  والتخزين 
�سناعية  م��دن  م��ن  امل��ئ��ة  يف   24 م��ن  اأك���رث  ت�سكل 
واقت�سادية، والكهرباء واملياه متوافرتان وباأ�سعار 
منخف�سة، بجانب الدعم املايل للبحوث عن طريق 
بحثي  متويل  وهناك  والعلمية،  التقنية  موؤ�س�ساتنا 
على الرغم من الإجراءات املالية املت�سددة حالًيا، 
ومناطق  ال�سمالية  واأم��ريك��ا  اأوروب���ا  يف  وال�سائدة 

اأخرى من العامل«.
القطاع ال�شحي

نائب  خ�سيم  محمد  الدكتور  ك�سف  جهته  من 
حقق  ال�سحي  القطاع  اأن  ال�سعودية،  ال�سحة  وزير 
مبيًنا  ال�سحية،  الرعاية  جمال  يف  املئة  يف   6 ن�سبة 
كبرية  نقلة  اأح��دث  القطاع  هذا  كبرًيا يف  اأن حت��وًل 
يف جمال خدمة الرعاية ال�سحية، وزاد من الفر�س 

التناف�سية املحلية لتحقيق ا�ستدامة التنمية.
وقال: »التفاقية التي مت اإبرامها موؤخًرا يف هذا 
مل�ساعفة  ال�سحة  وزارة  خطط  �سمن  تاأتي  املجال 
ال�سحي«،  القطاع  يف  احلالية  ال�ستثمارات  حجم 
مبيًنا اأن القطاع اخلا�س ميثل 20 يف املئة من ال�سوق 
ال�سحية، و20 يف املئة للقطاعات اأخرى، و60 يف املئة 

متثله وزارة ال�سحة«.
الهيئة  تعمل مع  ال��وزارة  اأن  اإلى  ولفت اخل�سيم 
العامة  ال�ستثمارات  و�سندوق  لال�ستثمار  العامة 
جلذب امل�ستثمرين الأجانب لنقل وتوطني التكنولوجيا 
املتطورة يف هذا املجال، كا�سًفا اأن �سناعة الدواء يف 
ال�سعودية تبلغ ما بني 10 مليارات ريال )2٫6 مليار 
دولر(،  مليار   2٫9( ري��ال  مليار   11 اإل��ى  دولر( 
ري��ال  مليار   20 نحو  �سنوات  خم�س  خ��الل  و�ستبلغ 

)5٫3 مليار دولر(.
العثمان  عبداللطيف  اأو�سح  الإط���ار،  هذا  ويف 
اأن التفاقية تعنى بت�سجيع الفر�س  الهيئة،  محافظ 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف امل���ج���الت ال�����س��ح��ي��ة، وحت��دي��د 
وتبادل  الأهمية لال�ستثمار،  ال�سحية ذات  املجالت 
اخلربات واملعلومات من خالل الدرا�سات والأبحاث 
بامل�ساريع،  اخل��ا���س��ة  وال��ب��ي��ان��ات  والإح�����س��ائ��ي��ات 

والدورات التدريبية والندوات واملحا�سرات.
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القمة العاملية لطاقة املستقبل 2014م:

إفريقيا.. منجم الفرص الواعدة
أكد املشاركون يف »القمة العاملية لطاقة املستقبل 2014م« التي أقيمت مؤخًرا يف أبوظبي بدولة اإلمارات أهمية 
الطاقة بنسبة %50،  إنتاج معدالت  العام واخل��اص داخلها، لزيادة  القطاعني  والتعاون بني  العربية  ال��دول  تضافر 
تقدمها،  للمساهمة يف  النظيفة  التقنيات  تطوير  االستثمارات يف  لتشجيع  املطلوبة  والسياسات  القوانني  ووضع 

وتوسيع نطاق تطبيقها، لتلبية احتياجات العالم املتوقع منو سكانه إلى 8 مليارات نسمة بحلول عام 2030م.

أسواق خليجية
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اأُقيمت الدورة ال�سنوية ال�سابعة للقمة العاملية 
لطاقة امل�ستقبل مب�ساركة قادة وخرباء وم�ستثمرين 
من اأكرث من 142 دولة حتت �سعار »متكني م�ستقبل 
الإبداع وال�ستثمار يف قطاع الطاقة«، وت�سكل القمة 
وتعهدتها  اأبوظبي  حكومة  اأطلقتها  خا�سة  مبادرة 
ا�ستخدام  وتطوير  تعزيز  بهدف  »م�سدر«  �سركة 
يف  وال�ستثمار  احللول  وتبني  املتجددة،  الطاقة 

الأفكار اجلديدة والتقنيات التكنولوجية.
عن  تختلف  خا�سة  اأهمية  القمة  واكت�سبت 
الإعالن  �سهدت  كونها  ال�سابقة،  ال�ست  ال��دورات 

ع��ن اإط����الق م�����س��روع��ات ج��دي��دة مب��ل��ي��ارات 
جمال  يف  املقبلة  الفرتة  خ��الل  ال���دولرات 
الرياح  طاقة  يف  النظيفة  التنمية  تقنية 

والطاقة ال�سم�سية يف العديد من دول العامل.

لماذا االهتمام بالطاقة؟
ت�ستنزف انقطاعات الكهرباء املتكررة والعتماد على وقود الديزل املكِلف لتوليد الكهرباء يف العديد 

من الدول الإفريقية ما بني واحد اإلى خم�سة يف املئة من ناجتها املحلي الإجمايل ال�سنوي.
ويف املقابل تتمتع الطاقة ال�سم�سية باإمكانات واعدة كم�سدر متجدد لتوليد الطاقة يف مختلف اأنحاء 
بنية  توفر  فاإن عدم  وبالتايل  املنطقة،  تلك  الرياح غري م�ستغلة فعلًيا يف  اأن طاقة  الإفريقية، كما  القارة 
حتتية تقليدية للطاقة يتيح للدول الإفريقية اإمكانية ال�ستثمار يف م�سادر طاقة اآمنة ومتجددة من اأجل 

تزويد القارة بكهرباء نظيفة وغري مكلفة مع احلد يف الوقت نف�سه من النبعاثات الكربونية.
وي�سري تقرير �سدر موؤخًرا عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة »اآيرينا« اإلى اأن منطقة اإفريقيا جنوب 
اإ�سافية من الكهرباء بحلول عام 2030م كي تتمكن من  اإلى 250 جيجاواط  ال�سحراء الكربى �ستحتاج 

تلبية متطلبات النمو ال�سكاين والقت�سادي الذي �ست�سهده يف امل�ستقبل.

ق�شايا.. ونقا�شات
و���س��ك��ل��ت ال��ق��م��ة ف��ر���س��ة م��ه��م��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات 
التدابري  ملناق�سة  ال�سيا�سة  و���س��ن��اع  وال�����س��رك��ات 
الالزمة لتحفيز امل�ستهلكني يف ال�سرق الأو�سط على 
اتخاذ خيارات اأكرث كفاءة يف قطاع الطاقة، بعدما 
القائمة  الأبنية  اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  اأك��دت 
ت�ستهلك اأكرث من 40% من اإجمايل الطاقة، وت�ساهم 
يف توليد ما يقرب من 25% من النبعاثات الكربونية.

الأو�سط  ال�سرق  مبنطقة  اخل��رباء  اأب��رز  وبحث 
�سمن  العمرانية«  البيئة  الطاقة  »ك��ف��اءة  وال��ع��امل 
امل�ستقبل«،  لطاقة  العاملية  »القمة  موؤمتر  فعاليات 
ون��اق�����س��وا ع�����دًدا م���ن ال�����س��ي��ا���س��ات والإج�������راءات 
بدور  امل�ساهمة  ميكنها  التي  التقنية  والب��ت��ك��ارات 
محوري يف تعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف املباين 
الطاقة واحلد  الطلب على موارد  واملنازل، خلف�س 

من التكاليف املرتتبة على امل�ستهلكني.
التقنيات  ه��ذه  تطوير  اأن  القمة  اأك���دت  كما 
جديدة  ق��ط��اع��ات  ظ��ه��ور  يف  �سي�سهم  واخل��دم��ات 
ميكنها امل�ساهمة يف �سمان منو متوازن لقت�ساديات 
لهذه  �سيكون  كما  م��وارده��ا،  اأم��ن  وحتقيق  ال��دول، 
النامي،  العامل  يف  كبري  تاأثري  اجلديدة  القطاعات 
كون  للنمو،  حقيقية  فر�س  توفري  يف  الإ�سهام  عرب 
حت�سني الو�سول اإلى التقنيات احلديثة ي�ساعد هذه 
وال�ستغناء  نوعية  قفزة  حتقيق  على  القت�سادات 
عن التقنيات القدمية التي تفتقر اإلى الكفاءة والبدء 

مبا�سرة با�ستخدام التقنيات احلديثة املتطورة.
اإفريقيا.. كنز الطاقة

منجم  باعتبارها  اإفريقيا  على  القمة  ورك��زت 
طاقة مازال بكًرا، حيث تتمتع هذه القارة باإمكانات 
اأبرزها  من  رئي�سية،  معوقات  حتدها  للنمو  كبرية 
تكاليف  ب��ارت��ف��اع  يت�سم  م��وث��وق  غ��ري  ط��اق��ٍة  ق��ط��اع 
�سعوبة  عن  ف�ساًل  الطاقة،  م��وارد  على  احل�سول 

الو�سول اإليها.
يف  اإفريقيا  اأهمية  تناولت  التي  اجلل�سة  ويف 
هذا املجال قال الدكتور �سلطان بن اأحمد �سلطان 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  دولة  وزير  اجلابر 
التقنيات  اعتماد  »ينبغي  اإن���ه:  م�سدر 

تتمكن  ك��ي  احل���ايل  ع�سرنا  يف  امل��ت��اح��ة  النظيفة 
الطبيعية  مواردها  من  ال�ستفادة  من  اإفريقيا  قارة 
وغري  التكلفة  وم��ع��ق��ول  م�ستدام  و���س��ول  وحتقيق 
حتقيق  و�سيتطلب  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  اإل���ى  م��ح��دود 
ال�سراكات  تكون  بحيث  تفكرينا  اأ�سلوب  تغيري  ذلك 
اإلى تعاون  املحور الرئي�سي لنهجنا اجلديد، اإ�سافة 
ال�سركات واحلكومات مًعا يف جمال البتكار وتعزيز 
ويف  املخاطر،  وم�ساركة  احلديثة،  التقنيات  اعتماد 
الوقت نف�سه تقا�سم املنافع التي �ستمّكن قارة اإفريقيا 
اإلى قوة اقت�سادية كربى و�ست�ساعد يف  من التحول 

تعزيز التنمية امل�ستدامة لالقت�ساد العاملي«.
املدير  اأم��ني  عدنان  اأداره���ا  اأخ��رى  جل�سة  ويف 
»اآيرينا«  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
ورئي�س  ال�سنغال  رئي�س  م��ن  ك��ل  فيها  و���س��ارك   -
�سرياليون ورئي�س وزراء اإثيوبيا، - قال عدنان اأمني: 
اإن اإفريقيا ت�سهد منًوا مطرًدا ت�سل ن�سبته ما بني 5 
يف املئة اإلى 6 يف املئة �سنوًيا، كما تواجه العديد من 
التحديات املتمثلة بالزحف نحو املدن وتزايد الطلب 
للقارة  الأخ��ري  العقد  كان  املقابل  ويف  امل��وارد،  على 
ارتفاًعا  �سهدت  حيث  بالأحداث،  حافاًل  الإفريقية 
يف الطلب على التعليم وتغريات �سيا�سية واقت�سادية 
�سيما  ل  خ�سبة  ا�ستثمارية  بيئة  اإيجاد  من  مكنتها 
لعملية  الزاوية  حجر  ت�سكل  التي  الطاقة  قطاع  يف 

التنمية امل�ستدامة«.
جمهورية  رئي�س  �سال  ماكي  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ال�سنغال: »اإن اإفريقيا تقف على منعطف طرق وهي 
ب�سكل  وتطورات  تغريات  ت�سهد  التي  امل�ستقبل  قارة 
بالديناميكيني  و�سفهم  ميكن  ب�سكان  وتتمتع  دائم 
ومب���وارد متنوعة م��ن ط��اق��ة وم��ع��ادن وزراع���ة ويف 
يف  املطرد  كالنمو  حتديات  اإفريقيا  تواجه  املقابل 
الطاقة  على  الطلب  ي�سكل  ولذلك  ال�سكان،  اأع��داد 
اأولوياتنا  اأه��م  اأح��د  املتزايدة  الحتياجات  لتلبية 
وناأمل من خالل م�ساركتنا يف هذا احلدث اأن ن�سجع 
ال�سركات اخلا�سة لتعمل على و�سع ال�سنغال وغريها 
من الدول الإفريقية، �سمن قائمة الدول التي ميكن 
تطوير م�ساريع جمدية فيها، وال�ستفادة من املوارد 

املتعددة التي تزخر بها«.
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تعاون مشترك في الطاقة 
والمصرفية اإلسالمية

البنك الدولي وتركيا ..

ومجموعة  التركية  احلكومة  عن  ص��ادرة  تقارير  تفيد 
البنك الدولي إلى نشأة حتالف كبير بني االثنني، ميضي 
على مسارين يقف التمويل اإلسالمي يف مقدمتهما، وكان 
يونغ  الدولي جيم  البنك  رئيس مجموعة  يؤكد  أن  الفًتا 
كيم عمق هذا التحالف عندما قال مؤخًرا إن »مجموعة 
البنك الدولي حتتاج إلى تركيا شريًكا يف التنمية العاملية، 
ذل���ك أن ت��رك��ي��ا مت��ل��ك ال��ت��اري��خ وال���ق���درات وامل���ع���ارف التي 
رئيسي  دور  عت لديها من خبراتها مبا يؤهلها ألداء  جتّمَ

رشيد كشريك يف التنمية وبلد مانح للمعونات«.
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ويرى البنك الدويل اأن عوامل النمو القت�سادي 
ال�سريع والت�سنيع والنمو ال�سكاين املطرد يف تركيا 
لتحويل   املا�سي،  العقد  مدى  على  مًعا  الآن  تتحد 

قطاع الطاقة يف البالد ب�سكل �سريع. 
قد  التنمية  من  الأخ��ري  العقد  ه��ذا  اأن  ورغ��م 
�ساعد على زيادة توليد الكهرباء يف البالد بن�سبة 
80 يف املائة، مبا يف ذلك زيادة بن�سبة 90 يف املائة 
الزيادة  ف��اإن  املتجددة،  الطاقة  توليد  جم��ال  يف 
ال�سنوية يف الطلب مبتو�سط يقرتب من 7 يف املائة 
اجلهود  من  املزيد  بذل  اأن  تعني   1990 عام  منذ 
ل�سمان توافر الكهرباء النظيفة واملوثوق بها لزال 

ميثل اأمًرا �سرورًيا.
تعمل  الو�سع،  ه��ذا  ملعاجلة  العمل  اإط��ار  ويف 
التكميلية  الأه����داف  حتقيق  على  تركيا  حكومة 
ك��ف��اءة  وزي����ادة  ال��ط��اق��ة،  اأم���ن  بتح�سني  املتعلقة 
ويف  املتجددة.  املوارد  تطوير  وزيادة  ا�ستخدامها، 
اإطار هذا اجلهد، نفذ امل�سوؤولون يف تركيا �سل�سلة من 
التدابري الرامية اإلى ت�سجيع ال�ستثمار والبتكار يف 
قطاع الطاقة - مبا يف ذلك برنامج م�ستمر لتحرير 
القطاع اأنهى الدعم املايل للكهرباء، وح�سن البيئة 
التنظيمية، ومهد الطريق خل�سخ�سة اأ�سول توزيع 

وتوليد الكهرباء اململوكة للدولة. 
توليد الطاقة

ويف اإطار هذا التعاون، ت�ساند موؤ�س�سة التمويل 
يف  اخلا�س  القطاع  من  ال�ستثمارات  تلك  الدولية 
جمال توليد الطاقة، حيث اإن 37 يف املائة فقط من 

قدرات التوليد مملوكة للقطاع اخلا�س. 
زادت  امل��ا���س��ي��ة،  اخلم�س  ال�����س��ن��وات  وخ���الل 
متويلها  من  كبري  ب�سكل  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 
مليار   2٫3 وا�ستثمرت  املتجددة،  الطاقة  مل�ساريع 

دولر يف 5 م�ساريع يف قطاع توليد الطاقة. 
الطاقة،  قطاع  يف  ا�ستثماراتها  خ��الل  وم��ن 
ماليني   7٫9 اإلى  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  و�سلت 

من العمالء. 
ا حوايل 700 مليون  كما ا�ستثمرت املوؤ�س�سة اأي�سً
كفاءة  حت�سني  م�ساريع  من  م�سروًعا   17 يف  دولر 
الطاقة، مت توجيه اأكرث من ن�سفها من خالل البنوك 
الطاقة،  كفاءة  مل�ساريع  القرو�س  لتقدمي  التجارية 
التنمية  وبنك  ال��رتك��ي  الأع��م��ال  بنك  ذل��ك  يف  مب��ا 

ال�سناعية يف تركيا وبنك اأكبانك و�سيكر بنك.
اإن  ال��دويل  البنك  عن  �سادرة  تقارير  وتقول 
هذا القرتان يجمع بني التحدي املبا�سر املتمثل يف 
اأمن الطاقة والتحديات طويلة الأجل للتخفيف من 

اآثار تغري املناخ.
ال�سناعة  حترير  جهود  مطابقة  خ��الل  وم��ن 
موؤ�س�سة  مع  من�سقة  با�ستثمارات  وخ�سخ�ستها 

أرقام
• ازداد ا�ستهالك الكهرباء يف تركيا نحو 
7 يف املائة �سنوًيا منذ عام 1990، ومن 
املتوقع اأن ينمو �سنوًيا بنحو 6 يف املائة 
هناك  اأن  يعني  مما  املقبل،  العقد  يف 

حاجة اإلى ا�ستثمارات اأكرب.
الو�سع  هذا  الرتكية  احلكومة  تواجه   •
لتحرير  م�ستمر  برنامج  ط��ري��ق  ع��ن 
وخ�سخ�سة قطاع الطاقة، وهو قطاع 
ي�سجع على املزيد من امل�ساركة من قبل 

القطاع اخلا�س.
ح�سدت  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات  • يف 
من  اأك���رث  ال��دول��ي��ة  التمويل  موؤ�س�سة 
2٫5 مليار دولر مل�ساندة جهود القطاع 
توليد  زي���ادة  بهدف  ال��رتك��ي  اخل��ا���س 
ا�ستخدامها،  كفاءة  وحت�سني  الطاقة، 

والتخفيف من اآثار تغري املناخ.

خف�س  من  امل�سوؤولون  يتمكن  الدولية،  التمويل 
ومن  القطاع اخلا�س.  قبل  ال�ستثمار من  وحتفيز 
خالل تركيز هذه ال�ستثمارات على املبادرات التي 
من  الوقت  نف�س  يف  وتخفف  الطاقة  اإنتاج  تعزز 
يف  ت�ستثمر  ال�سركات  هذه  ف��اإن  املناخ،  تغري  اآث��ار 
احلا�سر وامل�ستقبل.  وبعمل كل هذه الأ�سياء، فاإن 
نظيف  ب�سكل  للجميع  الطاقة  توفري  ميكنها  تركيا 

ومنتظم وباأ�سعار معقولة.
ثمار

حتقيق  يف  امل�سرتكة  ال�ستثمارات  ب��داأت  وقد 
التمويل  موؤ�س�سة  ا�ستثمار  ت�سمل  وهي  مردودها، 
طاقة  محطة  لإن�ساء  دولر  مليون   700 الدولية 
حرارية تعمل بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء و10 

محطات للطاقة الكهرومائية.
ومنذ بداية هذا التعاون، ازداد توليد الطاقة 
يف البالد بحوايل 3000 ميجاوات، ويجري تزويد 
7٫9 ماليني من م�ستهلكي الطاقة يف جميع اأنحاء 

البالد بخدمة مح�سنة.
توليد  جانب  اإل��ى  ا،  اأي�سً التعاون  هذا  ويوؤكد 
ت�ساعد على  اأن  التي ميكن  التدابري  الطاقة، على 
زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف البالد واحلد من 

اآثار تغري املناخ الناجمة عن قطاع الطاقة ككل. 
وتركز ال�ستثمارات يف �سركات مثل اإنريجي�سا 
بها  )ت�ستعني   AkEnerji اإنريجي  واأك   Enerjisa
املتجددة  الطاقة  م�سادر  على  التمويل(  موؤ�س�سة 
م�ساريع  تعمل  حني  يف  الكهرومائية،  الطاقة  مثل 
ال�سناعية  التنمية  لبنك  »�سا�ستينابل«  مثل م�سروع 
حت�سني  على   )TSK Sustainable( تركيا  يف 
البيئة العاملية من خالل احلد من انبعاثات الغازات 
التقليدية  وامللوثات  احل��راري  لالحتبا�س  امل�سببة 

الأخرى.
تقارب

جمموعة  رئي�س  زار  امل�سريف  ال�سعيد  وعلى 
البنك الدويل جيم يونغ كيم موؤخًرا املركز العاملي 

للتمويل الإ�سالمي باإ�سطنبول.
وركزت املحادثات بني كيم وامل�سوؤولني الأتراك 
وتركيا  البنك  جمموعة  بني  ال�سراكة  تعزيز  على 
باعتباره ثاين اأكرب بلد متعامل مع جمموعة البنك 

الدويل ولعب اإقليمي رئي�سي تزداد اأهميته. 
م��رك��ًزا  ال��ع��امل��ي  امل��رك��ز  ي�سبح  اأن  وُي��ت��وق��ع 
ل��ل��م��ع��ارف ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��م��وي��ل الإ����س���الم���ي على 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، م���ن خ���الل اإج�����راء ال��ب��ح��وث 
وال����ت����دري����ب، وت����ق����دمي امل�������س���اع���دات ال��ف��ن��ي��ة 
مع  املتعاملة  للبلدان  ال�ست�سارية  واخل��دم��ات 
تطوير  يف  ترغب  التي  ال���دويل  البنك  جمموعة 
الإ�سالمي.  التمويل  منتجات  واأ�سواق   موؤ�س�سات 

لالأهداف  يرمز  املركز  اأن  اإل��ى  كيم  واأ���س��ار 
بتطوير  واخل��ا���س��ة  ال��ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة  امل�����س��رتك��ة 
تخفيف  يف  م�ساهمته  وتعظيم  الإ�سالمي  التمويل 
البلدان  يف  امل�سرتك  الرخاء  وحتقيق  الفقر  وطاأة 

املتعاملة معها. 
هذا  ي�سبح  اأن  الأم���ل  ليحدوين  »اإن���ه  وق��ال 
مركًزا  ويكون  اجلهود،  لهذه  الزاوية  املركز حجر 
ل��ل��م��ع��ارف، ت��ق��وم م��ن خ��الل��ه ت��رك��ي��ا ب���دور رائ��د 
وخ��دم��ات  فنية  م�ساعدات  وت��ق��دمي  ت�سميم  يف 
قة، وكذلك يف توليد ون�سر املعارف  ا�ست�سارية خالاَّ
اأكرث  الإ�سالمي  التمويل  كيفية جعل  ب�ساأن  العملية 

مالءمة للنمو والتنمية«.
ح�سر  اأن  ال���دويل  البنك  لرئي�س  �سبق  كما 
منتدى  وهو  اخلام�س،  القت�سادي  اإزم��ري  موؤمتر 
اقت�سادي وطني ي�ساعد يف ر�سم اأجندة ال�سيا�سات 
القت�سادية لرتكيا يف الأعوام القادمة، واأ�سار من 
مبعث  لرتكيا  القت�سادية  »املنجزات  اإلى:  خالله 
اإلهام للكثري من البلدان النامية الأخرى، ول�سيما 
القت�سادية  ال���س��ط��راب��ات  تنت�سر  ح��ي��ث  الآن 
نتطلع  ونحن  لرتكيا.  جماورة  بلدان  يف  وال�سيا�سة 
تركيا  م��ع  امل��ث��م��رة  �سراكتنا  يف  ال���س��ت��م��رار  اإل���ى 
املثرية  منجزاتكم  على  احل��ف��اظ  يف  للم�ساعدة 
حتديات  م��ن  تبقى  م��ا  على  والتغلب  ل��الإع��ج��اب، 
على  العامل  اأنحاء  يف  البلدان  واإطالع  تواجهونها، 

خرباتكم الرائعة«. 
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»السندات الخضراء« تساهم 
في إنقاذ كوكب األرض

منتدى دافوس العاملي:

االقتصادي جدول  التعايف  ق��وة  ح��ول  التساؤالت  تصدرت 
أع���م���ال امل���ن���ت���دى االق���ت���ص���ادي ال���ع���امل���ي ال���س���ن���وي يف داف����وس 
ب��س��وي��س��را، ك��م��ا ن��اق��ش امل��ن��ت��دى يف دورت�����ه ال���راب���ع واألرب���ع���ني 
منتصف يناير 2014م سبل اخلروج من سنوات األزمة املالية 
املستمرة  املشكالت  مع  التعامل  وكيفية  العاملية،  االقتصادية 

مثل البطالة بني الشباب على الصعيد الدولي.

وكان  وا�سعة،  دولية  مب�ساركة  العادة  كما  املنتدى  حظي 
من بني اأبرز احل�سور الذين بلغوا قرابة 2500 م�سارك، وزير 
�سينزو  الياباين  ال��وزراء  ورئي�س  ليو،  جاك  الأمريكي  اخلزانة 
اإ�سافة  باروزو  مانويل  الأوروبية جوزيه  املفو�سية  ورئي�س  اآبي، 
دراج��ي  وم��اري��و  ك��ارين  م��ارك  املركزية  البنوك  روؤ���س��اء  اإل��ى 

وهاروهيكي كورودا.
وك�سفت الفعاليات التي ُعقدت عرب املنتدى عن حالة من 
الرتياح بعد مرور خم�سة اأعوام على الأزمة املالية التي دفعت 
التي  املخاطر  ترتاجع  اإذ  الهاوية،  حلافة  العاملي  القت�ساد 
امل�سوؤولون  بدا  اآخ��ر، يف حني  بعد  عاًما  ال�سركات  اأرب��اح  تهدد 
التنفيذيون بالوليات املتحدة واأوروبا اأكرث تفاوؤًل من غريهم، 
النا�سئة، وعدم و�سوح  الأ�سواق  تباطوؤ منو  القلق من  كان  واإن 
النقدي  التحفيز  برنامج  تقلي�س  جت��اه  القت�سادية  ال��روؤي��ة 
للمجل�س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي الأمريكي( قد 

�سيطر على حديث بع�س امل�سوؤولني من كال الطرفني.
التغريات املناخية

املناخية  التغريات  ق�سية  ح�سرت  القت�ساد  جانب  واإل��ى 
جل�سة   23 من  يقرب  ما  ُعقد  اإذ  الأع��م��ال،  ج��دول  على  بقوة 
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القدرة  وبناء  املناخية،  بالتغريات  املتعلقة  امل�سكالت  ناق�ست  خا�سة 
على حتمل اآثار التغريات املناخية والكوارث، والتنمية امل�ستدامة من 

خالل ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س.
حجم  اإن  ال��دويل،  البنك  جمموعة  رئي�س  كيم  يونغ  جيم  وق��ال 
من  ارتفع  العامل  م�ستوى  على  باملناخ  املتعلقة  والأ���س��رار  اخل�سائر 
املن�سرم  القرن  ثمانينيات  يف  �سنوًيا  دولر  مليار   50 قدره  متو�سط 
اإلى نحو 200 مليار دولر �سنوًيا على مدار العقد الأخري، ما يزيد من 

اأهمية التنمية املراعية لعتبارات التغريات املناخية والكوارث. 
ويف البلدان الأكرث فقًرا، من املتوقع اأن توؤدي التغريات املناخية 
اإلى زيادة تكلفة التنمية بن�سبة ترتاوح بني 25 و30 يف املئة، وميكن اأن 
توؤدي الآثار النا�سئة عن ذلك اإلى تقوي�س عقود من املكا�سب التنموية 

ودفع ماليني الب�سر ثانية اإلى براثن الفقر.
كما اأكد كيم �سرورة احلد من مخاطر ال�ستثمارات التي توؤدي 
اإلى خف�س النبعاثات الكربونية، خا�سة يف البلدان النامية، م�سرًيا 
التمويل الإمنائي  اإذ ت�ستطيع موؤ�س�سات  القيام بذلك،  اأنه ميكن  اإلى 
ال�ستثمارات  وحفز  املخاطر،  هذه  من  للحد  الأم��وال  روؤو���س  تعبئة 

اجلديدة يف بناء القدرة على التكيف.
ال��ت��اأث��ريات  ع��ن  ال���دويل  البنك  جمموعة  رئي�س  حديث  ورغ��م 
ال�سارة للتغريات املناخية، اإل اأن ما طرحه اأمام ح�سور املنتدى من 
جهود مختلفة ملواجهة التغري املناخي منح الكثريين منهم الأمل يف اأن 

يتعافى الكوكب من اأزمته �سريطة ا�ستمرار تلك اجلهود وتزايدها.
من بني تلك اجلهود ما قامت به ال�سني العام املا�سي 2013م، اإذ 
اأطلقت خم�سة برامج جتريبية لتبادل حقوق اإطالق انبعاثات الكربون 
يف املدن والأقاليم، وحددت هدًفا طموًحا باإن�ساء �سوق موحدة لتبادل 

حقوق اإطالق انبعاثات الكربون يف عموم البالد. 
الطاقة  ا�ستخدام  زيادة  ت�ستهدف  التي  املك�سيك،  بداأت  كذلك 
ال�سماح  يف  الكربون،  �سريبة  وتطبق  املئة  يف   35 بواقع  املتجددة 
لديهم  املتجددة  الطاقة  توليد  مرافق  بربط  الكهرباء  مل�ستهلكي 
بال�سبكة العامة لتخفي�س فاتورة ا�ستهالكهم من الكهرباء. و�سجعت 
مارت  وول  مثل  للكهرباء،  امل�ستهلكة  املوؤ�س�سات  املك�سيك  �سيا�سات 
وكوكا كول وجمموعة بيمبو على ال�ستثمار يف مرافق توليد خا�سة بها 

للطاقة املتجددة.
ال�سريبية  الإع��ف��اءات  مثل  حوافز  احلكومة  تقدم  الفلبني  ويف 
على الدخل بغر�س ال�سماح للم�ستهلكني بتوليد الكهرباء لإعادة بيعها 

لل�سبكة العامة.
منها  اجلهود،  تلك  يف  وافر  ن�سيب  الكربى  لل�سركات  كان  كما 
الطاقة  اأكرب م�سفوفات  اإحدى  بت�سغيل  موؤخًرا  قامت  التي  »جوجل« 
ال�سم�سية يف العامل  ت�سم 9200 لوح �سم�سي تغطي مقارها الرئي�سية، 
كما ا�ستحوذت على �سركة ني�ست )Nest( التي طورت اأجهزة تنظيم 
املتوقعة  اإطار م�ساعيها  املنازل، وذلك يف  الذكية يف  درجة احلرارة 
ا�ستخدام  خف�س  ميكنها  التي  املنتجات  جم��ال  يف  عملها  لتعزيز 
ال�سركات  من  العديد  من  واحدة  تعترب  ا  اأي�سً وهي  باملنازل،  الطاقة 

التي تتحكم جيًدا يف معدلت انبعاثاتها الكربونية.
الإن��ارة من خارج  توفري خدمات  فيلب�س يف  �سركة  بداأت  كذلك 
م�سابيح  با�ستخدام  ال�����س��وارع  واإن���ارة  للكهرباء،  العامة  ال�سبكة 
لها  هدًفا  حددت  وقد   ،)LED( لل�سوء  امل�سعة  الثنائية  ال�سمامات 

بزيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف جميع منتجات الإنارة لديها، بحوايل 50 يف 
املئة بحلول عام 2015م.

ال�سم�سية،  للطاقة  مخ�س�سة  وكالة  املغرب  اأن�ساأت  العربي  النطاق  وعلى 
وتقوم حالًيا بتطوير »�سبكة فائقة« ميكنها اجلمع بني الطاقة ال�سم�سية وطاقة 
ا، بدعم من  الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الأحيائية. وقد بداأت اأي�سً
جمموعة البنك الدويل، يف ال�ستفادة من ثروة املنطقة من اأ�سعة ال�سم�س من 

خالل اإقامة محطات للطاقة ال�سم�سية املركزة.
م�شاعفة حجم اأ�شواق ال�شندات اخل�شراء

يونغ كيم قادة احلكومات  الدويل جيم  البنك  ا حث رئي�س  اأي�سً ويف كلمته 
�سغرية،  خطوات  اتخاذ  على  القائم  املاألوف  عملهم  اأ�سلوب  عن  البتعاد  على 
وو�سع الإطار الهيكلي الالزم ملكافحة التغريات املناخية من خالل فر�س �سعر 
املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املالية  التنظيمية  الهيئات  واإل��زام  الكربون،  على 

بتقييم انبعاثاتها الكربونية، والإف�ساح عن حجمها.
التي  اخل�سراء،  ال�سندات  اأ�سواق  حجم  م�ساعفة  اإل��ى  كذلك  كيم  ودع��ا 
ت�ساند م�ساريع التكيف مع التغريات املناخية والتخفيف من اآثارها، مثل الطاقة 
املتجددة، وكفاءة ا�ستخدام الطاقة، واحلد من النبعاثات الكربونية، لت�سل اإلى 
20 مليار دولر هذا العام 2014م، ثم اإلى 50 مليار دولر عند التو�سل اإلى اتفاق 

دويل جديد ب�ساأن املناخ يف باري�س يف عام 2015م.
بزيادة  املتعلقة  بالأهداف  اللتزام  على  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  حث  كما 
ال�سناديق  اأن  اإل��ى  م�سرًيا  ا�ستثماراتها،  حافظات  يف  اخل�سراء  ال�سندات 
بلغ  النظيفة حققت عائًدا  الطاقة  البور�سة يف جمال  املتداولة يف  ال�ستثمارية 

نحو 140 يف املئة العام املا�سي 2013م.
واأكد كيم اأن قمة املناخ العاملي التي �سُتعقد يف �سبتمرب املقبل 2014م ُتعترب 
الزخم  وبناء  التحرك،  �سرعة  على  املعنية  الأط��راف  الأهمية يف حفز  حا�سمة 
ال�سيا�سي من اأجل النجاح يف اإبرام اتفاق عاملي يف عام 2015م ي�سري على كافة 

البلدان، حتى تبداأ يف خف�س انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل.
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الرياض: »تداول«

بدأت اململكة تعمل وبشكل جاد على تقليل استهالك الطاقة محلًيا، يف الوقت الذي تعتبر فيه البالد 
من أكثر أسواق العالم استهالًكا للطاقة، وهو األمر الذي دفع وزارة البترول والثروة املعدنية إلى السعي 

نحو تقليل معدالت االستهالك احمللي، والبحث عن أدوات جديدة من شأنها دعم هذا التوجه.

ترشيد استهالك
الطاقة يبدأ بالكهرباء

مختصون لـ»تداول«:

قضية العدد
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ورفع الدكتور باعجاجة من ثقته بقدرة اململكة 
خالل  اأوروب��ا  اإلى  ال�سم�سية  الطاقة  ت�سدير  على 
حكومة  توجه  اأن  موؤكًدا  املقبلة،  ال���10  ال�سنوات 

البالد يف حتقيق ذلك، تدعمه برامج محكمة.
اأن ا�ستهالك الكهرباء من  واأو�سح باعجاجة 
الطاقة محلًيا ميثل احلاجز الأ�سعب اأمام تر�سيد 
برامج  اأن  مبيًنا  ال��ب��الد،  يف  الطاقة  ا�ستهالك 
تر�سيد ا�ستهالك الطاقة التي تعمل عليها اململكة 
على  اأك��رب  ب�سكل  تركز  احلالية  املرحلة  خ��الل 
على  الكهرباء  اإنتاج  اعتماد  بو�سلة  توجيه  عملية 

الطاقة ال�سم�سية بدًل من البرتول.
م�شكلة اأجهزة التكييف

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأك����د م��ط��ل��ق احل��م��دان، 
الكهربائية  الأج��ه��زة  بيع  قطاع  يف  م�ستثمر  وه��و 
والتكييف، اأن كثرًيا من اأجهزة التكييف التي يتم 
ا�ستريادها لل�سوق املحلية غري مطابقة ملوا�سفات 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة التي اعتمدتها اململكة.
وقال احلمدان يف حديثه ل�»تداول«: »اأطلقت 
لل�سيطرة  وال�سناعة حملة كربى  التجارة  وزارة 
تر�سيد  لأنظمة  املخالفة  التكييف  اأجهزة  على 
ا�ستهالك الطاقة، هذه الأجهزة ت�ستهلك ب�سكل 
اأمر يوؤثر على امل�ستهلك  كبري جًدا الطاقة، وهو 
منزله،  يف  الكهرباء  ف��ات��ورة  ارت��ف��اع  حيث  م��ن 
زي��ادة  خ��الل  م��ن  الوطنية  امل���وارد  على  وي��وؤث��ر 

ا�ستهالك الطاقة«.
ويف �ساأن ذي �سلة، اأكد الأمري عبدالعزيز بن 
�سلمان م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية، عزم 
اأجهزة  مراقبة  نظام  تطبيق  املخت�سة  اجلهات 
مع  بالتعاون  املتوافقة،  وغ��ري  الرديئة  التكييف 
املركز الوطني لكفاءة الطاقة لرت�سيد ال�ستهالك، 
على  م�سدًدا  وامل�ستوردين،  امل�سنعني  جميع  على 
اجلانب. هذا  يف  ا�ستثناءات  هناك  يكون  لن   اأنه 

وقال الأمري عبد العزيز بن �سلمان، رئي�س اللجنة 
الفرعية لإعداد م�سروع الربنامج الوطني لكفاءة 
الطاقة، خالل حديثه على هام�س ور�سة عمل عن  
ا�ستهالك  تر�سيد  يف  التكييف  قطاع  �سركات  دور 
الطاقة،  التي عقدت يف الريا�س منت�سف ال�سهر 
هناك  تكون  اأن  يجب  اأنه  ندرك  »نحن  املن�سرم: 
اإدخ��ال  فر�س  من  تقلل  حتى  اإلزامية  اإج���راءات 
تكون  األ  ويجب  املحلية،  ال�سوق  اإل��ى  رديئة  �سلع 
من  والنطيحة  للمرتدية  مردًما  البالد  هذه  �سوق 
ع��وازل،  اأو  مكيفات  كانت  �سواء  الأج��ه��زة؛  تلك 

فاحلكومة عليها واجب اأن تعزز ثقافة الرت�سيد«.
اإل��ى  �سلمان  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري  وتطلع 
عام  املئة يف  30 يف  اإلى  ال�ستهالك  ن�سبة  خف�س 
يف  الأف���راد  ا�ستهالك  اأن  اإل��ى  م�سرًيا  2030م، 

بتوليد  املتعلقة  اإمكاناتها  من  باملئة   50 عن  ال�ستاء  ف�سل  خالل  ال�سعودية  وت�ستغني 
من  املئة  يف   70 ن�سبته  ما  على  التكييف  فيه  ي�سيطر  الذي  الوقت  يف  ذلك  وياأتي  الكهرباء، 

ا�ستهالك الكهرباء يف البالد خالل ف�سل ال�سيف.
ومتثل الكهرباء القطاع الأكرث ا�ستهالًكا للطاقة يف اململكة، وهو الأمر الذي يجعل البالد 
ل ت�سدر �سوى 65 يف املئة من طاقتها البرتولية اإلى اخلارج، ما يعني فقدان مليارات الريالت 

التي من املمكن حت�سيلها يف حال تقليل ا�ستهالك الطاقة محلًيا.
خف�س معدلت ا�شتهالك الطاقة

الطائف  جامعة  يف  املحا�سبة  اأ�ستاذ  باعجاجة  �سامل  الدكتور  اأك��د  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
معدلت  خف�س  يف  املقبلة  ال�10  ال�سنوات  خالل  تنجح  اأن  املتوقع  من  اململكة  اأن  ل�»تداول«، 
ا�ستهالك الطاقة بن�سب ترتاوح بني 20 و40 يف املئة، وقال »لدينا اإمكانات كربى بالعتماد 

على اأدوات اأخرى من الطاقة، اأهمها الطاقة ال�سم�سية، وطاقة الرياح«.
اإل  ي��وم��ًي��ا،  نفط  برميل  مليون   9٫5 نحو  تنتج  ال�سعودية  اأن  اإل���ى  باعجاجة  ول��ف��ت 
ا�ستهالك  تقليل  اأن  م��وؤك��ًدا  محلًيا،  منها  برميل  ماليني   3 نحو  ت�ستهلك  اأن��ه��ا 
احلالية. الفرتة  خ��الل  مطلوًبا  اأم��ًرا  ب��ات  املحلية  ال�سوق  يف   الطاقة 

التكييف يسيطر على 70 % من استهالك 
الكهرباء خالل الصيف.

من المتوقع خفض معدالت استهالك الطاقة 
بنسبة 40 % خالل السنوات القادمة.
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املئة،  يف   53 ي�سكل  الكهرباء  من  املنزيل  القطاع 
التكييف، م�سيًفا: »يجب  الذي ي�سب معظمه يف 
املكيفات،  نوعية  الأول���ى  ؛  ناحيتني  ن�سبط  اأن 

والثانية تطبيق نظام العوازل«.
وعي  اأهمية  على  البرتول  وزير  م�ساعد  واأكد 
املواطن واملقيم يف حتقيق هذه الأه��داف، وذلك 
لو  والتكييف  العزل  م��واد  اأن  اإدراك���ه  خ��الل  من 
على  �سي�ساعدهم  ذل��ك  ف��اإن  اختيارها،  اأح�سن 
مبعدل  للكهرباء  ا�ستهالكهم  تكاليف  خف�س 
يرتاوح بني 40 اإلى 60 يف املئة، فالعائد احلقيقي 

هو على املواطن بنهاية املطاف.
�سلمان،  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  الأم����ري  واأ����س���اف 
ا�ستهالك  تقليل  يف  نفع  له  �سيكون  الرت�سيد  اأن 
الكهرباء يف البالد، وقال: »علينا تقلي�س احتياجنا 
والرت�سيد هنا ل يعني التقتري، اإمنا اأن نحافظ على 

م�ستوى معي�سة املواطن، ولكن دون اإ�سراف«.
ما  قيا�س  �سعوبة  عبدالعزيز،  الأم��ري  واأك��د 
على  تعتمد  كونها  الرت�سيد،  برامج  من  يتحقق 
تنفيذ  يف  الإلزامية  واإمكانية  ال�ستجابة  مفهوم 
تعاون  ي�ستوجب  ذلك  اأن  مو�سًحا  الربامج،  هذه 
اجلميع، والأهم الإدراك اأن مواد البرتول اأو الغاز 
وقال:  مبلكيتها،  كمواطنني  اجلميع  فيها  ي�سارك 
اأن نحافظ عليها، وا�ستدامة  »لذلك علينا جميًعا 
ن�ستمر  حتى  منها  ج��زء  وتوفري  لها،  ا�ستعمالنا 
بت�سدير كميات جيدة مما يعزز دخلنا الوطني«.

م�ساعد  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  واأك��د 
وزير البرتول والرثوة املعدنية، اأن ن�سبة ا�ستهالك 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام م��ن ال��ط��اق��ة ل ي��ت��ع��دى ال�����13 يف 
تدريجًيا  ترتفع  القيا�سية  »املعايري  وق��ال  امل��ئ��ة، 
خ��الل ه��ذا ال��ع��ام وال��ع��ام امل��ق��ب��ل، مب��ا يتفق مع 
اأجهزة  ا�ستهالك  توفري  بغية  ال��دول��ي��ة،  املعايري 
عن  املئة  يف   35 من  اأك��رث  اإل��ى  للكهرباء  التكييف 
نحو  بالتوجه  ون��وه  احل��ايل«،  ال�ستهالك  م�ستوى 
رقابة  تطبيق  بدء  مع  متكاملة،  حكومية  منظومة 
حفظ  ت��راع��ي  للرت�سيد،  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات 
العالقة،  واأدوار جميع اجلهات ذات  اخت�سا�سات 
القيا�سية. ب��امل��ع��اي��ري  الل���ت���زام  ل�سبط   وذل����ك 
عمل  ور���س��ة  هام�س  على  ل��ه  كلمة  يف  ذل��ك،  ج��اء 
الوطنية  احلملة  يف  التكييف  قطاع  �سركات  دور 
ح�سور  يف  »لتبقى«،  الطاقة  ا�ستهالك  لرت�سيد 

الكثير من أجهزة التكييف 
المستوردة غير مطابقة 

لمواصفات الترشيد.

التجارة  ووزي��ر  املعدنية  وال��رثوة  البرتول  وزراء 
هيئة  ورئي�س  والكهرباء  املياه  ووزي��ر  وال�سناعة 
املوا�سفات واملقايي�س، منت�سف ال�سهر املن�سرم.
الور�سة  هذه  اأن  عبدالعزيز،  الأمري  واأو�سح 
لدعم  اخلا�س  للقطاع  الفر�سة  منح  اإلى  تهدف 
ومتابعة  الطاقة،  لكفاءة  ال�سعودي  الربنامج 
التجارة  وزارة  دور  م��وؤك��ًدا  تو�سياته،  تطبيق 
واملقايي�س  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  ال�����س��ع��ودي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
واجل��م��ارك وامل�سنعني وامل��وردي��ن وامل��وزع��ني يف 
القيا�سية يف  للموا�سفات  اأجهزة متطابقة  توفري 

ال�سوق املحلية.
ولفت الأمري عبدالعزيز بن �سلمان اإلى بدء 
تطبيق الدور الرقابي باعتمادات مالية منا�سبة 
�سمن ميزانية وزارة التجارة وال�سناعة، لتنفيذ 
وك�سف  دقيقة،  ب�سورة  ال��رق��اب��ي  العمل  اأداء 
الإر�ساليات وفح�س �سهادات املطابقة يف املنافذ 
اأن هذه املوا�سفات  من قبل اجلمارك، مو�سًحا 
للربنامج،  التابع  املباين  فريق  مخرجات  اأح��د 
ويكمل  الطاقة  كفاءة  حت�سني  على  يعمل  ال��ذي 
املنزلية  لالأجهزة  القيا�سية  املوا�سفات  حتديث 
امل��وا���س��ف��ات  م��ن هيئة  واع��ت��م��اده��ا  الأخ�����رى، 
احلايل. العام  خالل  تطبيقها  اإلزامية   وجدولة 

ال��ف��ري��ق  اأن  اإل����ى  ول��ف��ت الأم�����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز 
قيا�سية  موا�سفات  تطوير  اإك��م��ال  على  يعمل 
الإن����ارة يف  واأن��ظ��م��ة  التكييف  ج��دي��دة لأج��ه��زة 
امل��ب��اين يف ال��ع��ام احل����ايل، مت��ه��ي��ًدا جل��دول��ة 
 اإل���زام���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف الأع��������وام امل��ق��ب��ل��ة.
مبعايري  احلكومية  اجلهات  ال��ت��زام  على  واأك��د 
ا�ستخدام  وم��راع��اة  املباين،  يف  الطاقة  كفاءة 
العوازل احلرارية عند ت�سميم املباين واملرافق 
العزل  مبتطلبات  والتقيد  ب��ال��دول��ة  اخل��ا���س��ة 
احل�����راري، وف��ًق��ا ل�����س��روط وم��وا���س��ف��ات هيئة 
البلدية  ال�سوؤون  ووزارة  واملقايي�س  املوا�سفات 

والقروية. 
بتبني  التزمت  الإ�سكان  وزارة  اأن  واأو���س��ح 
مخرجات الربنامج اخلا�سة مبوا�سفات التكييف 
التي  الإ���س��ك��ان،  م�ساريع  يف  احل���راري  وال��ع��زل 
تتولى تنفيذها، اأو التي تتولى متويلها، عن طريق 

�سندوق التنمية العقارية.
ب��داي��ة  م��ع  امل��ا���س��ي  �سبتمرب  »م��ن��ذ  وق����ال: 
املرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي للموا�سفات 
املنتجة  التكييف  لأج��ه��زة  امل��ح��دث��ة  القيا�سية 

يزيد  ما  اجلمارك  منعت  وامل�ستوردة،  محلًيا 
مطابق  غ��ري  تكييف  ج��ه��از  األ���ف   26 ع��ن 

من  املحدثة  القيا�سية  للموا�سفات 
 ال���دخ���ول ل���الأ����س���واق امل��ح��ل��ي��ة«.

حمالت رقابية
اأن  اأكد  اإلى مطلق احلمدان، الذي  وبالعودة 
يرتفع  ال�سيف  ف�سل  خ��الل  الطاقة  ا�ستهالك 
ب�سكل كبري جًدا نظري ا�ستخدام اأجهزة التكييف، 
والرثوة  البرتول  وزارة  حتركات  اأن  اأو�سح  فاإنه 
املعدنية مع وزارة التجارة وال�سناعة نحو تقليل 
معدلت ا�ستهالك الطاقة محلًيا بداأت تاأخذ حيز 
التنفيذ الفعلي، من خالل احلملة التي تقوم بها 
وزارة »التجارة وال�سناعة« خالل الفرتة احلالية 
املطابقة  غ��ري  التكييف  اأج��ه��زة  على  لل�سيطرة 

ملوا�سفات تر�سيد ا�ستهالك الطاقة محلًيا.
ل���»ت��داول«،  وت��وق��ع احل��م��دان خ��الل حديثه 
اإتالف  من  وال�سناعة  التجارة  وزارة  تنجح  اأن 
مخالف  تكييف  جهاز  األ��ف   200 نحو  وت�سدير 
وقال  اجل��اري،  العام  خالل  املحلية  للموا�سفات 
يبحث  التي  الأجهزة،  هذه  من  تعاين  »الأ���س��واق 
هوام�سهم  زي����ادة  ب��ه��دف  ال��ت��ج��ار  بع�س  عنها 

الربحية لالأ�سف«.
زيادة معدلت ت�شدير البرتول للخارج

اخلبري  امل�ساري  فهد  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
اأن  املتوقع  من  اململكة  اأن  ل�»تداول«  القت�سادي 
تنجح بدًءا من 2017 من زيادة معدلتها اإيرادها 
من بيع البرتول، وقال »يف حال ا�ستمرار الطلب 
فاإن  امل�ستويات،  ه��ذه  عند  العاملية  الأ���س��واق  يف 
اململكة �ستنجح يف زيادة معدلت ت�سدير البرتول 

قضية العدد
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ا�ستهالكه  يتم  مما  جزء  �سيذهب  حيث  للخارج، 
محلًيا من خالل الت�سدير للخارج«.

دول  اأكرث  من  اململكة  اأن  اإلى  امل�ساري،  ولفت 
العامل ا�ستهالًكا للطاقة يف اأ�سواقها املحلية، وقال: 
اإنتاجها  م��ن  املئة  يف   35 نحو  ت�ستهلك  »اململكة 
ال��ي��وم��ي، وه���و اأم���ر غ��ري ج��ي��د، ل��ك��ن اجل��م��ي��ل يف 
تدرك  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  اأن  املو�سوع 
جعلها  اأم��ر  وه��و  ال�ستهالك،  ه��ذا  تقليل  اأهمية 
تبحث عن اأدوات جديدة من املمكن العتماد عليها 

ا عن البرتول«. عو�سً
وزير  الربيعة  توفيق  الدكتور  قال  جانبه،  من 
اإل��زام  اإن  املن�سرم،  ال�سهر  وال�سناعة  التجارة 
ال�سركات وامل�سانع مب�سروع تد�سني الطاقة �سيوفر 
كمية هائلة على البالد، م�سرًيا اإلى اأن اإنتاج ال�سعودية 
يف  الكهرباء،  من  ميجاواط   57 اإل��ى  ي�سل  حالًيا 
من  التكييف  ا�ستهالك  حجم  يبلغ  ال��ذي  ال��وق��ت 
تلك الكمية نحو 80 يف املئة، مو�سًحا وجود اأنظمة 
 30 اإل��ى  توفريها  ي�سل  الأول��ى  املرحلة  يف  جديدة 
التوفري  من  الثانية  املرحلة  تاأتي  حني  يف  املئة،  يف 
اإلى 50 يف املئة، وهذا يدل على وجود توفري هائل 
بتكاليف الطاقة والبيئة وغريها، التي �سوف ت�ساعد 
املقبلة. لالأجيال  امل���وارد  ا�ستخدام  تر�سيد   على 
وعن اآلية املوا�سفات اجلديدة التي جرى تطبيقها، 
الإعالن  اأنه جرى  التجارة وال�سناعة  اأو�سح وزير 
قبل  �سنة  من  اأكرث  منذ  اجلديدة،  املوا�سفات  عن 

لالنتهاء  كافية  فرتة  لوجود  بالإ�سافة  تطبيقها، 
واملخازن  الأ�سواق  لأ�سحاب  متاح  اأنه  مبيًنا  منها، 
بذلك،  يرغب  ملن  مكيفاته  ت�سدير  اإعادة  ونحوها 
على اأن يجري ذلك بعد الإعالن عنها لدى الوزارة.
خالل  ب���داأت  حملة  »هنالك  الربيعة:  وق���ال 
ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى م��ح��ال ب��ي��ع امل��ك��ي��ف��ات يف 
مكيف  األ��ف   40 نحو  �سبط  الأ���س��واق، حيث جرى 
الأولى من هذه  الأيام  للموا�سفات يف  غري مطابق 
يف  �ستنطلق  الثانية  احلملة  اأن  اإلى  لفًتا  احلملة«، 
مار�س املقبل، و�ستكون على امل�ستودعات واملخازن، 
من  للتاأكد  اجلهات  جميع  من  وتعاون  ومب�ساركة 

عدم وجود مكيفات غري متطابقة.
اأهمية املقارنة بني املكيفات

اإلى ذلك، اأو�سح املهند�س فهد اجلالجل وكيل 
وزارة  دور  اأن  امل�ستهلك،  ل�سوؤون  التجارة  وزارة 
اجلهات  لأدوار  مكماًل  ياأتي  احلملة  بهذه  التجارة 
طويل  زمن  بعد  اأتى  والعمل  التجارة،  �سبقت  التي 

من ور�س العمل، وا�ستغرقت نحو �سنتني.
واأ�ساف اجلالجل: »اأهم هدف من العملية اأن 
املوجودة  املكيفات  بني  يقارن  كيف  يعرف  املواطن 
املوا�سفات  هيئة  وت�سع  ج��ًدا،  محايدة  جهة  من 
واملقايي�س البطاقة، وكنا حري�سني باملرحلة الأولى 
اأمام  يظهر  األ  لالأ�سواق  التنفيذ  حيز  دخولها  من 
امل�ستهلك اإل بطاقة كفاءة الطاقة، واأن يزال كل ما 

يعر�س من غري املطابقة للموا�سفات«. 
محافظ  الق�سبي  �سعد  ال��دك��ت��ور  اأك���د  فيما 
دور  اأن  واملقايي�س،  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة 
فريق  مع  حر�ست  »لذلك  وق��ال  ت�سريعي،  الهيئة 
العمل الذي عمل بكل تكامل من قطاعات حكومية 
النقلة  اأن  مبيًنا  وا���س��ح،  ه��دف  لتحقيق  مختلفة 

اإلى توفري 25 يف املئة من ا�ستهالك  الأولى تهدف 
مع  تنطلق  التي  املقبلة  واملرحلة  املكيفات،  طاقة 
اإلى توفري ما يقارب 35  العام املقبل تهدف  بداية 

يف املئة من ال�ستهالك.
تنوي  اململكة  ف���اإن  ال��ت��ط��ورات،  ه��ذه  واأم����ام 
اأوروبا  اإلى  ال�سم�سية  الطاقة  ت�سدير  جاد  وب�سكل 
خالل ال�10 �سنوات املقبلة، وهو الأمر الذي ك�سفه 
خالد بن محمد ال�سليمان نائب رئي�س مدينة امللك 
الطاقة،  ل�سوؤون  واملتجددة  الذرية  للطاقة  عبداهلل 
يف موؤمتر �سحايف عقد يف باري�س قبل عدة اأ�سهر، 
تقوم  اأن  لل�سعودية  املجدي  من  »�سيكون  قال  حيث 
يعادل  ما  اأو  جيجاواط   10 اإلى  ي�سل  ما  بت�سدير 
اإفريقيا  اإنتاج 10 محطات نووية عن طريق �سمال 

واإيطاليا اأو اإ�سبانيا«. 
الأنباء  وكالة  نقلت  ح�سبما  ال�سليمان،  وق��ال 
اإنها  م�سروًعا،  لي�س  :»اإنه  حينها  »رويرتز«  العاملية 
درا�سة  درا�ستها  اجلميع  على  ويجب  اإمكانيات 
من  الكهرباء  توليد  طاقة  »اإن  م�سيًفا  واف��ي��ة«، 
تقريًبا  لها  وجود  ل  ال�سعودية  يف  �سم�سية  م�سادر 
يف الوقت احلايل، كما اأنه مل يتم تركيب �سوى نحو 
10 ميجاواط اأو 11 ميجاواط يف البالد كلها، ولكن 
لتوليد  لبناء مرافق  اآمال عري�سة  تراودها  اململكة 
لتقلي�س  �سعيها  م��ع  وال��ن��ووي��ة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 

اعتمادها على ا�ستهالك النفط املحلي«.
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االستقرار السياسي وراء قوة 
االقتصاد السعودي

يف الوقت الذي تتعرض فيه اقتصادات العالم جلملة من األزمات املالية االقتصادية، تؤكد عدة دراسات عاملية 
قوة الوضع االقتصادي الذي تتمتع به اململكة، ُمرجعة ذلك باملقام األول إلى االستقرار السياسي، ومكانتها العاملية 
كمصدر أول للطاقة، إضافة إلى السياسات املالية االنفتاحية واإلدارة احلكيمة، وما تقوم به الدولة من التوسع يف 

مشاريع البنى التحتية يف كافة املجاالت.

مؤسسات مالية عاملية: 

الرياض: »تداول«

الإدارة  اأن  لالأعمال«  اأك�سفورد  »جمموعة  م��وؤخ��ًرا  ن�سرته  تقرير  اأك��د 
املالية ال�سليمة والحتياطيات الكبرية جعلت اململكة ت�سلك الطريق ال�سحيح 
لتح�سل على درجات متقدمة يف ت�سنيفاتها الرئي�سة، نتيجة حت�سن فر�س 

ال�ستثمار والنمو القت�سادي يف اململكة.
واأ�سار التقرير اإلى اأن القت�ساد ال�سعودي عزز اأ�س�س منوه، حيث �سجلت 
اململكة منًوا عالًيا وم�ستداًما يف القطاع غري النفطي مبتو�سط 8٫0% خالل 
الفرتة من 2005-2012، مما اأ�سهم ب�سكل عام مبتو�سط منو يف الناجت املحلي 
الإجمايل احلقيقي بن�سبة 6٫5%، ويف راأي الوكالة اأن منو القطاع القت�سادي 

غري النفطي �سيحمي القت�ساد ال�سعودي من تقلبات اأ�سعار 
النفط اأو انخفا�سه.

ت�شنيف اإيجابي مر�شح للزيادة 
اأما وكالة �ستاندرد اآند بورز العاملية للت�سنيف الئتماين، فقد رفعت 

من  للمملكة  ال�سيادي  للت�سنيف  امل�ستقبلية  النظرة  2013م  عام  نهاية  قبل 
 ،AA – عند درجة ائتمانية عالية )Positive( اإلى اإيجابي )Stable( م�ستقر
ممتدحة جهود اململكة يف تعزيز وتنويع اقت�سادها، ما اأدى اإلى منو مت�سارع 
 وحقيقي ملتو�سط دخل الفرد، اإ�سافة اإلى الإدارة احل�سيفة لحتياطاتها املالية.
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االقتصاد السعودي قادر على النمو 
بشكل مستقر وإيجابي بجميع 

قطاعاته.

توقعات إيجابية لقدرة المملكة على 
استيعاب المزيد من االستثمارات  

تقرير  اآخ��ر  يف  العاملية  الئتماين  للت�سنيف  فيت�س  وكالة  توقعت  فيما 
من  اأنه  مبينة  و2014م،  2013م  يف  لل�سعودية  املايل  للمركز  اأكرب  قوة  لها، 
حققت  ما  اإذا   ،-AA من  القريب  املدى  يف  اململكة  ت�سنيف  ترقية  املحتمل 
القت�ساد  تنويع  وزيادة  املواطنني،  البطالة بني  تقدًما ملحوًظا يف احلد من 
واتخذت تدابري لوقف الرتفاع يف احلد الأعلى لأ�سعار النفط التي بنيت عليها 

ميزانيتها التي قدرتها الوكالة ب� 76 دولًرا للربميل يف عام 2012.
وبررت وكالة »فيت�س« العاملية للت�سنيف الئتماين رفع نظرتها امل�ستقبلية 
اإيجابي مبجموعة من العوامل  اإلى  للت�سنيف ال�سيادي لل�سعودية من م�ستقر 
وت�سهيل  والتوظيف،  الجتماعي،  للتوتر  املحتملة  امل�سادر  معاجلة  اأهمها: 
محلًيا  امل��ايل  املركز  ق��وة  ا  اأي�سً وكذلك  الإ�سكاين،  التمويل  على  احل�سول 
على  احلفاظ  اإل��ى  اإ�سافة  واحتياطيات،  فوائ�س  من  ي�سمه  مبا  وخارجًيا 
لتنويع  النفطي كموؤ�سر  القطاع اخلا�س غري  املرتفع، ومنو  الإنفاق احلكومي 

م�سادر الدخل.
منو قوي يف نهاية 2013

التابعة  املحدودة  لالأبحاث«  »بيتك  �سركة  اأ�سدرته  تقرير  اأ�سار  كذلك 
العربية  اململكة  اقت�ساد  اأن  اإل��ى  »بيتك«،  الكويتي  التمويل  بيت  ملجموعة 
الثالث من 2013م  الربع  املئة يف  �سنوي قدره 3٫1 يف  ال�سعودية منا مبعدل 
بزيادة 1٫1 يف املئة عن الربع الثاين، على الرغم من تراجع النمو يف القطاع 

اخلا�س غري النفطي، الذي عو�سه النمو يف قطاع النفط.
وتوقع التقرير حت�سن منو القت�ساد ال�سعودي يف الن�سف الثاين من العام 
اإلى 5 يف املئة، واأن يعمل الإنفاق احلكومي وا�ستقرار  احلايل ليرتاوح بني 4 

اإنتاج النفط على حتقيق توازن يف النمو القت�سادي العام.
الربع  خالل  املئة  يف   3٫1 بلغت  التي  النمو  وت��رية  اأن  التقرير  واأ�ساف 
الثالث من 2013م، جاءت اأقل ب�سورة كبرية عن ن�سبة ال� 5٫8 يف املئة على 
اأ�سا�س �سنوي امل�سجلة يف الربع الثالث من 2012، نتيجة لرتفاع تاأثري قاعدة 
املقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة، بالإ�سافة اإلى تاأثري انخفا�س اإنتاج النفط هذا 

العام مقارنة بالعام املا�سي. 
واأو�سح التقرير اأن الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ارتفع بن�سبة 1٫1 يف 
املئة يف الربع الثالث من 2013م، عاك�ًسا اجتاه النخفا�س بن�سبة 1٫1 يف املئة 
امل�سجل يف الربع ال�سابق، مبيًنا اأنه منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، 

بلغ متو�سط الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لهذا العام 2٫6 يف املئة فقط.
�شناعة نفطية

وقال التقرير اإن النمو يف قطاع النفط، الذي ميثل ما يقرب من ن�سف 
القت�ساد ال�سعودي، بلغ 3٫1 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي خالل الربع الثالث 
يف  �سنوي  اأ�سا�س  على  املئة  يف   3٫7 بن�سبة  انخفا�س  بعد  2013م،  عام  من 

الربع الثاين.
للنمو  الرئي�سي  املحرك  مبثابة  ك��ان  النفط  اإنتاج  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
احلقيقي يف الربع الثالث، مع منو التعدين وا�ستغالل املحاجر ملا يقرب من 
3٫6 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي، منوًها اإلى اأن الأمر يعك�س الزيادة الكبرية 
يف اإنتاج النفط ال�سعودي خالل الأ�سهر الأخرية، نتيجة لقيام اململكة بزيادة 
الإ�سرابات  ب�سبب  النفط  من  ليبيا  اإنتاج  وتعطل  انخفا�س  لتغطية  اإنتاجها 

هناك. 
واأخرًيا لفت التقرير اإلى اأنه يف الوقت الذي �ساهم فيه قطاعا ال�سناعة 
من  الثالث  الربع  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  يف  اإيجابي  ب�سكل  واملرافق 
2013م، يتبني اأن قطاعات اخلدمات احلكومية والتجاري واملطاعم والفنادق 
احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   30 نحو  جمتمعة  متثل  التي 

�سهدت تباطوؤًا يف معدل النمو، يف حني تباطاأ معدل النمو يف النقل والتخزين 
اإلى 3٫2 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي.

البنك الدويل 
اأخرى بقوته  ال�سعودي �سهادة  نال القت�ساد  ا  اأي�سً ويف دي�سمرب 2013م 
القطاع اخلا�س«  ودور  الأو�سط  ال�سرق  »اقت�ساديات  موؤمتر  القت�سادية من 
العا�سمة  يف  ال��دويل  النقد  و�سندوق  ال�سعودية  الغرف  جمل�س  نظمه  ال��ذي 

الريا�س.
ويف املوؤمتر قال وزير املالية ال�سعودي الدكتور اإبراهيم الع�ساف اإن اململكة 
جنحت يف خف�س الدين العام بنهاية عام 2012م للعام التا�سع على التوايل، 
املئة عن م�ستوياته يف  بن�سبة 27 يف  بليون ريال، مرتاجًعا  اإلى 98٫8  لي�سل 

2011 البالغة 135٫5 بليون ريال.
فاإن  الدوليني  والبنك  ال�سندوق  توقعات  اإطار  يف  اأنه  الع�ساف  واأو�سح 
املنطقة يف حاجة اإلى رفع معدلت النمو وتوفري ماليني الوظائف اجلديدة، 
باعتباره  التحديات  هذه  ملواجهة  اأك��رب  ب��دور  القيام  اخلا�س  القطاع  وعلى 
�سريًكا اأ�سا�سًيا يف التنمية وتوفري فر�س العمل، م�سرًيا اإلى اأنه على رغم تنامي 
القت�سادية  الإ�سالحات  جراء  املنطقة  اقت�سادات  يف  اخلا�س  القطاع  دور 
التي تبنتها العديد من الدول، اإل اأن من املالحظ اأن ن�سبة ا�ستثماراته متدنية 

مقارنة مع مناطق نامية اأخرى.
املناخ املالئم  املنطقة على توفري  الر�سمية يف دول  وفيما ح�ّس اجلهات 
ليتطور القطاع اخلا�س وينمو من خالل ت�سريع وترية الإ�سالحات، وحت�سني 
البيئة التنظيمية، وتوفري البنية الأ�سا�سية واملرافق اخلدمية املالئمة، قال اإنه 
من ال�سروري ت�سهيل فر�س احل�سول على التمويل، م�سدًدا على �سرورة بذل 
املبادرات لكل من  التن�سيق وتكامل  لتعميق احلوار وزيادة  مزيد من اجلهود 

القطاعني العام واخلا�س.
توظيف العمالة الوطنية

العمالة  توظيف  يف  اخلا�س  القطاع  اإ�سهام  اأن  اإلى  املالية  وزير  واأ�سار 
املئة  34 يف  تتجاوز  بن�سبة  املا�سي،  العام  عامل  األف   250 على  زاد  الوطنية 
مقارنة بعام 2011م، ليتجاوز جمموع العمالة الوطنية يف القطاع مليون عامل، 
كما ارتفعت قيمة ا�ستثمارات القطاع اخلا�س اإلى نحو 314 بليون ريال العام 

املا�سي 2013م.
ا جتارية  واأ�ساف اأن احلكومة توا�سل اإنفاقها ال�ستثماري الذي يفتح فر�سً
وا�ستثمارية كبرية للقطاع اخلا�س لالإ�سهام يف حفز النمو واإيجاد مزيد من 
فر�س العمل للمواطنني، منوًها با�ستمرار اململكة يف تطوير البيئة الت�سريعية 
وتذليل  القت�سادي  للن�ساط  اخلا�س  القطاع  ملمار�سة  املنا�سبة  والتنظيمية 
ل�ستقرار  خا�سة  اأهمية  تويل  ال�سعودية  احلكومة  اأن  موؤكًدا  اأمامه،  العقبات 
ال�سيا�سات القت�سادية، وحتر�س يف ال�سيا�سة املالية والنقدية على ا�ستقرار 
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الأ�سعار وتكاليف اأداء الأعمال، اإ�سافة اإلى ال�ستمرار يف الإنفاق على املجالت 
�سحية،  ورعاية  وتدريب  وتعليم  حتتية  بنية  من  اخلا�س  القطاع  لنمو  املهمة 
وتقوية الأو�ساع املالية للدولة بتوجيه ما يتحقق من فائ�س اإيرادات املوازنة اإلى 

تعزيز احتياطات الدولة وخف�س حجم الدين العام.
الع�ساف  اإبراهيم  الدكتور  ال�سعودي  املالية  وزير  توقع  ا  اأي�سً املوؤمتر  ويف 
الناجت  من  املئة  يف   3،4 نحو  اإلى  ال�سعودية  يف  العام  الدين  حجم  انخفا�س 
حقق  اخلا�س  القطاع  اأن  اإلى  م�سرًيا  2013م،  عام  بنهاية  الإجمايل  املحلي 
بالأ�سعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته  وزادت  جيدة،  منو  معدلت 
الثابتة اإلى نحو 700 بليون ريال يف عام 2012م، وهو ما ميثل 58 يف املئة من 

اإجمايل الناجت املحلي.
عوامل النجاح التنمية ال�شعودية

تاأكيًدا ملا ذهبت اإليه التقارير ال�سابقة يرى اأ�ستاذ القت�ساد بجامعة امللك 
الأمن  اأهمها  كثرية  بنعم  تنعم  اململكة  اأن  فاليل  اأ�سامة  الدكتور  العزيز،  عبد 
والأمان وال�ستقرار، وهو الأمر الذي هياأ لعجلة القت�ساد اأن ت�سري بحرية لالأمام 
ومعدلت منو معتدلة، حتى يف ظل الظروف التي تعانيها كثري من دول العامل من 

تقلبات اقت�سادية، وبطالة، وانخفا�س يف �سعر العملة، وارتفاع الأ�سعار.
واأ�ساف اأن ال�ستقرار القت�سادي وال�سيا�سي جنب اململكة كل الهزات التي 
ت�سهدها القت�سادات العاملية، يف وقت يلحظ فيه انعدام الأمن والأمان يف الدول 

املجاورة التي ع�سف ال�سطراب باقت�ساداتها و�سبب لها الكثري من املاآ�سي 
الجتماعية والقت�سادية.

يف حني يقول اخلبري القت�سادي ف�سل البوعينني اإنه ل ميكن الف�سل 
وبني  امل��ج��الت،  جميع  يف  اململكة،  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية  بني 
ال�ستقرار ال�سيا�سي الذي من اهلل به عليها، فاأ�سبحت قادرة على تنفيذ 
الت�سادمات  اأو  الدولية،  املنازعات  منغ�سات  عن  بعيًدا  التنمية  خطط 
والنمو  التنمية  متطلبات  بني  التوازن  من  فائًقا  قدًرا  وحققت  الداخلية، 
الثقايف، والتطور العلمي والتقني ومقومات املجتمع مبا ل يخل با�ستقراره، 

ول يقود نحو الت�سادم املدمر.
�شيا�شة انفتاحية

علي  للتدريب  والأع��م��ال  امل��ال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ي��رى  كذلك 
حتفظية  �سيا�سة  تكون  اأن  اإم��ا  نوعني  النقدية  ال�سيا�سات  اأن  ال��زه��راين، 
الأزمة  منذ  اململكة  اأن  مبيًنا  تو�سعية،  �سيا�سة  اأو  انكما�سية  �سيا�سة  ت�سمى 
ا منذ عام 2008، وهي حتقق فوائ�س مالية من عمليات بيع  املالية وخ�سو�سً

النفط، اإذ ا�ستخدمتها ب�سيا�سة مالية انفتاحية.
التحتية،  البنى  م�ساريع  اإلى  التوجه  تعتمد  اململكة  اإن  الزهراين  وقال 
وحتقيق ال�سرف احلكومي ب�سكل رئي�س على اأ�سا�س اأن تتفادى اأي نق�س يف 
�سخ ال�سيولة لالقت�ساد، وحدوث اأي تراجع اأو ك�ساد اأو عدم توفر م�ساريع 

لل�سركات الذي ينتج عنه اإغالق وترحيل للعمالة.
على  يعتمد  ريعي  اقت�ساد  ال�سعودي  القت�ساد  اأن  الزهراين  واأو�سح 
النفط ب�سكل اأ�سا�س، وهذا موؤثر ب�سكل رئي�س يف اأ�سواق النفط يف العامل، 
حيث ُتعد اململكة امل�سدر الأول للطاقة، م�سيًفا اأنه يف مرحلة من املراحل 
اأن يح�سل يف اأي  �سيكون للمملكة دور رئي�س لتعوي�س النق�س الذي ميكن 

مرحلة قادمة يف ظل كوارث طبيعية، اأو اأزمات �سيا�سية.

النمو في قطاع النفط يمثل ما يقارب 
نصف االقتصاد السعودي

دور له ثقل
م�سوؤولية  لديها  ودولية  اإقليمية  كقوة  موقعها  تر�سخ  »ال�سعودية 
ا�ستقرار  يف  امل�ساهمة  اإل��ى  بالن�سبة  العاملي،  القت�ساد  يف  اأ�سا�سية 
اأ�سعار النفط، وهي يف قلب جمموعة الع�سرين توؤدي دوًرا له ثقل مهم«.

فر�س  مو�سكوفي�سي مبوؤمتر  بيار  الفرن�سي  املال  وزير  كلمة  )من 
الأعمال ال�سعودي – الفرن�سي 2013م(
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األسواق املالية .. كلمة السر التي قادت ثالثة اقتصاديني للفوز بجائزة نوبل عام 2013م ، 
وهم بيوجني فاما والرس بيتر هانسن وروبرت شيللر.

ملؤشر  اسمه  ُمنح  روب��رت شيللر  العدد  ه��ذا  تاريخه  ال��ذي نرصد  باجلائزة  الفائزين  ثالث 
توقع  فقد  ال��ع��ق��اري،  القطاع  يف  التقلبات  لتقييم  األميركية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ُيستخدم 

انفجار فقاعة املضاربة بني ألفني وسبعة وألفني وثمانية.

فجر فقاعة 2008.. 
ففاز بنوبل في 2013

روبرت شيللر

المجهر
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�سعبة  باولو ماورو )رئي�س  كتبه  الذي  املقال  يف 
بدائرة ال�سوؤون القت�سادية ب�سندوق النقد الدويل( 
عام 2008م و�سف �سيللر باأنه احلامل الذي حتول اإلى 
مبتكر قائاًل:  كثرًيا ما جرى و�سف روبرت ج. �سيللر 
باعتباره حاملًا، وقد اأورد يف بع�س من اأكرث كتبه مبيًعا 
مثل »الأ�سواق الكلية« و»النظام املايل اجلديد« مربر 
اأن  فيها  الأف��راد  ي�ستطيع  اأ�سواق مالية جديدة  خلق 
يتفادوا اأهم الأخطار التي توؤثر عليهم، مثل اأخطار 
باعتباره  هذا  اإلى  واأ�سار  امل�ساكن.  اأ�سعار  اأو  الدخل 
من  تعمل  املالية  الأ�سواق  جعل  اأو  التمويل،  مقرطة 

اأجل م�سلحة عامة النا�س.
لالبتكار  اخ���رتاع  ب��راءت��ي  على  ح�سوله  وم��ع 
العاملي با�سمه، بداأ �سيللر يحول حلمه حلقيقة، ففي 

2006 بداأ تداول العقود الآجلة اخلا�سة باأ�سعار 
امل�ساكن يف 10 من مناطق العوا�سم يف الوليات 
املتحدة يف بور�سة �سيكاغو التجارية، وكذلك 
بداأ يظهر �سعر متو�سط على النطاق القومي، 
�سوؤون  �سيللر كحامل يف  �سهرة  تر�سخت  ورمبا 
التمويل والقت�ساد الكلي لدى اجلمهور العام 
ال�سلوك  اأف�سل مع ظهور موؤلفه عن  على نحو 
غري الر�سيد يف الأ�سواق املالية،  خا�سة قدرته 
الر�سيدة«  غري  »الوفرة  حتديد  على  الباهرة 
وفقاعات امل�ساربة يف مرحلة مبكرة، بالن�سبة 

لكل من �سوق الأوراق املالية واأ�سعار الإ�سكان.
واأخ��رًيا  اأوًل  �سيللر  ظل  فقد  وبالطبع، 
اأكادميًيا يحظى بعظيم الحرتام )وهو اأ�ستاذ 
اأوك��ون لالقت�ساد يف جامعة  اآرث��ر م.  كر�سي 
ييل واأ�ستاذ التمويل يف كلية الإدارة يف ييل(. 
ولكنه حظي بال�سهرة عندما دلف مليدان علم 

املالية  الأ���س��واق  عن  كتبه  جعلته  فقد  القت�ساد: 
وظهر  ماألوًفا،  ا�سًما  املمتازة  دون  الديون  واأزم��ة 
املعا�س  ملرحلة  التخطيط  اإعالنات  من  �سل�سلة  يف 
ن�سرت يف �سفحات باأكملها يف ال�سحف ال�سعبية يف 

الوليات املتحدة.
الوفرة غري الر�شيدة

على  �سيللر  ب��ق��درة  املتعلقة  احلقائق  ب��ني  م��ن 
حتديد فقاعات اأ�سعار الأ�سول يف 1996، اأنه لحظ 
اأن ن�سبة ال�سعر/ الإيراد يف �سوق الأوراق املالية بلغت 
ذروة تاريخية، واأكد )وامل�سلم به اأن ذلك �سبق هذا 
�سوق  يف  فيها  مغالى  التقديرات  اأن  �سنوات(  باأربع 
الأوراق املالية واملرجح اأن تنهار. واأو�سح وجهة نظره 
الر�سيدة«  »الوفرة غري  الأول��ى من كتاب  الطبعة  يف 
التي خال توقيتها من اخلطاأ والتي ن�سرت يف مار�س 
ب�سفة  وق��دم  الإن��رتن��ت:  فقاعة  انفجار  مع   ،2000
الكامنة  ال�سيكولوجية  للعوامل  خا�سة حتلياًل مقنًعا 

وراء تكون فقاعات امل�ساربة.
وقد تاأثرت وجهة نظر �سيللر عن ال�سبب يف ن�سوء 
لفريجينيا،  الف�سل  ويعزو  النف�س،  بعلم  الفقاعات 

الإكلينيكية  النف�س  وع��امل��ة  عقود  لثالثة  زوج��ت��ه 
علم  مبيدان  تعريفه  يف  الدكتوراه  على  احلا�سلة 

النف�س يف مرحلة مبكرة من �سريته املهنية.
املالية،  الفقاعات  ج���ذور  يف  تكمن  وه��ك��ذا 
اأن »الب�سر هم حيوانات  ح�سب راأي �سيللر حقيقة 
اجتماعية، ويوؤثر بع�سهم يف بع�س«، مما ي�سفر عن 
تتنامى  التي  الأوق��ات  ويف  الجتماعية«.  »العدوى 
فيها فقاعات الأ�سعار، ترتفع اأ�سعار الأوراق املالية 
وباملثل  جديد«،  »عهد  عن  حكايات  ظهور  ب�سبب 
العتقاد  امل�ستدامة  امل�ساكن  اأ�سعار  زيادات  تدعم 
اجلماعي باأن اأ�سعار امل�ساكن ل ميكن اإل اأن ترتفع، 
مما يخلد اجتاًها �سعودًيا حتمًيا على ما يبدو. وكما 
يوؤكد �سيللر فاإن هذا ل يعني القول اإن الأ�سا�سيات 

اأن  غري مهمة، على النقي�س من ذلك، فهو يعترب 
فر�سية ال�سوق الكفوؤة �سليمة يف الأ�سا�س، مبعنى اأن 
تغرًيا مهًما على نحو كاف يف الأ�سا�سيات �سيوؤدي 
اأ�سعار الأ�سول،  اإلى تغيريات يف  يف نهاية املطاف 
فاإن  عليه،  يركزون  النا�س  اأن  يتفق  ح�سبما  ولكن 
ت�ستغرق  قد  لالأ�سا�سيات  الأ�سول  اأ�سعار  ا�ستجابة 

وقًتا طوياًل.
امل�ساكن  اأ���س��ع��ار  ف��اإن  اجلميع،  يعرف  وكما 
منذ  مثرية  ب�سورة  تهاوت  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
ي�سمى  �سيللر  ك���ان  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف   .2006
يعتقد  لأن��ه  ع��دًل،  لي�س  وذل��ك  بالكوارث،  املتنبئ 
اأ�سعار  الأخ��ري يف  النهيار  اأن  من  الرغم  على  اأنه 
امل�ساكن فر�س تكاليف جمة على املوؤ�س�سات املالية 
الظروف  ظ��ل  يف  ف��اإن��ه  اأع���م،  ب�سفة  والقت�ساد 
الطبيعية ب�سورة اأكرب �سي�سعد معظم النا�س عندما 

ت�سبح اأ�سعار امل�ساكن يف املتناول.
لي�س هناك حلم دون تعرق

البحوث  من  اأ�سا�س  على  �سيللر  روؤي���ة  تقوم 
من  م��زي��ًج��ا  ع���ادة  ت�سمل  اجل��وه��ري��ة،  العلمية 

من  مده�ًسا  وق��دًرا  التجريبي،  والتحليل  النظرية 
جمع البيانات بحر�س، وت�سميم التدابري املالئمة 

لقتنا�س الظاهرة القت�سادية التي تتم درا�ستها.
وتقنية  اأك��ادمي��ي��ة  امل��ب��ك��رة  �سيللر  واأع���م���ال 
ب�سورة ل ريب فيها، وكان مطبوعه الأول يف علم 
من  امل�ستمد  امل��وزع  التخلف  »مقوم  عن  القت�ساد 
�سوابق ال�سال�سة«. وهو يقول اإنه كان مهتًما للغاية 
بالقت�ساد القيا�سي غري املوجه والإح�ساءات التي 
بوقائع فردية،  تقوم على نظرية ربط الحتمالت 
درا�ساته.  يف  الفيزياء  لعلوم  لجتاهه  نتيجة  رمبا 
ا�ستاأثر  الذي  الأول  الرئي�سي  الرائد  اإجنازه  وكان 
باهتمام كثريين من زمالئه يف الدوائر الأكادميية 
اأ�سعار الأ�سواق املالية باأكرث مما  هو »هل تتحرك 
تربره التغريات الالحقة يف الأرباح؟« )املجلة 
هذا  وك��ان   .)1981 الأمريكية  القت�سادية 
مقالت  اأكرث  يزال  )ول  التاأثري  بالغ  له  بحًثا 

.)Google Scholar سيللر ذكًرا ح�سب�
الأول���ى  امل��راح��ل  منذ  �سيللر  اأ���س��ار  وق��د 
مل�����س��ريت��ه امل��ه��ن��ي��ة اإل�����ى اأه���م���ي���ة ال��ع��وام��ل 
نحو  على  بال�سرور  ي�سعر  وهو  ال�سيكولوجية، 
عمل  ل��ور���س��ت��ي  كمنظم  دوره  ل��ذك��ر  وا���س��ح 
مهمتني للمكتب القومي للبحوث القت�سادية: 
منذ  ثيلر،  ريت�سارد  مع  ال�سلوكي  التمويل  عن 
واتخاذ  الكلية  القت�ساديات  وع��ن   ،1991
القرار الفردي مع جورج اأكرلوف منذ 1994، 
ويقول اإن من دواعي اأ�سفه هو اأنه على الرغم 
من اأن التمويل ال�سلوكي جمال اآخذ يف الت�سكل 
اأق��ل من طالب  ع��دًدا  ف��اإن  وا�سحة،  ب�سورة 
يف  الآن  حتى  راغبني  كانوا  العليا  الدرا�سات 
املنفعة  نظرية  ع��ن  الن��ح��راف  م��خ��اط��رة  حتمل 

النمطية يف �سياق القت�ساديات الكلية.
جمع معلومات.. وحتليل دقيق

امل�ساكن هو  اأ�سعار  �سيللر عن  رمبا كان عمل 
خري ما يج�سد دور القيا�س الدقيق وجمع البيانات، 
الجتاه  ذي  احلق  الأك��ادمي��ي  للباحث  �سمة  وتلك 
الإجمالية  القيمة  اأن  من  الرغم  وعلى  التطبيقي. 
للم�ساكن يف الوليات املتحدة يف مثل �سخامة حجم 
القيمة الإجمالية لأ�سهم ال�سركات، فاإن ال�سال�سل 
التاريخية لأ�سعار امل�ساكن بب�ساطة مل تكن متاحة 
زميله  )م��ع  �سيللر  ق��دم  وق��د  ق��ري��ب،  وق��ت  حتى 
القيا�سي  الرقم  خل�سائ�س  حتلياًل  كي�س(  ك��ارل 
التاريخية  ال�سال�سل  ليجمع  م�سى  ثم  لالأ�سعار، 
لأ�سعار امل�ساكن يف الوليات املتحدة يف 10 مناطق 

للعوا�سم فيها.
به  موثوق  وزم��الوؤه مبقيا�س  �سيللر  ت�سلح  واإذ 
ا�ستطاعوا  فقد  امل�ساكن،  لأ�سعار  النوعية  ع��ايل 
تبداأ  باأن  التجارية  �سيكاغو  بور�سة  اإقناع  ثم  من 
الأ�سهم  اأ�سعار  يف  الآجلة  للعقود  �سوق  اإقامة  يف 
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يف مايو 2006. ومنا حجم هذه التجارة �سريًعا ملدة 
عام، لكنه وهن بعد ذلك من جراء انخفا�س اأ�سعار 
امل�ساكن. وحالًيا يبلغ جممع حجم هذه التجارة منذ 
ا�ستهالك ال�سوق مئات املاليني من الدولرات، وهو 
�سخم واإن مل يكن مذهاًل يف ال�سوق املالية. ويعرتف 
التي  اجلديدة  املالية  الأ���س��واق  ب��اأن  ب�سهولة  �سيللر 
�سهدت قفزة كبرية يف البداية مل تكن اأكرث ربًحا من 
كتابة اأف�سل الكتب مبيًعا، رغم اأنه ي�سيف اأنه اأ�ساب 
اأ�سعار  بيانات  جتمع  التي  �سركته  بيع  من  جناًحا 
امل�ساكن، وتقوم بح�ساب الرقم القيا�سي امل�سمى كي�س 
الأ�سواق  فاإن  ذلك  ومع  ب��ورز.  اآند  ل�ستاندرد  �سيللر 
اجلديدة قائمة، و�سيكون من املثري لالهتمام معرفة 
ما اإذا كانت تنتع�س عندما تتوقف اأ�سعار امل�ساكن عن 

الهبوط يف نهاية املطاف.
وهناك �سوق اأخرى ت�سدر �سيللر الدعوة اإليها، 
يتم  مالية  اأوراق  وه��ي  الكلية«،  »الأ�سهم  �سوق  هي 
التعبري  من  امل�ستثمرين  متكن  البور�سة  يف  تداولها 
اأو مت�سائم عن قيمة فئات الأ�سول  عن راأي متفائل 
القت�سادية  امل�سالح  وعن  اأ�سا�سية  ب�سورة  املهمة 

)اأي �سيء يقي�سه رقم قيا�سي(.
اأ�شرار

ل  حني  يف  املالية،  املبتكرات  بع�س  تنجح  مل��اذا 
نوًعا ما،  �سًرا  يزال هذا  اأخ��رى؟ ل  تنجح مبتكرات 
ومثلما يو�سح �سيللر فقد كان من �سوء احلظ اأن بداأت 
اأ�سعار امل�ساكن تنخف�س يف نحو الوقت الذي اأن�سئت 
امل�ساكن.  جمال  يف  الآجلة  للعقود  جديدة  �سوق  فيه 
بامل�ساكن  اخلا�سة  الآجلة  العقود  اأ�سعار  اإن  والواقع 
كانت اآخذة يف الرتاجع )اأدنى من الأ�سعار احلالية( 
- وبذا ت�سري اإلى انخفا�س متوقع يف اأ�سعار امل�ساكن 
والوا�سح  لل�سوق اجلديدة.  الأولى  الأيام  - عنها يف 
اأنه مل تقدم ال�سعوبات املالية التي عاناها عدد من 
القوى الفاعلة يف القطاع يد امل�ساعدة كما مل يفعل 
البع�س  يقول  نف�سه.  الأ�سعار  يف  النخفا�س  ذل��ك 

البنود اجلديدة  يلزم من  اأقل مما  ع��دًدا  اإن هناك 
بالأرقام  اخلا�سة  البيانات  واإن  بالإ�سكان،  املتعلقة 
مرة  اإل  ن�سرها  يتم  ل  امل�ساكن  لأ�سعار  القيا�سية 
واحدة يف ال�سهر، مما يعني �سمًنا اأن العمل الالزم 
امل�ساكن  اأ�سعار  لأرق���ام  ال�سوق  يف  ال��ت��داول  حلفز 
فهو  هذا:  �سيللر  ويخالف  يجب.  مما  اأقل  القيا�سية 
يو�سح اأنه لي�س هناك فقط في�س من امل�ستجدات يف 
�سكل امل�ساكن الفردية التي يتم �سراوؤها وبيعها، ولكن 
املطاف  نهاية  يف  تاأثريها  لها  كثرية  عوامل  هناك 
على الطلب على امل�ساكن )مثل الدخول وتوافر البنية 
الفائدة  )اأ�سعار  بها  اخلا�س  والعر�س  الأ�سا�سية( 

وتكاليف البناء(.
ويعتقد �سيللر اأن �سانعي ال�سيا�سة ي�ستطيعون اأن 
اأ�سا�سًيا يف حتقيق البتكار املايل، فعلى  يلعبوا دوًرا 

�سبيل املثال فقد حاجت قائمة طويلة من القت�ساديني 
مختلفة  اأوق��ات  يف  �سيللر(  فيهم  )مبن  امل�سهورين 
عرب القرن املا�سي ل�سالح اإ�سدار �سندات مربوطة 
بالت�سخم، لكن �سوق الأوراق املالية للخزانة املحمية 
من الت�سخم مل يتم اإن�ساوؤها يف الوليات املتحدة اإل 
يف 1997، وعندئذ وح�سبما يقول �سيللر )واآخرون( 
رئي�سًيا  دوًرا  اخلزانة  وزير  نائب  �سومرز  لرى  لعب 
على  القدرة  ف��اإن  لذلك  واإ�سافة  البتكار.  ه��ذا  يف 
ا  اأي�سً هي  الكميات  اأو  املعنية  الأ�سول  قيمة  قيا�س 
فبدون  ال�سوق:  اإق��ام��ة  ميكن  حتى  ���س��روري  �سرط 
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ساكن امل�سمى كي�س �سيللر 
اإقامة  الإمكان  يكن يف  بورز، رمبا مل  اآند  ل�ستاندرز 
�سوق العقود الآجلة للم�ساكن. وكما �سبق ذكره، فاإن 
القيا�س اجليد �سرط �سروري، لكنه لي�س كافًيا: فعلى 

المجهر
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املدرجة  ال�سعودية  ال�سركات  اأرباح  �سجلت  اأ�سابيع  قبل  املا�سي  العام  نهاية  مع 
يف �سوق الأ�سهم اأعلى اأرباح �سنوية يف تاريخها على الإطالق، لرتتفع اإلى نحو 103 
لت�سيف  املئة،  بن�سبة منو 7 يف  ريال يف 2012م،  ريال مقابل 96٫6 مليار  مليارات 

اأرباًحا قيمتها 6٫4 مليار ريال.
عام  من  الرابع  الربع  خالل  املئة  يف   27 بن�سبة  لل�سوق  املجمعة  الأرب��اح  ومنت 
2013م، لت�سل اإلى 24٫9 مليار ريال، مقارنة ب� 19٫6 مليار ريال يف الفرتة نف�سها 

من عام 2012م، لت�سيف ال�سركات 5٫2 مليار ريال لأرباحها.
ومن بني 15 قطاًعا ي�سملها ال�سوق، منت اأرباح 12 قطاًعا، فيما تراجعت اأرباح 
لل�سوق من  اأخرى، وجاءت امل�ساهمة الأكرب يف منو الأرباح املجمعة  ثالثة قطاعات 
قطاع الت�سالت، م�سيًفا 3٫5 مليار ريال، بن�سبة م�ساهمة 55 يف املئة يف منو اأرباح 
ال�سوق، تاله قطاع الت�سييد والبناء، بن�سبة م�ساهمة 20 يف املئة يف منو اأرباح ال�سوق، 

نار
م

اشتر سهمًا للزمن

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
mohamdalyami@gmail.com
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من أين أتى مصطلح »الوفرة غير الرشيدة«؟
مبيًعا  كتبه  اأكرث  من  واحد  عنوان  وهو   - الر�سيدة«  »الوفرة غري  �سيللر م�سطلح  يبتكر  مل 
الحتياطي  بنك  جمل�س  رئي�س  جرين�سبان  اآلن  ا�ستخدم  فقد  متاًما.  ذلك  من  اقرتب  لكنه   -
دي�سمرب   5 يف  وا�سنطن  يف  الر�سمية  باملالب�س  ع�ساء  يف  األقاه  خطاب  يف  امل�سطلح،  الفيدرايل 
1996. فقد ت�ساءل جرين�سبان قائاًل: »لكن كيف نعرف متى ُت�سّعد الوفرة غري الر�سيدة، قيم 
يف  حدث  كما  ومتطاول  متوقع  غري  ك�ساد  مو�سع  عندئذ  ي�سبح  ما  وهو  موجب،  بغري  الأ�سول 
اليابان يف العقد املا�سي؟« واأ�ساف قائاًل: »ينبغي لنا كقائمني على امل�سارف املركزية األ نقلق 
اإذا مل تهدد فقاعة متهاوية لالأ�سول املالية باإحلاق ال�سرر بالقت�ساد احلقيقي، واإنتاجه ووظائفه 
وا�ستقرار الأ�سعار«. وفور اأن قال ذلك مبا�سرة تهاوت �سوق الأوراق املالية يف طوكيو ب�سورة حادة 

واأغلقت بانخفا�س يبلغ 3 يف املائة. وحلق ال�سرر بالأ�سواق يف �ستى اأنحاء العامل.
ويذكر جرين�سبان يف �سريته الذاتية اأن »مفهوم الوفرة غري الر�سيدة ورد على ذهني واأنا يف 

حو�س ال�ستحمام ذات �سباح واأنا اأكتب اإحدى اخلطب«.

اأن بيانات الناجت املحلي الإجمايل كانت  الرغم من 
متوافرة منذ اأمد بعيد للغالبية ال�ساحقة من البلدان، 
فاإن ال�سوق اخلا�سة بالأوراق املالية امل�ستندة للناجت 
املحلي الإجمايل التي تقرتحها �سيللر مل تقلع )بعد(.

نظرته اإلى كتبه
رمب��ا   - �سعبية  ك��ت��ًب��ا  ك��ت��ب��ه  �سيللر  ي��ع��ت��رب  ل 
عن  فيها  تخليت  التي  مبعنى  »فقط  �سعبية  ت�سبح 
الريا�سيات«. لكن �سيللر يقول اإنه »ُتطلب مني اأ�سياء 
اأخرى«. وهو ي�سعى ب�سفة خا�سة ملوا�سلة ن�ساطاته 
اأن  يو�سح  وه��و  امل���ايل.  لالبتكار  ومي�سر  كداعية 
التمويل يفرت�س اأن يعمل ل�سالح النا�س، لكن كثرًيا 
للقرن  »تنتمي  ت��زال  ل  القائمة  املالية  الأدوات  من 

التا�سع ع�سر متاًما«.
التي  الرئي�سية  القت�سادية  املخاطر  تعد  مل 
ب�ساأنها  يوجد  التي  تلك  الأف��راد حالًيا هي  يواجهها 
قوانني  لكن مع  تاأمني �سد احلرائق،  فلدينا  تاأمني. 
البناء املح�سنة والو�سائل الأف�سل ملكافحة احلرائق، 
النريان  تدمرها  التي  املنازل  عدد  فاأكرث  اأكرث  يقل 
تاأمني على احلياة، لكن  اأنا�س كثريين  حالًيا. ولدى 
متو�سط العمر عند الوفاة مل يعد 45 عاًما، وتقل اأكرث 
يكون  ل  عندما  مبكرة  �سن  يف  الآب��اء  وفيات  فاأكرث 
اأطفالهم يعملون بعد. ويحاّج �سيللر باأن الأمر يقت�سي 
حلماية  اجلديدة  املالية  والأ���س��واق  الأدوات  اإن�ساء 
الأفراد من انخفا�س الدخول اأو اأ�سعار امل�ساكن. هل 

ي�ستمر حتول احللم اإلى حقيقة.

مراجع:
-  Case، Karl E.، and Robert J. Shiller، 2003، ‹Is There a 

Buble in the housing Markter?› Brookings Papers 
on Economic Activity، vol2، pp. 229 - 342.

-  Shukker، /Robert J.، 1981، ‹Do Stock prices move 
too much to be justifed by Subsequent changes in 
Dividends?› American Economic Revies، vol. 71، 
pp. 421- 36.
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اأرباح  منو  يف  املئة  يف   18 م�ساهمة  بن�سبة  امل�سارف،  قطاع  ثالًثا  وجاء 
ال�سوق، بعد اأن ارتفعت اأرباحه اإلى 29٫8 مليار ريال يف 2013، مقارنة 
ب� 28٫6 مليار ريال يف 2012م، لي�سيف 1٫1 مليار ريال لأرباحه، ومنت 

اأرباحه بن�سبة 4 يف املئة.
كيف يجب اأن يقراأ امل�ستثمر العادي غري املتخ�س�س، ومدخر بع�س 
املال هذه الأرقام؟ اإنها عالمة ن�سج معقولة جتعل ال�ستثمار يف ال�سوق 

ال�سعودية اآمًنا ن�سبًيا، ولها عوائد معقولة مبخاطر متو�سطة.
امل�ساهمني  وح��ق��وق  الأ���س��ول  ومن��و  الربحية  حتقيق  اأ���س��ب��ح  لقد 
الذهنية،  ال�سورة  اأ�سا�سيات  املال من  راأ�س  النقدية وزيادة  والتوزيعات 
وي�ساند  ا،  متخ�س�سً يكن  مل  لو  حتى  الب�سيط  الإن�سان  لدى  �سركة  لأي 
ودقيق،  ب�سكل �سارم  ال�سركات نحو تطبيق احلوكمة  توجه معظم  ذلك 

الأمر الذي انعك�س على جودة الإدارة، وفعالية جمال�س الإدارات، وباتت 
اجلهات الرقابية تركز كثرًيا يف تاأهيل من يديرون هذه ال�سركات.

ورغم وجود �سركات خا�سرة، اإل اأن الغالبية اأ�سبحت حتقق ربحية 
متفاوتة امل�ستوى، وهناك قطاعات باأكملها توزع �سركاتها اأرباًحا �سنوية 
ال�سغرية  املدخرات  لبع�س  يجعل  ال��ذي  الأم��ر  للم�ساهمني،  دوري��ة  اأو 

�سبياًل الى النمو.
فقط  لي�س  بالتاأكيد،  الكتتابات  من  املزيد  اإل��ى  يحتاج  النمو  هذا 

ا ملواكبة تطلعات �سغار امل�ستثمرين. لتعميق ال�سوق، لكن اأي�سً
ا�سرت �سهًما �سعودًيا ناجًحا، له اإدارة ذات كفاءة، احتفظ به للزمن، 
�ستجد نف�سك عند احلاجة تتكئ على قاعدة مالية جيدة ميكنها اأن حتقق 

بع�س اأهدافك.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يناير 2014م

Member Activity  - January,  2014

�شركة الو�شاطة
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1654,38812.88%11,933,455,371.0019.64%52,228,956,808.8017.16  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2922,17718.15%21,427,479,609.0014.50%39,484,316,499.3018.75الراجحي املالية 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
HSBC Saudi Arabia 7%4382,3947.53%31,003,041,137.0010.19%30,436,832,397.0514.18املحدودة

Limited

2NCB Capital%3765,98015.08%41,050,225,680.0010.67%28,011,914,638.3010.93 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5563,21011.09%5895,131,620.009.09%25,906,365,244.0010.06�سامبا كابيتال

6Saudi Fransi Capital%6402,1867.92%6792,511,107.008.05%22,379,080,106.809.30    ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7467,5129.20%7624,363,018.006.34%18,275,332,152.858.04  الريا�س املالية

8ANB Invest%8277,1955.46%8574,392,005.005.83%15,524,328,938.956.56العربي الوطني لال�ستثمار 

9AlIstithmar Capital%9126,7222.49%9396,541,619.004.03%10,735,920,311.555.57 الإ�ستثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10119,0532.34%10200,622,692.002.04%5,887,225,690.203.85دراية املالية

Falcom Investment 11%1178,0001.54%11181,132,443.001.84%5,386,891,755.452.11 فالكم للخدمات املالية
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1269,6861.37%12176,341,329.001.79%4,970,672,142.951.93  ال�سعودي الهولندي املالية

12Al Bilad Investment Company%1375,7051.49%13147,130,782.001.49%4,499,290,695.051.78 �سركة البالد لال�ستثمار

14Alinma Investment Company%1440,4200.80%1478,056,044.000.79%2,240,472,547.251.62  �سركة الإمناء لال�ستثمار    

15Aloula Geojit%1526,8750.53%1556,572,400.000.57%1,870,699,000.300.80  الولى جوجيت كابيتال

17EFG_Hermes KSA%1812,7920.25%1636,213,588.000.37%1,441,348,346.100.67  املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

18Jadwa Investment%2012,0200.24%1727,530,606.000.28%1,404,551,345.450.52  جدوى لال�ستثمار 

16Al Nefaie Investment Group%1619,8770.39%1851,200,676.000.52%1,393,063,451.400.50 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

Merrill Lynch Kingdom of 20%219,2140.18%1924,415,729.000.25%1,153,903,724.600.50مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

19Credit Suisse Saudi Arabia%239,2150.18%2017,118,113.000.17%972,345,422.150.41 كريديت �سوي�س ال�سعودية 

22Morgan Stanley Saudi Arabia%228,0040.16%2118,712,638.000.19%950,391,778.700.35    مورجان �ستانلي ال�سعودية

Al-Khair Capital Saudi 27%173,1710.06%2248,694,756.000.49%629,366,881.850.34    اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

Middle East Financial 23%197,4590.15%2330,001,198.000.30%613,614,191.900.23�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

21Osool Capital%248,7300.17%2415,900,668.000.16%531,084,757.850.22   اأ�سول املالية

Deutsche Securities Saudi 25%274,4510.09%257,708,364.000.08%420,123,378.700.19    دويت�سه لالأوراق املالية
Arabia

24Muscat Capital%255,2070.10%2611,002,867.000.11%374,920,680.850.15    �سركة م�سقط املالية

28Audi Capital%263,0910.06%278,145,434.000.08%323,887,538.950.13  عودة كابيتال

26Arbah Capital%283,3760.07%285,333,579.000.05%268,797,310.650.12  اأرباح املالية

  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
29Emirates NBD Capital KSA%291,1020.02%294,270,933.000.04%171,081,142.950.10املحدودة

30The Investor for Securities%304320.01%30785,651.000.01%22,948,585.300.06 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

9,844,031,656.005,079,644%278,509,727,466.200.01املجموع
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اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق النرتنت( يناير 2014م

Internet Activity   -  January,   2014

�شركة الو�شاطة

 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول
ن�شبة القيمة 
للع�شو من  

النرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداولت

Company Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

Vol-
 ume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

2AlJazira Capital%1559,79715.30%1,676,679,12025.61%187.20%45,543,454,189.5524.92 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2627,05117.13%825,516,05212.61%256.94%22,481,382,331.9512.30    الراجحي املالية

3NCB Capital%3558,22115.25%712,279,53910.88%369.14%19,368,222,649.1510.60 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%4479,37913.10%648,982,7039.91%470.65%18,302,013,221.9010.01   �سامبا كابيتال

5Saudi Fransi Capital%5340,8399.31%600,879,0049.18%577.31%17,300,262,717.109.47 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

 �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
HSBC Saudi Arabia 7%6235,8006.44%557,776,9048.52%655.18%16,794,935,188.709.19املحدودة

Limited

Riyad Capital 6%8279,0077.62%323,914,3174.95%753.32%9,743,520,624.055.33 الريا�س املالية

8ANB Invest%7162,6734.45%356,371,9345.44%857.56%8,935,951,090.654.89   العربي الوطني لال�ستثمار

9Derayah Financial%9109,9553.00%179,554,9252.74%989.98%5,297,595,459.802.90     دراية املالية

Falcom Investment 10%1070,9661.94%165,666,0042.53%1090.82%4,892,208,552.602.68  فالكم للخدمات املالية
Company

11AlIstithmar Capital%1166,7021.82%161,635,5242.47%1142.41%4,553,322,037.352.49 الإ�ستثمار كابيتال

Al Bilad Investment 12%1255,1201.51%88,790,6631.36%1257.69%2,595,418,856.851.42  �سركة البالد لالإ�ستثمار
Company

15Aloula Geojit%1424,7160.68%55,372,5770.85%1397.52%1,824,346,310.901.00    الولى جوجيت كابيتال

Alinma Investment 13%1329,4410.80%56,086,9120.86%1463.47%1,421,995,926.300.78  �سركة الإمناء لال�ستثمار 
Company

Saudi Hollandi Capital 14%1525,0510.68%46,501,8450.71%1525.67%1,275,863,196.050.70 ال�سعودي الهولندي املالية

Al Nefaie Investment 16%1616,0260.44%43,142,1320.66%1683.67%1,165,528,481.150.64  جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
Group

17Osool Capital%178,1150.22%14,923,0080.23%1794.58%502,295,592.000.27  اأ�سول املالية

18Muscat Capital%193,9050.11%8,474,5430.13%1868.90%258,333,912.200.14  �سركة م�سقط املالية

Al-Khair Capital Saudi 20%181,5840.04%14,425,5030.22%1925.15%158,259,359.300.09  اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

19EFG_Hermes KSA%201,8520.05%3,507,6870.05%206.97%100,484,115.000.05   املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

Middle East Financial 21%211,4020.04%2,122,2670.03%2112.79%78,483,405.400.04 �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل 
Investment Company

الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
24Emirates NBD Capital KSA%224820.01%1,972,9040.03%2242.72%73,086,261.000.04املحدودة 

23Jadwa Investment%235940.02%1,549,5340.02%233.81%53,495,462.000.03    جدوى لال�ستثمار 

22Arbah Capital%247080.02%1,141,0840.02%2412.90%34,673,024.050.02  اأرباح املالية

25The Investor for Securities%252570.01%468,9320.01%2561.75%14,170,335.900.01�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

182,769,302,300.906,547,735,6173,659,643



مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر يناير 2014

 قيمة الأ�شهم املتداولة )%( - نوع امل�شتثمر

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.4%

 موؤ�س�سات
10.2%  اأفراد

88.3%

قيمة الأ�شهم املتداولة )%( – اجلن�شية 

 �سعودي
91.5%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

3.0%

 خليجي
1.9%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - يناير 2014
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
خالل �سهر يناير 2014م 139٫25 مليار ريال، 
�سهر  ت��داولت  عن   %20٫17 ق��دره  باإنخفا�س 

دي�سمرب من العام 2013.
امل�ستثمر. نوع   •

»الأف������راد«   ���س��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
 ،)%86٫93( �سعودي  ريال  مليار   121٫05
 124٫98 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%89٫75(.
»املوؤ�س�سات«   ���س��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •

 ،)%11٫63( �سعودي  ري��ال  مليار   16٫19
 12٫34 البيع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%8٫86(.
 – »الأج��ان��ب  ���س��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •
اإتفاقيات مبادلة« 2٫02 مليار ريال �سعودي 
البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1٫45(

1٫94 مليار ريال �سعودي )%1٫39(.
•  اجلن�سية.

»امل�ستثمر  ���س��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
�سعودي  ري��ال  مليار   132٫44 ال�سعودي« 

)95٫11%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 
132٫51 مليار ريال �سعودي )%95٫16(. 

»امل�ستثمر  ���س��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
���س��ع��ودي  ري����ال  م��ل��ي��ار  اخل��ل��ي��ج��ي«  2٫46 
)1٫77 %(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  

2٫71 مليار ريال �سعودي )%1٫95(. 
الأجنبي  »امل�ستثمر  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
واإتفاقيات املبادلة« 4٫35 مليار ريال  – املقيم 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  3٫13( �سعودي 

البيع 4٫03 مليار ريال �سعودي )%2٫90(.

عدد ال�شفقاتكمية الأ�شهم%قيمة الأ�شهمنوع امل�شتثمراجلن�شية

راء
�ش

�سعودي
4,324,522,0862,292,628%118,422,466,49585.04اأفراد

419,179,302140,719%14,017,922,85810.07موؤ�س�سات

خليجي
8,516,0875,386%289,314,2920.21اأفراد

49,432,00517,090%2,170,499,8891.56موؤ�س�سات

83,795,38566,823%2,338,766,1731.68اأفراداأجنبي )مقيم(

36,570,96317,176%2,015,894,0251.45اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,922,015,8282,539,822%139,254,863,733100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي
4,487,075,7892,368,786%122,595,382,89088.04اأفراد

261,080,64770,931%9,912,613,3977.12موؤ�س�سات

خليجي
9,328,6794,707%280,900,4050.20اأفراد

56,276,59618,989%2,431,736,1611.75موؤ�س�سات

72,461,97459,627%2,098,931,4871.51اأفراداأجنبي )مقيم(

35,792,14316,782%1,935,299,3931.39اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,922,015,8282,539,822%139,254,863,733100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

العام  املوؤ�سر  اأغلق  م   2014 يناير  �سهر  نهاية  يف 
لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى 8،760٫62 
مرتفعًا 225٫02 نقطة 2٫64(%) مقارنة بال�سهر ال�سابق 
مقارنة   %24٫38 بن�سبة  ومرتفعًا  م).   2013 )دي�سمرب 

بنف�س الفرتة من العام ال�سابق )نهاية يناير 2013 م(.
ال�سهر  خالل  للموؤ�سر  اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد 

يف يوم 2014/01/23 م عند م�ستوى 8،771٫99 نقطة.
نهاية  يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
�سهر يناير 2014 م، 1،801٫71 مليار ريال اأي ما يعادل 

بلغت  ارتفاعًا  م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   480٫45
ن�س����بته 2٫79% عن ال�سهر ال�سابق )دي�سمرب 2013 م(. 

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة خالل �سهر 
يناير 2014 م، 139٫25 مليار ريال اأي ما يعادل 37٫13 
مليار دولر اأمريكي وذلك باإرتفاع بلغت ن�س����بته %20٫17 

عن ال�سهر ال�سابق )دي�سمرب 2013 م(. 
�سهر  خ��الل  املتداولة*  الأ�سهم  ع��دد  اإج��م��ايل  وبلغ 
مليار   4٫33 مقابل  �س����هم  مليار   4٫92 م،   2014 يناير 
 2013 )دي�سمرب  ال�سابق  ال�سهر  خالل   تداولها  مت  �سهم 

م(، وذلك بارتفاع بلغت ن�س����بته %13٫54.
 اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل �سهر يناير 
2014 م، فقد بلغ 2٫54 مليون �سفقة مقاب���ل 2٫14 مليون 
�سفقة مت تنفيذها  خالل  ال�سهر ال�سابق )دي�سمرب 2013 

م( وذلك بارتفاع بلغت ن�س����بته %18٫53.

الفرتة. خالل  ال�سركات  اإجراءات  جلميع  • معدلة 
بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر يناير 2014، 22 يومًا 

مقابل 23 يومًا خالل �سهر دي�سمرب 2013 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ 139.25 مليار ريال 

2.54 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يناير 2014 م

تعليق تداول أسهم 
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سهم ال�سركة ال�سعودية 
الهندية للتاأمني التعاوين(وفا للتاأمني(  يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك 

ابتداًء من يوم الأربعاء 2014/01/22 م.

االكتتابات األولية
  ال�شركة ال�شعودية للت�شويق 

راأ�سمال ال�سركة:  250 مليون ريال مق�سم اإلى 25 مليون �سهم.
اأ�سهم الكتتاب:  7٫50  مليون �سهم متثل 30 % من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 36 ريالت لل�سهم الواحد.
فرتة الكتتاب: من 2014/01/22 م اإلى 2014/01/28 م.

اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  دي�شمرب - 2013 م يناير - 2014 م

موؤ�شرات القطاعات
Change % December  - 2013 January  - 2014

Banks & Financial Services 5.15% 17,865.56 18,785.59 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 0.32% 7,545.50 7,569.63 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 1.72% 7,022.95 7,143.49 الأ�سمنت

Retail 7.98% 11,698.54 12,631.54 التجزئة

Energy & Utilities 0.87% 5,358.74 5,405.55 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -0.29% 9,193.36 9,166.40 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 5.63% 2,657.14 2,806.73 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -9.26% 1,207.18 1,095.41 التاأمني

Multi-Investment -0.40% 4,350.70 4,333.26 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment -2.70% 7,088.42 6,897.04 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 3.79% 3,502.90 3,635.51 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 4.50% 4,762.89 4,977.41 التطوير العقاري

Transport 6.60% 6,476.81 6,904.52 النقل

Media & Publishing 9.61% 2,735.90 2,998.77 العالم والن�سر

Hotel & Tourism -0.28% 16,173.81 16,129.33 الفنادق وال�سياحة
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

تداول الأ�شهم ح�شب القطاعات - يناير 2014 م 

Sectoral Activities - January 2014   

Sector
الن�شبة الى الإجمالى قيمه الأ�شهم املتداولة الن�شبه الى الإجمالى الن�شبه الى الإجمالى الأ�شهم املتداولة ال�شفقات املنفذة

القطاعات
%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 14.32% 19,935,475,922.00 18.02% 886,813,855 7.16% 181,948 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 22.35% 31,122,519,726.70 19.48% 959,045,776 14.46% 367,380 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.04% 4,230,409,746.05 2.58% 126,943,998 2.95% 74,994 الأ�سمنت

Retail 5.48% 7,629,261,946.65 3.05% 150,240,205 5.82% 147,822 التجزئة

Energy & Utilities 0.55% 762,361,684.90 0.95% 46,604,573 0.43% 11,012 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 4.53% 6,304,143,042.60 3.62% 178,135,421 5.63% 143,094 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 8.50% 11,837,026,956.75 11.54% 568,055,668 5.51% 139,907 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.06% 18,185,631,529.05 10.04% 494,196,953 26.17% 664,611 التاأمني

Multi-Investment 2.60% 3,615,317,572.85 3.76% 185,071,219 2.84% 72,014 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.36% 6,066,549,079.85 3.15% 154,876,117 4.47% 113,576 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 8.40% 11,700,755,120.95 6.52% 320,756,196 13.06% 331,750 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 8.96% 12,475,735,127.35 14.70% 723,555,366 7.08% 179,728 التطوير العقاري

Transport 2.08% 2,895,120,168.00 1.69% 83,357,462 2.04% 51,793 النقل

Media & Publishing 0.94% 1,302,994,480.80 0.56% 27,581,426 1.47% 37,217 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.86% 1,191,561,628.60 0.34% 16,781,593 0.90% 22,976 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 139,254,863,733.10 100.00% 4,922,015,828 100.00% 2,539,822 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول عن �شهر يناير 2014 م مع �شهر دي�شمرب 2013 م

Comparing Trading Information for January 2014 with December 2013

Trading Information
ن�شبة التغري December   دي�شمرب January   يناير

معلومات التداول
% Change 2013 2014

Transactions 18.53% 2,142,679 2,539,822 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 13.54% 4,335,160,201 4,922,015,828 * عدد الأ�سهم املتداولة
Value Traded (SR) 20.17% 115,885,230,386.90 139,254,863,733.10 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 23 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 23.92% 93,160 115,446 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 18.70% 188,485,226 223,727,992 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) 25.63% 5,038,488,278 6,329,766,533 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 2.79% 1,752.86 1,801.71 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) 2.64% 8,535.60 8,760.62 املوؤ�سر العام  )نقطة(

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�سركات * 

مقارنة معلومات التداول عن �شهر يناير 2014 م مع �شهر يناير 2013 م

Comparing Trading Information for January 2014 with January 2013

Trading Information
ن�شبة التغري January   يناير January   يناير

معلومات التداول
% Change 2013 2014

Transactions -9.00% 2,790,936 2,539,822 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 4.77% 4,697,995,345 4,922,015,828 * عدد الأ�سهم املتداولة
Value Traded (SR) 8.68% 128,131,233,969.50 139,254,863,733.10 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -9.00% 126,861 115,446 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 4.77% 213,545,243 223,727,992 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) 8.68% 5,824,146,999 6,329,766,533 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 25.14% 1,439.76 1,801.71 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) 24.38% 7,043.55 8,760.62 املوؤ�سر العام  )نقطة(

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�سركات *

42
العدد 88 - فبراير 2014م



Sponsored by: 

Value )0,000( القيمه بالع�شرة اآلف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�شفقات

امل�سارف 
واخلدمات املالية
Banks & Financial 

Services

ال�سناعات 
البرتوكيماوية
Petrochemical

Industry

الأ�سمنت
Cement

التجزئة
Retail

الطاقة واملرافق
اخلدمية

Energy & Utilities

الزراعة 
وال�سناعات 

الغذائية
Agri & Food Industry

الت�سالت وتقنية
املعلومات

Telecom & Info Tech

التاأمني
Insurance

�سركات 
ال�ستثمار املتعدد

Multi-Invest

ال�ستثمار 
ال�سناعي
Industrial 

Investment

الت�سييد والبناء
Building & 

Construction

التطوير العقاري
Real Estate

Development

النقل
Transport

الإعالم  والن�سر
Media & Publishing

الفنادق 
وال�سياحة

Hotel & Tourism

0

تداول الأ�شهم ح�شب القطاعات - يناير 2014م  
Sectoral Activities - January 2014

Thousands

4,000

6,000

8,000

12,000

10,000

2,000

Market Summary - Monthly

ال�شركات اخلم�س الأكرث ن�شاطا -  يناير 2014 م

Top Five Active Stocks - January 2014
By number of transactions من حيث عدد ال�شفقات

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع عدد ال�شفقات 

ال�شركة
% To Market % To Sector Transactions

Bawan 8.04% 61.52% 204,082 بوان

ANB Insurance 6.68% 25.51% 169,548 العربي للتاأمني

Alinma 3.81% 53.25% 96,887 الإمناء

Petro Rabigh 3.77% 26.03% 95,641 برتو رابغ

SABIC 3.20% 22.12% 81,259 �سابك

By number of shares traded من حيث عدد الأ�شهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع ال�شهم املتداولة 

ال�شركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 14.43% 80.07% 710,046,761 الإمناء

Saudi Kayan 5.76% 29.55% 283,442,208 كيان ال�سعودية

Dar Al Arkan 5.49% 37.36% 270,295,817 دار الأركان

Atheeb Telecom 4.96% 42.97% 244,093,393 عذيب لالت�سالت

ZAIN KSA 4.92% 42.65% 242,266,408 زين ال�سعودية

By value of shares traded من حيث قيمة الأ�شهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة ال�شهم املتداولة

ال�شركه
%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 8.09% 36.18% 11,259,044,747 �سابك

Alinma 8.02% 56.03% 11,169,638,601 الإمناء

Bawan 4.20% 49.97% 5,847,126,160 بوان

Petro Rabigh 4.17% 18.64% 5,800,345,722 برتو رابغ

Al Rajhi 3.29% 22.98% 4,581,345,199 الراجحي
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Banks & Financial Services
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 962,596,684.60 28,612,414 7,165 الريا�س

AlJazira 837,031,746.00 22,300,664 11,873 اجلزيرة

Saudi Investment 202,616,975.30 7,164,308 3,724 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 96,470,332.50 2,263,484 1,173 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 387,986,451.60 11,392,754 3,587 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 133,265,862.10 3,013,614 1,595 �س�اب

Arab National 234,747,991.90 7,510,645 2,837 العربي الوطني

SAMBA 661,508,728.40 12,801,918 4,742 �سامبا

Al Rajhi 4,581,345,199.00 64,034,631 33,549 الراجحي

AL Bilad 668,267,349.50 17,672,662 14,816 البالد

Alinma 11,169,638,601.10 710,046,761 96,887 الإمناء

Total 19,935,475,922.00 886,813,855 181,948 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�سناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 886,772,150.25 57,581,785 17,874 كيمانول

Petrochem 909,694,209.00 32,786,739 13,414 برتوكيم

SABIC 11,259,044,746.75 98,870,509 81,259 �سابك

SAFCO 970,697,532.50 6,038,077 6,533 �سافكو

Industrialization 1,100,121,903.30 34,365,919 11,015 الت�سنيع

Alujain 563,815,475.20 22,481,144 13,546 اللجني

Nama Chemicals 1,081,715,766.95 78,408,745 22,155 مناء للكيماويات

SIIG 481,524,226.60 13,822,028 5,640 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 2,050,353,270.10 96,327,252 26,575 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 757,316,994.25 10,383,814 8,981 ين�ساب

Sipchem 337,279,686.60 10,638,943 6,548 �سبكيم العاملية

Advanced 623,560,579.60 14,343,399 11,695 املتقدمة

Saudi Kayan 4,300,277,463.50 283,442,208 46,504 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 5,800,345,722.10 199,555,214 95,641 برتو رابغ

Total 31,122,519,726.70 959,045,776 367,380 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�سمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 407,475,939.25 18,915,796 8,042 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 452,109,325.85 18,218,418 9,332 اأ�سمنت جنران

City Cement 507,889,118.15 21,244,150 11,685 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 544,618,561.95 23,219,403 14,165 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 494,712,810.75 7,419,100 5,684 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 263,673,396.50 4,667,946 3,162 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 334,833,958.75 3,171,895 2,946 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 149,737,627.75 1,695,070 2,070 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 154,225,099.00 1,392,110 3,143 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 422,468,892.50 6,376,300 4,429 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 155,366,133.25 2,628,132 2,381 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 74,985,463.50 2,669,700 1,527 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 268,313,418.85 15,325,978 6,428 ا�سمنت اجلوف

Total 4,230,409,746.05 126,943,998 74,994 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 368,587,044.50 2,779,961 7,486 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 289,534,139.50 3,302,475 4,748 املوا�ساة

Extra 280,916,931.50 2,867,080 4,877 اإك�سرتا

Dallah Health 671,597,660.00 8,885,190 11,009 دله ال�سحية

Care 1,678,805,014.00 30,238,398 26,427 رعاية
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Retail
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

SASCO 546,777,121.30 22,840,385 11,777 �سا�سكو

Thim›ar 960,433,616.75 20,335,699 23,833 ثمار

Fitaihi Group 365,227,326.30 22,357,353 8,713 جمموعة فتيحي

Jarir 590,278,074.00 3,418,797 6,962 جرير

Aldrees 1,027,767,163.20 21,207,018 20,526 الدري�س

AlHokair 331,272,597.50 2,352,077 4,797 احلكري

Alkhaleej Trng 518,065,258.10 9,655,772 16,667 اخلليج للتدريب

Total 7,629,261,946.65 150,240,205 147,822 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 166,760,157.70 6,250,672 4,079 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 595,601,527.20 40,353,901 6,933 كهرباء ال�سعودية

Total 762,361,684.90 46,604,573 11,012 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 444,759,020.00 7,208,249 5,991 جمموعة �سافول

Food 1,028,426,111.60 30,932,808 24,169 الغذائية

SADAFCO 200,120,888.25 2,430,969 4,973 �سدافكو

Almarai 941,214,860.50 16,658,238 14,588 املراعي

Anaam Holding 220,276,356.70 6,715,473 6,808 اأنعام القاب�سة

H B 180,816,906.00 3,085,769 5,715 حلواين اإخوان

Herfy Foods 185,168,612.25 1,626,767 2,995 هريف لالأغذية

Catering 254,554,997.00 1,702,774 3,599 التموين

NADEC 621,710,364.50 19,577,388 11,240 نادك

Qassim Agriculture 658,901,421.25 37,299,756 19,619 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 407,182,330.30 11,818,410 11,279 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 493,461,837.50 16,311,526 15,077 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 188,385,264.00 3,466,392 5,595 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 227,192,548.85 4,581,558 5,338 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 251,971,523.90 14,719,344 6,108 جازان للتنمية

Total 6,304,143,042.60 178,135,421 143,094 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه
الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,989,636,278.00 50,523,406 17,355 الت�سالت

Etihad Etisalat 2,746,102,454.75 31,172,461 13,096 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 2,264,141,510.90 242,266,408 31,778 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 3,837,146,713.10 244,093,393 77,678 عذيب لالت�سالت

*Almutakamela 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 11,837,026,956.75 568,055,668 139,907 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 685,242,186.10 21,700,010 16,153 التعاونية

ANB Insurance 3,724,661,216.00 48,899,622 169,548 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 514,588,189.90 10,121,147 21,946 جزيرة تكافل

Malath Insurance 263,423,028.60 12,571,489 9,152 مالذ للتاأمني

MEDGULF 414,456,100.40 13,615,393 10,373 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 380,701,931.50 5,053,845 10,346 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 502,435,873.60 11,954,342 18,035 �سالمة

Walaa Insurance 270,175,442.45 10,262,576 8,994 ولء للتاأمني

Arabian Shield 180,769,306.50 5,421,260 7,628 الدرع العربي

SABB Takaful 247,625,441.50 7,472,034 7,798 �ساب تكافل
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Insurance
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 221,727,602.95 10,475,965 10,339 �سند

SAICO 717,572,937.60 14,672,574 24,852 �سايكو

WAFA Insurance * 325,795,669.00 4,390,661 14,986 * وفاء للتاأمني

Gulf Union 145,117,618.45 6,239,605 4,987 احتاد اخلليج

ATC 171,480,136.40 3,406,052 6,140 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 1,429,907,644.25 26,909,424 44,639 الأهلية

ACIG 359,157,368.55 13,515,610 13,742 اأ�سيج

AICC 357,678,386.70 15,478,912 16,521 التاأمني العربية

Trade Union 112,654,607.95 4,527,619 3,412 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 470,355,161.00 16,939,492 12,784 ال�سقر للتاأمني

U C A 164,832,160.60 7,007,914 6,258 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 960,092,642.60 80,734,352 23,199 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,159,951,347.20 24,100,680 31,358 بوبا العربية

Weqaya Takaful 302,919,715.00 10,205,606 11,217 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 102,228,169.10 2,472,586 4,528 تكافل الراجحي

ACE 124,186,146.00 2,073,615 4,584 اي�س

AXA - Cooperative 267,023,485.20 7,467,569 8,694 اك�سا - التعاونية

Gulf General 305,635,287.20 7,101,486 12,314 اخلليجية العامة

Buruj 336,658,761.10 7,551,696 12,788 بروج

Al Alamiya 242,951,420.70 5,141,896 8,237 العاملية

Solidarity 322,776,913.30 13,487,602 11,059 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 109,238,215.25 1,267,810 5,050 الوطنية

Amana Insurance 1,485,475,851.30 41,699,905 60,905 امانة للتامني

 Enaya 678,613,472.60 18,244,832 26,459 عناية

 .Alinma Tokio M 127,522,092.50 2,011,772 5,586 الإمناء طوكيو م

Total 18,185,631,529.05 494,196,953 664,611 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 281,173,875.75 4,736,426 6,449 امل�سايف

Saudi Advanced 610,968,753.35 32,229,220 15,846 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 758,519,231.15 50,869,304 17,720 الح�ساء للتنميه

SISCO 774,692,699.35 46,389,460 15,618 �سي�سكو

Assir 384,311,060.25 16,507,244 7,852 ع�سري

Al Baha * 0.00 0.00 0.00 * الباحة

kingdom 805,651,953.00 34,339,565 8,529 اململكة

Total 3,615,317,572.85 185,071,219 72,014 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 397,513,529.20 10,031,654 9,246 تكوين

BCI 521,517,373.60 15,627,463 12,960 بى �سى اآى

MA›ADEN 1,357,423,363.70 42,249,773 17,405 معادن

Astra Indust 259,569,892.75 4,787,067 6,705 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 239,314,506.75 11,205,169 7,418 جمموعة ال�سريع

Shaker 790,817,866.00 11,057,174 10,314 �ساكر

 Pharmaceutical 303,842,382.50 4,835,235 4,192 الدوائية

Glass 331,084,701.70 10,956,408 6,718 زجاج

FIPCO 287,922,124.50 5,600,871 5,802 فيبكو

Maadaniyah 275,204,226.70 8,971,006 7,232 معدنية

Saudi Chemical 396,645,126.25 7,077,094 4,786 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 241,646,757.50 7,248,541 5,334 �سناعة الورق

AlAbdullatif 236,338,061.30 5,903,837 5,357 العبداللطيف

Saudi Export 427,709,167.40 9,324,825 10,107 ال�سادرات

Total 6,066,549,079.85 154,876,117.00 113,576 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�سييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 315,908,912.50 7,982,277 5,511 اأ�سالك

Bawan 5,847,126,159.75 96,428,111 204,082 بوان 

MMG * 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 173,481,491.10 5,088,931 3,715 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 237,758,691.50 7,147,960 6,806 اخل�سري

Ceramic 526,940,180.75 4,408,281 7,393 اخلزف

Gypsum 148,697,322.90 4,886,800 4,831 اجلب�س

Cables 556,128,642.00 43,847,131 15,166 الكابالت

Saudi Industrial 459,785,613.15 23,874,795 9,502 �سدق

Amiantit 481,391,761.75 31,296,642 9,255 اميانتيت

Pipes 319,142,558.05 12,740,474 7,156 اأنابيب

Zamil Industrial 453,445,812.10 10,044,439 7,775 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 814,682,533.40 24,418,055 17,260 البابطني

SVCP 244,046,418.50 3,272,959 4,596 الفخارية

MESC 507,319,606.75 35,744,685 11,507 م�سك

Red Sea 614,899,416.75 9,574,656 17,195 البحر الأحمر

Total 11,700,755,120.95 320,756,196 331,750 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 881,219,353.90 26,466,459 15,497 العقارية

Taiba 907,438,323.00 22,853,325 19,182 طيبة لال�ستثمار

Makkah 469,291,997.50 6,750,238 10,173 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 1,167,227,480.40 38,589,632 16,081 التعمري

Emaar E .C 2,830,416,657.20 207,527,412 35,098 اإعمار

Jabal Omar 1,893,164,607.90 60,678,732 23,581 جبل عمر

Dar Al Arkan 2,725,251,247.85 270,295,817 34,715 دار الأركان

KEC 1,601,725,459.60 90,393,751 25,401 مدينة املعرفة

Total 12,475,735,127.35 723,555,366 179,728 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,010,417,008.60 34,728,769 10,800 البحري

SAPTCO 616,268,080.60 22,292,216 11,295 النقل اجلماعي

Mubarrad 698,628,119.30 19,650,938 16,743 مربد

Budget Saudi 569,806,959.50 6,685,539 12,955 بدجت ال�سعودية

Total 2,895,120,168.00 83,357,462 51,793 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

العالم والن�سر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 814,103,412 6,529,921 20,555 تهامه لالعالن

SRMG 168,972,669 7,846,479 6,471 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 319,918,400 13,205,026 10,191 طباعة وتغليف

Total 1,302,994,480.80 27,581,426 37,217 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 588,258,501.50 5,428,913 7,016 الطيار

Hotels 241,549,589.10 6,985,235 6,665 الفنادق

Shams 361,753,538.00 4,367,445 9,295 �سم�س

Total 1,191,561,628.60 16,781,593 22,976 اجمايل القطاع

Market 139,254,863,733.10 4,922,015,828 2,539,822 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

FINANCIAL INDICATORS - 30/01/2014 املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 30/01/2014 م

Company

Close
Price

Book
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 

Shares (mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 36.80 21.31 1.73 2.63 13.99 1,500.000 55,200.00 31,963.51 3,946.82 الريا�س

AlJazira 39.30 19.10 2.06 2.17 18.13 300.000 11,790.00 5,728.55 650.32 اجلزيرة

Saudi Investment 29.20 18.64 1.57 2.34 12.48 550.000 16,060.00 10,252.78 1,286.86 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 43.80 23.69 1.85 3.78 11.58 396.900 17,384.22 9,401.43 1,501.61 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.50 25.68 1.34 2.66 12.96 904.018 31,188.62 23,216.63 2,405.94 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 46.50 22.83 2.04 3.77 12.32 1,000.000 46,500.00 22,832.80 3,774.31 �س�اب

Arab National 31.70 22.45 1.41 2.97 10.68 850.000 26,945.00 19,080.45 2,522.47 العربي الوطني

SAMBA 53.50 38.67 1.38 5.01 10.68 900.000 48,150.00 34,802.90 4,510.40 �سامبا

Al Rajhi 71.75 25.60 2.80 4.96 14.47 1,500.000 107,625.00 38,404.59 7,438.43 الراجحي

AL Bilad 40.50 12.75 3.18 1.82 22.22 400.000 16,200.00 5,100.89 729.16 البالد

Alinma 16.60 11.22 1.48 0.67 24.78 1,500.000 24,900.00 16,831.93 1,004.90 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 22.20 1.85 3.04 13.50 9,800.918 401,942.84 217,616.45 29,771.20 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.95 13.13 1.14 0.60 25.00 120.600 1,802.97 1,583.37 72.12 كيمانول

Petrochem 28.10 8.59 3.27 -0.14 (M)  (س) 480.000 13,488.00 4,120.81 -66.13 برتوكيم

SABIC 111.50 52.07 2.14 8.41 13.26 3,000.000 334,500.00 156,221.18 25,228.14 �سابك

SAFCO 162.00 24.81 6.53 9.48 17.09 333.333 54,000.00 8,268.79 3,160.48 �سافكو

Industrialization 30.30 17.93 1.69 1.77 17.10 668.914 20,268.10 11,993.50 1,184.99 الت�سنيع

Alujain 23.30 10.81 2.16 1.59 14.68 69.200 1,612.36 747.75 109.83 اللجني

Nama Chemicals 13.25 10.81 1.23 -0.344 (M)  (س) 128.520 1,702.89 1,389.30 -44.23 مناء للكيماويات

SIIG 37.00 14.07 2.63 1.59 23.32 450.000 16,650.00 6,331.92 714.08 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 21.75 13.21 1.65 1.32 16.49 438.795 9,543.79 5,797.89 578.71 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 73.00 23.04 3.17 4.70 15.53 562.500 41,062.50 12,961.18 2,644.65 ين�ساب

Sipchem 31.70 15.80 2.01 1.69 18.73 366.667 11,623.33 5,794.30 620.45 �سبكيم العاملية

Advanced 45.30 13.74 3.30 3.396 13.34 163.995 7,428.97 2,254.05 556.86 املتقدمة

Saudi Kayan 14.05 9.40 1.50 -0.23 (M)  (س) 1,500.000 21,075.00 14,093.63 -346.41 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 26.10 10.18 2.56 0.41 63.65 876.000 22,863.60 8,917.46 359.18 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 26.26 2.32 3.80 14.80 9,158.524 557,621.52 240,475.11 34,772.72 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 21.65 9.82 2.20 0.52 42.00 97.900 2,119.54 961.75 50.47 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 25.10 10.71 2.34 1.17 21.54 170.000 4,267.00 1,820.54 198.14 اأ�سمنت جنران
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City Cement 23.40 10.59 2.21 1.15 20.27 189.200 4,427.28 2,002.80 218.42 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 23.50 12.28 1.91 1.30 18.03 180.000 4,230.00 2,210.55 234.61 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 68.50 35.86 1.91 2.38 28.84 80.000 5,480.00 2,868.51 190.04 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 56.50 19.23 2.94 4.30 13.15 202.500 11,441.25 3,893.36 870.24 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 107.25 21.03 5.10 7.40 14.49 153.000 16,409.25 3,217.06 1,132.41 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 89.75 22.19 4.05 6.50 13.82 90.000 8,077.50 1,996.75 584.61 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 114.75 19.73 5.82 7.19 15.97 140.000 16,065.00 2,761.60 1,006.09 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 65.00 20.83 3.12 5.21 12.46 157.500 10,237.50 3,281.07 821.33 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 58.50 26.58 2.20 3.59 16.27 86.000 5,031.00 2,286.29 309.15 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 28.00 13.18 2.12 1.93 14.54 90.000 2,520.00 1,186.15 173.37 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 17.30 10.60 1.63 0.40 43.02 130.000 2,249.00 1,377.70 52.28 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.91 3.10 3.31 15.85 1,766.100 92,554.32 29,864.12 5,841.16 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 141.25 35.80 3.95 8.56 16.51 22.500 3,178.13 805.51 192.50 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 87.00 17.77 4.90 4.02 21.62 50.000 4,350.00 888.53 201.20 املوا�ساة

Extra 100.50 16.27 6.18 5.58 18.02 30.000 3,015.00 488.06 167.32 اإك�سرتا

Dallah Health 77.25 25.20 3.07 2.86 27.03 47.200 3,646.20 1,189.29 134.92 دله ال�سحية

Care 55.25 18.11 3.05 2.06 26.79 44.850 2,477.96 812.19 92.49 رعاية

SASCO 23.20 16.24 1.43 0.93 24.86 45.000 1,044.00 730.86 41.99 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 53.75 5.24 10.27 1.40 38.28 10.000 537.50 52.35 14.04 ثمار

Fitaihi Group 16.00 12.75 1.26 0.65 24.64 55.000 880.00 701.07 35.72 جمموعة فتيحي

Jarir 174.50 13.03 13.39 7.26 24.04 90.000 15,705.00 1,172.66 653.26 جرير

Aldrees 50.50 17.27 2.92 3.39 14.90 30.000 1,515.00 518.04 101.69 الدري�س

AlHokair 147.00 21.29 6.91 6.82 21.54 105.000 15,435.00 2,234.97 716.44  احلكري 

Alkhaleej Trng 58.00 14.33 4.05 2.62 22.11 30.000 1,740.00 430.04 78.71 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.91 5.34 4.34 22.02 559.550 53,523.79 10,023.55 2,430.30 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 25.80 13.30 1.94 1.52 16.98 75.000 1,935.00 997.77 113.94 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 14.75 13.45 1.10 0.73 20.24 4,166.594 61,457.26 56,059.96 3,036.43 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 13.45 1.11 0.74 20.12 4,241.594 63,392.26 57,057.73 3,150.37 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 58.25 18.26 3.19 3.19 18.25 533.981 31,104.37 9,749.00 1,704.48 جمموعة �سافول

Food 33.30 11.02 3.02 0.31 107.45 20.000 666.00 220.44 6.20 الغذائية
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SADAFCO 80.25 26.67 3.01 5.21 15.41 32.500 2,608.13 866.90 169.25  �سدافكو

Almarai 59.75 16.90 3.53 2.50 23.86 600.000 35,850.00 10,142.47 1,502.21 املراعي

Anaam Holding 31.20 9.73 3.21 -1.66 (M)  (س) 19.600 611.52 190.64 -32.52 اأنعام القاب�سة

H B 59.25 20.34 2.91 3.24 18.30 28.571 1,692.86 581.05 92.51 حلواين اإخوان

Herfy Foods 112.50 18.21 6.18 5.80 19.39 33.000 3,712.50 600.84 191.42 هريف لالأغذية

Catering 150.75 14.13 10.67 6.94 21.71 82.000 12,361.50 1,158.63 569.35 التموين

NADEC 32.50 19.21 1.69 1.67 19.47 60.000 1,950.00 1,152.41 100.17 نادك

Qassim Agriculture 17.30 6.91 2.50 -0.23 (M)  (س) 50.000 865.00 345.65 -11.65 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 33.50 18.54 1.81 0.17 203.03 20.000 670.00 370.71 3.30 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 29.20 5.65 5.16 -0.85 (M)  (س) 53.538 1,563.30 302.73 -45.63 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 54.00 8.19 6.60 -0.74 (M)  (س) 7.500 405.00 61.41 -5.57 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 50.00 28.04 1.78 4.13 12.10 25.000 1,250.00 700.90 103.27 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 17.15 12.35 1.39 2.46 6.97 50.000 857.50 617.30 123.06 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.70 3.57 2.76 20.31 1,620.690 96,516.42 27,061.05 4,469.86 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

STC 61.00 28.16 2.17 4.99 12.22 2,000.000 122,000.00 56,319.72 9,987.19 الت�سالت

Etihad Etisalat 88.00 31.12 2.83 8.67 10.15 770.000 67,760.00 23,963.33 6,676.55 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.00 6.26 1.44 -1.53 (M)  (س) 1,080.100 9,720.90 6,758.67 -1,651.47 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 15.55 4.59 3.39 -1.51 (M)  (س) 157.500 2,449.13 723.42 -238.45 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.37 2.33 3.60 11.39 4,107.600 204,360.03 87,765.14 14,773.83 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 29.00 16.41 1.77 -5.91 (M)  (س) 100.000 2,900.00 1,640.57 -590.94 التعاونية

ANB Insurance 68.00 10.00 6.80 - - 17.500 1,190.00 175.00 - العربي للتاأمني

Jazira Takaful 48.00 10.00 4.80 - - 35.000 1,680.00 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 20.40 9.70 2.10 -1.40 (M)  (س) 30.000 612.00 290.98 -41.93 مالذ للتاأمني

MEDGULF 27.50 9.96 2.76 -1.92 (M)  (س) 100.000 2,750.00 995.93 -192.46 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 74.75 8.64 8.65 0.64 116.65 20.000 1,495.00 172.87 12.82 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 34.00 2.72 12.50 -4.21 (M)  (س) 10.000 340.00 27.20 -42.14 �سالمة

Walaa Insurance 25.20 10.34 2.44 1.191 21.15 20.000 504.00 206.78 23.83 ولء للتاأمني

Arabian Shield 32.30 11.84 2.73 0.33 98.78 20.000 646.00 236.81 6.54 الدرع العربي
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SABB Takaful 33.10 10.14 3.27 0.48 68.73 34.000 1,125.40 344.60 16.37 �ساب تكافل

SANAD 19.40 3.46 5.60 -1.47 (M)  (س) 20.000 388.00 69.23 -29.41 �سند

SAICO 45.10 5.17 8.72 -2.70 (M)  (س) 10.000 451.00 51.74 -26.95 �سايكو

WAFA Insurance* 68.50 - - - (M)  (س) 10.000 685.00 - - *وفا للتاأمني

Gulf Union 23.00 5.88 3.91 -1.168 (M)  (س) 22.000 506.00 129.26 -25.70 اإحتاد اخلليج

ATC 48.60 8.38 5.80 0.48 100.68 16.667 810.00 139.64 8.05 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 50.50 2.60 19.40 -1.79 (M)  (س) 10.000 505.00 26.03 -17.88 الأهلية

ACIG 25.70 5.11 5.03 0.63 40.85 20.000 514.00 102.25 12.58 اأ�سيج

AICC 20.30 3.20 6.34 -5.09 (M)  (س) 20.000 406.00 64.04 -101.83 التاأمني العربية

Trade Union 24.65 9.77 2.52 -1.42 (M)  (س) 27.500 677.88 268.69 -39.08 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 28.40 13.36 2.13 2.04 13.94 25.000 710.00 333.97 50.93 ال�سقر للتاأمني

U C A 22.45 8.43 2.66 -2.79 (M)  (س) 28.000 628.60 236.00 -78.18 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.05 8.22 1.47 -1.002 (M)  (س) 100.000 1,205.00 821.77 -100.20 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 47.00 18.28 2.57 3.68 12.76 40.000 1,880.00 731.06 147.33 بوبا العربية

Weqaya Takaful 27.50 3.53 7.79 -2.87 (M)  (س) 20.000 550.00 70.61 -57.43 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 38.70 4.32 8.95 -1.12 (M)  (س) 20.000 774.00 86.46 -22.34 تكافل الراجحي 

ACE 58.50 17.41 3.36 1.59 36.82 10.000 585.00 174.06 15.89 اي�س

AXA - Cooperative 34.40 9.57 3.60 0.46 74.27 20.000 688.00 191.37 9.26 اك�سا - التعاونية

Gulf General 41.40 9.17 4.51 0.24 170.23 20.000 828.00 183.46 4.86 اخلليجية العامة

Buruj 42.40 5.42 7.82 0.39 109.41 13.000 551.20 70.48 5.04 بروج للتامني

Al Alamiyah 42.90 5.66 7.59 -1.10 (M)  (س) 20.000 858.00 113.11 -21.92 العاملية

Solidarity 22.70 6.16 3.68 -1.64 (M)  (س) 55.500 1,259.85 341.89 -91.01 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 82.25 6.02 13.66 -3.21 (M)  (س) 10.000 822.50 60.22 -32.12 الوطنية

Amana Insurance 32.10 6.44 4.98 -0.13 (M)  (س) 32.000 1,027.20 206.22 -4.01 امانة للتامني

Enaya 34.60 7.49 4.62 -1.30 (M)  (س) 40.000 1,384.00 299.58 -52.01 عناية

Alinma Tokio M 61.50 5.94 10.36 -1.64 (M)  (س) 20.000 1,230.00 118.78 -32.86 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.18 3.55 -1.27 32.97 1,016.167 33,166.63 9,330.66 -1,286.90 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 59.50 38.17 1.56 1.03 57.87 15.000 892.50 572.55 15.42  امل�سايف 

Saudi Advanced 19.10 20.48 0.93 0.58 32.93 43.200 825.12 884.75 25.06 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.10 10.71 1.41 0.327 46.19 49.000 739.90 524.62 16.02 الح�ساء للتنميه
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

Company

Close
Price

Book
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 

Shares (mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

SISCO 16.20 12.15 1.33 0.82 19.66 68.000 1,101.60 826.41 56.04 �سي�سكو

Assir 22.80 20.36 1.12 1.04 21.89 126.389 2,881.67 2,572.65 131.66 ع�سري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 24.40 8.53 2.86 0.20 121.79 3,705.882 90,423.53 31,606.27 742.47 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 9.20 2.62 0.25 98.17 4,022.471 97,066.81 36,987.25 986.67 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 41.10 13.00 3.16 1.35 30.56 35.000 1,438.50 454.85 47.08 تكوين

BCI 32.70 16.90 1.93 1.61 20.26 27.500 899.25 464.89 44.38 بى �سى اآى

MA›ADEN 30.30 21.36 1.42 1.82 16.66 925.000 28,027.50 19,759.76 1,682.38 معادن

Astra Indust 53.00 25.78 2.06 3.41 15.52 74.118 3,928.24 1,910.64 253.03 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 20.70 13.32 1.55 0.35 59.39 37.500 776.25 499.34 13.07 جمموعة ال�سريع

Shaker 72.75 18.67 3.90 3.57 20.36 35.000 2,546.25 653.52 125.09 �ساكر

Pharmaceutical 61.25 47.91 1.28 3.40 18.01 78.438 4,804.30 3,758.19 266.82 الدوائية

Glass 29.30 19.69 1.49 1.50 19.57 30.000 879.00 590.67 44.93 زجاج

FIPCO 50.50 15.14 3.34 2.22 22.80 11.500 580.75 174.11 25.47 فيبكو

Maadaniyah 30.30 13.10 2.31 0.38 79.60 28.112 851.80 368.28 10.70 معدنية

Saudi Chemical 57.75 23.73 2.43 4.75 12.15 63.240 3,652.11 1,500.74 300.60 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 33.70 18.04 1.87 0.84 39.90 37.500 1,263.75 676.59 31.67 �سناعة الورق

AlAbdullatif 38.60 15.35 2.51 3.28 11.76 81.250 3,136.25 1,247.25 266.79 العبداللطيف

Saudi Export 45.80 11.76 3.90 0.66 69.70 10.800 494.64 126.98 7.10 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 21.82 1.66 2.11 17.08 1,474.957 53,278.58 32,185.78 3,119.10 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 39.50 12.165 3.247 3.119 12.666 39.000 1,540.500 474.431 121.624 اأ�سالك

Bawan 55.00 14.25 3.86 3.36 16.35 50.000 2,750.00 712.74 168.19 بوان 

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 33.30 15.69 2.12 1.50 22.23 51.000 1,698.30 800.14 76.41 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 32.90 15.25 2.16 1.21 27.17 53.125 1,747.81 810.41 64.32 اخل�سري

Ceramic 125.75 40.56 3.10 8.25 15.24 37.500 4,715.63 1,521.18 309.44 اخلزف

Gypsum 29.60 14.48 2.04 0.56 52.69 31.667 937.33 458.51 17.79 اجلب�س

Cables 11.90 9.12 1.31 -3.02 (M)  (س) 76.000 904.40 692.81 -229.87 الكابالت

Saudi Industrial 18.95 10.09 1.88 0.87 21.68 40.000 758.00 403.53 34.96 �سدق

Amiantit 15.55 13.54 1.15 0.98 15.95 115.500 1,796.03 1,564.36 112.61 اميانتيت

Pipes 23.75 17.77 1.34 0.24 98.30 40.000 950.00 710.91 9.66 اأنابيب
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 
ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س :املوؤ�سر �سالب لأن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 
الربع الرابع 2013 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company  losses according to recent 4 quarters financial data 
(4th  Q 2013 as recent for all companies).
* Suspended

Company

Close
Price

Book
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 

Shares (mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Zamil Industrial 46.70 26.82 1.74 3.92 11.91 60.000 2,802.00 1,608.90 235.36 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 31.60 14.08 2.24 2.41 13.11 42.631 1,347.15 600.37 102.73 البابطني

SVCP 75.25 15.41 4.88 5.63 13.37 15.000 1,128.75 231.19 84.43 الفخارية

MESC 14.45 8.40 1.72 0.51 28.29 60.000 867.00 504.16 30.64 م�سك

Red Sea 67.25 22.36 3.01 3.82 17.61 40.000 2,690.00 894.60 152.77 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.68 2.35 1.47 16.92 876.423 28,201.65 11,988.23 1,291.07 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 31.30 27.53 1.14 1.33 23.55 120.000 3,756.00 3,304.01 159.46 العقارية

Taiba 39.70 23.25 1.71 1.76 22.56 150.000 5,955.00 3,487.52 264.02 طيبة لال�ستثمار

Makkah 67.25 30.47 2.21 2.01 33.39 164.816 11,083.89 5,022.31 331.92  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 31.80 16.82 1.89 2.50 12.74 100.000 3,180.00 1,682.41 249.69 التعمري

Emaar E .C 13.95 9.22 1.51 0.32 43.42 850.000 11,857.50 7,836.57 273.06 اإعمار

Jabal Omar 31.50 9.62 3.28 -0.03 (M)  (س) 929.400 29,276.10 8,938.28 -32.33 جبل عمر

Dar Al Arkan 10.00 15.73 0.64 0.63 15.85 1,080.000 10,800.00 16,992.82 681.46 دار الأركان

KEC 17.40 9.40 1.85 0.02 1,070.89 339.300 5,903.82 3,188.60 5.51 مدينة املعرفة

Total Real Estate development 
Sector - 13.51 1.62 0.52 26.73 3,733.516 81,812.31 50,452.52 1,932.80 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 29.10 18.54 1.57 2.22 13.11 315.000 9,166.50 5,841.59 699.12 البحري

SAPTCO 29.20 11.76 2.48 0.62 47.05 125.000 3,650.00 1,470.11 77.58 النقل اجلماعي

Mubarrad 35.50 13.24 2.68 4.87 7.29 18.000 639.00 238.23 87.60 مربد

Budget Saudi 86.75 22.58 3.84 4.92 17.61 30.500 2,645.88 688.71 150.21 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.87 1.95 2.08 15.87 488.500 16,101.38 8,238.64 1,014.52 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 136.50 13.06 10.45 -2.79 (M)  (س) 15.000 2,047.50 195.95 -41.92 تهامة لالإعالن

SRMG 21.25 14.98 1.42 -0.23 (M)  (س) 80.000 1,700.00 1,198.28 -18.17 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 23.10 14.44 1.60 0.87 26.70 60.000 1,386.00 866.22 51.90 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.58 2.27 -0.05 26.70 155.000 5,133.50 2,260.45 -8.18 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 107.00 18.46 5.80 7.86 13.61 120.000 12,840.00 2,215.47 943.28 الطيار

Hotels 33.60 18.00 1.87 1.43 23.54 100.000 3,360.00 1,800.38 142.75 الفنادق

Shams 82.75 8.75 9.46 0.98 84.60 10.150 839.91 88.82 9.93 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 17.83 4.15 4.76 15.55 230.150 17,039.91 4,104.67 1,095.96 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 19.08 2.18 2.39 15.68 43,252.160 1,801,711.925 825,411.34 103,354.47 اجمايل ال�سوق
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Market Summary - Monthly

At the end of January 2014 
TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 8,760.62 points, 
gained 225.02 points (2.64%) over 
the close of the previous month (end 
of December 2013). Gained 24.38% 
compared to the same period of the 
previous year (end of January 2013).

Highest close level for the index 
during the month was 8,771.99 as on 
23/01/2014.

Total equity market capitalization 
at the end of January 2014 reached 

SR 1,801.71 billion (US$ 480.45 bil-
lion), increased by 2.79% over the 
previous month (end of December 
2013).

The total value of shares traded for 
the month of January 2014 reached 
SR 139.25 billion (US$ 37.13 billion), 
increased by 20.17% over the previ-
ous month (December 2013).

The total number of shares trad-
ed* reached 4.92 billion shares for the 
month of January 2014 compared to 
4.33 billion shares traded during the 

previous month (December 2013), 
increased by 13.54%.

The total number of transac-
tions executed during January 2014 
reached 2.54 million compared to 
2.14 million trades for the month of 
December 2013, increased by 18.53%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
January 2014 were 22, against 23  
trading days during  December  2013.

Value of Shares Traded Reached SR 139.25 billion 
2.54 million Transactions Executed During January 2014

Shares Trading Suspension
CMA Board issued a resolution to suspend trading 

on the shares of Saudi Indian Company for Co- oper-
ative Insurance (WAFA) in the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul), effective Wednesday 22/01/2014

Initial Public Offerings (IPOs)
Saudi Marketing Company
Share Capital: SR 250  million divided into 25 million shares.
Offer Shares: 7.50 million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 36 per share.
Offer Period: From 22/01/2014 to 28/01/2014.
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News

The CMA approves The Capital increase request for  
Arab National Bank through issuance of bonus shares

The Cabinet session chaired by Crown Prince Salman bin Abdulaziz 
Al Saud, Deputy Premier and Minister of Defense, at Al-Yamamah Palace 
in Riyadh on Monday 12 January 2014, approved a new board for the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul), as follows: 
1- Abdulrahman M. Al Mofadhi Representing Ministry of Finance 
2- Dr. Fahad A. Abuhimed Representing Ministry of Commerce and 
Industry 
3- Abdulaziz A. Al Helaissi   Representing Saudi Arabian Monetary 
Agency 
4- Abdulrahman Y.  Al-Yahya
5- Ahmed A.  Al-Khateeb
6- Yasir O.  Al Rumayyan
7- Ali A.  Al Gwaiz

Representing Licensed Brokerage Firms. 
8- Khalid I.  Alrabiah

9 Dr. Sami M.  Baroum
Representing Companies Listed on Tadawul.

New Tadawul board approved by Cabinet

CMA announcement in regard to the suspension of trading the shares of 
The Saudi Indian Company for Co-Operative Insurance (WAfA)

Saudi Indian Company for Co- 
operative Insurance (WAFA) has pub-
lished its preliminary financial results 
as of 31/12/2013 on Tadawul’s website 
on Tuesday 20/3/1435H correspond-
ing to 21/1/2014. The company’s audi-
tors’ report contained a disclaimer of 
opinion on these preliminary financial 
results. 

Based on the Capital Market Law 
issued by Royal Decree Number 
(M/30) Dated 2/6/1424 H, the CMA 
is allowed to cancel any securities 
in the market or suspend its issuance 
or trading if necessary, and based on 

the Listing Rules issued by the Board’s 
decision number (3-11-2004) and dated 
20/8/1425H corresponding to 4/10/2004 

which states that CMA can suspend 
or cancel the securities listing if it 
considered that the issuer operations’ 
level or its assets do not justify the 
continuous trading of its securities 
in the market, in addition to the 
auditors’ disclaimer of opinion; the 
CMA Board has issued its decision to 
suspends the trading the shares of 
Saudi Indian Company for Co- opera-
tive Insurance (WAFA) on the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) starting 
from today, Wednesday 21/3/1435H 

corresponding to 22/1/2014 until the 
company adjusts its finances.

The CMA Board has issued its resolution approving 
Arab National Bank’s request to increase its capital from 
SAR (8,500,000,000) to SAR (10,000,000,000) through issu-
ing (3) bonus shares for every (17) existing shares 
owned by the shareholders who are registered in 
the shareholders registry at the closing of trading 
on the day of the extraordinary general assembly. 
Such increase will be paid by transferring an amount of 
SAR (1,500,000,000) from its “Retained Earnings” Account to 
the Bank’s capital. Consequently, increasing the Bank›s out-

standing shares from (850,000,000) shares to (1,000,000,000) 
shares, by an increase of (150,000,000) shares. The bonus 
shares eligibility is limited to the shareholders who are 

registered in the shareholders registry at the 
close of trading on the day of the extraordinary 
general assembly, which will be determined later 
by the Bank›s board, and should be held within 

six months from the approval date. This approval is condi-
tional on the Bank satisfying the regulatory requirements of 
Companies Law and any other applicable laws.
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The problem of air-conditioners
On the other hand, Mutlaq Al-Hamdan, 

an investor in sale of electrical appliances 
and air conditioning sector, stressed that 
many of the air-conditioners that are 
imported for local market are not match-
ing specification of energy consumption 
rationalization adopted by the Kingdom.

Al-Hamdan, in an interview with 
“TADAWUL”, said: “The Ministry of 
Commerce and Industry launched a 
major campaign to control air-condition-
ers in violation of the regulations related 
to rationalization of energy consump-
tion. These devices consume very large 

amount of energy which affects the 
consumer in terms of high-

er electricity bill at 
house, and 

affects the 
national resourc-
es through increased 
consumption of energy.”

In a related matter, Prince Abdul 
Aziz bin Salman, Assistant Minister 
of Petroleum and Mineral Resources, 
assured determination of the compe-
tent authorities to apply control of poor 
and non-compliant air conditioners, in 
cooperation with the National Centre for 
Energy Efficiency to rationalize consump-

tion to all manufacturers and importers, 
stressing that there will be no exceptions 
in this matter.

Prince Abdul Aziz bin Salman, 
Chairman of the sub-committee to pre-
pare draft of national program for energy 
efficiency, while speaking on the side-
lines of a workshop on the role of the 
corporate sector of air conditioning to 
rationalize energy consumption, which 
was held in Riyadh at middle of the last 
month, said: «We are aware that there 
must be mandatory procedures to reduce 
the chances of introducing inferior goods 
to the domestic market, and the market 
of this country should not be a dump 
for poor and bad devices; whether they 
are conditioners or insulators. However, 
the government has a duty to promote 

a culture of rationalization».
Prince Abdul Aziz bin 

Salman looked forward 
to reduce propor-

tion of consump-
tion to 30 per-

cent in 2030, 
indicating 

that indi-
v idual ’s 
c o n -

sumption in 
the domestic 

sector of elec-
tricity constitutes 

53 percent, which 
flows mostly in air 

conditioning. He 
added: «We should 
control in two ways; 

the first is quality of 
air conditioners, and the 

second is application of iso-
lators system».
The Assistant Minister of 

Petroleum stressed the importance 
of awareness by citizens and resi-

dents on achieving these goals, through 
realization that insulation materials and 
air conditioning, if properly selected, 
will help them to reduce costs of their 
electricity consumption at a rate of 40 to 
60 percent. The real yield will benefit the 
citizen eventually.

Prince Abdul Aziz bin Salman added 
that rationalization would have a benefit 
in reducing electricity consumption in 

the country, and said: «We should reduce 
our need, and rationalization here does 
not mean skimping, but to maintain the 
standard of living for citizens, but without 
extravagance».

Prince Abdul Aziz assured the dif-
ficulty to measure what is achieved from 
the programs of rationalization, being 
based on the concept of response and 
the possibility of mandatory in imple-
mentation of these programs, pointing 
out that this would require cooperation of 
all, and most importantly, the perception 
that oil or gas are shared ownership by all 
citizens, and said: «So, we all have to keep 
and use them sustainably, and provide 
a part of them so we can continue to 
export good quantities which enhances 
our national income».

Prince Abdul Aziz bin Salman, 
Assistant Minister of Petroleum and 
Mineral Resources, confirmed that the 
proportion of public sector consumption 
of energy does not exceed 13 percent, 
and said: “The standards rise gradually 
through this year and the next year, in 
line with international standards, in order 
to save electricity in air conditioning to 
more than 35 percent from the current 
level of consumption”. He noted the trend 
towards integrated governmental system, 
with the start of application of standard 
specifications of rationalization keeping 
into account specifications and roles of 
all the relevant authorities, so as to adjust 
adherence to the standards.

This came in a speech on the side-
lines of a workshop on the role of the 
corporate sector of air conditioning in the 
national campaign to rationalize energy 
consumption «to remain», in the presence 
of Minister of Petroleum and Mineral 
Resources, Minister of Commerce and 
Industry, Minister of Water and Electricity 
and Chairman of the Saudi Standards, 
Metrology, and Quality Organization, in 
the middle of last month.

Prince Abdul Aziz bin Salman, referred 
to the start of application of the super-
visory role by approval on appropriate 
financial appropriations within the bud-
get of the Ministry of Commerce and 
Industry for implementation of the work 
accurately, examination of shipments 
and compliance certificates in ports by 
the customs.
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Saudi Arabia dispenses during Winter 
about 50 percent of its potential for elec-
tricity generation, and this comes at a 
time where air conditioning is controlling 
about 70 percent of electricity consump-
tion in the country during the Summer.

Electricity represents the most energy 
consumption sector in the Kingdom, 
which makes the country exporting only 
65 percent of its oil to outside, which 
means billions of riyals in losses that 
would have been recovered in the case 
of reducing energy consumption locally.

Reducing energy consumption 
In this context, Dr. Salem Baajajah, 

Specialists to “TADAWUL”:

Rationalization of 
energy consumption 
starts with electricity

The Kingdom has begun working earnestly to reduce energy con-
sumption locally, at the time when the country is considered of the 
most energy-consuming world markets, which urges the Ministry of 
Petroleum and Mineral Resources to seek to reduce the rates of domes-
tic consumption, and search for new tools that will support this trend.

Riyadh: «Tadawul»

Accounting Professor at University of 
Taif, told “TADAWUL” that the Kingdom is 
expected to succeed during the next 10 
years to reduce energy consumption by 
20 to 40 percent. He said: “We have great 
potential depending on other energy 
resources, notably solar and wind energy.”

Baajajah pointed out that Saudi Arabia 
produces about 9.5 million barrels of oil 
a day, but it consumes about 3 million 
barrels of them locally, stressing that 
reducing energy consumption in the 
domestic market is required during the 
current period.

Dr. Baajajah expressed confidence 

in the ability of the Kingdom to export 
solar energy to Europe during the next 
10 years, stressing that the trend of the 
country’s government to achieve this is 
supported by proved programs.

Baajajah explained that the domestic 
consumption of electricity from energy 
represents the most difficult barrier in 
front of rationalization of energy con-
sumption in the country, noting that 
energy efficiency programs operated by 
the Kingdom during the current phase 
are focused more on the process of direct-
ing the compass of electricity production 
to depend on solar energy instead of oil.

Case of the Issue
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The World Bank believes that the 
factors of rapid economic growth, indus-
trialization, and rapid population growth 
in Turkey now united together over the 
past decade to transform the energy 
sector in the country quickly.

Although this last decade of develop-
ment has helped to increase electricity 
generation in the country by 80 percent, 
including an increase of 90 percent in 
the field of renewable energy generation, 
the annual increase in demand with an 
average approaching 7 percent since 
1990 means that making further efforts 
to ensure the availability of clean and reli-
able electricity still represents a necessity.

In the framework of action to address 
this situation, the government of Turkey 
works to achieve complementary goals 
related to improving energy security, 
increasing the efficiency of using it, 
and further development of renewable 
resources. As part of this effort, officials 
in Turkey implemented a series of mea-
sures to promote investment and inno-
vation in the energy sector - including 
an ongoing program for liberalization 
of the sector that ended the subsidies 
for electricity, created good regulatory 
environment, and paved the way for 
privatization of the state-owned assets 
of electricity distribution and generation.

Power generation
In the framework of this coopera-

tion, International Finance Corporation 
(IFC) supports those investments from 
the private sector in power generation, 
where only 37 percent of generating 
capacity is owned by the private sector.

During the past five years, IFC has 
increased dramatically its financing for 
renewable energy projects, and has 
invested 2.3 billion dollars in 5 projects 
in power generation sector.

Through its investments in the ener-
gy sector, IFC reached to 7.9 million 
customers.

The IFC also invested about 700 mil-
lion dollars in 17 projects to improve 
energy efficiency. More than half of this 
amount has been directed through 
commercial banks to provide loans 
for energy efficiency projects, includ-
ing Turkish Bank of Business, Industrial 
Development Bank of Turkey, Akbank, 
and Chiker Bank.

Reports issued by the World Bank say 
that this pairing combines the immedi-
ate challenge of energy security and 
long-term challenges to mitigate the 
effects of climate change.

By matching the efforts of industry 
deregulation and privatization through 
investments coordinated with the 
International Finance Corporation, offi-
cials are able to cut and stimulate invest-
ment by the private sector. Through 
focus of these investments on initiatives 
that promote energy production and at 
the same time alleviate the effects of 
climate change, these companies invest 
in the present and the future. And by 
doing all these things, Turkey can pro-
vide energy for all, in a clean, regular and 
affordable manner.

Fruits
The joint investments have begun 

to achieve returns which include invest-
ment of 700 million dollars by IFC to 
create a thermal power plant powered 
by natural gas to generate electricity and 
10 hydroelectric power stations.

Since the beginning of this coopera-
tion, power generation in the country 
increased by about 3000 MW. Moreover, 
7.9 million energy consumers are being 
supplied in all parts of the country 
through improved service.

This cooperation, along with power 
generation, also underlines the mea-
sures that can help to increase efficiency 
of energy use in the country and reduce 
the effects of climate change caused by 
the energy sector as a whole.

The focus of investments in compa-

nies such as Enerjisa and AkEnerji (used 
by the IFC) is on renewable energy 
sources such as hydroelectric power, 
while projects such as “Sustainable” 
in Industrial Development Bank of 
Turkey (TSK Sustainable) are operating 
to improve the global environment 
through reduction of emissions of green-
house gases and other conventional 
pollutants.

figures
•  Increased electricity con-

sumption in Turkey by about 
7 percent annually since 1990, 
and it is expected to grow 
by about 6 percent annu-
ally in the next decade, which 
means that there is a need for 
greater investments.

•  The Turkish government is 
facing this situation through a 
sustained program for liberal-
ization and privatization of the 
energy sector, a sector which 
encourages more participa-
tion by the private sector.

•  In the past five years, IFC has 
mobilized more than 2.5 bil-
lion dollars to support efforts 
of the Turkish private sector 
in order to increase power 
generation, improve efficiency 
of using it, and mitigate effects 
of climate change.
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The World Bank and Turkey ..

Joint cooperation to mitigate 
climate change

According to reports issued by the Turkish government and the World Bank Group, there is a grand coali-
tion between the two sides, that focuses primarily on investment in energy. It was striking that the World 
Bank Group President Jim Yong Kim confirmed the depth of this alliance when he said recently that “The 
World Bank Group needs Turkey as a partner in world development, because Turkey has the history, capa-
bilities and knowledge that have accumulated from its experiences, which qualifies it to play a key role as 
a partner in the development and as aid donor country.”
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Africa .. treasure of energy 
The summit focused on Africa as a 

mine of energy that is still virgin, where 
this continent has great potential for 
growth that is hampered by major obsta-
cles, notably the unreliable energy sec-
tor that is characterized by high cost of 
access to energy resources, as well as the 
difficulty of access.

At the meeting which dealt with the 
importance of Africa in this area, Dr. Sultan 
bin Ahmed Sultan Al Jaber, Minister of 
State and CEO of Source company said: 
“Clean technologies available in the 
present age should be adopted so 
that the African continent become 
able to benefit from its natural 
resources and achieve sustainable 
and unlimited access to energy sources at 
reasonable cost. This will require chang-
ing the way of thinking so that partner-
ships become the main focus of our new 
approach, in addition to cooperation of 
companies and governments together 
in the field of innovation and promoting 

the adoption of modern technologies, 
and sharing risks. At the same time it 
requires sharing benefits that will enable 
the continent of Africa to become a major 
economic power and help promote the 
sustainable development of the global 
economy”.

In another session, chaired by 
Adnan Amin, Director General of the 
International Renewable Energy Agency 
(IRENA) - and attended by Presidents 
of Senegal and Sierra Leone and Prime 
Minister of Ethiopia - Adnan Amin said: 
Africa is growing steadily in a proportion 
ranging between 5 to 6 percent annu-
ally. It also faces many of the challenges 
represented in crawling towards the cities 
and the increasing demand for resources. 
In return, the last decade was eventful 
for the African continent, where it saw a 
rise in the demand for education as well 
as political and economic changes that 
enabled it to create a fertile investment 
environment, especially in the energy 
sector, which is the cornerstone to the 
process of sustainable development”.

On his part, Macky Sall President 
of the Republic of Senegal said: “Africa 
stands on a crossroads. It is the continent 
of the future, which is constantly witness-
ing changes and developments and it 
has residents that can be described as 
dynamic as well as a variety of resources 
such as energy, minerals and agriculture. 
In contrast, Africa faces challenges such as 
steady growth of population.” “Therefore, 
demand on energy to meet the growing 
needs constitutes one of our top priorities 
and we hope that through our participa-
tion in this event to encourage private 
companies to work on putting Senegal 
and the other African countries on the 
list of countries that can develop feasible 
projects therein, and make use of their 
abound resources.”, he added.

Why attention is given to energy ?
Frequent outages and reliance on costly diesel fuel to generate electricity in 

many African countries drain between one to five percent of their annual GDP.
In contrast, solar energy has promising potential as a renewable source of 

power generation in various parts of the African continent. Wind energy is not 
utilized effectively in that region. Therefore, the lack of conventional energy 
infrastructure allows African countries the possibility of investing in safe and 
renewable energy sources in order to provide the continent with clean and 
inexpensive electricity and reduce carbon emissions at the same time.

According to a report recently released by the International Renewable 
Energy Agency (IRENA), the sub-Saharan region of Africa will need an additional 
250 gigawatts of electricity by 2030 in order to meet the demands of population 
and economic growth that will be experienced in the future.
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Gulf Markets

The seventh annual session of the 
World Future Energy Summit was held 
with participation of leaders, experts and 
investors from more than 142 countries 
under the theme of “Empowering the 
future of innovation and investment in 
the energy sector”. The Summit repre-
sented special initiative launched by Abu 
Dhabi government and sponsored by 
“Source” Company in order to promote 
and develop the use of renewable energy, 
adopt solutions and invest in new ideas 
and technological techniques.

The Summit has gained special impor-
tance that is different from the previous 
six sessions. It saw the announcement 
of the launch of new projects worth bil-
lions of dollars over the coming period in 
the field of technology related to clean 
development of wind and solar energy 
in many countries of the world.

Issues .. and discussions
The Summit provided an important 

opportunity for governments, businesses 
and policy makers to discuss the neces-
sary measures to stimulate consumers in 
the Middle East to make choices more 
efficient in the energy sector. This comes 
after the International Energy Agency has 
confirmed that the existing buildings con-

sume more than 40% of the total energy, 
and contribute to the generation of nearly 
25% of carbon emissions.

The most prominent experts in the 
Middle East and the world discussed 
“Energy efficiency in urban environment” 
within the conference of “World Future 
Energy Summit”, and discussed a number 
of policies, procedures, and technical 
innovations that can contribute a pivotal 
role in enhancing efficiency of energy 
consumption in buildings and homes to 
decrease the demand for energy resourc-
es and reduce the costs for consumers.

The summit stressed that the develop-
ment of these technologies and services 
will contribute to the emergence of new 
sectors that can contribute to ensuring 
a balanced growth of the economies of 
countries, and to achieve security of their 
resources. These new sectors will have 
a significant impact in the developing 
world, through contribution in providing 
real opportunities for growth, with the 
fact that improving access to modern 
technology helps these economies to 
achieve a quantum leap and dispensing 
ancient inefficient techniques and imme-
diately start using the new developed 
technologies.

World Future Energy Summit (WFES) 2014 :

Africa.. mine of promising 
opportunities

Participants in the “World Future Energy Summit (WFES) 2014” which was held recently in Abu Dhabi, 
United Arab Emirates, confirmed the importance of coaction of the Arab countries and cooperation between 
public and private sectors within them to increase the rates of energy production by 50%, and develop 
laws and policies needed to encourage investment in the development of clean technologies to contribute 
to advancing it. This also includes expanding the scope of technology application to meet the needs of the 
world’s population which is expected to grow to 8 billion people by 2030.
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railway lines, metro lines, ports, economic 
cities and others.”

The Minister of Economy and Planning 
added: «Saudi Arabia has established 
world class industries in oil, petrochemi-
cals, and mining fields, and has succeeded 
in building distinct knowledge centers 
that contribute to transition to knowl-
edge-based economy such as King Abdul 
Aziz City for Science and Technology and 
King Abdullah University of Science and 
Technology, as two advanced models of 
knowledge centers and excellence, and 
there are many others».

Al-Jasser said: «While we enjoy these 
competitive privileges, this does not 
mean failing to make diligent efforts to 
maintain and grow those privileges, and 
develop new ones, because the global-
ized economy in which we live, is ruth-
less and standing lookout against those 
who tend to be idle and lazy, and those 
countries wishing to live on prior glories 
and the past successes are eventually end 
in failure and left behind».

Al-Jasser stressed that the issues of 
productivity, competitiveness, diversify-
ing the economic base and labor market 
reforms are very important, noting that 
this represents the trend of Saudi Arabia 
to explore growing capabilities of com-
petitiveness, recognizing that there are 
long-term challenges that officials must 
confront and address so that the country 
can reserve a competitive position ahead 
at global level.

Al-Jasser added: “The global succes-
sive financial and economic crises in 2007 
and 2008 proved that we envisaged wis-
dom and prudence”. He noted that acces-
sion of Saudi Arabia to the World Trade 
Organization is an important necessity to 
support its development in a sustainable 
manner over the long term.

The Minister of Economy and Planning 
said: “We were constantly exposed to 
increasing requirements on the part of 
our trading partners, and some circles 
with us have not been convinced about 
advantages and benefits of accession, 
or about our ability to fulfill our com-
mitments to the capabilities resulting 
from this membership. But, we were 
able eventually to overcome all that, and 
we have succeeded in modifying and 
reforming many pieces of legislation to 

improve fulfillment of the obligations, 
and most importantly, enhance our com-
petitiveness.”

Foreign investment
For his part, Engineer Abdul Latif 

Al Othman, Governor of Saudi Arabian 
General Investment Authority, said Saudi 
Arabia completed many initiatives to 
promote the economic environment, 
competitiveness and business environ-
ment, noting that in 2000 it approved 
Foreign Investment Law, a law which 
was developed in 2005, the same year 
when the country joined World Trade 
Organization.

Al Othman said during the Global 
Competitiveness Forum: «Saudi Arabia 
began its efforts towards development and 
reform of its trade and economic regimes. 
There were attractive incentives to inves-

tors such as long-term, low-interest lend-
ing, and also a competitive tax system».

He set example of the Industrial 
Development Fund, noting that it pro-
vides short and long-term support to 
industrial projects up to 50 percent of 
the cost, where this support reaches 
up to 133 million dollars, in addition to 
export credit, guarantees, and finance 
and insurance, pointing out that all this 
have been provided through the Saudi 
exports program.

Al-Othman assured that Saudi Arabia’s 
tax system attracts business, which made 
World Bank ranking the country in the 
third place among investment attracting 
countries, adding that it does not rec-
ognize income tax, property tax or VAT, 
and that the whole tax does not exceed 

20 percent, with the ability to withstand 
losses in a manner that compensates 
taxes in the future.

He said: «Saudi Arabia provides a 
lot of services and land is sold at low 
price for research, manufacturing, ware-
housing, and trade etc.. Moreover, labor  
market constitutes more than 24 percent 
in industrial and economic cities, and 
electricity and water are provided at low 
prices, along with financial support for 
research by our technical and scientific 
institutions, and there is research funding 
in spite of the currently confined financial 
procedures prevailing in Europe, North 
America and other regions of the world».

Health sector
For his part, Dr. Mohamed Khashim, 

Saudi Deputy Minister of Health, revealed 
that the health sector achieved growth 
at a rate of six percent in health care, 
noting that a major shift in this sector 
led to a quantum leap in the field of 
health care service which increased local 
competitiveness opportunities to achieve 
sustainable development.

He said: «The Agreement that was 
signed recently in this area comes within 
the plans of the Ministry of Health to 
double the size of current investments in 
health sector», adding that «The private 
sector represents 20 percent of the health 
market, 20 percent for other sectors, and 
60 percent represented by the Ministry 
of Health»

Khashim noted that the Ministry is 
working with Saudi Arabian General 
Investment Authority and the Public 
Investment Fund to attract foreign inves-
tors, transfer and localize advanced tech-
nology in this field, revealing that the 
pharmaceutical industry in Saudi Arabia 
accounting for 10 billion riyals (2.6 billion 
dollars) to 11 billion riyals (2.9 billion dol-
lars), and within five years it will be about 
20 billion riyals (5.3 billion dollars).

In this context, Abdul Latif Al Othman, 
Governor of Saudi Arabian General 
Investment Authority, explained that the 
Agreement addresses investment oppor-
tunities in areas of health, identifying 
areas of health of significance for invest-
ment, and exchange of experiences and 
information through research, studies, 
statistics and data on projects, training 
courses, seminars and lectures.
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Global Competitiveness Forum:

Saudi Arabia .. Regional Gate 
to East and West Markets

At the time when economic and financial eyes of the world headed towards Global Competitiveness Forum 
held in Riyadh during the last month, the Kingdom confirmed during the forum on the lips of the Minister of 
Economy and Planning, Dr. Mohammed Al-Jasser, that Saudi Arabia has become a strategic link to the East 
and the West, from which access can be reached to approximately 300 million consumers within a few hours, 
which enhances the ability of the Kingdom to develop the size of its economy in the coming period.

Saudi Markets

Riyadh: «Tadawul»

Further to statements of the Minister 
of Economy and Planning during the 
Global Competitiveness Forum held in 
Riyadh, the Kingdom through its geo-
graphical location and stability is becom-
ing a regional portal for the markets, 
which creates promising investment 
opportunities in several sectors con-
cerned by this issue, the most important 

of which are transport, and export sectors.
Dr. Al-Jasser during the Global 

Competitiveness Forum, confirmed that 
the Kingdom’s economy is still full of vigor 
and vitality, noting that over a quarter of 
a century it has never reported negative 
growth, but only once, pointing out that 
it has scored unprecedented stability at 
economic and political levels, in a region 

beset by unrest and conflict-ridden.
Al-Jasser said: “Saudi Arabia has a 

more than wonderful financial status, 
since the ratio of debt to GDP is only 2.7 
percent, while it pumped massive invest-
ments in infrastructure and still, with an 
estimated volume of investment in imple-
mentation is about two trillion riyals in the 
infrastructure of construction in highways, 
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Information and figures declared on our energy consumption calls 
for desistance or rather decisiveness. It has become known for us and 
from competent agencies that average consumption of energy by 
Saudis will contribute to depletion of 50 percent of energy produced in 
the Kingdom after 17 years only. Saudis also consume double amount 
of average consumption of energy per capita in Britain, for example, and 
also on comparison with the remaining peoples of the world.

I have read recently the announcement by Ministry of Petroleum and 
Mineral Resources that said: “Our level of energy efficiency usage is of 
the lowest globally, and there is wasted or misused amount of energy 
which requires the use of high efficiency conservation programs, and 
combining all efforts of government agencies, the private sector and cit-
izens to achieve the goal of rationalization and reducing consumption.”

In this regard, efforts and roles should be synchronized between 
competent authorities having duty of legislation and supervision and 
the private sector to manage to provide products that comply with 
international specifications and our local environment as well as con-
sumers of all classes including public and private agencies. We wish that 
they design and implement programs and activities that contribute to 
promoting rationalization behaviors which is a religious requirement, 
civilized attitude and national duty.

Consider, for example, what was said by Prince Abdulaziz bin 
Salman, Assistant Minister of Petroleum and Mineral Resources for 
Petroleum Affairs, Chairman of Subcommittee of the National Program 
to Rationalize and Raise Efficiency of Energy Consumption; “Substandard 
criteria of energy efficiency coefficient of air conditioners used in the 
Kingdom are responsible for approximately 70% of energy consump-
tion in the buildings sector, and equivalent to half of the electricity con-
sumption in the Kingdom, “Are not these numbers alarming?”

The government represented by the Saudi Program for Energy 
Efficiency started activating initiatives related to rationalization of 
energy consumption in three key sectors, namely; buildings, transpor-
tation and industry. Currently,  mechanisms are being put in place for 
implementation of the program through which savings resulting from 
energy efficiency are calculated in each sector, and the development of 
initiatives detailing possible factors and support to reach this efficiency.

Our duty requires us to respond to these alarms, and to deal con-
sciously with our capabilities and our wealth, and have the knowledge 
that continuation of this case portends considerable losses, while we 
can through hard work convert them into gains. Observers are sure 
now that the subject of optimal use of energy can be transformed to 
successful economic opportunities. Furthermore, saving of the wasted 
energy will provide quantities of petroleum, which is the most impor-
tant resource of the Kingdom.

Awareness maintains wealth

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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