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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

الذي  الحراك  المملكة م�شهد يوحي بحجم  العمالقة في كل مناطق  الرافعات  منظر 

ت�شهده التنمية، وحجم النمو في قطاع المقاوالت ومعه قطاعات اأخرى م�شاندة اأو مكملة.

في  الم�شنفة  ال�شركات  ع��دد  لكن  الموؤ�ش�شات،  م��ن  االآالف  ع�شرات  فيه  القطاع  ه��ذا 

المملكة يقترب من 3000 �شركة منها نحو 200 �شركة عمالقة اأ�شولها تفوق 3 مليارات ريال 

وفًقا الأرقام لجان المقاولين ال�شعودية في الغرف التجارية.

والحديث �شحفًيا عن هذا القطاع مليء عادة باالأرقام، العقبات، واالآفاق الم�شتقبلية، 

اأمور:  المزمنة مع ثالثة  القطاع على معاناته  العاملين في  المراقبين مع  ويتفق غالبية 

االأول اأن الت�شعير يتم بموجب نظام الم�شتريات الحكومية،  واأهم عيوبه ثبات االأ�شعار بغ�ض 

النظر عن التغير في مدخالت التكاليف،  خا�شة المواد الخام. الثاني م�شكلة التاأ�شيرات، 

الب�شرية من غير  والموارد  العمالة  اأ�شا�شًيا على  اعتماًدا  يعتمد  المقاوالت  ن�شاط  اإن  حيث 

ال�شعوديين. والثالث م�شكلة توافر المواد الخام، خا�شة االأ�شمنت والحديد اللذين يمثالن 

ع�شب ن�شاط البناء، فما تنتهي اأزمة اإال وتتبعها اأزمة اأخرى.

من  مختلفة  لقراءات  االقت�شادي  الملف  نفتح  النقا�ض  واإث��راء  جديدة  روؤى  والإ�شافة 

اأ�شحاب ال�شاأن واالخت�شا�ض بمعلومات نتمنى اأن تثريكم.

ال�����ش��رك��ات واالأع���م���ال  اأو����ش���اط  اإذ تثمن  ال��ت��وا���ش��ل��ي��ة،  ن�����ش��اط��ات »ت�����داول«  ن��ت��اب��ع  ��ا  اأي�����شً

نمًوا  ت�شهد  التي  المال  و�شوق  اال�شتثمار  �شاأن  في  واللقاءات  الندوات  تتابع  والم�شتثمرين 

في  �شواء  عليها  اأدخلت  التي  الحديثة  التطورات  ب�شبب  الما�شية  االأع��وام  خالل  ملحوًظا 

اأحدث  ا�شتخدام  خالل  من  لل�شوق  التحتية  البنية  وتحديث  والت�شريعات  االأنظمة  مجال 

التطورات التقنية.

التخ�ش�ض  ت��وازن  لنحقق  االقت�شادية  واالأح��داث  ال��روؤى  ونقارب  منكم،  نقترب  ونظل 

واالقتراحات  باالأفكار  واإبداعكم  توا�شلكم  دوام  متمنين  ور�شاكم،  اإعجابكم  ونيل  واالإف��ادة 

التي ن�شير بها دوًما نحو االأف�شل الذي نرجوه.

اقتصاد وتواصل
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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:

الأمري  ال�سمو  �ساحب  �سرف  على 

جمل�س  رئي�س  حممد  بن  �سلطان 

لل�سفر  الطيار  جمموعة  �سركة  اإدارة 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  احتفلت 

اإىل  ال�سركة  �سهم  باإدراج  )تداول( 

ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  قائمة 

املالية �سمن قطاع الفنادق وال�سياحة، 

وذلك بح�سور املدير التنفيذي لل�سوق 

�سالح  بن  عبداهلل  ال�سعودية  املالية 

ال�سويلمي، ونائب رئي�س جمل�س الإدارة 

الدكتور  للمجموعة  املنتدب  الع�سو 

واأع�ساء  الطيار،  عقيل  بن  نا�سر 

يف  العموم  ومديري  الإدارة،  جمل�س 

ال�سركة وامل�ست�سار املايل. 

يعد قطاع اإلنشاءات يف اململكة األبرز واألقوى مبنطقة الشرق األوسط حيث 
مثل  القطاعات  مختلف  اململكة  يف  تنفيذها  اجلاري  التطوير  مشاريع  تغطي 
واالستجمام  الصحية  والرعاية  والتعليم  بالتجزئة  والبيع  التجاري  القطاع 
والترفيه، ما يجعل من اململكة واحدة من أكثر أسواق اإلنشاء والبناء جاذبية 

على مستوى العالم.
تفاصيل املوضوع، تقرؤونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير

686868



»�سناعة الذهب ميكنها اأن ت�سهم بقوة يف منو 

�سياق  يف  جاءت  جملة  ال�سعودي«..  القت�ساد 

حديث مطول للرئي�س التنفيذي الدويل ملجل�س 

زيارته  اإبان  �سي�سمانيان  اآرام  العاملي  الذهب 

الأخرية للمملكة ك�سفت بجالء عن مكانة تلك 

يتطلبها  التي  املتزايدة  والأهمية  ال�سناعة، 

تلك  طريق  يف  تقف  التي  التحديات  مواجهة 

ا  اأي�سً متزايدة  اأهمية  ذلك  ويقابل  ال�سناعة، 

ي�ساهم  بات  الذي  املجوهرات  لقطاع 

ال�سوق  يف  متزايدة  بح�سة 

ال�سعودي يوًما بعد اآخر.

أخبار السوق
دورة تدريبية في أمن المعلومات 

لموظفي »تداول« بالمركز اإلعالمي

أخبار الشركات
مصرف الراجحي يقدم ورقتي عمل

 عن الموارد البشرية في البنوك الخليجية

أسواق عالمية
النمو اآلسيوي ..

الشرق األوسط.. المستفيد األكبر  

أخبار عالمية
اتفاق بين »أرامكو« و»سوميتومو« 

على استئناف توسعة »رابغ 2«

أخبار عربية
العرب يبحثون دور القطاع الخاص 

في التنمية

لالقت�ساد،  الإن�ساين  الوجه  باأنه  ي�سفونه 

الكربى  ال�سركات  اأخطاء  ت�سببت  بعدما 

جتعل  اأن  يف  العاملية  املالية  الأزمة  اإبان 

العامل يتجه اإىل مزج القت�ساد بالأخالق، 

التي  ال�سخ�سية  ال�سمات  تربز  هنا  ومن 

متيز جورج اأكرلوف القت�سادي الأمريكي 

يف  التذكارية  نوبل  جائزة  على  احلائز 

الواجهة  لت�سبح  2001م  عام  القت�ساد 

حياته  طوال  حتتها  الرجل  عمل  التي 

القت�سادية التي �سبقت فوزه باجلائزة.

ا�ستح�سار ال�سمري الإعالمي ومواثيق ال�سرف 

بني  وامل�سرتك  احلا�سر  الهم  كان  الإعالمية 

العربي  الإعالم  منتدى  وجل�سات  عمل  ور�س 

2012 الذي عقد موؤخًرا يف دبي، حتت عنوان 

والتحول«،  النك�ساف  العربي:  »الإعالم 

اإعالمي   3000 من  اأكرث  احلدث  وا�ستقطب 

العامل،  اأنحاء  وخمتلف  العربية  املنطقة  من 

وقادة  القرار،  �سناع  من  نخبة  اإىل  بالإ�سافة 

الراأي، ورواد الأعمال.

وجوه
المهندس عبدالعزيز العبودي:

»الراجحي القابضة« تقترب من إنتاج مليون 
طن من حديد التسليح في جدة



عرب لقاء مفتوح نظمته الغرفة التجارية بالريا�ض

»تداول« تؤكد النمو الملحوظ بسوق األسهم السعودية
وتتوجه الستخدام نظام آلي لتعزيز الشفافية
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ال�سوق  ل�سركة  التنفيذي  املدير  اأكــد 

املالية ال�سعودية »تداول« عبداهلل بن �سالح 

منًوا  �سهدت  الأ�سهم  �سوق  اأن  ال�سويلمي 

ب�سبب  املا�سية  الأعــــوام  خــالل  ملحوًظا 

التطورات احلديثة التي اأدخلت عليها �سواء 

وحتديث  والت�سريعات  الأنظمة  جمــال  يف 

البنية التحتية لل�سوق من خالل ا�ستخدام 

اأحدث التطورات التقنية، م�سرًيا اإىل وجود 

توجه لتطوير اأنظمة تقنية جديدة متوافقة 

مع نظام XBRL لتعزيز مفاهيم ال�سفافية 

ورفع كفاءة ال�سوق ليكون اأكرث جاذبية.

وقال ال�سويلمي يف اللقاء املفتوح الذي 

نظمته غرفة الريا�س التجارية وال�سناعية 

مــوؤخــرًا  املــالــيــة  الأوراق  جلنة  يف  ممثلة 

جلنة  رئي�س  برئا�سة  عقد  والــذي  مبقرها 

الأوراق املالية بالغرفة خالد املقرين اإن عدد امل�ستثمرين بال�سوق �سجل 

األف م�ستثمر يف  و100  4 ماليني  اإىل  املا�سية و�سل  الأعــوام  زيــادة يف 

2011 فيما و�سل عدد املحافظ اإىل 7.4 ماليني حمفظة.

جمعية  اأربعني  على  بعد  عن  الت�سويت  نظام  تطبيق  عن  وك�سف 

املدن  خارج  من  كبرية  م�ساركة  و�سهد  اإطالقه  منذ  لل�سركات  عمومية 

الت�سويت  النظام  هذا  يتيح  كما  العمومية،  اجلمعية  بها  تنعقد  التي 

بالنيابة عن طريق �سركات الو�ساطة. 

تداول  مع  املوؤ�سرات  لتطوير   MSCI مع اتفاقية  توقيع  اأن  واأو�سح 

من �ساأنه اأن يتيح املعلومات املختلفة لأع�ساء ال�سوق ومزودي املعلومات 

وال�سركات املتخ�س�سة مما ي�ساهم يف �سهولة و�سرعة اتخاذ القرارات 

ال�ستثمارية املنا�سبة.

 ،2011 عام  منذ  متاحة  ــاح  الأرب ا�ستحقاقات  جميع  اإن  واأ�ساف: 

36 �سركة زودت »تداول« بحالت توزيع الأرباح، وك�سف  اأن  م�سرًيا اإىل 

اأن اإجمايل الأرباح غري امل�ستلمة بلغ 715 مليون ريال ل�سالح 161،322 

م�ستفيًدا. 

وحول ارتفاع قيمة عالوة الإ�سدار اأفاد املدير التنفيذي لتداول باأن 

تقييم الأوراق املالية عند الطرح يخ�سع لعدد من املعطيات واأن اجلهات 

الرقابية ل دور لها يف و�سع ال�سعر، مبيًنا اأن هناك توا�ساًل مع ال�سركات 

اأ�سحاب  مع  لقاءات  وتنظيم  لل�سوق  تن�سم  لكي  بال�سوق  املدرجة  غري 

ال�سركات العائلية غري املدرجة بال�سوق وتنويرهم بتجربة من �سبقوهم 

يف الن�سمام لل�سوق وما حتقق لهم من مزايا.

واأ�سار عبداهلل ال�سويلمي اإىل اأن قائمة اأكرب ال�سركات العاملية التي 

�سدرت موؤخًرا �سمت 13 �سركة �سعودية واأن هذه ال�سركات غري مدرجة 

افتتاح  مواعيد  حتدد  التي  اجلهة  هي  املالية  ال�سوق  هيئة  واأن  بال�سوق 

واإغالق ال�سوق، موؤكًدا اأنه ل يوجد توجه يف الوقت احلايل لإن�ساء �سوق 

مواز ل�سوق الأوراق املالية.

وحول فتح ال�سوق للم�ستثمرين الأجانب قال اإن الأ�سواق املالية تتيح 

الأهداف منها  لتحقيق عدد من  لل�سوق  الو�سول  الأجانب  للم�ستثمرين 

ال�سوق  اأن  اإىل  لفًتا  النا�سئة،  الأ�سواق  كما هو احلال يف  ال�سيولة  توفر 

توفر  ناحية  من  الأ�ــســواق  تلك  عن  اجلانب  هــذا  يف  يختلف  ال�سعودي 

ال�سيولة.

ال�سوق  �سركة  العاملني يف  بجهود  املقرين  اأ�ساد خالد  ومن جانبه، 

املالية »تداول« وما تقدمه من خدمات للم�ستثمرين من خالل ا�ستخدام 

اأحدث الأجهزة التقنية احلديثة، وقال اإن اإتاحة معلومات ال�سوق املالية 

ال�سعودية �سمن موؤ�سرات »مورجان �ستانلي« متثل حدًثا مهًما يف تاريخ 

ال�سوق املالية ال�سعودية، حيث ي�سكل و�سولها ملوؤ�سرات عاملية قوية تطوًرا 

وا�سعة  �سريحة  اإىل  ال�سعودية  ال�سوق  معلومات  تقدمي  يخدم  ا�ستثنائًيا 

من امل�ستثمرين يف اأ�سواق املال العاملية معترًبا ذلك خطوة مهمة تك�سف 

عملية التطور التي طالت ال�سركة ودعم منظومتها الإلكرتونية باأحدث 

الأجهزة العاملية والربامج احلديثة التي ت�ستخدم يف الأ�سواق املالية. 

واأ�ساف املقرين اأن عقد اللقاء ياأتي �سمن جهود الغرفة يف التعريف 

بالو�سع احلايل لل�سوق املالية وما طراأ عليه من تطورات وذلك بغر�س 

اإىل  الو�سول  والت�ساور حولها مع جهات الخت�سا�س بغر�س  مناق�ستها 

ال�سوق من �سركات  الر�سمية واملتعاملني يف  روؤية م�سرتكة بني اجلهات 

واخلدمات  الو�سائل  باأحدث  فيه  امل�ستثمرين  وتب�سري  وغريها  مالية 

اجلديدة التي متكنهم من متابعة ال�سوق ب�سورة دقيقة و�سليمة.

ــرز  لأب ا  ملخ�سً النعيم  طـــارق  الــدكــتــور  ا�ستعر�س  جانبه،  ومــن 

التطورات احلديثة يف »تداول« واإح�سائيات ال�سوق والتي كان من اأهمها 

عر�س  اإىل  XBRL اإ�سافة  نظام  مع  متوافقة  جديدة  اأنظمة  تطوير 

ال�سفافية ورفع  تفا�سيل ومعلومات ال�سفقات اخلا�سة لتعزيز مفاهيم 

كفاءة ال�سوق ليكون اأكرث جاذبية.

أخبار - السوق
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�سلطان  الأمري  ال�سمو  �ساحب  �سرف  على 

بن حممد رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جمموعة 

الطيار لل�سفر احتفلت ال�سوق املالية ال�سعودية 

قائمة  اإىل  ال�سركة  �سهم  بــــاإدراج  )تــــداول( 

�سمن  املالية  ال�سوق  يف  املــدرجــة  ال�سركات 

قطاع الفنادق وال�سياحة، وذلك بح�سور املدير 

بن  عبداهلل  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  التنفيذي 

الإدارة  ونائب رئي�س جمل�س  ال�سويلمي،  �سالح 

نا�سر  الــدكــتــور  للمجموعة  املــنــتــدب  الع�سو 

الإدارة،  جمل�س  واأع�ساء  الطيار،  عقيل  بن 

ومديري العموم يف ال�سركة وامل�ست�سار املايل. 

رحب  بكلمة  احلــفــل  ال�سويلمي  وا�ستهل 

لل�سفر ممثلة يف  فيها ب�سركة جمموعة الطيار 

بن  حممد  بن  �سلطان  الأمــري   ال�سمو  �ساحب 

واأع�ساء  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الكبري   �سعود 

التنفيذية  واإدارتـــهـــا  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 

وكذلك  ال�سركة،  اكتتاب  بنجاح  هناأهم  حيث 

قــائــاًل:  وال�سحفيني،  الإعــالمــيــة  بــالــقــنــوات 

ــــــالإدراج الـــرابـــع يف  ــوم ب ــي »نــحــتــفــل مــعــكــم ال

مع  ال�سعودية  ال�سوق  يف  و154  احلــايل  العام 

يرفع  حيث  لل�سفر«،  الطيار  جمموعة  »�سركة 

قطاع  يف  ال�سركات  عدد  من  »الطيار«  اإدراج 

اإىل  القطاع  يف  املــدرجــة  وال�سياحة  الفنادق 

ال�سوق  هيئة  مع  بالتعاون  �ساعني  �سركات،   3

املالية لجتذاب ال�سركات املتميزة لالإدراج يف 

ال�سوق، اإ�سافة اإىل التنوع يف منتجات وخدمات 

ال�سوق املقدمة للم�ستثمرين اأفراًدا وموؤ�س�سات.

لل�سوق  ال�سوقية  القيمة  بلغت  واأ�ــســاف: 

1.371 مليار ريال �سعودي )365  املالية ال�سعودية بنهاية �سهر مايو املا�سي 

مليار دولر اأمريكي(، ورغم النخفا�سات التي �سهدها ال�سوق موؤخًرا متاأثًرا 

بالأ�سواق العاملية، فال زالت ال�سوق ال�سعودية تتميز عن جميع اأ�سواق املنطقة 

بال�سيولة املرتفعة وتنوع القطاعات وعدد امل�ساركني.

النجاح  لل�سفر  الطيار  جمموعة  ل�سركة  متمنًيا  كلمته  ال�سويلمي  واختتم 

الطيار  جمموعة  اأن  اإىل  لفًتا  وم�ساهميها،  ال�سركة  لإدارة  وكذلك  والتوفيق 

لل�سفر التي تن�سط يف خدمات ال�سفر وال�سياحة لتلبية احتياجات املجموعات 

مايو  �سهر  منت�سف  يف  انطلق  الــذي  اكتتابها  حقق  وعاملًيا  حملًيا  والأفـــراد 

اأكرث من  فيه  و�سارك  واملوؤ�س�سات،  الأفــراد   ٪608 بلغت  تغطية  ن�سبة  املا�سي 

مليون مكتتب من الأفراد. 

خطوة رائدة

رئي�س  حممد  بن  �سلطان  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الكلمة  انتقلت  ثم 

اإدراج  اأن  اإىل  اأ�سار من خاللها  الذي  لل�سفر،  الطيار  اإدارة جمموعة  جمل�س 

ال�سركة �سيدعم القطاع ال�سياحي ال�سعودي و�سيقدم له دفعة باجتاه التنظيمات 

وال�سرتاتيجيات خللق بيئة �سياحية جيدة. 

بداأ  احلايل  الوقت  يف  القائم  التوجه  اأن  حممد  بن  �سلطان  الأمري  واأكد 

يتجه للتعاون مع الهيئة العامة لل�سياحة، يف دعم ال�سياحة املحلية، وجاء ذلك 

ال�سركات  قائمة  اإىل  لل�سفر  الطيار  جمموعة  �سركة  تــداول،  اأدرجــت  اأن  بعد 

املدرجة يف ال�سوق املالية �سمن قطاع الفنادق وال�سياحة. 

وزاد الأمري �سلطان بقوله: »اإن خروج ال�سركة وطرح اأ�سهمها خطوة رائدة 

و�سينّظم عملية �سركات ال�سياحة و�سيجعلها اأمام الراأي العام ب�سورة لئقة، 

وحري�سة على عملها ح�سب النظم والقوانني وحتت اأنظار امل�ساهمني«. 

اإ�ضافة نوعية

من جانبه قال الدكتور نا�سر الطيار نائب رئي�س املجموعة اإن الإقبال على 

لقطاع  اإ�سافة  يعترب  الطرح  اأن  موؤكًدا  للمجموعة،  اعتزاز  حمل  كان  الطرح 

جديد يف ال�سوق ال�سعودية ينق�سه الدعم والهتمام وينتظر ان�سمام �سركات 

حقه  على  يح�سل  مل  ال�سعودية  ال�سوق  يف  القطاع  »هذا  م�سيفًا:  له،  جديدة 

ك�سناعة بعد، وينتظره العديد من الفر�س الكبرية التي يجب ا�ستثمارها على 

الوجه ال�سحيح«. 

ال�سركة  عنها  �ستعلن  كبرية  ا�ستثمارية  الطيار عن عدة خطوات  وك�سف 

من خالل املوقع الإلكرتوين لـ  موقع »تداول« م�سيًفا: »�ستكون نتائج ال�سركة 

مر�سية ملالك ال�سهم«. 

أخبار - السوق

»تداول«  تحتفل بإدراج شركة مجموعة الطيار للسفر 
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زيادة رأس مال شركة أسواق عبداهلل العثيم

االتصاالت المتنقلة
تخفض رأس مالها طرح أسهم شركة 

الخطوط السعودية 
للتموين لالكتتاب العام

اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قراره املت�سمن املوافقة على ن�سرة الإ�سدار اخلا�سة بزيادة راأ�س مال �سركة 

اأ�سهم  جميع  متلك  بغر�س  رياًل   )297.533.030( اإىل  ريال   )225.000.000( من  العثيم  عبداهلل  اأ�سواق 

ال�سركاء الآخرين يف �سركة عبد اهلل العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري.

الهيئة  جمل�س  قــرار  �ــســدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

املت�سمن املوافقة على طلب �سركة الت�سالت املتنقلة ال�سعودية 

اإىل  ريــال   )14.000.000.000( من  مالها  ــس  راأ� تخفي�س 

الأ�سهم  عدد  تخفي�س  وبالتايل  ريــال   )4.801.000.000(

 )480.100.000( اإىل  �سهم   )1.400.000.000( مــن 

غري  العامة  اجلمعية  مبوافقة  م�سروطة  املوافقة  وهــذه  �سهم. 

العادية لل�سركة وا�ستكمال الإجراءات واملتطلبات النظامية ذات 

العالقة. 

الهيئة املت�سمن املوافقة على طلب  كما �سدر قرار جمل�س 

اأولوية  اأ�سهم حقوق  مالها من خالل طرح  راأ�س  زيادة  ال�سركة 

بقيمة )6.000.000.000( ريال. 

وتقت�سر هذه الزيادة على مالك اأ�سهم ال�سركة املقيدين يف �سجالتها يف نهاية تداول يوم 

اإدارة ال�سركة تاريخه  انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة، الذي �سوف يحدد جمل�س 

يف وقت لحق. و�سيحدد �سعر الطرح وعدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب من قبل ال�سركة خالل 

اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة.

قرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

طرح  على  املوافقة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س 

العام  لالكتتاب  �سهم   )24.600.000(

اخلطوط  �سركة  اأ�سهم  مــن   )٪30( متثل 

منها  جزء  و�سيخ�س�س  للتموين.  ال�سعودية 

للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات. 

الفرتة  خالل  ال�سركة  اأ�سهم  و�سُتطرح 

2012/6/18م  املوافق  1433/7/28هـــ  من 

2012/6/24م  املوافق  1433/8/4هــــ  اإىل 

وذلك بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأوامر.

دورة تدريبية في أمن المعلومات لموظفي
»تداول« بالمركز اإلعالمي

هذا  خــالل  مــن  التعليم«..  هــي  »احلــمــايــة 

لدى  الــوعــي  زيـــادة  اإىل  تـــداول  تــهــدف  ال�سعار 

لبيئة  اللتزام  درجــات  اأعلى  لتحقيق  املوظفني 

وا�ستمرارية  ودقة  جودة  على  ينعك�س  ما  العمل، 

ــّدمــة مــن قــبــل الــ�ــســوق املــالــيــة  ــق اخلـــدمـــات امل

اأجــرت  املنطلق  ذلــك  ومــن  »تـــداول«،  ال�سعودية 

جمال  يف  تدريبية  دورة  موؤخًرا  املخاطر  اإدارة 

اأمن املعلومات جلميع موظفي تداول وقام م�سوؤول 

اأمن املعلومات فهد العريفي بتقدمي هذه الدورة 

يف مركز تداول الإعالمي، حيث ت�سمنت تعريًفا 

والتقنيات  لالأجهزة  الأمثل  ال�ستخدام  بطرق 

ببيئة  املحيطة  املخاطر  لأبــرز  ونبذة  احلديثة  

ا خماطر ت�سفح الإنرتنت واملخاطر  العمل، واأي�سً

معلومات  اأّية  العامة عن  بال�ستف�سارات  املتعلقة 

وكيفية الرد املنا�سب عليها. 

وتعترب هذه الدورة امتداًدا  لدورات �سابقه 

املو�سوعة  اخلطة  ح�سب  املخاطر  اإدارة  تقدمها 

واخلا�سة بربنامج اإدارة املخاطر للتوعية، حيث 

اأهــم  مــن  للموظفني  التوعوية  الــــدورات  تعترب 

املخاطر  اإدارة  تعتمدها  التي  التوا�سل  قنوات 

على  لعتمادها  الفكرة  اإي�سال  ودقة  �سرعة  يف 

يقلل  ل  وهـــذا  احلــ�ــســور  مــع  املبا�سر  التفاعل 

املعتمدة  الأخـــرى  التوا�سل  قــنــوات  اأهمية  مــن 

الربيد  كر�سائل  املوظفني  لتوعية  تهدف  التي 

على  التوعوية  ــواد  امل و  واملل�سقات  الإلــكــرتوين 

موقع تداول )الإلكرتوين( الداخلي. 

الــدورة،  لهذه  الكبري  احل�سور  مع  وجتاوًبا 

اأعلنت اإدارة املخاطر على �سفحتها الداخلية عن 

توّفر جائزة عبارة عن جهاز لوحي، ومت اختيار 

اأحد احل�سور ع�سوائًيا لنيل هذه اجلائزة، وقام 

ال�سويلمي  عــبــداهلل  الأ�ــســتــاذ  التنفيذي  املــديــر 

بت�سليم هذه اجلائزة كبادرة ت�سجيعية منه لهذا 

الدور التوعوي.

أخبار - السوق



»بيانات األولى« تنهي تغطية 30 مدينة بشبكة الجيل الرابع

اتفاق بين »دار األركان« و»اإلنماء«

�سركة  موؤخًرا عن طريق  »موبايلي«  ات�سالت  �سركة احتاد  اأنهت 

اجليل  ب�سبكة  مدينة   30 من  اأكرث  تغطية  لها  التابعة  الأوىل«  »بيانات 

الرابع )TD-LTE( حتى الآن، وت�سعى اإىل ا�ستكمال تغطية ما تبقى 

من مدن اململكة املاأهولة بال�سكان وفق اخلطط الفنية التي اعتمدتها 

لن�سر هذه ال�سبكة املتطورة.

ب�سبكة  التي متت تغطيتها  املدن  اأن  اإىل  الأوىل«  »بيانات  واأ�سارت 

الريا�س،  املنورة،  املدينة  املكرمة،  مكة  كاًل من  �سملت  الرابع  اجليل 

جدة، الدمام، راأ�س تنورة، الدوادمي، جازان، جنران، خمي�س م�سيط، 

القريات،  املجمعة،  الدوا�سر،  وادي  الطائف، اخلرج، حائل،  الباحة، 

بريدة،  حفرالباطن،  اخلفجي،  عرعر،  �سكاكا،  اأبها،  تبوك،  ينبع، 

عنيزة، الظهران، اخلرب، القطيف، الهفوف، اجلبيل.

مت  التي  املــدن  يف  املنت�سرة  فروعها  جميع  يف  »موبايلي«  وتوفر 

اجليل  بخدمة  اخلا�س  الراوتر  جهاز  الرابع  اجليل  ب�سبكة  تغطيتها 

الرابع، كما هياأت فروعها لتوفري الدعم الفني اخلا�س بهذه اخلدمة 

على مدار ال�ساعة.

ال�سبكات  اإىل  الال�سلكي  بالنفاذ  الــرابــع  اجليل  �سبكة  وتتميز 

بجهاز  املختلفة  الأنظمة  بني  التنقل  اإمكانية  مع  النطاق،  الوا�سعة 

واحد من �سبكة اإىل �سبكة الأقمار ال�سناعية اإىل ال�سبكات الال�سلكية 

املحلية، كما ميكن للم�ستخدمني عرب اجليل الرابع الت�سال بالإنرتنت 

بع�سهم مع بع�س من خالل اأجهزة خمتلفة يف اأي وقت اأو مكان وعلى 

اأي نطاق، ويبقى اأبرز ما مييز هذه التقنية املتطورة �سعة البث العالية 

و�سهولة التنقل بني عدة خدمات، وات�ساع حميط التغطية.

كنكت  خدمة  على  ا  خا�سً ا  عر�سً اأطلقت  الأوىل«  »بيانات  وكانت 

وملدة  25مايو  املا�سي  اجلمعة  يوم  من  ابتداًء  املنزيل  الرابع  اجليل 

ا�سرتاكهم يف خدمة  واحلاليني عند جتديد  مل�سرتكيها اجلدد  اأ�سبوع 

اإ�سافية  املنزيل ميكنهم من احل�سول على مدة  الرابع  كنكت اجليل 

�سبع  مبرور  احتفاًل  وذلك  باخلدمة،  ا�سرتاكهم  مدة  تعادل  جمانية 

�سنوات على انطالقة خدمات »موبايلي«.

مع  جتارية  اتفاقية  العقاري  للتطوير  الأركــان  دار  �سركة  وقعت 

للم�سرف  احل�سري  المتياز  حــق  مبوجبه  متنح  الإمنـــاء  م�سرف 

مول«  »الق�سر  التجاري  ال�سوق  يف  الآيل  ال�سراف  خدمات  لتقدمي 

من  بالقرب  الأركــان  دار  الذي طورته  ال�سكني  الق�سر  مل�سروع  التابع 

واملزمع  الريا�س،  و�سط  جنوب  ال�سويدي  حي  يف  فهد  امللك  طريق 

تد�سينه خالل الفرتة القريبة القادمة.

اأجهزة  مــن  �سبكة  الإمنـــاء  م�سرف  �سيوفر  التــفــاق،  ومبــوجــب 

ال�سرف الآيل يف خمتلف املواقع يف »الق�سر مول« لتمكني رواد املركز 

وتغذية  امل�سرفية،  اخلدمات  خمتلف  على  احل�سول  من  واملت�سوقني 

احتياجاتهم املالية براحة و�سهولة.

اإدارة املمتلكات العقارية يف دار  وقال عبدالرحمن الدخيل مدير 

الأركان اإن ان�سمام م�سرف الإمناء لأ�سرة الق�سر مول يعزز من روؤية 

ال�سركة يف ا�ستقطاب الأ�سماء التجارية الكبرية يف خمتلف القطاعات 

تعزيز  اإىل  اإ�سافة  للعمالء،  ومتكاملة  �ساملة  خدمات  تقدمي  بهدف 

املنظومة القيمة التي داأبت دار الأركان على املحافظة عليها.
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مصرف الراجحي يقدم ورقتي عمل
 في ندوة »الموارد البشرية في البنوك الخليجية«

اإدارة  يف  متخ�س�سة  نــدوة  يف  الراجحي  م�سرف  �سارك 

املــوارد  اإدارة  تطبيقات  »اأف�سل  عنوان  حتت  الب�سرية  املــوارد 

الب�سرية يف البنوك اخلليجية« التي نظمتها جامعة امللك �سعود يف 

مقرها يف الريا�س مب�ساركة نخبة من ال�سركات واملتخ�س�سني 

من داخل وخارج اململكة.

وقدم امل�سرف ورقتي عمل، الأوىل بعنوان »ارتباط املوظفني 

عام  مدير  التويجري  يو�سف  بــن  حممد  قدمها  ب�سركاتهم« 

جمموعة املوارد الب�سرية يف امل�سرف، وورقة عمل بعنوان »اإدارة 

املواهب« قدمها جرانت براون مدير اإدارة تطوير املواهب.

املجالني  هذين  يف  النظريات  اأبــرز  الورقتان  وا�ستعر�ست 

والأفكار احلديثة يف تطبيقاتهما طبًقا لتجارب �سركات حملية 

وعاملية.

الذي  احل�سور  اأ�سئلة  على  امل�سرف  يف  امل�سوؤولن  واأجــاب 

امل�سارف  من�سوبي  من  الب�سرية  املــوارد  ــاإدارة  ب املهتمني  �سم 

اإدارة الأعمال وبع�س اأع�ساء هيئة  وال�سركات بالإ�سافة لطلبة 

التدري�س.

الدائم  �سعيه  اإطــار  يف  بخرباته  امل�سرف  م�ساركة  وتاأتي 

املتخ�س�سة،  والأكادميية  املجتمعية  الأن�سطة  مع  التفاعل  اإىل 

حيث ي�سارك بتجربته وخربات من�سوبيه التي ترتكز على قوته 

ومتيزه يف هذا املجال، حيث يعد من اأكرب امل�ستقطبني واملوظفني 

للخريجني ال�سعوديني من اجلن�سني يف القطاع املايل.

الأول  الربع  نهاية  يف  بلغ  امل�سرف  من�سوبي  عدد  اأن  يذكر 

من العام اجلاري 8441 موظًفا وموظفة بن�سبة �سعودة اإجمالية 

ويتميز  الن�سائية،  الــفــروع  �سبكة  يف   ٪100 اإىل  ترتفع   ،٪88

الإبداع  وبثقافة  املناف�س،  الإنتاجية  ومعدل  بالفاعلية  من�سوبوه 

واملبادرة.

للمحافظة  وبرامج  خطط  وتنفيذ  باإعداد  امل�سرف  ويقوم 

الإجناز  على  تعتمد  عمل  بيئة  واإيجاد  املميزين  املوظفني  على 

وت�سجع على الإبداع والتح�سني امل�ستمر، ات�سمت جميعها بالتنوع 

يف املزايا وال�سيا�سات والربامج.

ملنتجات  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأو�سى 

غري  العامة  اجلمعية  يف  »�سدافكو«  والأغذية  الألبان 

ال�سنة  للم�ساهمني عن  اأرباح  بتوزيع  لل�سركة  العادية 

 97.5 بقيمة  املا�سي  مار�س   31 يف  املنتهية  املالية 

 3 بواقع  ال�سركة  راأ�سمال  30٪ من  ريال متثل  مليون 

ريالت لل�سهم الواحد.

�ستكون  ـــــاح  الأرب اأحــقــيــة  اإن  الــ�ــســركــة  ــت  ــال وق

بنهاية  الــتــداول  �سجالت  يف  امل�سجلني  للم�ساهمني 

العادية  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  انــعــقــاد  ــوم  ي ـــداول  ت

على  احل�سول  بعد  لحًقا  موعدها  عن  �سيعلن  التي 

املوافقات الر�سمية.

اأعلنت عن حتقيق �سايف ربح يف  وكانت ال�سركة 

152.3 مليون ريال مقابل  ال�سنة املالية ال�سنوية بلغ 

129.9 مليون ريال للعام ال�سابق بارتفاع بن�سبة ٪17 

لتبلغ ربحية ال�سهم 4.69 ريال مقابل 4 ريالت للعام 

ال�سابق.

بالعام  مقارنة  احلالية  لل�سنة  الأربــاح  منو  �سبب  ال�سركة  وعزت 

1.33 مليار ريال  اإىل  لت�سل   ٪18 بن�سبة  املبيعات  اإىل زيادة  املا�سي 

مقارنة مببيعات العام املا�سي البالغة 1.13 مليار ريال، م�سرية اإىل اأن 

الزيادة يف املبيعات حتققت نتيجة للجهود املبذولة يف خمتلف الأن�سطة 

والتميز  التجارية  العالمة  لتفعيل  للمبيعات  والرتويجية  الت�سويقية 

الدخل املح�سل من وديعة  اإىل  اإ�سافًة  القطاعات  الت�سغيلي يف جميع 

املرابحة التي اأ�سهمت يف زيادة الأرباح.

سدافكو توصي بصرف 97 مليون ريال لمساهميها
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دواجن الوطنية وكوب العالمية يوقعان اتفاقية  إنشاء مشروع 
صيصان جدود الدواجن بالسعودية

العرب يبحثون دور القطاع الخاص في التنمية

يف  العاملية  كــوب  �سركة  مــع  مــوؤخــًرا  الوطنية  دواجـــن  وقــعــت 

ال�سركة  احتياجات  جميع  اإنتاج  اتفاقية  الإ�سبانية  بر�سلونة  مدينة 

العربية  اململكة  داخــل   500 كوب  �ساللة  من  اجلــدود  �سي�سان  من 

ال�سعودية.

التنفيذي  الرئي�س  الراجحي  �سليمان  بن  حممد  الدكتور  وقــال 

كازانوفا  بياليو  ال�سيد  مع  التفاقية  توقيع  اأثناء  الوطنية  لدواجن 

مدير املبيعات والدعم الفني ب�سركة كوب اأوروبا: اإن توقيع التفاقية 

يف  حاليًا  ال�سركة  به  تقوم  الذي  الكبري  التو�سع  ملتطلبات  تلبية  ياأتي 

طاقتها  رفــع  خالله  من  ت�ستهدف  والــذي  بال�سعودية  م�سروعاتها 

الإنتاجية من 575 األف دجاجة يومًيا اإىل مليون و 350 األف دجاجة 

يومًيا ومليون بي�سة.

واأ�ساف الراجحي : »اإن �سركة كوب تعمل على حت�سني �ساللتها 

با�ستمرار منذ عام 1916م، وهو ما دفعنا لتوقيع هذه التفاقية معها 

داخل   »500 كوب  »�سالله  من  اجلدود  �سي�سان  اإنتاج  تخولنا  والتي 

اململكة بدًل من ا�ستريادها من مزارع ال�سركة باخلارج، وهو ما �سيوفر لل�سركة 

الوقت واجلهد و�سمان اإنتاج م�ستمر ل يتاأثر مب�ساكل النقل بني القارات.

ا باإنتاج  ا اإن دواجن الوطنية �ستن�سئ باإذن اهلل م�سروًعا خا�سً وقال اأي�سً

�سي�سان اجلدود يف منطقة اجلوف �سمال ال�سعودية على م�ساحة 40 كيلومرتًا 

مربًعا و�سيخدم اإنتاج هذا امل�سروع دواجن الوطنية باململكة.

يذكر اأن دواجن الوطنية اأعلنت موؤخًرا عن تو�سعات جديدة يف م�ساريعها 

باأكرث من 3.5 مليارات ريال لرتفع حجم اإنتاجها اليومي من 575 األف طائر 

يومًيا الذي تنتجه حالًيا اإىل 840 األف بنهاية العام، ثم اإىل مليون و350 األف 

طائر يومًيا خالل ال�سنوات القادمة.

ت�ست�سيف العا�سمة املغربية الرباط يف 6 

الدويل  العربي  املوؤمتر  اأعمال  اجلاري  يونيو 

الذي  التنمية،  يف  اخلا�س  القطاع  دور  حول 

ال�سناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تنظمه 

ــعــار »مــــن اأجـــــل دور  ــس ــن حتــت � ــدي ــع ــت وال

التنمية  عملية  يف  اخلا�س  للقطاع  قيادي 

التكنولوجية وال�سناعات امل�ستقبلية«. 

و�سي�سارك يف املوؤمتر م�سوؤولون من وزارات 

القطاعان  وكــذا  فنية،  وموؤ�س�سات  وهيئات 

اأعمال غرف  و�سيدات  العام واخلا�س ورجال 

ال�سناعية  والحتـــادات  وال�سناعة  التجارة 

ومعاهد  وجــامــعــات  و�ــســركــات  املتخ�س�سة 

وتكنولوجية  وعلمية  �سناعية  بحوث  ومراكز 

وموؤ�س�سات مالية يف دول عربية واأجنبية.

وذكرت املنظمة اأن جدول اأعمال املوؤمتر، 

يت�سمن مناق�سة  اأيـــام،  ثالثة  ــدوم  ي ــذي  ال

القطاع  حتفيز  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات 

التقنيات  جمـــال  يف  لال�ستثمار  اخلــا�ــس 

ال�سراكة  اآليات  وكذلك  والبتكار،  املتقدمة 

العام  القطاعني  بني  التكنولوجي  والتعاون 

والتحديات  املعوقات  اإىل  اإ�سافة  واخلا�س 

القطاع  تــواجــه  الــتــي  واملــخــاطــر  والــفــر�ــس 

اخلا�س لتفعيل دوره يف التنمية التكنولوجية.

حممد  للمنظمة  الــعــام  املــديــر  واأو�ــســح 

اإبـــراز  ي�ستهدف  املـــوؤمتـــر  اأن  يــو�ــســف  ــن  ب

بني  التكنولوجي  والتعاون  ال�سراكة  اآليات 

امل�ستوى  على  واخلــا�ــس  الــعــام  القطاعني 

اأهم  وت�سخي�س  والــدويل  والعربي  الوطني 

املجال  هذا  يف  واملعوقات  ال�سعف  مظاهر 

و�سبل معاجلتها.

لت�سجيع  يهدف  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

القطاع  موؤ�س�سات  بني  التكاملية  العالقات 

العربية  والتطوير  البحث  وهيئات  اخلا�س 

هذا  يف  الناجحة  الــتــجــارب  مــن  انــطــالًقــا 

ــدويل،  وال العربي  ال�سعيدين  على  املجال 

جمال  يف  ال�ستثمارية  بالفر�س  والتعريف 

توجهات  وتــعــزيــز  املــتــقــدمــة  التكنولوجيا 

ال�سناعات  نحو  العربي  اخلــا�ــس  القطاع 

امل�ستقبلية.
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دول الخليج تخصص مليارات الدوالرات لتطوير مطاراتها

البنى  وحتديث  لتو�سيع  الــدولرات  مليارات  اخلليج  دول  تخ�س�س 

التحتية ملطاراتها، وهي تتطلع لرت�سيخ مكانتها كمن�سة حيوية للطريان 

العاملي.

يف  دولر  مليار  و15   10 بني  ما  اإنفاق  عزمها  عن  اململكة  واأعلنت 

تو�سعة وبناء مطارات جديدة قبل عام 2020.

ويفرت�س اأن ترتفع القدرة ال�ستيعابية ملطار امللك خالد الدويل يف 

الريا�س من 14 اإىل 25 مليون م�سافر، فيما �سريفع املبنى اجلديد الذي 

يبنى يف مطار جدة بقيمة 7.21 مليارات دولر، القدرة ال�ستيعابية من 

17 اإىل 30 مليون م�سافر �سنوًيا.

اإن�ساء مطارات  اأو  املطارات  تو�سيع  يتم  الأخــرى،  ويف مدن اخلليج 

واإمارة  قطر  ا يف  امل�سافرين، خ�سو�سً الرتفاع يف حركة  لتلبية  جديدة 

اأبوظبي.

واأبوظبي  دبــي  ملــطــارات  ال�ستيعابية  الــقــدرة  اأن  ـــام  الأرق وتظهر 

والدوحة جمتمعة �ستكون بحدود 190 مليون م�سافر �سنويا يف 2015.

»اإياتا«  للطريان  الدولية  املنظمة  خف�ست  فيما  الرتفاعات  وتاأتي 

اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب   2012 لأرباح الطريان يف  توقعاتها  املا�سي  ال�سهر 

الوقود، اإل اأنها قللت من تاأثري اأزمة ديون منطقة اليورو.

الإمارات  طريان  �سركة  ورئي�س  دبي  مطارات  موؤ�س�سة  رئي�س  وقال 

نقوم  ول  الطلب  م�ستويات  تــاليف  »نحاول  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 

تخ�س�سها  التي  ال�سخمة  املبالغ  بذلك  مــربًرا  الإنفاق«،  يف  بالإفراط 

الإمارة لقطاع الطريان واملطارات.

وجدد ال�سيخ اأحمد خالل معر�س املطارات يف دبي،التاأكيد على وجود 

خطة لإنفاق 7.8 مليارات دولر مبوجب اخلطة ال�سرتاتيجية للمجموعة 

لعام 2020، وهي يفرت�س اأن ترفع القدرة ال�ستيعابية ملطار دبي الأكرث اإ�سغاًل 

 يف ال�سرق الأو�سط من 60 مليون راكب اإىل 90 مليون راكب يف عام 2018.

ومع احت�ساب مطار اآل مكتوم الدويل يف منطقة جبل علي، وهو املطار 

الذي يفرت�س اأن ي�سبح الأكرب يف العامل عند انتهاء اأعمال اإن�سائه والذي 

ما زال مقت�سًرا على عمليات ال�سحن يف الوقت الراهن، �ست�سل القدرة 

ال�ستيعابية ملطارات دبي اإىل 98.5 مليون راكب يف 2020.

وحققت حركة امل�سافرين عرب مطار دبي منًوا باأكرث من ال�سعف يف 

غ�سون �سبع �سنوات، وقد ارتفع عدد م�ستخدمي املطار من 24.8 مليون 

م�سافر يف 2005 اإىل 50.1 مليون م�سافر يف 2011.

حركة  حيث  من  العامل  يف  مطار  اأكرب  رابع  حالًيا  دبي  مطار  ويعد 

امل�سافرين  قبل  من  ا  خ�سو�سً ي�ستخدم  اإنــه  اإذ  الدوليني،  امل�سافرين 

العابرين بني الغرب واآ�سيا واأ�سرتاليا.

اإن  غريفيث  بــول  دبــي  مــطــارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  وقــال 

 3 الكونكور�س  اإجناز مبنى ركاب جديد هو  تركز حالًيا على  املجموعة 

الذي �سريفع القدرة ال�ستيعابية للمطار اإىل 75 مليون م�سافر �سنوًيا.
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شركة إلكترونيات يابانية  تعتزم إلغاء 14 ألف وظيفة

اتفاق بين »أرامكو« و»سوميتومو« 
على استئناف توسعة »رابغ 2«

تدر�س �سركة ريني�سا�س اإلكرتونيك�س اليابانية ل�سناعة الرقائق الإلكرتونية 

اإلغاء ما ي�سل اإىل 14 األف وظيفة، حوايل 30٪ من القوة العاملة لديها، وبيع 

م�سنعها الرئي�سي ل�سركة تايوانية.

اأن نطاق  اإىل  اأ�سار  وكان تقرير ن�سر ال�سهر املا�سي ب�سحيفة »يوميوري« 

وظيفة   6000 من  اأكــرث  اإلغاء  يتطلب  قد  ال�سركة  هيكلة  اإعــادة  خطة 

والدعوة اإىل زيادة راأ�س املال بقيمة 50 مليار ين )629 مليون دولر(.

يف  م�سنع  اأكرب  ريني�سا�س،  اأن  التجارية  »نيكي«  �سحيفة  وك�سفت 

مع  حمادثات  جتري  ال�سيارات،  يف  امل�ستخدمة  التحكم  لرقائق  العامل 

�سمال  يف  امل�سنع  بيع  حول  املو�سالت  اأ�سباه  لت�سنيع  تايوانية  �سركة 

اليابان.

 1400 نقل  ف�سيتم  بنجاح،  املفاو�سات  اإذا متت  اإنه  التقرير  وقال 

موظف بامل�سنع اإىل ال�سركة التايوانية.

العام  يف  ين  مليار   62.6 بقيمة  �سافية  بخ�سائر  ال�سركة  ومنيت 

اأعقاب  يف  املبيعات  لرتاجع  نظًرا  مار�س   31 يف  املنتهي  املا�سي  املايل 

ريخرت  مقيا�س  على  درجــات   9 بقوة  زلــزال  وهما   2011 عام  كارثتي 

اليابان  �سرق  �سمال  يف  »ت�سونامي«  البحري  املد  موجات  من  تاله  وما 

والفي�سانات يف تايالند.

اإعالن  اإىل  ت�ستند  ل  اإنها  قائلة  التقارير،  على  التعليق  ال�سركة  ورف�ست 

الرقائق  �سناعة  فيه  تتعر�س  الذي  الوقت  يف  التقارير  تلك  وجاءت  ال�سركة. 

اخلارج  يف  ب�سراوة  املناف�سة  وتزايد  الني  قيمة  لرتفاع  اليابانية  الإلكرتونية 

ا من جانب تايوان وكوريا اجلنوبية. خ�سو�سً

اليابانية  كيميكال  �سوميتومو  �سركة  قالت 

امل�سي  على  ال�سعودية  اأرامــكــو  مع  اتفقت  اإنها 

 7 بقيمة  للكيماويات   2 رابــغ  جممع  تو�سعة  يف 

م�ستقبل  حــول  �سكوًكا  لتخمد  دولر  مليارات 

امل�سروع املوؤجل.

وذكرت �سوميتومو اإنها �ستم�سي يف امل�سروع 

بينما   ،2016 بداية  عملياته يف  يبداأ  اأن  املتوقع 

الأخرية  التباطوؤ  حالة  من  ال�سوق  خروج  تتوقع 

لل�سني  الأجــل  طويل  القت�سادي  النمو  جــراء 

والطلب املتني يف اأوروبا.

 2 رابــغ  م�سروع  فــاإن  اأرامــكــو،  لبيان  ووفًقا 

�سيعزز ا�ستثمارات اأرامكو ال�سعودية القائمة يف 

جمال البرت وكيماويات، وبخا�سة يف ظل وجود 

البرتوكيماويات  واإنتاج  للتكرير   1 رابــغ  جممع 

للتكرير  ــغ  راب ل�سركة  حالًيا  واململوك  القائم 

�سركة  وهـــي  »بـــرتورابـــغ«،  والــبــرتوكــيــمــاويــات 

و�سوميتومو  ال�سعودية  اأرامكو  اأ�س�ستها  م�ساهمة 

كيميكال.

و�سوميتومو  ال�سعودية  اأرامــكــو  قامت  وقــد 

درا�سة  ومتــويــل  بتنفيذ  امل�سرتكتان  كيميكال 

املبدئية  الهند�سية  الت�ساميم  وو�سع  اجلــدوى 

اخلا�سة مب�سروع رابغ 2. وتقوم ال�سركتان الآن، 

يف اإطار تنفيذ املرحلة القادمة من هذا امل�سروع 

امل�سروع  مراحل  على  الأخــرية  اللم�سات  بو�سع 

املختلفة، مبا يف ذلك مقاولت الهند�سة و�سراء 

ذات  التفاقيات  من  وغريها  والإنــ�ــســاء  املــواد 

امل�سروع. متويل  عن  ف�ساًل  بامل�سروع،   ال�سلة 

و�سيعتمد م�سروع رابغ 2 على التقنيات احلديثة 

وغريها  �سوميتوموكيميكال  �سركة  توفرها  التي 

وحتقيق  الق�سوى  لال�ستفادة  ال�سركات  مــن 

ال�سناعات  تطوير  يف  ــغ  راب بــرتو  مــع  التكامل 

العاملة  الأيــدي  وتوظيف  اململكة،  يف  التحويلية 

ال�سعودية.

وقال رئي�س اأرامكو ال�سعودية وكبري اإدارييها 

التنفيذيني املهند�س خالد الفالح: »اإن �سراكتنا 

تزال  ول  كيميكال،  �سوميتومو  مع  املدى  طويلة 

ت�سق طريقها بخطى واثقة، حيث متثل املرحلة 

طريق  على  مهًما  معلًما  ــغ  راب مل�سروع  الثانية 

تنمية ا�ستثمارات ال�سركة يف جمال ال�سناعات 

م�سادر  تنويع  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  الالحقة 

الدخل«. 

بناء  رابغ  مل�سروع  الثانية  املرحلة  و�ست�سمل 

اأحد  وتو�سعة  الأروماتية،  للمواد  جديد  جممع 

 30 معاجلة  من  يتمكن  حتى  القائمة  املــرافــق 

مليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من الإيثان، 

واإنتاج جمموعة متنوعة من املواد البرتوكيماوية 

التي حتقق قدرًا كبريًا من القيمة امل�سافة.

و�ــســيــتــم عــر�ــس نــتــائــج درا�ـــســـة اجلـــدوى 

التي  بــرتورابــغ  �سركة  على  بامل�سروع  اخلا�سة 

واتــخــاذ  للم�سروع  امل�ستقل  بالتقييم  �ستقوم 

العتمادات امل�ستقلة القانونية والنظامية ح�سب 

لوائح ال�سركة واأنظمة �سوق املال.

و�ــســتــ�ــســمــل املــنــتــجــات الــرئــيــ�ــســة ملــ�ــســروع 

رابـــغ 2 مــطــاط الإيــثــيــلــني بــروبــيــلــني، والــبــويل 

وميتاكريليت  البال�ستيكي،  احلــراري  اأوليفني 

ميثيل. البويل  وميتاكريليت  واملونومر،   امليثيل 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، �ستوا�سل اأرامكو ال�سعودية 

اإنــتــاج  خــطــوط  تنفيذ  كيميكال  و�سوميتومو 

منتجات اأخرى بطريقة مثلى لإدخال املزيد من 

التح�سينات القت�سادية على امل�سروع.
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الذهب والمجوهرات..
زينة.. واستثمار

»�صناعة الذهب ميكنها اأن ت�صهم بقوة يف منو االقت�صاد 

للرئي�س  مطول  حديث  �صياق  يف  جاءت  جملة  ال�صعودي«.. 

�صي�صمانيان  اآرام  العاملي  الذهب  ملجل�س  ال��دويل  التنفيذي 

مكانة  عن  بجالء  ك�صفت  للمملكة  االأخ��رة  زيارته  اإب��ان 

مواجهة  يتطلبها  التي  املتزايدة  واالأهمية  ال�صناعة،  تلك 

التحديات التي تقف يف طريق تلك ال�صناعة، ويقابل ذلك 

ي�صاهم  بات  الذي  املجوهرات  لقطاع  ا  اأي�صً متزايدة  اأهمية 

بح�صة متزايدة يف ال�صوق ال�صعودي يوًما بعد اآخر.

أسواق سعودية
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يف  للمعر�س  حتقق  الــذي  النجاح  بعد  املا�سي 

ا  الدورتني ال�سابقتني، يف ظل م�ساركة 75 عار�سً

11 دولة،  العاملية من  ال�سركات  ميثلون كربيات 

و�سوي�سرا  وبريطانيا  اأمريكا  �سدارتها  يف  ياأتي 

ولبنان.

حتوالت نوعية

املعر�س  خالل  دارت  عدة  ملناق�سات  ووفًقا 

يف  نوعية  حتــولت  �سهدت  اجلــواهــر  �سوق  فــاإن 

مع  الــ�ــســراكــات  زيـــادة  بعد  الأخـــرية  ال�سنوات 

بينهم  ومن  العامليني،  اجلواهر  م�سممي  كبار 

احل�سارة  مبكونات  ال�سغوف  بيكات�سي،  �ستيفان 

الرتكية واحلري�س يف اأعماله على مزج خمتلف 

احل�سارات الإن�سانية يف كل قطعة لتخرج لوحة 

ما  الأجــيــال،  لتتوارثها  بالقتناء  جديرة  فنية 

يوؤكد اأن ال�سوق ال�سعودية تعد من اأهم الأ�سواق 

اخلارجية بالن�سبة ل�سركات الذهب واملجوهرات 

املعادن  على  الأفــــراد  اإقــبــال  ظــل  يف  الأجنبية 

الثمينة.

نحو  تــوجــًهــا  الأخــــرية  الــفــرتة  �سهدت  كما 

اجلـــودة  بــني  جتــمــع  جــديــدة  ت�ساميم  ابــتــكــار 

للم�ستهلك،  النف�سي  الإ�سباع  وحتقيق  والإبهار 

من خالل ال�ستعانة بالأحجار الكرمية واإدخال 

حتى  ال�سناعة  يف  فنية  بطرق  واجللد  اخل�سب 

ل يرتفع ال�سعر ب�سورة كبرية، باعتبار اأن قيمة 

اجلواهر تتحقق من خالل ما تر�سخه من ر�سا 

التي  الفنية  القيمة  خــالل  من  للنف�س  واإ�سباع 

حتملها.

حتديات قدمية

املعر�س  اأثبتها  التي  النتعا�سة  تلك  لكن 

هذا  يف  ت�سرتك  خليجية  اأخــرى  معار�س  وعــدة 

القدمية  التحديات  تخفي  اأن  ميكنها  ل  ال�سياق 

حيث  خا�سة،  ب�سفة  الذهب  قطاع  تواجه  التي 

بالغرفة  املعلومات  قطاع  اأعدها  درا�سة  تذهب 

الذهب  اأن قطاع  بالريا�س  ال�سناعية  التجارية 

واجه يف الفرتة الأخرية بع�س العقبات وامل�ساكل 

وتراجع  القطاع   لعجز  اأدت  عدة  عوامل  نتيجة 

الذهب  كمية  اأن  من  بالرغم  ون�ساطه،  اأدائـــه 

 115 بنحو  تقدر  �سنوًيا  اململكة  اإىل  تدخل  التي 

و�سل  الــذي  املحلي  ال�ستهالك  تغطي  ل  طًنا، 

يجعل  ما  العامل،  يف  دولر  مليارات   4 نحو  اإىل 

اململكة الرابعة عاملًيا والأوىل عربًيا يف ا�ستهالك 

الذهب واملجوهرات.

ملواجهة  تو�سيات  عــدة  الــدرا�ــســة  وحملت 

العقبات التي تواجه �سناعة الذهب واملجوهرات 

منها الدعوة اإىل اإن�ساء بنك �سعودي اأو خليجي 

للذهب يخت�س بالتعامالت يف جمال الذهب بني 

ــــالل فــعــالــيــات مــعــر�ــس املـــجـــوهـــرات  خ

وال�ساعات الفاخرة الثالث »�سالون املجوهرات« 

الذي عقد بالريا�س موؤخًرا اأو�سحت امل�ساركات 

املــجــوهــرات  �ــســوق  ح�سة  ارتـــفـــاع  التفاعلية 

املنطقة  اإجـــمـــايل  مـــن   ٪35 اإىل  ــعــودي  ــس ــ� ال

مليارات   3 اإىل  ي�سل  مبيعات  باإجمايل  العربية 

الدول  حجمه  يف  يفوق  بذلك  وهو  �سنوًيا،  ريال 

اخلــلــيــجــيــة جمــتــمــعــة لرتـــفـــاع عـــدد الــ�ــســكــان 

كافة  بوجود  متتعه  عن  ف�ساًل  �سنوًيا،  ــزوار  وال

الأمريكية ومروًرا  ابتداء من  املجوهرات  اأذواق 

بالأوروبية وحتى الآ�سيوية والرتكية.

كما اأكد املعر�س اأن غالبية ال�سركات الدولية 

تدرك قوة ال�سوق ال�سعودي، وت�سعى اإىل ت�سجيل 

املــجــوهــرات  �سناعة  ــون  ك ــه،  ب متميز  ح�سور 

قيمة  على  لعتمادها  كلًيا  الذهب  عن  تختلف 

ما  وت�سنيعه،  ق�سه  وطريقة  ونقاوته  احلجر 

يعني اأن ارتفاع اأ�سعار الذهب مل يوؤثر كثرًيا على 

�سوق املجوهرات.

ويتما�سى مع ما �سبق زيادة ن�سبة العار�سني 

بالعام  مقارنة  املئة  يف   50 بنحو  املعر�س  يف 
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خا�سة  ا�ستثمارية  حمافظ  ويفتح  الذهب  جتار 

بالذهب، والهتمام بعملية الت�سدير اإىل ال�سوق 

تعيق  التي  املعوقات  ـــة  اإزال خــالل  مــن  العاملية 

عملية الت�سدير، واندماج املوؤ�س�سات وال�سركات 

وجتارة  ت�سنيع  جمال  يف  تعمل  التي  ال�سغرية 

الذهب بالريا�س يف كيانات اأكرب وذلك ملواجهة 

املناف�سة امل�ستقبلية. 

التغلب على العقبات

تــواجــه �سناعة  الــتــي  الــعــقــبــات  وملــواجــهــة 

اإىل  الــدرا�ــســة  دعـــت  علمية  بطريقة  الــذهــب 

تخفي�س الر�سوم اجلمركية على الذهب امل�سنع 

1٪ والكتفاء بدمغة امل�سنع  اإىل  5٪ حالًيا  من  

ي�ساعد  مــا  املختلفة  الدمغات  مــن  ــدًل  ب املـــورد 

اأ�سواق  يف  الذهب  اأ�سعار  تخفي�س  يف  وي�ساهم 

اململكة واملناف�سة الأخرى املجاورة.

واللوائح  الت�سريعات  اإ�سدار  �سرورة  ا  اأي�سً

القطاع  هــذا  يف  العمل  تنظم  الــتــي  والأنــظــمــة 

لئحة  �سدور  مثل  وتنميته  تطويره  على  وت�سجع 

املعدلة،  الكرمية  ــار  ــج والأح الثمينة  املــعــادن 

والت�سريعات  الأنظمة  وتقييم  درا�سة  اإعــادة  مع 

هيئة  واإن�ساء  الذهب،  بقطاع  املتعلقة  واللوائح 

جميع  ت�ستوعب  الذهب  قطاع  ملن�ساآت  م�ستقلة 

القطاع  يف  العاملة  امل�سانع  و  والور�س  املحالت 

وتكون  القطاع  بتنظيم  املخولة  اجلهة  وتكون 

احلكومية  اجلهات  مع  الت�سال  وو�سيلة  املن�سق 

التي  الإجـــراءات  واقــرتاح  القطاع  م�ساكل  حلل 

تفعل قطاع الذهب بجانب اإن�ساء �سركة للتقييم 

الذهبية  للم�سغولت  التقييم  عملية  تــتــوىل 

�سناعية  مدينة  اإن�ساء  وكذلك  واملــجــوهــرات، 

تن�ساأ  واملجوهرات  الذهب  ل�سناعة  منوذجية 

واحلرا�سات  الأمن  حيث  من  نظام  اأحدث  على 

املن�ساآت  جتميع  يتم  اأن  على  الإنـــذار  واأجــهــزة 

العاملة يف �سناعة الذهب بهذه ال�سناعة.

تنظيم ت�شريعي

على ال�سعيد الت�سريعي والتنظيمي باعتباره 

اأن  الدرا�سة  اأكدت  ال�سرتاتيجية  احللول  بوابة 

جمال  يف  وت�سريعية  تنظيمية  ــرارات  ق اإ�ــســدار 

اجلمركية  والر�سوم  العاملة  ــدي  الأي ا�ستقدام 

وتذليل  املناخ  تهيئة  اإىل  يوؤدي  املعار�س  واإقامة 

ال�سعوبات واملعوقات التي تواجه وكالء وموزعي 

منتجات املعادن الثمينة يف اململكة، ما ي�ساعد يف 

جذب ال�ستثمارات للقطاع.

التدريب والتاأهيل

للق�ساء  اآخر  باب  الكوادر  وتاأهيل  التدريب 

اإن�ساء  اإىل  الدرا�سة  دعت  ولذا  املعوقات،  على 

الــذهــب  �سياغة  عــلــى  لــلــتــدريــب  خــا�ــس  ق�سم 

ــارب الــدول  واملــجــوهــرات، وال�ــســتــفــادة مــن جت

ــوادر  ــك ــاأهــيــل ال ــب وت ــدري الأخـــــرى يف جمـــال ت

واخلربات يف جمال �سياغة الذهب واملجوهرات، 

ال�سرتاتيجيات  وتــطــويــر  بتغيري  طالبت  كما 

الت�سويقية يف قطاع الذهب واملجوهرات ل�سمان 

اإقامة  ا�ستمرار وازدهار هذا القطاع من خالل 

قالت الدرا�سة التي اأعدها مركز املعلومات بغرفة جتارة الريا�س اإنه نظًرا ملا ميثله 

ويوؤثر  الهامة،  القت�سادية  القطاعات  اأحد  كونه  اأهمية،  واملجوهرات من  الذهب  قطاع 

ب�سورة مبا�سرة على الن�ساط القت�سادي يف اململكة فقد اأو�ست باأن ت�سمح وزارة العمل 

خلبري اأجنبي واحد بالعمل يف كل حمل ذهب وذلك من خالل تخفي�س ن�سبة ال�سعودة يف 

املعار�س واملحالت من 100٪ اإىل 75٪ اأ�سوة بالن�سبة املفرو�سة على امل�ستثمر الأجنبي يف 

ظل اأنظمة منظمة التجارة العاملية املعمول بها يف اململكة حالًيا

تنظيم سوق العمل
ارتفاع حصة سوق المجوهرات 
السعودي إلى 35% من إجمالي 

المنطقة العربية

السوق السعودية من أهم 
األسواق الخارجية بالنسبة لشركات 

الذهب والمجوهرات األجنبية

أسواق سعودية
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املعار�س املتخ�س�سة، حيث اأ�سارت الدرا�سة يف  

ل�سندوق  الدولة  دعم  زيــادة  اإىل  اجلانب  هذا 

ت�سجيع  جمال  يف  خا�سة  الب�سرية  املوارد  تنمية 

ال�سباب للعمل يف قطاع الذهب من خالل حتمل 

برامج  وفق  وتدريبهم  تاأهيلهم  لتكاليف  الدولة 

اإل اجلاد والباحث  متخ�س�سة ل تقوم بتخريج 

اإ�سافة  عن فر�سة عمل واعدة يف هذا القطاع، 

اإن�ساء خمتربات خا�سة لفح�س  اإىل التو�سع يف 

الذهب واملجوهرات بالتعاون مع جهات خارجية 

لديها خربة يف هذا املجال بهدف حماية اأ�سحاب 

يف  الغ�س  على  والق�ساء  وامل�ستهلكني  املعار�س 

هذا القطاع الذي ي�سهد حالت كثرية من الغ�س، 

والهتمام بدرا�سة فكرة اإن�ساء كلية متخ�س�سة 

وبيع  وت�سنيع  �سياغة  على  والتاأهيل  للتدريب 

الذهب واملجوهرات وا�ستيعاب وتطوير املهارات 

هذا  يف  والت�سميم  الر�سم  جمــال  يف  املحلية 

القطاع املهم ل�سوق العمل.

عمل  عقد  اإيــجــاد  اإىل  الدرا�سة  دعــت  كما 

العاملني  جلميع  اململكة  مناطق  كافة  يف  موحد 

جميع  يت�سمن  واملجوهرات  الذهب  حمالت  يف 

و�ساحب  العامل  من  لكل  والواجبات  احلقوق 

العمل.

قرار خا�ض

العقوبات  تغليظ  اإىل  الدرا�سة  دعــت  كما 

على الأفراد اأو املحالت اأو الور�س وامل�ساغل التي 

العن�سر  من  وال�ستفادة  ترخي�س،  بدون  تعمل 

يف  فنيات  اأو  اإداريــــات  اأو  كبائعات  الن�سائي 

من بني اأبرز ما قاله اآرام �سي�سمانيان الرئي�س التنفيذي الدويل ملجل�س الذهب العاملي 

يف  املجوهرات  على  الطلب  فيه  يبقى  الذي  الوقت  »يف  اململكة:  اإىل  الأخــرية  زيارته  يف 

املنطقة قوًيا، هناك عدد من الفر�س حلماية هذا الطلب، وتنميته يف امل�ستقبل، وامل�سادر 

مهمة  تبقى  املهمة  واملهرجانات  الزفاف  حفالت  مثل  الذهب  على  للطلب  التقليدية 

املنتج ومعايري  العناية بجودة  فاإن  �سرائح متزايدة من اجلمهور  لوجود  لكن  لل�سناعة، 

الرتويج والعر�س ت�سبح بالغة الأهمية، وهذا ما يجب اأن تنتبه اإليه ال�سناعة وت�ستجيب 

له، اإ�سافة اإىل ذلك ويف ظل تباطوؤ القت�ساد العاملي نتيجة الأزمة العاملية الأخرية فاإن 

امل�ستثمرين يتجهون جلعل الذهب جزًءا من حمافظهم لتنويع اأ�سولهم وحماية ثرواتهم، 

ا توافر منتجات  ونحن نتوقع اأن ينمو ال�ستثمار يف قطاع الذهب باملنطقة، لكن يجب اأي�سً

ا�ستثمارية ب�سورة اأف�سل«.

الذهب مهم لحماية الثروات 
والمحافظ االستثمارية

الرئي�ض التنفيذي ملجل�ض الذهب العاملي:

امل�سانع والور�س اأو من خالل الأ�سواق وامل�سانع 

تخفي�س  يف  م�ساهمة  الن�ساء  على  املقت�سرة 

وال�ستفادة من  ال�سعوديات  بني  البطالة  ن�سبة 

جمال  يف  العاملني  ال�سعوديني  ال�سباب  جتربة 

اللجان  اإىل  لالن�سمام  واملــجــوهــرات  الــذهــب 

الغرف  بجميع  واملــجــوهــرات  للذهب  الفرعية 

ــتــعــرف على  الــتــجــاريــة بــاملــمــلــكــة مــن اأجــــل ال

والدفاع  ق�ساياهم  و�سرح  ومعاناتهم  م�ساكلهم 

عن حقوقهم.

كما طالبت اجلهات املخت�سة اإىل اإ�سدار  

خالله  من  يتم  الذهب  لقطاع  خا�س  قــرار  

الذهب  بيع  وحمــالت  معار�س  دوام  حتديد 

العمالة  تــ�ــســرب  عــلــى  للتغلب  واملــجــوهــرات 

ولإجنـــاح  الــقــطــاع  يف  العمل  مــن  ال�سعودية 

�سعودة الوظائف به.

دراسة توصي بإنشاء بنك سعودي 
أو خليجي يختص بالتعامالت في 

مجال الذهب
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االبتكار العربي بحاجة لإلنعاش
منتدى اإلعالم العربي 2012

اإعداد: أحمد السيد علي

أسواق خليجية
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الإعــالم  منتدى  ناق�س  البتكار؟!«  اأيــن  التلفزيوين:  »الإنــتــاج  عنوان  حتت 

جتاه  اجلمهور  وتطلعات  العربي،  التلفزيوين  الإنتاج  يف  البتكار  غياب  العربي، 

ال�سينما، ب�سحيفة  ق�سم  رئي�س  العري�س  اإبراهيم  وقال  العربية،  الإعالم  و�سائل 

احلياة: »اأ�سبح التلفزيون جزًءا ل يتجزاأ من حياتنا وهو الو�سيلة الإعالمية الأكرث 

انت�ساًرا، ول اأظن اأنه ميكن احلديث عن البتكار يف التلفزيون لأن البتكار ل ميكن 

بث  على  تعمل  القنوات  كافة  اأن  كما  معينة،  نخبة  اإىل  بل  املاليني  اإىل  يوجه  اأن 

من  الرتبية  هو  العربي  عاملنا  نحتاجه يف  وما  الأربــاح،  عليها  تدر  التي  الربامج 

ال�سغر ليتمكن امل�ساهد من التمييز بني املنتج اجليد واملنتج الرديء«. 

ومن جانبه تطرق اأ�سعد طه خمرج ومنتج، بـ»هوت �سبوت فيلمز« اإىل مفهوم 

وعن  العربي  ال�سارع  عن  التلفزيون  ليعرب  التعريب  هو  »البتكار  وقال:  البتكار 

الأفــالم  يف  يكمن  البتكار  واأ�سا�س  البتكار،  ا�سترياد  يجب  ول  املوجود  الواقع 

الوثائقية التي نفتقر لها يف عاملنا العربي وجند كًما هائاًل من الأفالم املدبلجة 

والربامج الهوائية باعتبار تكلفتها الإنتاجية اأقل، واأمتنى من الإنتاج التلفزيوين 

اإنتاجنا  على  البتكار  لي�سفي  التلفزيونية  اأعماله  يف  املهمة  الكوادر  يتبنى  اأن 

العربي«.

ا اإىل قدرة بيئة عمل الإنتاج التلفزيوين العربي  كما تطرقت النقا�سات اأي�سً

احلالية على اإيجاد اأجيال تبتكر وتبدع واأكدت على �سرورة ال�ستفادة من درو�س 

التجارب الناجحة، كما تداولت اأ�سباب تراجع البتكار يف املنتج الإعالمي العربي 

والتوجه نحو الن�سخ بالرغم من وجود اأكرث من 550 ف�سائية عربية، ومع ات�ساع 

�ساعات البث التلفزيوين لت�ستوعب الإنتاج والأفكار اجلديدة، اإل اأن العتماد ظل 

ب�سكل اأ�سا�سي على الإنتاج الأجنبي ب�سكل اأدى اإىل ت�سييق امل�ساحة املتاحة اأمام 

البتكار والإبداع وظهور املواهب اجلديدة.

وبدوره قال علي الرميثي، مدير تلفزيون دبي: »الإبداع هو الإ�سافة املتجددة 

الطريق  فاإننا يف  الإبداع متوفًرا  واإذا كان هذا  تلفزيوين  ملنتج  الذاتي  والتطوير 

ال�سحيح لإر�ساء كافة �سرائح املجتمع، اأما البتكار فهو مفهوم اآخر ول يعيب اأن 

ناأخذ من ابتكارات الآخرين ونطورها«.

اأما فادي اإ�سماعيل فتحدث عن اأن التلفزيون هو الو�سيلة اجلماهريية الأكرث 

انت�ساًرا، ونحن ل نعاين من اأزمة يف اإنتاجنا يف عاملنا العربي بل نعاين من نوعية 

وجود  رغم  العربية  الــدول  وجــوًدا يف  الأكــرث  هو  املحلي  املنتج  يزال  ول  الإنتاج، 

امل�سل�سالت املدبلجة. 

قنوات اليوتيوب

خالل جل�سة بعنوان »قنوات يوتيوب منابر فردية تناف�س الف�سائيات« اأ�سارت 

الإعالمية عال الفار�س من الـMBC اإىل اأنه مع النت�سار الكبري لأعداد م�ستخدمي 

�سبان  متكن  ال�سابة،  الأجيال  لدى  ال�سريع  ورواجها  العربي  الوطن  يف  الإنرتنت 

خا�سة  تلفزيونية  قنوات  لإن�ساء  »يوتيوب«  موقع  تطبيقات  تطويع  من  موهوبون 

وتناق�س ق�سايا ومو�سوعات  برامج وحلقات م�سجلة؛  ب�سيطة؛ تقدم  وباإمكانيات 

تلك  عن  تختلف  وجــذابــة،  مبتكرة  قوالب  �سمن  ودينية  و�سيا�سية  اجتماعية 

امل�سامني التي عهدها امل�ساهد على ال�سا�سة التقليدية، حيث و�سلت املتابعة اإىل 

180 مليون مقطع فيديو يومًيا يف املنطقة العربية.

وقالت اإن العامني املا�سني �سهدا منًوا كبرًيا يف القنوات التلفزيونية الفردية 

عادة من  يتاألفون  عاديون  م�ستخدمون  وراءها  يقف  والتي  »يوتيوب«؛  موقع  على 

جمموعات �سغرية ل تتجاوز اأحياًنا ال�سخ�سني اأو الثالثة، وقد جنحت بع�س هذه 

املجموعات يف جذب متابعة مئات الآلف بل املاليني، متفوقة بذلك على بع�س 

واجلهات  ال�سركات  كربيات  دعم  ا�ستقطاب  اإىل  اإ�سافة  الف�سائية،  املحطات 

املعلنة.

القنوات،  هذه  على  القائمني  بني  امل�سرتكة  القوا�سم  اجلل�سة  تناولت  كما 

ال�صرف  وم��واث��ي��ق  االإع��الم��ي  ال�صمر  ا�صتح�صار 

عمل  ور�س  بني  وامل�صرتك  الهم احلا�صر  كان  االإعالمية 

عقد  ال��ذي   2012 العربي  االإع���الم  منتدى  وجل�صات 

موؤخًرا يف دبي، حتت عنوان »االإعالم العربي: االنك�صاف 

والتحول«، وا�صتقطب احلدث اأكرث من 3000 اإعالمي من 

املنطقة العربية وخمتلف اأنحاء العامل، باالإ�صافة اإىل 

االأعمال،  ورواد  ال��راأي،  وقادة  القرار،  �صناع  من  نخبة 

وت�صمن برنامج املنتدى ثماين جل�صات واأربع ور�س عمل 

�صلطت ال�صوء على اآراء واأفكار اأكرث من 65 متحدًثا من 

االأو�صاط االأكادميية واالإعالمية والبحثية يف املنطقة 

العربية.
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اليوتيوب  قنوات  ظاهرة  اأو  براجمهم  تاأثري  ومدى 

ب�سكل عام يف واقع الإنتاج املرئي يف الوطن العربي، 

واأ�سباب رواج هذه القنوات اخلا�سة واختالفها عن 

اأبرز  اإىل  بالإ�سافة  التقليدية،  القنوات  من  غريها 

هذه  اأ�سحاب  يواجهها  التي  والعوائق  التحديات 

القنوات. 

اجلديدة  التحديات  اإىل  امل�ساركون  تطرق  كما 

التي طرحها التطور الإعالمي وانت�سار التكنولوجيا 

ــي، فــيــمــا بحث  ــرب ــع ـــــورات الــربــيــع ال الــرقــمــيــة وث

الإعالم  و�سائل  على  طراأ  الذي  التغيري  امل�ساركون 

واملن�سات الإعالمية اجلديدة، التي فر�ست نف�سها 

دور  فيها  مبا  التقليدية،  والقنوات  الأدوات  على 

�سعب  لمتحان  تعر�ست  التي  الإخبارية  املوؤ�س�سات 

خالل تغطيتها لالأحداث يف اأرجاء الوطن العربي.

و�شائل االإعالم التقليدية

عنوان  حملت  التي  العمل  ور�ــســة  ـــارت  اأث كما 

»ال�سباب العربي.. اأما اآن اأوان ربيعهم الإعالمي؟« 

عدًدا من الأ�سئلة حول وجهة نظر ال�سباب يف كفاءة 

اإىل  بالإ�سافة  معهم،  التوا�سل  يف  الإعــالم  و�سائل 

بني  الفجوة  ت�سييق  طرق  يف  العربي  ال�سباب  راأي 

و�سائل الإعالم التقليدية وبينهم.

واأ�سارت اجلل�سة اإىل اأن القطاع الإعالمي �سهد 

البنية  تبدًل وحراًكا كبريين يف  الأخــرية  الآونــة  يف 

التبدل  هذا  وفر�س  واأدواتــهــا،  العربية  الإعالمية 

واقًعا جديًدا ل�سكل وطريقة �سريان املعلومة والتاأثري 

يف الراأي العام، اإل اأن بع�س و�سائل الإعالم مازالت 

التي  بالطريقة  اجلمهور  وتخاطب  اأعمالها  ت�سرّي 

كانت عليها الأمور يف فرتة ما قبل الربيع العربي.

وتعليًقا على مو�سوع اآليات التغيري يف املنطقة، 

قالت فرح اإبراهيم طالبة يف اجلامعة الأمريكية يف 

ال�سارقة: يتميز الإعالم اجلديد بحرية ال�ستخدام 

التقليدي  فـــالإعـــالم  املـــحـــدودة،  غــري  واملــ�ــســاركــة 

حمكوم بجهة واحدة ويعك�س اأفكاًرا معينة للموؤ�س�سة 

اأن  وناأمل  الــدولــة،  حكومة  اأو  امل�سوؤولة  الإعالمية 

ن�سهد م�ستقباًل عالقة تكاملية بني الإعالم التقليدي 

من  املزيد  توفري  يف  ي�سهم  مبا  اجلديد  والإعـــالم 

امل�سداقية والثقة يف تقدمي الأخبار.

الت�ساوؤلت  من  جمموعة  الور�سة  هذه  واأثــارت 

ونقلت  الإعـــالم،  و�سائل  لأداء  ال�سباب  روؤيــة  حــول 

من  العديد  حول  واأفكارهم  اقرتاحاتهم  للح�سور 

واأدواته  لالإعالم  وكيف  بهم،  ترتبط  التي  الق�سايا 

تقلي�س  وفــر�ــس  جمتمعاتهم،  بناء  يف  ي�سهم  اأن 

وال�سباب،  التقليدية  الإعــالم  و�سائل  بني  الفجوة 

وقدرته  الإعــالم  مل�ساقات  اجلامعي  التعليم  وواقــع 

ال�سامية  الر�سالة  حمل  على  قادر  جيل  تاأهيل  على 

لالإعالم.

ا  اأي�سً اجلل�سة  خــالل  النقا�سات  تطرقت  كما 

اإىل امل�سوؤوليات التي تقع على عاتق ال�سباب لإي�سال 

�سوته للقائمني على و�سائل الإعالم التقليدية، وواقع 

وجهة  من  الإعــالم  لتخ�س�سات  اجلامعي  التعليم 

الإعالم  و�سائل  قدرة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب،  نظر 

يف تدريب ومتكني جيل جديد لتويل مهمته النبيلة.

امل�سرية  والكاتبة  املفكرة  علقت  جانبها  ومن 

املتلقي  الثقة مع  بناء  غادة عبداملنعم على مو�سوع 

بالإعالم اجلديد  ي�سمى  وما  التقليدي  الإعالم  بني 

تــدريــجــًيــا،  الــثــقــة  اإىل  الــو�ــســول  »�سيتم  بــالــقــول: 

التقليدي  الإعالم  اأن   الآن  اأ�سبح يدرك  فاجلمهور 

قد يكون موجًها وغري حمايد، ومع كثافة ا�ستخدام 

�سبكات التوا�سل الجتماعية تربز احلاجة اإىل و�سع 

معايري حمددة للم�سداقية، كما اأ�سهم انت�سار �سبكة 

يزيد عن  وما  التوا�سل،  ت�سهيل عملية  الإنرتنت يف 

والتعرف  الآخــر  نظر  وجهة  تقدمي  هو  اأهمية  ذلك 

على اأوجه كثرية لالختالف«. 

االإعالم االإلكرتوين

»جيل  عنوان  حملت  التي  الثالثة  العمل  ور�سة 

التي  بالفطرة«   �سحفيون  الإلــكــرتوين:  الإعـــالم 

العربي  الإعـــالم  منتدى  فعاليات  اإطــار  يف  عقدت 

بدورته احلادية ع�سرة، �سلطت ال�سوء على املتغريات 

التي  التكنولوجيا  اأدوات  ل�ستخدام  نتيجة  احلالية 

وعلى  وال�سيا�سية،  الثقافية  الأو�ساع  على  انعك�ست 

ا التي تعد الالعب الرئي�سي يف  و�سائل الإعالم اأي�سً

نقل ثقافات الأمم وال�سعوب. 

كما ركزت الور�سة على م�ساركة ال�سباب يف نقل 

تعد  مل  التي  التلفزيونية  واملقاطع  وال�سورة  اخلرب 

ح�سًرا على املتخ�س�سني يف هذا املجال. 

وخالل الور�سة، قدم ال�سادق احلمامي اأ�ستاذ 

كلية الت�سال، بجامعة ال�سارقة مداخلته التي فرق 

وقال:  اخلرب،  و�سناعة  املعلومات  نقل  بني  خاللها 

»لي�س هنالك �سحافيون بالفطرة، فال�سحافة مهنة 

وممار�سة وال�سحايف فاعل اجتماعي له عقد واأدوار 

الكتابة  من  ا  متخ�س�سً نوًعا  وميتلك  اجتماعية، 

خالل  من  يكت�سبها  التي  ال�سحافية  الكتابة  هي 

يربز  ولــذا،  التجربة.  اأو  الأكادميية  املوؤ�س�سات  اإما 

اخللط بني اخلرب واملعلومة، فاخلرب هو بناء وحتويل 

يتلخ�س  اأن  ميكن  ل  وال�سحافة  خرب،  اإىل  الواقع 

باإنتاج  بدورها  تقوم  بل  املعلومات،  نقل  يف  دورهــا 

العام.  النقا�س  اإدارة  ي�سمى  مبا  والقيام  املعرفة، 

ول يعني الكم الهائل من املعلومات التي يتم ن�سرها 

منتج  اإىل  حتــول  قــد  امل�ستخدم  اأن  الإنــرتنــت  على 

ا�ستخدام  امل�سيطر هو  التوجه  زال  فما  للمعلومات، 

بالدرجة  ال�ستهالك  بدواعي  الجتماعية  ال�سبكات 

الأوىل«.

بدورها قدمت ماجدة اأبو فا�سل مديرة موؤ�س�سة 

خالل  تقدميًيا  ا  عر�سً بلبنان  حــدود«،  بال  »اإعــالم 

الور�سة وجهته جليل ال�سباب وخل�ست فيه الو�سائل 

الإلكرتوين  الإعــالم  ل�ستخدام  املطلوبة  واملعايري 

بال�سكل الأمثل، كما راأت اأبو فا�سل اأن دور الإعالم 

اأن  »يجب  وعلقت:  بالفعل،  تــراجــع  قــد  التقليدي 

والتقليدي،  احلديث  الإعالمني  بني  تــوازن  يحدث 

فالإعالم التقليدي يجب اأن يواكب الع�سر وي�سبح 

اأكرث تفاعلية. ونحن يف ع�سر تعدد الو�سائط ويجب 

مفا�سل  ملختلف  اجلديدة  الو�سائل  على  التدريب 

أسواق خليجية
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ا اأهمية ن�سر الوعي  القطاع ال�سحفي من قمة الهرم وحتى اأدناه. كما تربز اأي�سً

الإعالمي الإلكرتوين يف الكتابة والت�سوير بدًءا من املدار�س«. 

اأما علي اخل�سيبان، الكاتب ب�سحيفة الريا�س فقد ركز على كيفية ت�سخري 

وقال:  والقيم،  املهارات  تعزيز  يف  ودوره  ال�سباب  جليل  الإلكرتوين  الإعــالم 

الإعالمية، يف ظل  القيم  فر�س  اأهمية  اإىل  الرتبية  موؤ�س�سات  تتنبه  اأن  »يجب 

القدرة الوا�سعة وغري امل�سبوقة لدى الأفراد لإنتاج املعلومات، فاخلرب الإعالمي 

لالإعالم،  امل�ستقبلي  للمنظور  وبالن�سبة  الرتبوي،  الــدور  معه  يتداخل  اليوم 

ف�سيحدث عملية اإحالل، حيث اأن الإعالم التقليدي اليوم لي�س امل�سدر الوحيد 

ال�سباب  ا�ستخدام  توجيه  على  ين�سب  الأ�سا�سي  الرتكيز  اأن  اإل  للمعلومات، 

لذلك من دون القيم املهمة لأخالقيات املهنة«. 

يف  الأردن  من  الجتماعية  النا�سطة  �سخر  بني  لهيب  اأبــدت  جهتها  ومن 

والتقليدي  الإلكرتوين  الإعــالم  حر�س  حول  نظرها  وجهة  مداخلتها  معر�س 

على ال�سبق ال�سحفي، وقالت: »يغلب على ال�سحافة الإلكرتونية حر�سها على 

ال�سبق ال�سحفي، بخالف ما هو احلال عليه بالن�سبة للمدونني، اإل اأن الإعالم 

الإلكرتوين ينق�سم اإىل نوعني؛ الأول هو الإعالم املوؤ�س�ساتي على �سبكة الإنرتنت 

التوا�سل  �سبكات  فهو  الثاين  النوع  اأما  ال�سحفي،  ال�سبق  على  يحر�س  الذي 

الجتماعي التي يغلب عليها اإفراز م�ساحات لإبداء الآراء. ولعل النطالقة التي 

حققتها ال�سحافة الإلكرتونية اليوم ترجع اإىل الكم الهائل من الأخبار التي قد 

تعجز ال�سحافة التقليدية عن مواكبتها، الأمر الذي اأنتج ظاهرة اجلماعية يف 

اإنتاج الأخبار والتخل�س من الهرمية«.

عقد إعالمي جديد 
يف  امل�ساركون  اأكد  التغيري«  و�سدمة  العربي  »الإعــالم  عنوان  حتت 

تقع  بــالإعــالم  النهو�س  م�سوؤولية  اأن  2012م  العربي  الإعـــالم  منتدى 

باملجتمع  مــروًرا  املهنيني  الإعالميني  بدًءا من  اأطــراف،  على عاتق عدة 

و�سع  �سرورة  جانب  اإىل  وذلك  التعليمية  باملوؤ�س�سات  وانتهاء  واحلكومة 

الت�سريعات املتالئمة مع مرحلة التغيري والنهو�س. 

وبحثت اجلل�سة تطلعات اجلمهور اليوم من و�سائل الإعالم العربية، 

وال�سحف  الف�سائية  القنوات  طوفان  ظل  يف  الطرفني  بني  الثقة  وواقع 

اجلديدة، كما �سلطت اجلل�سة ال�سوء على تنامي البيئة التقنية الكفيلة 

بك�سر احتكار املعلومة اإنتاًجا ونقاًل.

مواكبة  يف  الإعــالم  و�سائل  جنــاح  مــدى  اإىل  اجلل�سة  تطرقت  كما 

التغيريات، وناق�س املتحدثون دور و�سائل الإعالم اجلديد وممار�ساتها، 

الإعــالم  م�سوؤولية  مفهوم  لتحديد  حاجة  هناك  اإن  احل�سور  قال  فيما 

واأن يكون للمجتمع و�سيلة ما للتداخل مع هذا الإعالم وهو ما ي�ستدعي 

تفعيل مفهوم ميثاق ال�سرف الإعالمي واملواثيق الإعالمية يف التعامل مع 

الأخبار، موؤكدين اأنه ينبغي اأن ي�سعر الإعالميون مب�سوؤولية جتاه املجتمع، 

وهو الأمر الذي يتطلب م�ستوى مهنًيا متقدًما تفتقده ال�ساحة الإعالمية 

ب�سكل عام.
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الشرق األوسط.. 
المستفيد األكبر  

النمو اآلسيوي

ال ي�صكل �صعود اآ�صيا كقوة اقت�صادية على �صاحة االقت�صاد العاملي ميزة لها فقط، فامل�صتفيدون من 

بروزها هم خليط من الدول تاأتي دول اخلليج يف مقدمتهم، باعتبار ما توفره اآ�صيا من الفر�س الواعدة، 

حيث اإن تنامي الن�صاط ال�صناعي يف معظم دول اآ�صيا �صرفع الطلب على النفط والغاز اخلليجي ب�صورة 

وا�صحة، كما اأن هذا ال�صعود يعزز فر�س التجارة واال�صتثمار واالأن�صطة االقت�صادية يف دول التعاون، 

اإىل جانب ارتفاع معدل النمو االقت�صادي.

أسواق عالمية
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الــدويل،  النقد  �سندوق  تــقــديــرات  بح�سب 

فاإن دول اآ�سيا النامية ت�سكل 27 باملئة من الناجت 

ال�سمالية  اأمريكا  تليها  العاملي،  الإجمايل  املحلي 

باملئة،   19 الغربية  ــــا  واأوروب باملئة،   22 بن�سبة 

نحو  ياأتي  باملئة، كما   9 بن�سبة  الالتينية  واأمريكا 

يف  اليابان،  من  العاملي  القت�ساد  من  باملئة   6

حني تبلغ ح�سة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا وو�سط 

و�سرق اأوروبا ورابطة الدول امل�ستقلة نحو 4 باملئة 

ونيوزيلندا  اأ�سرتاليا  ت�سكل  بينما  منطقة،  لكل 

واحًدا باملئة فقط من القت�ساد العاملي.

اهتمام خليجي

مبدينة  التجارية  للغرفة  حديثة  درا�سة  يف 

�سيقفز   2050 عــام  بحلول  ــه  اأن تاأكيد  ثمة  دبــي 

كافة  النامية  اآ�سيا  لدول  الإجمايل  املحلي  الناجت 

ن�سيب  �سيبلغ  حني  يف  دولر،  تريليون   148 اإىل 

ونتيجة  دولر،  و800  األًفا   45 الدخل  من  الفرد 

مبعي�سة  اآ�سيوي  مليارات  ثالثة  �سي�ستمتع  لذلك 

على  املحافظة  يف  القارة  ا�ستمرار  حال  يف  اأعلى 

الزخم احلايل لنموها القت�سادي.

 ،2050 عــام  املــمــتــدة حتى  الــفــرتة  وخـــالل 

بكامله، حيث  العاملي  القت�ساد  �سيناريو  �سيتغري 

اأول وثاين اأكرب اقت�ساد  �ست�سبح ال�سني والهند 

يف العامل على التوايل، اإ�سافة اإىل اأن اأندوني�سيا 

اأكـــرب  بـــني  مـــن  �ست�سبح  والــفــلــبــني  ونــيــجــرييــا 

القت�سادات العاملية.

اقت�ساد  يكون  اأن  يتوقع   2050 عام  وبحلول 

الربازيل  اقت�سادي  من  حجًما  اأ�سغر  اليابان 

اأن يكون حجم القت�ساد  يتوقع  واأندوني�سيا، كما 

من  اأقـــل  وفرن�سا  املــتــحــدة  واململكة  اأملــانــيــا  يف 

القت�ساد  �سيكون  حــني  يف  ورو�ــســيــا،  املك�سيك 

اإىل  نف�سه،  الرتكي  القت�ساد  الإيطايل يف حجم 

املرتبة  يف  �ستاأتي  املتحدة  الــوليــات  اأن  جانب 

الثالثة، بينما تتذيل اململكة املتحدة القائمة. 

�ست�ساهم  املذكورة،  الزمنية  الفرتة  وخالل 

املتقدمة،  النا�سئة ب�سعف م�ساهمة  القت�سادات 

القت�ساد  م�سرح  على  جــدد  لعبني  ظهور  ومــع 

الإجمايل  املحلي  الناجت  مكونات  �ستتغري  العاملي 

العاملي ب�سورة درامية.

تزال  ل  اأنه  اإىل  دبي  غرفة  درا�سة  واأ�سارت 

هناك بع�س املخاوف ب�ساأن ال�سني وبع�س الدول 

القلق من حدوث  ي�سود  الأخــرى، حيث  الآ�سيوية 

الكلي  القت�ساد  موؤ�سرات  اأن  كما  اأ�سول،  فقاعة 

املدمر  الزلزال  قبل  حتى  م�سجعة  لي�ست  لليابان 

القت�ساد  فــاإن  ولــذلــك  مــوؤخــًرا،  �سربها  الــذي 

الياباين يواجه عدًدا من التحديات ال�سعبة، حيث 

ال�سعوبات  من  املزيد  الطبيعية  الكارثة  اأ�سافت 

لالقت�ساد الذي يعاين اأ�ساًل من الركود.

القت�سادية  التوقعات  اأن  الدرا�سة  وذكــرت 

و�سنغافورة  والهند  لل�سني  بالن�سبة  اإيجابية  اأكرث 

وال�سرق  اجلنوبية  وكوريا  واأندوني�سيا  وماليزيا 

الأو�سط، لفتة اإىل اأنه يف حال عدم حدوث مزيد 

هذه  ــاإن  ف العاملي،  القت�ساد  يف  التغريات  مــن 

القت�سادات �ست�ستمر يف م�سارها الت�ساعدي.

فر�ض العمل

كقوة  اآ�ــســيــا  �ــســعــود  اإن  الــدرا�ــســة  وقــالــت 

الفر�س  من  العديد  �سيوفر  جديدة  اقت�سادية 

املورد  تعد  اأنها  ا  اخلليج، خ�سو�سً لدول  الواعدة 

اإىل  م�سرية  الــقــارة،  اإىل  والغاز  للنفط  الرئي�س 

دول  معظم  يف  ال�سناعي  الن�ساط  تنامي  اأن 

ب�سورة  والغاز  النفط  على  الطلب  �سريفع  اآ�سيا 

وا�سحة، الأمر الذي �سيوؤثر اإيجاًبا على القت�ساد 

املحلي الكلي لدول اخلليج العربي.

�سيعزز  ال�سعود  هذا  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت 

فر�س التجارة وال�ستثمار والأن�سطة القت�سادية 

النمو  مــعــدل  ارتـــفـــاع  جــانــب  اإىل  اخلــلــيــج،  يف 

وظائف  تــوفــري  على  �سيعمل  كما  القــتــ�ــســادي، 

جديدة مع احتمال تنوع �سادرات الدولة وتعزيز 

قوة  زيـــادة  يف  ي�ساهم  مــا  التعليمية،  املن�ساآت 

القت�ساد املحلي.

قوة �شينية

بعيًدا عن درا�سة غرفة دبي ثمة تاأكيد عاملي 

اآخر على القوة التي يختزنها املارد ال�سيني، حيث 

ي�سهد القت�ساد ال�سيني، �سعوًدا قوًيا يف اأعقاب 

تقدمي امل�سارف ال�سينية اأكرث من تريليون دولر 

العام  الن�سف الأول من  يف �سورة قرو�س خالل 

املا�سي، عالوة على برنامج حتفيز حكومي بقيمة 

600 مليار دولر.

يف  قــدًمــا  ال�سني  مت�سي  اأن  املحتمل  ومــن 

وا�سنطن  اقرتا�س  مع  الأمريكية  الديون  �سراء 

بــ�ــســدة لــتــمــويــل بــراجمــهــا املــتــنــوعــة املــرتــبــطــة 

بالتحفيز القت�سادي والإنقاذ املايل، ما يعزز من 

القول باأن ال�سني احتلت مكانة الوليات املتحدة 

ك�سريك جتاري اأكرب لليابان وذلك خالل الن�سف 

الأول من عام 2009، يف الوقت الذي تتطلع جهات 

دول آسيا النامية تشكل 
27 بالمئة من الناتج المحلي 

اإلجمالي العالمي، تليها أمريكا 
الشمالية بنسبة 22 بالمئة، 

وأوروبا الغربية 19 بالمئة
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الت�سنيع الأوروبية �سرقًا، بدًل من الغرب.

الدويل  النقد  �سندوق  تقارير  اإىل  وبالعودة 

يالحظ اأنه يبدى تفاوؤله باأداء ال�سني، واأنه ترك 

توقعاته للنمو هناك دون تغيري عند 8.2 يف املئة 

العام املا�سي و8.8 يف املئة يف 2013. 

يف  النمو  اأن  التقارير  خالل  من  يت�سح  كما 

ال�سادرات،  تباطوؤ  يعو�س  بدعم  يحظى  ال�سني 

وارتفاع  القوي  املحلي  ال�ستثمار  بف�سل  وذلــك 

ال�ستهالك ب�سبب ات�ساع الطبقة املتو�سطة.

لنمو  تــوقــعــاتــه  الــنــقــد  ــنــدوق  �ــس زاد  وقـــد 

اإىل  عام  بوجه  والنامية  ال�ساعدة  القت�سادات 

العام  املــئــة   يف  و6  املا�سي  الــعــام  املئة  يف   5.7

اجلاري من 5.4 يف املئة و5.9 يف املئة يف تقرير 

يناير.

وقال ال�سندوق اإن التحدي الذي تواجهه هذه 

واحلفاظ  الت�سخمي  النمو  منع  هو  القت�سادات 

حت�سًبا  والــنــقــدي  املــايل  للتحفيز  م�ساحة  على 

لأخطار منطقة اليورو وارتفاع اأ�سعار النفط.

وتوقع ال�سندوق يف تقريره اأن ينمو اقت�ساد 

اقت�ساد  اأن  اإىل  م�سرًيا   ، املئة  6 يف  بن�سبة  اآ�سيا 

املنطقة منا بن�سبة 5.9 يف املئة عام 2011، ومن 

املتوقع اأن ينمو بن�سبة 6.5 يف املائة عام 2013، 

حيث �ستقود ال�سني والهند هذا النمو.

اإنـــه مــن املــتــوقــع اأن ينمو  وقـــال الــ�ــســنــدوق 

يف   8.2 تبلغ  اأبــطــاأ  بــوتــرية  ال�سيني  القت�ساد 

املئة ب�سبب ال�ستهالك املحلي وال�ستثمارات، يف 

حني من املتوقع اأن ينمو القت�ساد الهندي بن�سبة 

6.9 يف املئة خالل العام اجلاري، حيث �سيتباطاأ 

الطلب  وانخفا�س  الفائدة  ارتفاع معدلت  ب�سبب 

اخلارجي.

بن�سبة  اليابان  وتوقع ال�سندوق منو اقت�ساد 

املتوقع  من  كما  احلــايل،  العام  خالل  املئة  يف   2

الربع  �سادراتها  ت�سررت  التي  تايالند  ت�سهد  اأن 

املا�سي منًوا بن�سبة 5.5 يف املائة العام احلايل، 

وبن�سبة 7.5 يف املئة العام املقبل.

يرتاجع  اأن  املتوقع  من  اإنــه  ال�سندوق  وقــال 

العام  املئة  يف   5 من  املنطقة  يف  الت�سخم  معدل 

املا�سي اإىل اأقل من 4 يف املئة العام احلايل واإىل 

3.5 يف املئة عام 2013.

النفط وتاأثريه

هوك  ليزيل  ال�سيني  لالقت�سادي  مقال  يف 

ا اإىل اآ�سيا بو�سفها اإحدى البقاع  ثمة اإ�سارة اأي�سً

الثالثة  الف�سول  ففي  النفطية،  لل�سوق  امل�سرقة 

الأوىل من العام املا�سي عو�س منو ال�ستهالك يف 

ال�سني، واليابان وبلدان اأخرى يف املنطقة نق�س 

الطلب يف اأوروبا والوليات املتحدة وزاد عليه. 

ــة  اأزم قب�سة  يف  ــورو  ــي ال منطقة  وقـــوع  ــع  وم

يف  النفط  ا�ستهالك  وتــراجــع  ال�سيادية  الــديــون 

النفط  اأ�سواق  اأ�سبحت  بحدة،  املتحدة  الوليات 

يف اآ�سيا التي تهيمن عليها القت�سادات النا�سئة، 

عاماًل  وماليزيا،  واأندوني�سيا  والهند  كال�سني 

على  اخلــام  النفط  اأ�سعار  م�ساعدة  يف  اأ�سا�سًيا 

التما�سك. 

حيوية  الآ�سيوي  الطلب  قوة  تعترب  هنا،  من 

اجلاري  العام  يف  العاملية  النفط  ل�سوق  بالن�سبة 

2012م، وتعتمد النظرة امل�ستقبلية اإىل حد بعيد 

اخلام  للنفط  م�ستهلك  اأكــرب  ثاين  ال�سني،  على 

املت�ساوي يف  النمو غري  العامل، فبعد عام من  يف 

متوا�سع  ارتــفــاع  حــدوث  املحللون  يتوقع   ،2011

منطقة  تبدو  اآ�سيا،  وخــارج  ال�سني،  واردات  يف 

اأمريكا  اأقــل  وبــدرجــة  وحــدهــا،  الأو�ــســط  ال�سرق 

ال�ستهالك  منو  يف  لالإ�سهام  مهياأة  الالتينية، 

في الفصول الثالثة األولى 
من العام الماضي عوض نمو 

االستهالك في الصين، واليابان 
وبلدان أخرى في المنطقة نقص 

الطلب في أوروبا والواليات 
المتحدة وزاد عليه

النمو في الصين يحظى بدعم 
يعوض تباطؤ الصادرات، وذلك 
بفضل االستثمار المحلي القوي 

وارتفاع االستهالك بسبب 
اتساع الطبقة المتوسطة

أسواق عالمية
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العاملي من النفط. 

ـــارات عــلــى قـــوة الطلب  ـــس ومـــن اأو�ــســح الإ�

فرق  انخفا�س  العامل  لبقية  بالن�سبة  الآ�سيوي 

برنت  ويعترب  دبــي،  وخــام  برنت  بني خام  ال�سعر 

النفط  �سوقي  يف  والطلب  العر�س  لــتــوازن  اأداة 

دبي  خــام  يعترب  حني  يف  والأمريكية،  الأوروبــيــة 

موؤ�سًرا اأف�سل لل�سوق الآ�سيوية.

تعاون عربي اآ�شيوي

العرب  بني  القت�سادي  بالتعاون  يتعلق  فيما 

الدول  بني  التجارية  التبادلت  حجم  فاإن  واآ�سيا 

خالل  دولر  مليار   825 بلغ  اآ�سيا  وبلدان  العربية 

اجلغرافية  احل�سة  ارتفعت  فيما  2011م،  العام 

اآ�سيا واملحيط الهادئ من جتارة املنطقة  ملنطقة 

الع�سر  ال�سنوات  خــالل  م�ستمر  ب�سكل  العربية 

الأخرية.

ن�سبته  مــا  اجتـــاه  2011م،  عــام  �سهد  كما 

51.3 ٪ من ال�سادرات العربية اإىل منطقة اآ�سيا 

ما  العربية  املنطقة  وا�ستوردت  الهادئ،  واملحيط 

واملحيط  اآ�سيا  من  وارداتها  من   ٪  35.4 ن�سبته 

الهادئ.

املــتــحــدة  الأمم  لــلــجـــــنــة  ــر  ــري ــق ت ــري  ــس ــ� وي

)الإ�سكوا(  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية 

بني  متينة  اقـتـ�سادية  �ــســالت  هــنــاك  اأن  اإىل 

املنطقة العربية ومنــطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ، 

املنطقة  مــ�ــســادر  عــلــى  تعتمد  الأخـــــرية  فــهــذه 

العــربية الهيدروكــاربونية، باملقابل، فاإن املنطقة 

متـــعددة  �سناعية  مــواد  منها  ت�ستورد  العربية 

مـثل الإلكرتونيات وال�سيارات من ال�سني وكوريا 

مثل  الزراعية  املنتجات  اإىل  بالإ�سافة  واليابان، 

القمح والأرز الأ�سرتايل.

ال�سادرات  جمموع  �سجل   ،2011 عــام  ويف 

اآ�سيا واملحيط الهادئ  العربية اإىل منطقة �سمال 

شهد عام 2011م، اتجاه ما 
نسبته 51.3 % من الصادرات 

العربية إلى منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ

هناك صالت اقـتـصادية 
متينة بين المنطقة العربية 
ومنــطقة آسيا والمحيط 

الهادئ، 

يف ت�سريحات حديثة لرئي�س اإدارة التنمية القت�سادية والعوملة يف جلـنة الأمم 

جرت  الــدردري  عبداهلل  )الإ�سكوا(،  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية  املتحدة 

املنطقة  يف  املهمة  امل�ستثمرة  اجلهات  من  تكن  مل  اآ�سيا  اقت�سادات  اأن  اإىل  الإ�سارة 

العربية ولكن بع�س دول اآ�سيا عززت موؤخًرا وجودها يف املنطقة العربية، م�سرًيا اإىل 

اأن ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة لل�سني يف العامل العربي بلغت 783 مليون دولر يف 

عام 2010 وهو ما معدله 1 ٪ من الناجت املحلي لل�سني مقارنة مبا ن�سبته 64 ٪ يف اآ�سيا 

و15 ٪ يف اأمريكا الالتينية.

و�سكل ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر لل�سني يف منطقة غرب اآ�سيا ما ن�سبته 1.5 ٪ 

عام 2010 من جمموع تدفق ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة للمنطقة، فيما انخف�ست 

مقارنة  م   2011 عام  خالل   ٪  7 اإىل  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  النمو  ن�سب 

باملعدل ال�سابق البالغ 8.9 ٪ الذي حققته يف عام 2010. 

٪ خالل   6.5 اإىل  املنطقة  اقت�سادات  معدلت منو  ترتاجع  اأن  الــدردري  وتوقع 

القت�سادات  يف  املنطقة  �سادرات  على  الطلب  تباطوؤ  ب�سبب  2012م  اجلاري  العام 

املتقدمة من جهة، وارتفاع تكلفة راأ�س املال من جهة اأخرى.

نمو االستثمارات األجنبية للصين 
في العالم العربي

جمموع  كــان  بينما  دولر،  مليار   568 قيمته  ما 

واردات املنطقة العربية من منطقة اآ�سيا املحيط 

الهادئ 267.5 مليار دولر.

ال�سني  واردات  فــاإن  ذلــك،  مــع  وبــالــتــوازي 

يف  هــي  العربية  املنطقة  مــن  اخلــام  النفط  مــن 

ن�سبة  ارتفاع متزايد ومثال على ذلك، ت�ساعفت 

�سادرات الكويت من النفط اخلام اإىل ال�سني يف 

ال�سادرات يف  2012 مقارنة مبجموع هذه  يناير 

يناير 2011.

التوقع عموًما  املمكن  اإنه من  التقرير  ويقول 

باأن يت�ساعد الطلب على النفط العربي من قبل 

اقت�سادات اآ�سيا مبا اأن معظم هذه القت�سادات 

على  اعتمادها  ن�سب  لتقليل  �سغوط  حتــت  هــي 

القت�سادية  العقوبات  ب�سبب  الإيـــراين؛  النفط 

الغربية على اإيران. لذا، فاإن عدًدا من دول اآ�سيا 

رديفة  م�سادر  عن  الآن  تبحث  الهادئ  واملحيط 

للطاقة لتوفريها لقت�ساداتها املتنامية.
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االأب���رز  اململكة  يف  االإن�����ص��اءات  ق��ط��اع  يعد 

تغطي  حيث  االأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  واالأق��وى 

اململكة  يف  تنفيذها  اجل���اري  التطوير  م�صاريع 

خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات م��ث��ل ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري 

ال�صحية  والرعاية  والتعليم  بالتجزئة  والبيع 

اململكة  م��ن  يجعل  م��ا  وال��رتف��ي��ه،  واال�صتجمام 

والبناء جاذبية  االإن�صاء  اأ�صواق  اأكرث  من  واحدة 

على م�صتوى العامل.

واملقاوالت  االإن�صاءات  قطاع  يواجه  هذا  مع 

الدرا�صة  اإىل  بحاجة  حت��دي��ات  ع��دة  باململكة 

اإىل  للو�صول  حماورها  جميع  ومناق�صة  املتاأنية، 

حلول منا�صبة، تزيد من قوة القطاع، واإنتاجيته 

العالية.

قطاع اإلنشاءات يف اململكة
عمالق رغم المعوقات

ب�����رع�����اي�����ة

اإعداد: أمل خليل - دعاء عبدالملك

قضية العدد
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بيتك  �ــســركــة  ــت  ــال ق الأخـــــري  تــقــريــرهــا  يف 

الكويتي  التمويل  بيت  ملجموعة  التابعة  لالأبحاث، 

توا�سل  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن  »بيتك«، 

التحتية خالل  البنية  م�ساريع  على  القوي  اإنفاقها 

اخلم�سية  خطتها  �سمن  2012م،  اجلــاري  العام 

مليار   385 ر�سدت  والتي   2014 يف  تنتهي  التي 

دولر ل�ستثمارها حتى 2014.

الإنــ�ــســاءات  قــطــاع  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ــســار 

اأن ت�سل  يتوقع  امل�ساريع، حيث  والبناء  يقود هذه 

مليار   23،3 نحو  القطاع  ال�ستثمارات  يف  قيمة 

دولر يف 2012 ونحو 25.5 مليار يف 2013، بعدما 

�سجل منوا بن�سبة 4.7 ٪ العام املا�سي.

التحتية  والبنى  الإنــ�ــســاءات  قــطــاع  و�سجل 

العام  خالل  كبري  حد  اإىل  قوًيا  منــًوا  يف  اململكة 

عام  يف  للقطاع  احلقيقي  النمو  ويــقــدر   ،2011

�سنوي  فيما  اأ�سا�س  على   ٪4.7 بن�سبة   2011

اأو  79.04 مليار ريال  اإىل  ال�سناعة  و�سل حجم 

ي�ستمر  اأن  ُويتوقع  دولر،  مليار   21.1 يعادل  ما 

معدل  مع  و2013   2012 عامي  يف  ــاه  الجت هــذا 

منو قوي حقيقي يبلغ يف متو�سطه  5.3٪. وت�سري 

البيانات ال�سادرة عن البنك الأهلي التجاري اإىل 

احلكومة  منحتها  التي  البناء  م�ساريع  قيمة  اأن 

ال�سعودية خالل عام 2010 بلغت 112 مليار ريال 

وا�سًحا  ذلك  كان  دولر،  مليار   30 يعادل  ما  اأو 

ما  متثل  والتي  القت�سادية،  التحتية  البنية  على 

البناء  عقود  اإجمايل  من   ٪50 على  قليال  يزيد 

املمنوحة، وتاله قطاع الطاقة، والذي  تبلغ ح�سة 

م�ساريعه  ٪37.  

اإىل هنا يبدو من املهم للغاية  املحافظة على 

من  وذلك  �سابًقا،  منحت  التي  العقود  عدد  زخم 

اأجل احلفاظ على ا�ستمرار منو �سناعة الإن�ساءات 

ب�سكل جيد يف عام 2012 وما بعده.

تو�شيع البنية التحتية

على  جاهدة  تعمل  اململكة  اإن  التقرير  وقــال 

لتو�سيع  الإقليميني،  نظرائها  من  العديد  غــرار 

وتنمية  تو�سيع  مع  الوترية  بنف�س  التحتية  البنية 

هذا  يف  ا�ستثمار  اأن  اأي  يعني  وهــذا  القت�ساد، 

القطاع يجب اأن تكون له  اأهمية كبرية. 

التحتية،  البنية  قطاع  مــن  اآخــر  جانب  ويف 

فان هناك جماًل وا�سًعا لقطاع الإن�ساءات والبناء 

الجتماعية  التحتية  البنية  من  كاًل  ي�سمل  الــذي 

والعقارات وامل�سروعات ال�سناعية. 

فاإنها  ال�سناعية،  امل�ساريع  اإىل  وبالنظر 

التي  البرتوكيماويات،  بقطاع  معظمها  يف  تتعلق 

الإنــ�ــســاءات  لقطاع  النمو  يف  رئي�سي  دافـــع  هــي 

املتزايد  العدد  اأن  ويالحظ  اململكة،  يف  والبناء 

من امل�ساريع  البرتوكيماوية  يعزز من الن�ساط يف 

قطاع الإن�ساءات والبناء، حيث ت�سعى البالد لتنويع 

قطاعها ال�سناعي بعيًدا عن النفط والغاز.

مبا  1431هـــ  للعام  اململكة  يف  ال�سادرة  والت�سييد 

الريا�س  ن�سيب  كان  رخ�سة،   89.787 جمموعه 

 1747 والتجاري،  لل�سكني  رخ�سة   25.255 منها 

رخ�سة للقطاع ال�سناعي والتجاري، 612 رخ�سة 

لالإن�ساءات  رخ�سة   79 وم�ساجد،  و�سحة  تعليم 

الجتماعية واحلكومية، فيما كانت اأنواع الرخ�س 

لل�سكني  رخ�سة   82421 ككل  للمملكة  بالن�سبة 

ال�سناعي  للقطاع  رخ�سة   4766 ــجــاري،  ــت وال

1756 رخ�سة تعليم و�سحة وم�ساجد،  والتجاري، 

824 رخ�سة نوع الرخ�سة اجتماعية وحكومية.

الهامة  املوؤ�سرات  من  عــدًدا  التقرير  ويظهر 

التي ا�ستندت اإىل امل�سح امليداين الذي قام بتنفيذه 

وقد  القت�سادية،  املعلومات  بنك  عليه  والإ�سراف 

منها  من�ساأة،   781 الدرا�سة  هذه  عينة  حجم  بلغ 

ال�سمات العامة ملن�ساآت قطاع املقاولني وخ�سائ�س 

توزيع  ت�سمل  القطاع  ملن�ساآت  العامة  الن�ساطات 

ودرجــة  الن�ساط  طبيعة  ح�سب  القطاع  من�ساآت 

على  احل�سول  وتاريخ  للمجالت  طبًقا  الت�سنيف 

جن�سية  ح�سب  القطاع  من�ساآت  وتوزيع  الت�سنيف 

ح�سب  القطاع  يف  امل�ستخدمة  واملــعــدات  العمالة 

النوع واحلجم وم�سادر التمويل املختلفة للح�سول 

الن�سبية  الأهمية  ومتو�سط  واملعدات  الآلت  على 

للعقود خالل اخلم�س �سنوات املا�سية ح�سب جهات 

تعاقدالرت�سية وم�ساكلها.

الوطنية  اللجنة  رئي�س  احلــمــادي  فهد  يــرى 

قطاع  اأن  ال�سعودي  الــغــرف  مبجل�س  للمقاولني 

الإن�ساءات واملقاولت يف اململكة مير بعدة حتديات 

اأو  النظام  التمويل  جانب  اإىل  مقدمتها  يف  ياأتي 

اأ�سلوب  معترًبا  امل�ساريع،  لرت�سية  احلاكمة   الآلية 

خطة  خــالل  مــن  الــقــوي  النمو  دعــم  و�سيتم 

التي  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  التا�سعة  التنمية 

ر�سد  مت  والتي   ،2010 اأغ�سط�س  يف  عنها  اأعلن 

 385 يعادل  ما  اأو  ريــال،  مليار   1.44 وقــدره  مبلغ 

2010 و2014،  مليار دولر ل�ستثمارها بني عامي 

لتوا�سل اململكة بذلك ت�سجيل م�ستويات عالية من 

لإحداث  خطط  مع  وجود  املتوقعة،  ال�ستثمارات 

تكلفة  ذات  باأ�سعار  امل�ساكن  وت�سييد  نوعية  نقلة 

التعليم  الهتمام مبرافق  �سيتم  كذلك  منخف�سة، 

التحتية  والبنية  النقل  ومراكز  ال�سحية  والرعاية 

للمرافق. 

ومن املتوقع اأن ترتفع قيمة �سناعة  الإن�ساءات 

والبناء يف ال�سعودية  لت�سل اإىل 95.5 مليار ريال 

اأو ما يعادل 25.5 مليار دولر يف عام 2013 م.

عمالة متزايدة

ويو�سح التقرير الذي اأ�سدره قطاع املعلومات 

يف الغرفة التجارية موؤخرًا ا�ستحواذ قطاع البناء 

العمالة  حجم  مــن  عظمى  ن�سبة  على  والت�سييد 

ككل يف جميع اأن�سطة القطاع اخلا�س حيث اأو�سح 

البناء  قطاع  يف  العاملني  عدد  ن�سبة  اأن  التقرير 

اخلا�س  القطاع  عمالة  لإجمايل  ن�سبة  والت�سييد 

مل  القطاع  يف  ال�سعودة  ن�سبة  اأن  اإل   ،٪43،2 تبلغ 

تتجاوز الـ ٪6،7.

اإجمايل عدد املقاولني  اأن  اإىل  واأ�سار التقرير 

مقاول،   2216 بلغ  2012م  العام  مطلع  امل�سنفني 

املجال  ح�سب  امل�سنفني  املقاولني  عدد  بلغ  فيما 

ويبلغ عدد  مقاولني،   8508 بلغ  نف�سه  العام  مطلع 

املقاولني امل�سنفني �سنوًيا 466 مقاوًل.

البناء  رخــ�ــس  واإح�سائيات  ـــواع  اأن وجـــاءت 
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بطريقة  يتم  يــزال  ل  احلكومية  امل�ساريع  تر�سية 

35٪ من  باأقل  اأن الرت�سية تتم  غري مر�سية طاملا 

اإىل ثالث  اأ�ساًل معدة من �سنتني  التكاليف، وهي 

مب�ساريع  ي�سر  ذلــك  اإن  ويقول  هابطة،  باأ�سعار 

حتديد  مــبــداأ  اأن  يــرى  فيما  ــوؤخــرهــا،  وي ــة  ــدول ال

هو   ٪35 بـ  التقديرية  الأ�سعار  من  باأقل  الأ�سعار 

مبداأ خاطئ وي�سر باملقاول وامل�سروع.

كبرية  �سعوبات  يواجه  القطاع  اأن  يــرى  كما 

اأن  يعتقد  وهــو  املــقــاولت،  مهن  توطني  يف جمــال 

معاهد  تــوجــد  مل  مــا  �ست�ستمر  ال�سعوبات  هــذه 

ال�سعوديني  املهنيني  من  اأجياًل  تخرج  متخ�س�سة 

اأن العمالة الفعلية  يف خمتلف املجالت، كما يرى 

املوجودة حالًيا ب�سكل نظامي يف القطاع ل تتعدى 

3 ماليني بخالف العمالة ال�سائبة يف ال�سوق التي 

تنتقل بني املوؤ�س�سات ال�سغرية والع�سوائية وهوؤلء 

عددهم اأكرب بكثري.

يرغب  املقاولت  قطاع  اأن  احلمادي  واأو�سح 

يف اإن�ساء �سركة قاب�سة تدير القطاع والتحالفات، 

بامل�ساريع  �ستخت�س  التحالفات  �سركة  اأن  مبيًنا 

اإىل  لفتًا  الــريــالت،  بباليني  تقدر  التي  الكربى 

املقاولني  �سغار  �سيمنح  املقاولني  كبار  حتالف  اأن 

ا اأكرب بطريقة منظمة، موؤكًدا توا�سل اللجنة  فر�سً

مع هيئة مكافحة الف�ساد وتبيني اأبواب الف�ساد يف 

هذا القطاع.

ومن اأبرز احللول التي يراها احلمادي لو�سع 

القطاع باململكة اإن�ساء هيئة م�ستقلة لتنظيم اأعمال 

والتي  ال�سعودية،  بال�سوق  واملــقــاولت  الإن�ساءات 

تعاين من ع�سوائية كبرية و»ت�ستت«، حيث ك�سفت 

جتاري  �سجل  األــف   260 من  اأكــرث  ت�سجيل  اللجنة 

�سمن قطاع املقاولت اإل اأن امل�سنف منها 2700 

فقط.

تعرث امل�شاريع

التي  التحديات  اأكــرب  من  امل�ساريع  تعرث  يعد 

يعاين منها قطاع الإن�ساءات واملقاولت �سفة عامة، 

ويو�سح املهند�س د. في�سل بن الفديع ال�سريف اأن 

اإىل  اأ�سار  العامة  ال�سنوي لديوان املراقبة  التقرير 

اعتماداتها  التي مل ت�سرف من  امل�ساريع  اأن عدد 

يف الأغرا�س التي خ�س�ست لها وبقيت للعام الذي 

يليه وهو 1428/1427هـ بلغ 3981 م�سروًعا بلغت 

اعتماداتها �ستة مليارات و800 مليون ريال، بينما 

بلغ عدد امل�ساريع التي نقل كامل اعتماداتها خالل 

بقيمة  م�سروًعا   2473 فقط  1428/1427هـــ  عام 

12 مليار ريال. ومت نقل 17 ملياًرا من الباب الرابع 

)املخ�س�س للم�ساريع( اإىل الأبواب الأخرى خالل 

عدد  عن  ف�ساًل  هــذا  فقط،  مالية  �سنوات  اأربــع 

ناق�س  اأن  �سبق  الذي  الوقت  يف  املتعرثة  امل�ساريع 

جمل�س ال�سورى فيه مو�سوع تعرث امل�ساريع وات�سح 

له اأن عدم توافر الأيدي العاملة وعدم تاأهيل جزء 

كبري من املتوافر حالًيا كان �سبًبا رئي�ًسا من �سمن 

عدة اأ�سباب للم�سكلة.

تعتمد  الإن�ساءات  �سناعة  فــاإن  لراأيه  ووفًقا 

بتنفيذ  تقوم  التي  العاملة  الأيدي  على  كبري  بقدر 

الإنــ�ــســاءات  قطاع  يخ�س  فيما  �ــســواء  الأعــمــال، 

وال�سيانة  والرتميم  التحديث  اأعمال  اأو  اجلديدة 

يف  املحلية  العاملة  الأيــــدي  وتعترب  والت�سغيل، 

متوافرة  غري  ال�سناعة  هذه  تتطلبها  التي  املهن 

بال�سكل املطلوب، رمبا لعتماد �سناعة الإن�ساءات 

يعطي  ل  مبا  املــدة  املحددة  امل�ساريع  مفهوم  على 

النطباع يف ال�ستقرار الوظيفي. وما زالت �سناعة 

الإن�ساءات تعاين العتماد �سبه الكلي على الكوادر 

بناء  لت�ساعد على  تاأتي من اخلارج  التي  الب�سرية 

امل�ساريع الوطنية.

التي  ال�سيا�سة  ال�سريف  في�سل  د.  وانتقد 

يتبعها برنامج نطاقات حلل تلك امل�سكلة اإذ يقول 

ومع  الداخلية،  البطالة  ملعاجلة  بداأ  الربنامج  اإن 

اإل  به،  يلتزم  ملن  ومكافاآت  قوة  نقاط  من  فيه  ما 

اأنه ما زال ياأخذ ال�سعودة كاأرقام ولي�ست كنوعية، 

فالق�سية الأ�سا�سية التي يعاجلها هي اختفاء رقم 

�سينتج  ما  وهو  الوجود،  من  العمل  عن  العاطلني 

عنه بطالة مقنعة وتوظيف وهمي، فمن يوظف 20 

ا�سًما �سعودًيا يف وظائف �سغرية اأو وهمية مبرتب 

افرتا�سي جمموعه 60 األف ريال يف ال�سهر، اأف�سل 

�سعوديني  مهند�سني  اأربعة  لديه  يعمل  ممن  بكثري 

اأف�سل  والثنان  منهم،  لكل  ريال  األف   15 براتب 

بكثري ممن يعمل لديه مدير تنفيذي واحد مبرتب 

ب�����رع�����اي�����ة قضية العدد
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اإىل  تبدو احلاجة  ريــال. ومن هنا  األــف   60 قــدره 

الأداء  ُيح�سن  الربنامج مبا  النظر يف هذا  اإعــادة 

ول يعتمد على الكم فقط.

غياب التمويل

الكاتب  منهم  القت�ساديني  من  عدد  يذهب 

من  يعاين  املقاولت  قطاع  اأن  اإىل  اخلناين  فايز 

الــذي  الــوقــت  للمقاول يف  الــكــايف  الــدعــم  غــيــاب 

ي�ساهم يف بناء البنية التحتية للوطن، ويوؤدي ذلك 

وامل�سروعات  املقاولني  بع�س  تعرث  اإىل  الغالب  يف 

التمويل  �سعف  اإىل  وي�ساف   ، بها  يعملون  التي 

م�سكلة اأخرى تكمن يف تاأخر ت�سليم الدفعات بعد 

ف�ساًل  م�سروع،  لأي  كل مرحلة  املقاول من  انتهاء 

عن عدم و�سوح الروؤى لدى بع�س اجلهات، وعدم 

تطوير اآلية ت�سنيف املقاولني يف اململكة.

ويرى اخلناين اأن تاأخر تنفيذ واإمتام كثري من 

اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  احلكومية،  امل�سروعات 

يت�سلمها  التي  املالية  والقيمة  العقود،  م�ساألة  بند 

املــ�ــســروع،  تنفيذ  اأعــمــال  يف  الــبــدء  عند  املــقــاول 

والإجراءات امل�ساحبة لتطبيق العقود، اإذ اإن هذه 

الإجراءات يف اأغلبها متثل قيوًدا على حركة تنفيذ 

امل�سروعات، وانطالق العمل فيها.

بالغة اخلطورة  اإىل نقطة  كما ي�سري اخلناين 

باململكة،  التجاري  الت�سرت  اأعداد  تنامي  يف  تكمن 

فنتيجة لــعــدم وجـــود الــعــدد الــكــايف مــن الأيـــدي 

ت�سغيل  اإىل  يلجاأ  البع�س  ــاإن  ف باململكة  العاملة 

اأوراًقــا  اأ�سحابها  يحمل  ل  ممن  ال�سائبة  العمالة 

ثبوتية اأو نظامية، وقد حاز قطاع البناء واملقاولت 

اأعلى  1432هـ، على  خالل الربع الثالث من العام 

 ،٪57 بن�سبة  التجاري  الت�سرت  ق�سايا  من  ن�سبة 

بن�سبة  ال�ستهالكية  وال�سلع  املــواد  قطاع  تالها 

 ،٪12 بن�سبة  العامة  الــتــجــارة  وقــطــاع   ،٪13.2

يف   ،٪3.5 بن�سبة  الغذائية  واملــواد  ال�سلع  وقطاع 

عت الن�سبة املتبقية 14.3٪ على الأعمال  حني توزَّ

لبيانات  وفــًقــا  وذلــك  الأخــــرى،  املختلفة  واملــهــن 

التقرير ال�سنوي لعام 1432هـ، ال�سادر عن وكالة 

وزارة التجارة ل�سوؤون امل�ستهلك.

حماربة الكفاءات

ــادي د.  ــ�ــس ـــرى الــكــاتــب القــت مــن جــانــبــه ي

اأن قطاع  اخلــ�ــســريي  عــبــداهلل  بــن  عــبــدالــعــزيــز 

املقاولت،  بقطاع  ت�سميته  ميكن  ما  اأو  الإن�ساءات 

الفنية  والقدرات  املهارات  خمتلف  يتطلب  قطاع 

والإدارية املتخ�س�سة وغري املتخ�س�سة، الدقيقة 

وغري الدقيقة، ولهذا فاإنه قطاع مولد دائم لفر�س 

العمل لكل �سرائح املجتمع من اجلن�سني، واإن كان 

الرجال اأكرث اإل اأنه قطاع تغيب عنه العني التنموية 

ب�سكل غريب.

ال�سعودية،  املـــقـــاولت  �ــســوق  اإن  يــقــول  وهـــو 

التي  والــرائــدة،  الكبرية  ال�سركات  يف  ا  خ�سو�سً

يف  والــدخــول  الــدولــة  م�ساريع  اأغلبية  يف  تتحكم 

احلقيقيني  امل�ستثمرين  وا�ستيعاب  تركيبتها  عمق 

يرتبط  ومــا  فيها،  الفاعلني  واملــحــركــني  داخلها 

خالل  من  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  فر�س  من  بها 

مقاويل الباطن وموفري مواد البناء وقطع الغيار 

خلل  مواطن  نعرف  �سيجعلنا  ال�سوق،  ومتطلبات 

كثرية وحقيقية يف اأ�سباب تعرث امل�سروعات اأوًل، ثم 

ارتفاع تكاليف امل�سروعات ثانًيا، ثم الهدر يف املال 

خارج  الريالت  مليارات  وت�سرب  واجلهد  والوقت 

الوطن، واأخرًيا �سعف ا�ستدامة اأغلبية امل�سروعات 

يف  �سيانتها  تكاليف  وارتــفــاع  تنفيذها  يتم  التي 

تاأتي  كثري  وغــريهــا  العوامل  هــذه  كــل  امل�ستقبل، 

ال�سوق  هذه  دخــول  على  رمبا  قدرتنا  عدم  نتيجة 

يتحكم فيها ومن يطرد  ومعرفة من يديرها ومن 

اأبناءنا من العمل فيها، فيما عدا بع�س الوظائف 

الب�سيطة جدا، التي رمبا ت�سل اإىل وظيفة معقب.

معاجلة  ثــم  معرفة  اإىل  اخلــ�ــســريي  ويــدعــو 

فئة  يف  املتمثل  ال�سوق  هــذه  يف  احلقيقي  اخللل 

لــهــا واملــتــ�ــســرفــني فيها،  ــريــن واملــحــركــني  املــدي

توطني  حتقق  واعــدة  تنموية  �سوق  لتقدمي  وذلــك 

كل  يف  ال�سعودي  لل�سباب  احلقيقية  العمل  فر�س 

ميتلك  ال�سعودي  ال�سباب  اأن  ولإثــبــات  املــجــالت، 

يختلفون  ل  واأنهم  متميزة،  وفنية  اإداريــة  كفاءات 

عن غريهم من �سباب العامل اإن مل يتميزوا عنه، 

كما حدث يف املجالت التي اأتيحت لهم واأثبتوا من 

خاللها متيزهم وح�سدهم الكثري من اجلوائز يف 

خمتلف مناحي احلياة.

Sponsored by: 
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االقتصادي.. الخلوق
جورج أكرلوف

االإن�صاين  الوجه  باأنه  ي�صفونه 

اأخ��ط��اء  ت�صببت  بعدما  لالقت�صاد، 

املالية  االأزمة  اإبان  الكربى  ال�صركات 

يتجه  ال��ع��امل  جتعل  اأن  يف  العاملية 

ومن  ب��االأخ��الق،  االقت�صاد  م��زج  اإىل 

التي  ال�صخ�صية  ال�صمات  ت��ربز  هنا 

مت��ي��ز ج���ورج اأك���رل���وف االق��ت�����ص��ادي 

نوبل  جائزة  على  احلائز  االأمريكي 

2001م  عام  االقت�صاد  يف  التذكارية 

الرجل  عمل  التي  الواجهة  لت�صبح 

حتتها طوال حياته االقت�صادية التي 

�صبقت فوزه باجلائزة.
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يقول اأكرلوف: اإن البطالة كانت هي املو�سوع 

اأق�سى حد خالل م�سريته  الذي حفزه و�سغله اإىل 

دوًمــا  اآمنت  »لقد  عاًما،   40 امتدت  التي  املهنية 

كان  ذلــك  اأن  والــواقــع  رهيب  �سيء  البطالة  ــاأن  ب

فاملرء  حياتي.  يف  كتاباتي  كــل  وراء  احلــافــز  هــو 

يفقد  بل  فح�سب،  دخله  يفقد  ل  وظيفة  غري  من 

غالًبا الإح�سا�س باأنه ينجز الواجبات املتوقعة منه 

كاإن�سان«.

اأكرلوف يف عمل  وملاذا تن�ساأ البطالة؟ يذهب 

م�سرتك مع اخلبرية القت�سادية ال�سهرية جانيت 

العدالة  فكرة  اأن  اإىل  زوجته(  ا  اأي�سً )وهــي  يلني 

ال�سدد. واعتمد كل  ت�سطلع بدور رئي�سي يف هذا 

من اأكرلوف ويلني على علم الجتماع لإثراء و�سف 

يف  مبا  الأ�ــســواق،  يف  التبادل  عملية  اإمتــام  كيفية 

فاإن  القت�سادية،  النظرية  ويف  العمل.  �سوق  ذلك 

يف  ال�سعر  يحددان  اللذان  هما  والطلب  العر�س 

من  اأكرث  الفواكه  بائعو  جاء  فاإذا  التبادل.  عملية 

فاإن  اليوم،  اإىل �سوق املزارعني يف ذلك  امل�سرتين 

ال�سعر الذي تباع به الفواكه �سينخف�س. واإذا هبت 

عا�سفة ثلجية غري متوقعة، فاإن متجًرا للمعدات - 

ح�سبما تقول النظرية القت�سادية - �سريفع �سعر 

انعكا�ًسا  بذلك  للقيام  املــربر  ولديه  اجلــواريــف، 

لندرتها املفاجئة.

ـــوف فــــاإن »الــبــ�ــســر ل  ــقــول اأكـــرل لــكــن كــمــا ي

امل�سوح  بينت  النحو«. فقد  دوًما على هذا  يفكرون 

متاجر  قيام  يعتربون  النا�س  اأن  ال�ستق�سائية 

ثلجية  عا�سفة  خ�سم  يف  الأ�سعار  برفع  املــعــدات 

اأمًرا غري عادل. وقد ل تنخف�س الأ�سعار دوًما يف 

الطلب.  العر�س  يتجاوز  عندما  املــزارعــني  �سوق 

يت�سوقون  الذين  الأ�سخا�س  اإن  اأكــرلــوف:  ويقول 

يف �سوق املزارعني عادة ما »يدلون بدلوهم«، فقد 

يبتاع بع�س امل�سرتين ما يزيد قلياًل عما كانوا قد 

البائعني الذين يحاولون  راأوا  اإذا  اعتزموا �سراءه 

بع�س  ي�سعر  وقــد  ح�سًنا.  بــالًء  يبلون  ل  دعمهم 

بجودة  »الــزهــو  مــن  ينبغي  ممــا  بــاأكــرث  البائعني 

يت�سبثون  بل  ال�سعر  يخف�سون  فال  )منتجاتهم(« 

ب�سعر يعتربونه »عادًل«.

�سوق  على  العدالة  اعتبارات  تطبق  وعندما 

اأكرث اأهمية من ذلك.  العمل، فاإنها ت�سطلع بدور 

فال�سعر الذي يتم به تبادل العمل - معدل الأجر 

- ل يتوقف فقط على الطلب على العمل وعر�سه. 

فــالبــد لـــرب الــعــمــل اأن يــراعــي تــاأثــري دفـــع اأجــر 

منخف�س على معنويات العامل وكفاءته. فلي�س من 

كان  اإذا  العامل  اأجر  اأن يخف�س  العمل  �سالح رب 

اأن  اإىل  ويوؤدي جماًزا  العامل،  �سخط  �سيثري  ذلك 

، فاإن اأ�سحاب الأعمال  »يفي�س به الكيل«. ومن ثمَّ

بني  ي�ساوي  الــذي  الأجــر  من  اأعلى  �سيًئا  يقدمون 

ويلني  اأكــرلــوف  من  كل  ويدعو  والطلب.  العر�س 

ارتفاع  حتفيز  فكرة  لت�سوير  الكفاءة«  »اأجر  ذلك 

الأجور للعمال لكي يكونوا اأكرث كفاءة اأو فعالية يف 

اأداء وظائفهم.

الأعمال  اأربــاب  لقيام  الإجمالية  واملح�سلة 

بع�س  دوًما  هناك  �سيكون  اأنه  هي  ال�سواب  بعمل 

عند  �ستحدد  الأجــور  لأن  القت�ساد،  يف  البطالة 

ت�سغيل  به  يجري  الــذي  املعدل  من  اأعلى  م�ستوى 

»ومن  اأكرلوف:  كتب  وقد  عمل.  عن  الباحثني  كل 

الكرا�سي  لعبة  ت�سبه  الــوظــائــف  �ــســوق  فـــاإن   ، ثـــمَّ

املو�سيقية؛ حيث يوجد عدد من الأ�سخا�س يف حلبة 

الرق�س اأكرث مما بها من كرا�سي. وعندما تتوقف 

املو�سيقى، ل ي�ستطيع بع�س الأ�سخا�س العثور على 

.)2009 ،Akerlof and Shiller مقعد« )درا�سة

الغرائز احليوانية

 - البطالة  فهم  حماولة  اإن  اأكــرلــوف:  يقول 

»ملاذا ل يت�ساوى العر�س مع الطلب دائمًا يف �سوق 

بطريقة  التفكري  على  ــا  اأيــ�ــسً �ساعدته   - العمل 

اأرحب عقاًل يف الكيفية التي يعمل بها حًقا »النا�س 

تراءى  وقد  والراأ�سمالية«.  والأ�ــســواق  واملنظمات 

هذا التفكري اخلالق يف كتاب اأكرلوف ال�سادر يف 

 Animal( »عام 2009 املعنون »الغرائز احليوانية

.)Spirits
ويو�سح اأكرلوف كيف اأن قوى ل يجري بحثها 

ب�سفة عامة يف علم القت�ساد الكلي املعياري - مثل 

فهم  يف  اأهمية  تكت�سب   - والثقة  واجل�سع  العدالة 

القت�سادات  وقوع  �سبب  وفهم  بطالة  وجود  �سبب 

يف براثن الركود و�سبب تقلب اأ�سواق الأ�سول على 

هذا النحو. وقد كانا حري�سني ب�سفة خا�سة على 

الربيطاين  القت�سادي  اأولها  التي  الأهمية   بعث 

العظيم جون ماينارد كينز لدور الثقة يف التقلبات 

يف  ال�ستثمار  اأن  تاأكيده  يف  خا�سة  القت�سادية، 

اأو  الثقة  حالة  على  كبرية  بدرجة  يتوقف  الأعمال 

على »الغرائز احليوانية«. وقد كتب كينز: »اإن حالة 

الثقة م�ساألة يوليها الرجال العمليون اأ�سد الهتمام 

دائًما، ولكن القت�ساديني مل يحللوها بعناية«.

دوائــر  تتخذها  التي  ال�ستثمار  قـــرارات  اإن 

الأعمال واختيار الأ�سر املعي�سية مقدار ما ت�ستهلكه 

حالًيا مقابل ما تدخره للم�ستقبل، حتركها توقعات 

امل�ستقبل.  يحمله  ما  ب�ساأن  ومتقلبة  موؤكدة  غري 

اليقني  عــدم  »م�ساعر  اأن  اإىل  كينز  ذهــب  ــد  وق

يكون  الأحــيــان  بع�س  ففي  وتـــذوي:  تتعاظم  هــذه 

وعندما  اأخــرى.  اأحيان  يف  منهم  ثقة  اأكرث  النا�س 

وعندما  القت�ساد؛  يزدهر  مرتفعة،  الثقة  تكون 

املغاىل  الثقة  اأن  والــواقــع  يعتل«.  فاإنه  تنخف�س، 

وطائ�ًسا،  مفرًطا  ا�ستثماًرا  حتفز  اأن  ميكن  فيها 

يوؤدي  اأن  ميكن  وهكذا،  الإ�سكان.  اأ�سواق  يف  مثاًل 

القت�ساد.  انهيار  اإىل  املتفائلة  التوقعات  انهيار 

الثقة  يوؤدي فقدان  وعندما ي�سعف القت�ساد، قد 

اإىل رد فعل مفرط يف الجتاه املقابل، حيث ين�سب 

»لقد آمنت دومًا بأن البطالة 
شيء رهيب والواقع أن 

ذلك كان هو الحافز وراء كل 
كتاباتي في حياتي«

الثقة المغالى فيها 
يمكن أن تحفز استثمارًا 

مفرًطا وطائشًا
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الئتمان ويلجاأ امل�ستهلكون اإىل التق�سف.

يف   1991 عــام  ك�ساد  اإىل  اأكــرلــوف  وي�سري 

اأهمية الثقة.  الوليات املتحدة باعتباره مثاًل على 

ويتذكر جل�سة من اجتماعات اجلمعية القت�سادية 

خــرباء  كبار  م�سى  حيث   1992 عــام  الأمريكية 

القــتــ�ــســاد يف �ــســرد الــقــائــمــة املــعــتــادة لأ�ــســبــاب 

اأف�سل  وكان  منا�سًبا.  منها  اأي  يكن  ومل  الك�ساد. 

تف�سري هو الذي قدمه اأوليفييه بالن�سار، الذي كان 

يعمل حينها يف معهد ما�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا 

وهو حالًيا كبري اخلرباء القت�ساديني يف �سندوق 

ح�سني  �سدام  غزو  اإن  قــال:  حيث  الــدويل،  النقد 

الأمريكي ومن  امل�ستهلك  لثقة   ه لطمة  للكويت وجَّ

اإن  اأكرلوف:  ويقول  ال�ستهالك.  على  لالإنفاق  ثمَّ 

�سحيًحا،  كان  لكنه  ب�سيًطا  كان  اأوليفييه  »تف�سري 

مع  يتوافق  تف�سرًيا  اأعرف  ل  فاإنني  الأقل،  على  اأو 

احلقائق الأ�سا�سية على نحو اأف�سل«.

البيت ال�شعيد

للتقلبات  اخلــا�ــس  القــتــ�ــســاد  خــ�ــســوع  مــع 

املزاجية، يتمثل دور احلكومة يف حتقيق ال�ستقرار 

اإجـــراءات.  من  تتخذه  ما  خــالل  من  القت�سادي 

ويذكر اأكرلوف و�سيللر اأن احلكومة ينبغي اأن تكون 

تبالغ  ل  لالقت�ساد،  بالن�سبة  امل�سوؤول  الأب  مثل 

املجتمعات  اإن  الت�ساهل.  يف  تفرط  ول  الت�سلط  يف 

الراأ�سمالية قد تكون مبدعة على نحو هائل، ويجب 

على احلكومة األ تكون �سارمة اإىل حد التدخل يف 

ذلك الإبداع. لكن الراأ�سمالية التي ُترتك لأهوائها 

ا اإىل التجاوز، ودور احلكومة هو  اخلا�سة متيل اأي�سً

العمل كقوة تعوي�سية اإزاء التجاوز.

اخلا�س،  القت�ساد  يزدهر  فعندما   ، ثمَّ ومن 

يف  ـــــراط  الإف مــن  حتــرت�ــس  اأن  للحكومة  ينبغي 

احلما�س والن�ساط كما ينبغي لها اأن تدخر حت�سًبا 

ثقة  تنخف�س  وعندما  انهيار.  حــدوث  لحتمالت 

تقوم  اأن  احلكومة  على  يجب  اخلــا�ــس،  القطاع 

قوًل  قال  كينز  اأن  والواقع  العام.  بال�ستثمار  هي 

ردمها  واإعــــادة  احلفر  حفر  حتى  بــاأنــه  م�سهوًرا 

للحكومات  بالن�سبة  بالهتمام  جدير  ن�ساط  هو 

عندما يتوانى القطاع اخلا�س وتفرت همته. ويقول 

اأكرلوف: »ل ينبغي اأن ت�سل الأمور اإىل هذا احلد. 

بالهتمام  الأكرث جدارة  الأ�سياء  العديد من  فثمة 

وت�ستطيع احلكومة القيام بها خللق م�ساعف للثقة« 

من اأجل اإعادة القت�ساد اإىل م�ساره.

ا دور توؤديه يف مكافحة الف�ساد  وللحكومة اأي�سً

عام  يف  كتب  �سهري  بحث  ويف  النهب.  واأن�سطة 

يف  �ساركه  الــذي  واملــوؤلــف  اأكــرلــوف  تخلى   ،1993

 - بول رومر  القت�ساد  البحث - وهو عامل  اإعداد 

عن التلطف يف التعبري و�سمياه بب�ساطة »ال�سلب«. 

املالية  الأزمــات  من  موجة  البحث عقب  كتب  وقد 

التي ترك امل�ستثمرون من القطاع اخلا�س احلكومة 

ديــون  عــن  امل�سوؤولية  بــعــبء  نـــاءت  وقــد  خاللها. 

مفرطة. ويقول اأكرلوف: »بالطبع كان حافزنا بقدر 

الوليات  يف  والقرو�س«  املدخرات  اأزمــة  هو  كبري 

املتحدة يف مطلع ت�سعينيات القرن الع�سرين.

وقد كتب اأكرلوف ورومر اأن حدوث »الإخفاق 

الهيئات  لأن  جــاء  والــقــرو�ــس  للمدخرات  الــتــام« 

ولأن  للم�سكلة،  احلقيقي  املدى  اأخفت  التنظيمية 

الكونغر�س �سغط على الهيئات التنظيمية للت�ساهل 

املانحني،  كبار  ومــع  باملحاباة  حتظى  دوائـــر  مــع 

اإجــراء  اتخاذ  منع  يف  ال�سغط  جماعات  وجنحت 

كان  حد  اإىل  امل�سكلة  ت�سخمت  حتى  ت�سحيحي 

»اإننا  اإىل:  وخل�سا  العام.  للراأي  نقلها  معه  ينبغي 

قد  كنا  واإذا  اأف�سل.  نحو  الأمور على  ندرك  حالًيا 

تعلمنا من التجربة �سيًئا، فهو اأن التاريخ ينبغي األ 

يكرر نف�سه«.

اأن  منذ  جرت  التي  الأحــداث  فــاإن  ولالأ�سف، 

�سورها  كما  تبدو  بحثهما،  ورومــر  اأكــرلــوف  كتب 

»مثل  تاميز  نيويورك  جريدة  يف  ليونهارت  ديفيد 

ال�سلب«.  تناول  الذي  للبحث  مقطع ختامي حزين 

اجتاحت  والع�سرين،  احلـــادي  الــقــرن  مطلع  ويف 

الف�سائح �سركات مثل اإنرون. ومن امل�سلم به حالًيا 

على نطاق وا�سع اأن التنظيم غري الكايف لالإقرا�س 

كانا  ال�سريح  والحتيال  املخاطر  عايل  العقاري 

العاملية  املالية  الأزمة  عنان  اأطلقت  التي  ال�سرارة 

والك�ساد الكبري يف الفرتة 2007 - 2009. ويتذكر 

رمور حالًيا حينما انتهيا من كتابة بحثهما يف عام 

1993، اأن اأكرلوف اأخربه باأن املر�سح التايل لل�سلب 

»امل�ستقات  ت�سمى  غام�سة  �سغرية  �سوًقا  �سيكون 

الئتمانية«.

يف  راأيــه  يوجز  اأن  اأكرلوف  من  طلب  وعندما 

�سيا�سات احلكومات عرب الأعوام الثالثني املا�سية، 

اإن  نقل فح�سب  »دعنا  قال غري مبال على عادته: 

احلكومات قد حققت جناًحا خمتلًطا يف اإقامة بيت 

�سعيد«.

�شليل اجلامعات العريقة

ـــوف حــيــاتــه كــطــفــل و�ـــســـاب يف  ــف اأكـــرل و�ــس

على  ح�سوله  مبنا�سبة  األــقــاهــا  الــتــي  املــخــاطــرة 

جائزة نوبل عام 2001 - باأنها كانت حياة �سعيدة 

يف معظمها، لكنها تعر�ست للتقلبات التي �سهدتها 

التي  الفكرة  اأكرلوف  ويتذكر  املهنية.  اأبيه  �سرية 

كانت تدور بخلده، اإذ يقول »اإذا فقد اأبي وظيفته، 

اآخر  ــا  اأًب فــاإن  مالها،  اإنــفــاق  عن  اأ�سرتي  وتوقفت 

�سيفقد وظيفته وهكذا دواليك. و�سيدخل القت�ساد 

اأن  املحا�سرة  يف  وكتب  مطرد«  هبوط  دوامــة  يف 

القلق ب�ساأن اآفاق العمل بالن�سبة لوالده رمبا يف�سر 

ب�ساأن  العمل  ما  بطريقة  بــداأت  »اأنني  يف  ال�سبب 

من  ع�سرة  الثانية  يف  كنت  عندما  البطالة  نظرية 

العمر. وما زلت بعد ذلك بخم�سني عاًما اأفكر ملًيا 

يف املو�سوع نف�سه«.

وذهب اأكرلوف اإىل جامعة بيل للح�سول على 

اإنه مل يكن لديه  تعليمه اجلامعي ويقول عن ذلك 

اأ�ستاًذا م�ساعًدا هناك  كان  والده  لأن  »اأي خيار«، 

ا. واإ�سافة اإىل درا�سته  ولأن اأخاه ذهب اإىل بيل اأي�سً

ا  ملقررات يف القت�ساد والريا�سيات، فقد عمل اأي�سً

�سيطرت  »اإنها  ويقول:  نيوز،  ديلي  بيل  يف �سحيفة 

»بيل  �سحيفة  يجعل  اأن  حــاول  وقــد  حياته«.  على 

ولن�سر  الطالب  لق�سايا  تكري�ًسا  اأكرث  نيوز«  ديلي 

تفوق  بــدرجــة  اإنــ�ــســاين  اهتمام  ذات  مو�سوعات 

با�سم  ر�سمية  ناطقة  جمــرد  كونها  بعيد  حد  اإىل 

بالطابع  ات�ساًما  اأقــل  تكون  اأن  »اأردتــهــا  اجلامعة: 

الر�سمي واأكرث جدية«. بيد اأنه رغم حما�سه وعمله 

بكد واجتهاد، ُحرم من النتخاب يف جمل�س اإدارة 

»نيوز« يف �سنته قبل الأخرية يف اجلامعة.

األــقــاهــا مبنا�سبة  الــتــي  املــحــا�ــســرة  وقـــال يف 

رمبا  هذا  حرمانه  اإن  نوبل:  جائزة  على  ح�سوله 

حدث »لأنني ل اأحترى الدقة يف التما�س احلقائق«. 

»احلقائق  اإزاء  الــدقــة  يتحرى  اإنـــه  يــقــول  وهـــول 

واأن بحثه قد اهتدى دوًما مبحاولة تف�سري  املهمة« 

حقائق »ملاذا توجد بطالة؟ وملاذا يعلن النا�س اأنهم 

يكون  وملــاذا  منازلهم؟  بيع  عند  متاعب  يواجهون 

وملاذا  النا�س؟  مياطل  وملاذا  فقراء؟  النا�س  بع�س 

المجهر
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ي�سيء النا�س ال�سلوك؟ وملاذا ت�سيء اأمم باأكملها ال�سلوك؟«.

وبعد جامعة بيل التحق اأكرلوف بالدرا�سات العليا يف معهد ما�سات�سو�سيت�س 

�سولو،  روبــرت  مثل  الأ�ساتذة،  اأملع  من  بكوكبة  يزهو  كان  الذي  للتكنولوجيا، 

ومن الطالب الالمعني - من بينهم جوزيف �ستيغليت�س الذي �سارك اأكرلوف 

جامعة  مــن  ديك�سيت  اأفينا�س  ويــقــول  لحــًقــا.  نوبل  جــائــزة  على  احل�سول 

ا معا�سًرا لأكرلوف يف معهد ما�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا:  برين�ستون وكان اأي�سً

اأحد غريه يجروؤ على طرحها. وحينما كنت  اأ�سئلة مل يكن  اإن »جورج( طرح 

احلماقة،  �سديد  �سخ�س  اإل  ال�سوؤال  هذا  مثل  طرح  على  يجروؤ  لن  اأنه  تفكر 

فاإنه يقدم اإجابة جميلة تغري منظورك لالأمور.. اإن توليفة من الأ�سئلة اجلريئة 

والإجابات اجلميلة هي التي جعلت من جورج ذلك ال�سخ�س املتميز«.

االرتباط مبدينة بريكلي

يف  كاأ�ستاذ  املهنية  م�سريته  معظم  اأكــرلــوف  ق�سى   ،1966 عــام  منذ 

جمعته  فقد  بيل،  يف  احلال  كان  ومثلما  بريكلي.  مبدينة  كاليفورنيا،  جامعة 

بها رابطة اأ�سرية، فقد تخرج جده الأكرب من بريكلي يف عام 1873. وعندما 

ح�سل اأكرلوف على جائزة نوبل يف عام 2001، منح نقود اجلائزة لبريكلي 

اأظهر  اأن  واأردت  ب�سدة  �ساندوين  اأنهم  اأعتقد  لأنني  ذلك  فعلت  »لقد  وقال: 

مدى عرفاين لذلك«. وتقول كري�ستينا رومر - وهي اأ�ستاذ زميل يف بريكلي: 

ي�سهم  القت�ساد، وهو  اإن »جورج �سخ�س رحيم وكرمي ومتحم�س يحب علم 

بجهود ل تقدر يف الق�سم ملجرد كونه هذا الإن�سان الذي هو عليه«. وتردف »اإن 

تقييمات اأدائه التعليمي تفوق بب�ساطة اأعلى امل�ستويات املتعارف عليها«. ويقول 

اأكرلوف كان يعامل طالب الدرا�سات العليا الذين ي�سرف عليهم  اإن  �سيللر: 

كاأب لهم: »فهو ين�سحهم باأن يتحلوا بدماثة اخللق عندما يذهبون اإىل �سوق 

لتقييمكم  معكم  مقابالت  يجرون  الذين  الأ�سخا�س  اإن  لهم:  ويقول  العمل. 

يوظفونكم لتكونوا زمالء لهم، ويريدون اأن يروا اأنكم اأ�سخا�س طيبو املع�سر«.

احتفظ  فقد  قلبه،  �سميم  يف  اأكــادميــي  اأكــرلــوف  اأن  من  الرغم  وعلى 

الع�سرين  القرن  �سبعينيات  فقد عمل خالل  ال�سيا�سة.  بعامل  وثيقة  بعالقات 

الفيدرايل.  الحتياطي  وبنك  القت�ساديني  امل�ست�سارين  جمل�س  يف  عام  ملدة 

يف  ق�سم  رئي�س  وحالًيا  العمل  اقت�ساد  يف  عامل  وهو  ت�سيزويك،  باري  وكان 

الوقت  يف  القت�ساديني  امل�ست�سارين   جمل�س  ويف  وا�سنطن،  جــورج  جامعة 

نف�سه، ويف املحا�سرة التي األقاها اأكرلوف مبنا�سبة منحه جائزة نوبل، ن�سب 

الف�سل لت�سيزويك يف تعليمه القت�ساد التجريبي. ويقول ت�سيزويك يف حديث 

مع جملة التمويل والتنمية »اإنه من الكرم البالغ اأن يقول جورج ذلك، ولكن 

املجل�س من جعبة  تعلمنا جميًعا يف  فقد   - املتبادل  للعطاء  �سبياًل  كان  ذلك 

اأكرلوف كان مهتًما  اأن  التي كان يتمتع بها جورج«. ويذكر  املهارات الفريدة 

�سبعينيات  يف  م�سكلة  تلك  وكانت  املراهقة،  �سن  يف  البطالة  بق�سية  ب�سدة 

القرن الع�سرين مثلما هي حالًيا. ويقول ت�سيزويك »كان جورج ي�سعر بالقلق 

فاإن  اأوىل جيدة،  ال�سباب ومل يح�سلوا على وظيفة  اإهمال  اإذا جرى  اأنه  من 

ذلك �سيعترب موؤ�سًرا �سيًئا ميكن اأن يوؤثر فيهم طوال حياتهم«.

ال�شلع املعيبة

يف حني اأن البطالة هي املو�سوع الذي حفز اأكرلوف اإىل اأق�سى حد، فاإن 

اأن تنهار يف  اأن الأ�سواق ميكن  1970 الذي يبني كيف  مقاله ال�سادر يف عام 

وجود عدم ات�ساق )عدم تكافوؤ( يف املعلومات هو الذي جعله يفوز بجائزة نوبل 

الكلمات مع �سخ�س حا�سل على  لعبة الرتابط بني  اإذا لعبت  اأنك  والواقع 

درجة الدكتوراه يف القت�ساد وقلت: »اأكرلوف«، ما الكلمة املحتملة؟ فاإن 

كان  اأكرلوف  �سربه  الذي  املثل  لأن  »معيبة«،  بكلمة  �ستكون  الإجابة 

عن اأ�سواق ال�سيارات امل�ستخدمة، حيث تتوافر للبائعني معلومات 

بع�س  اإىل  اإ�سافة  لوجنايل  براكا�س  للكاتب  مقال  على  املو�سوع  هذا  مادة  اعتمدت 

املراجع التالية:

جورج آرثر أكرلوف
يف  اأ�ــســتــاذ  وهــو  1940م،  يونيو   17 يف  ولــد  اأمــريــكــي  اقت�سادي 

القت�ساد بجامعة كاليفورنيا، بريكلي. 

فاز بجائزة نوبل التذكارية يف القت�ساد عام 2001 )بامل�ساركة مع 

مايكل �سپن�س وجو�سف �ستيَكليت�س(. 

تخرج اأكرلوف من جامعة لورن�سڤل وح�سل على البكالوريو�س من 

جامعة يل عام 1962، والدكتوراه من معهد م�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا. 

Akerlof, George A., 1970, «The Market for Lemons: Quality Uncertainty 
and the Market Mechanism,» Quarterly Journal of Economics, Vil. 84, 
No. 2, pp. 488 - 500.
- 1911, «Procrastination and  Obedience,» American Economic Review, 
Vel. 81, No. 2. pp. 1 - 19.
- and Rachel E. Kranton, 2010, Identity Economics: How Our Identities 
Shape Our Work, Wages, and Well-Being (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press).

اأف�سل عما اإذا كانت �سيارتهم جيدة اأو »معيبة«. واأف�سل تخمني لدى امل�سرتين 

اإل لدفع ثمن  ال�سيارة متو�سطة اجلودة، ومن ثمَّ لن يكونوا م�ستعدين  اأن  هو 

لن  اجليدة  ال�سيارات  مالك  اأن  يعني  هذا  اأن  بيد  اجلــودة.  متو�سطة  �سيارة 

من  بدوره  �سيقلل  ذلك  لكن  امل�ستعملة،  ال�سيارات  �سوق  يف  �سياراتهم  ي�سعوا 

يخف�سون  امل�سرتين  يجعل  مما  ال�سوق،  يف  ال�سيارات  جودة  م�ستوى  متو�سط 

توقعاتهم عن اجلودة. وحينذاك يعجز حتى مالك ال�سيارات اجليدة على نحو 

معقول عن البيع، ومن ثمَّ تدخل ال�سوق يف دوامة انحدار مطرد نحو النهيار.

جتار  واجهت  التي  امل�سكلة  اإىل  تعود  امل�سكلة  هذه  اإن  اأكرلوف:  ويقول 

اخليول على مر الع�سور: »فلو اأراد امروؤ منهم بيع ذلك احل�سان، فهل اأريد 

حًقا �سراءه؟« ولكن م�سكالت عدم ات�ساق املعلومات قائمة يف معظم الأ�سواق، 

خا�سة يف الأ�سواق املالية. ويقول اأكرلوف: »اإن هذه الأزمة )املالية الأخرية( 

ولي�س  ي�سرتون منازل،  اأنهم  النا�س  اأمثلة �سارخة فقد ظن عامة  لنا  قدمت 

امل�ستقات املركبة التي اأدركوا لحًقا اأن املطاف انتهى بهم اإىل �سرائها«.

بحثه  ليجعل  امل�ستعملة  ال�سيارات  مثال  اختار  اإنه  اأكرلوف:  ويقول 

»اأكرث ا�ست�ساغة« لدى القراء الأمريكيني. لكن ما اأذكى اهتمامه باملو�سوع 

هو ما لحظه اأثناء اإقامته يف الهند يف الفرتة 1967 - 1968، من مدى 

�سعوبة ح�سول النا�س على ائتمان. وقد اأبقى على هذا املثال يف البحث، 

ال�سبب  تف�سري  املعيبة«  ال�سلع  »مبداأ  لـ  اأق�سام عن كيف ميكن  اإىل جانب 

يف اأن كبار ال�سن يجدون عناء يف احل�سول على التاأمني، وال�سبب يف اأن 

الأقليات جتد �سعوبة يف احل�سول على فر�س عمل. وقد ثبت اأن كل هذه 

الأمور �سديدة الغرابة بالن�سبة لقطاع كبري من ال�سوق الأكادميية يف ذلك 

الوقت؛ فقد رف�ست ثالث جمالت اقت�سادية رئي�سية البحث قبل اأن يتم 

ن�سره يف املجلة الف�سلية لعلم القت�ساد.
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»الراجحي القابضة« تقترب من مشروعها 
االستراتيجي إلنتاج مليون طن من حديد 

التسليح في جدة

املهندس عبدالعزيز العبودي:

ت�سوير: أيهم الطرودي

وجوه
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اإعادة اكت�شاف

 ن��ود اإع��ط��اءن��ا ن��ب��ذة ع��ن  �شركة حممد 

القاب�شة  واأوالده  ال��راج��ح��ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اخلا�ض  القطاع  �شروح  اأهم  اأحد  باعتبارها 

ال�شعودي وال�شيما بعد اإعادة الهيكلة؟

الراجحي  عبدالعزيز  حممد  �سركة  تعد   

يزيد  ما  منذ  تاأ�س�ست  التي  القاب�سة  واأولده 

ــا وتــتــخــذ مــن مــديــنــة الــريــا�ــس  عــن 44 عــاًم

املجموعات  اأبرز  من  لأعمالها،  رئي�ًسا  مركًزا 

ال�سناعي  القطاع  �سمن  املتكاملة  ال�سناعية 

�سعودية  ا�ستثمارية   �سركة  وهي   ال�سعودي، 

ال�سناعة  جمــال  يف  تعمل  مقفلة  م�ساهمة 

يف  ال�سركات  من  العديد  ومتلك  والــتــجــارة، 

مدن خمتلفة يف اململكة وخارجها.

نوعية  قــفــزات  حتقيق  يف  جناحها  بعد 

ا  اأي�سً احلافلة  م�سريتها  خــالل  اأن�سطتها  يف 

عكفت  مــتــ�ــســاعــدة،  منــو  مــعــدلت  بتحقيق 

ال�سناعية  قاعدتها  تنويع  على  املجموعة 

املحلي  ال�سعيدين  على  اأعمالها  يف  والتو�سع 

مقدمة  يف  تكون  اأن  لها  ــاح  اأت ما  والإقليمي، 

توطني  �سعيد   عــلــى  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســركــات 

وتوظيف  ال�سناعي  الأمن  وحتقيق  ال�سناعة 

الكوادر الوطنية. 

ما هي مكونات �شركة الراجحي القاب�شة 

اإعادة الهيكلة التي قمتم بتبنيها  بعد  حالياً 

قبل نحو ثالث �شنوات؟ 

مل يــحــدث تــغــيــري جــوهــري يف مــكــونــات 

التي  الهيكلة  ال�سركة �سمن برناجمنا لإعادة 

لل�سركة  الكامنة  القدرات  اإطالق  على  ركزت 

على  الــوجــود  مــن  الطويلة  الــفــرتة  تلك  بعد 

والإفادة  ال�سعودي  ال�سناعي  القطاع  خريطة 

�سركات  لدينا  حالًيا  املرتاكمة.  خرباتها  من 

ال�سناعية  املجالت  تن�سط يف خمتلف  رائدة 

وهي: �سركة الراجحي لل�سناعات احلديدية  

و�سركة  املــحــدودة،  فيحا  و�سركة  املــحــدودة، 

فالكون  املنزلية، و�سركة  لالأجهزة  اجلزيرة 

�سركة  واأخـــــرًيا  البال�ستيكية،  للمنتجات 

الراجحي لل�سناعات الثقيلة.

لإنتاج  م�سنًعا   26 ال�سركات  تلك  ت�سم 

قائمة عري�سة من خمتلف املنتجات ال�سناعية 

املواطن  حياة  تالم�س  التي  املتنوعة  احليوية 

معه  دائًما   تكون  بحيث  ورفاهيته،  ال�سعودي 

الأ�سا�سية،  واحتياجاته  اليومية  حياته  يف 

ولدينا  وال�سناعة،  التقنية  توطني  من  وتعزز 

الراجحي  �سركة  هي  التاأ�سي�س  حتت  �سركة 

امللك  مدينة  ومــقــرهــا  الثقيلة  لل�سناعات 

م�ساحة  على  ــغ  راب يف  القت�سادية  عــبــداهلل 

ــة مــاليــني مــرت مــربــع ونــ�ــســف املــلــيــون.  ــع اأرب

م�سانع  �ستة  ــدة  ــدي اجل الــ�ــســركــة  و�ست�سم 

ما  لأحــدث  وفًقا  والتاأهيل  للتدريب  ومــركــًزا 

�سناعة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  اإليه  و�سلت 

احلديد، و�ستدار باأيد وطنية �سعودية. 

ف�ساًل عن ما �سبق، نعكف حالًيا يف �سركة 

حممد عبدالعزيز الراجحي واأولده القاب�سة 

الإنتاج  خلطوط  الإنتاجية  ال�سعة  زيادة  على 

احلالية يف ال�سركات التابعة من خالل حت�سني 

خطوط الإنتاج القائمة واإ�سافة خطوط اإنتاج 

جديدة.

ما اأبرز املجاالت اال�شتثمارية التي تركز 

عليها ال�شركة يف اأعمالها؟ 

 هــذه املــجــالت هــي: اإنــتــاج خــام احلديد 

والأجهزة  التجاري  واحلديد  الت�سليح  وحديد 

ــة، وكـــذلـــك املــنــتــجــات  ــف ــل ــخــت املــنــزلــيــة امل

جانب  اإىل  والزراعية،  املنزلية  البال�ستيكية 

املياه املعباأة.

خطوة مدرو�شة

 ل���ع���ل ����ش���رك���ة ال����راج����ح����ي مت���ي���زت ع��ن 

اآخر  جانب  يف  العائلية  ال�شركات  نظرياتها 

ال ي��ق��ل اأه��م��ي��ة ع��ن مت��ي��زه��ا يف رف���د ال�شوق 

مت  حيث  اجل����ودة،  عالية  مبنتجات  املحلية 

هذا  انعكا�شات  ما  امللكية،  عن  االإدارة  ف�شل 

على م�شرية ال�شركة؟

�سمن  ياأتي  ال�سرتاتيجي  التوجه  هــذا   

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سركة  موؤ�س�س  حــر�ــس 

واأبنائه  اهلل،  يحفظه  الراجحي  عبدالعزيز 

والعمل  وتطورها  ال�سركة  قــدرة  تعزيز  على 

عــلــى ا�ــســتــدامــة منـــوهـــا، ولــتــطــبــيــق مــبــادئ 

من  ذلــك  تبني   ومت  ال�سفافية،  ومتطلبات 

ثم  ومن  العائلة،  من  ال�سركة  م�ساهمي  قبل 

اأ�سبحت جميع ال�سركات التابعة تدار بوا�سطة 

تنفيذيني من  خارج  ومديرين  اإدارة  جمال�س 

وامل�سوؤوليات  بال�سالحيات  يتمتعون  العائلة، 

الالزمة التي تتيح لهم مراقبة واإدارة الأعمال 

ال�سرتاتيجية  واخلــطــط  الأهـــداف  لتحقيق 

دور  اقت�سر  وهكذا  امل�ساهمني.  وطموحات 

العائلة يف كونهم اأع�ساء يف اجلمعية العمومية 

الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  خــالل  من  وممثلني 

وال�سرتاجتيات  واخلطط   الأهـــداف  لر�سم 

ومتابعة تنفيذها. 

حتققت  ال��ت��ي  املكا�شب  ه��ي  م��ا  بنظرك   

لل�شركة من خالل هذا التوجه؟

 بف�سل اهلل ثم هذا التوجه ال�سرتاتيجي 

متكنت  العائلية،  ال�سركات  يف  امل�سبوق  غري 

اقت�سادية  خــربات  ا�ستقطاب  مــن  ال�سركة 

فصل اإلدارة عن الملكية أتاح 
للشركة جذب خبرات بشرية عززت 

قدراتها التنافسية

السعودة ونقل وتوطين التقنية 
ورفع كفاءة الموارد البشرية كانت 

وما زالت في مقدمة أولوياتنا

الراجحي  عبدالعزيز  حممد  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 

ال�صركة  اأن  العبودي،  �صالح  بن  عبدالعزيز  املهند�س  القاب�صة  واأوالده 

طن  مليون  الإنتاج  اال�صرتاتيجي  مل�صروعها  التجريبي  الت�صغيل  يف  بداأت 

من حديد الت�صليح يف جدة اعتبارًا من �صهر مايو املا�صي، على اأن تبداأ يف 

االإنتاج التجاري يف االأول من �صهر يوليو القادم، وقال  يف حديث خا�س 

ل� »تداول« اإنه مت اإجناز نحو 90% من امل�صروع الذي يبلغ راأ�صماله 800 

مليون ريال �صعودي. 

ال�صركة  توجه  بينها  من  املو�صوعات  من  العديد  العبودي  وتناول 

فر�صة  اأتاحت  م�صبوقة  غر  خطوة  اعتربها  حيث  االإدارة،  لف�صل 

وقدرتها  ال�صركة  ق��وة  ع��زز  م��ا  موؤهلة  ب�صرية  ق���درات  ا�صتقطاب 

التناف�صية حملًيا وخارجًيا.
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دعمتها  مــوؤثــرة  وهند�سية   واإداريــــة  ومالية 

امل�ستمر  والتح�سني  التطوير  نحو  توجهها  يف 

الإيجابي يف  الأثر  القرار  لهذا  وكان  لالأداء، 

التي  الفردية  الــقــرارات  عن  ال�سركة  ابتعاد 

قراراتها  على  التاأثري  يف  جمــال  لها  يعد  مل 

للخطط  وفًقا  العمل  لها  اأتاح  ما  اأعمالها،  اأو 

وهكذا  املعتمدة،  ال�سرتاتيجية  والأهـــداف 

وراأ�سًيا  اأفقًيا  التو�سع  من  ال�سركة  متكنت 

والتو�سع  جديدة  م�ساريع  اإن�ساء  خــالل  من 

منتجات  وتـــقـــدمي  الــقــائــمــة  ــع  ــاري ــس ــ� امل يف 

ف�ساًل  احلالية   املنتجات  وتطوير  جــديــدة 

ظل  يف  حتى  جيدة  مالية  نتائج   حتقيق  عن 

الأزمات العاملية، كل ذلك  بف�سل من اهلل ثم 

بالثقة والتفوي�س التي اأولها موؤ�س�س ال�سركة 

واأبناوؤه  الراجحي  عبدالعزيز  حممد  ال�سيخ 

لإدارة ال�سركة وال�سركات التابعة.  

 اإذن اأنتم را�شون بالنتائج التي حتققها 

ال�شركة؟

النتائج  وهــذه  للمزيد،  ونطمح  را�سون   

الإيجابية بنظرنا ما هي �سوى ح�ساد وثمرة 

للخطط املر�سومة التي قادها واأدارها باقتدار 

املوؤ�س�س  توجيهات  حتت  الوطن  هــذا  �سباب 

وجمل�س الإدارة لتعزيز جناحات هذا ال�سرح 

ال�سناعي الكبري.

تاأهيل العمالة الوطنية

 ل�شركة الراجحي كما نعلم دور كبري يف 

م�شانعها  خ��الل  من  التقنية  وتوطني  نقل 

ال�شخمة، كما لها دورها يف توظيف ال�شباب 

لهم.. هل  التوظيف  ال�شعودي وخلق فر�ض 

اجلانب  ه��ذا  على  ال�����ش��وء  ب��اإل��ق��اء  تف�شلتم 

ون�شب ال�شعودة لديكم وخططكم امل�شتقبلية 

يف ه���ذا اجل��ان��ب ذي ال��ب��ع��د اال���ش��رتات��ي��ج��ي 

للدولة؟

 ال�سعودة ونقل وتوطني التقنية ورفع كفاءة 

مقدمة  يف  زالــت  ومــا  كانت  الب�سرية  املــوارد 

الأوليات التي توليها ال�سركة اهتمامها، وذلك 

يلحظ  هنا  ومن  الدولة،  توجهات  مع  ات�ساًقا 

املتابع ارتفاع ن�سبة ال�سعودة لدينا يف ال�سركة 

فوق الن�سب املطلوبة من قبل وزارة العمل. كما 

اتفاقيات  التوجه  هذا  �سمن  ال�سركة  عقدت 

�سراكة مع التنظيم الوطني للتدريب امل�سرتك 

وتوظيف  لتدريب  الب�سرية  ــوارد  امل و�سندوق 

تاأهياًل  الوطنية  كوادرها  لتاأهيل  ال�سعوديني، 

قيادية  منا�سب  لت�سنم  لتهيئتهم  واإدارًيا  فنًيا 

يف امل�ستقبل املنظور.  

املجال  هذا  يف  امل�ستقبلية  امل�ساريع  ومن 

ال�سركة  اإطــــار  يف  حتقيقه  عــلــى  نعكف  مــا 

لل�سناعات  الــراجــحــي  )�ــســركــة  اجلــديــدة 

معهد  اإن�ساء  خطة  وهــو  القاب�سة(،  الثقيلة 

فني وتقني لتدريب خريجي الثانوية واملعاهد 

ــوطــني و�ــســعــودة  الــ�ــســنــاعــيــة ورفــــع نــ�ــســبــة ت

برنامج  وفق  اجلديدة  امل�ساريع  يف  الوظائف  

فور  بال�سركة  اللتحاق  للخريجني  يتيح  زمني 

م�ستويات  على  وح�سولهم  التدريب  انتهاء 

مقبولة فنًيا. كما �سريفد املعهد اجلديد ويعزز 

ويرفع من ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركات التابعة 

السوق المحلية مقبلة على 
طفرة اقتصادية ونمو 

كبير سينعكس حتمًا على 
الصناعة الوطنية

وجوه
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قبل  التدريب  مبعهد  العمل  و�سيبداأ  الأخــرى، 

بدء الت�سغيل التجاري للم�سروع وذلك لتوفري 

الكوادر الأ�سا�سية من الفنيني.

الأداء  امل�شتقبلية  ال��ت��وق��ع��ات  اأن  ال���ش��ك   

ال�����ش��رك��ة ي��رت��ب��ط ب��واق��ع��ن��ا امل��ح��ل��ي وال��ن��ظ��رة 

امل�شتقبلية اإزاءها.. 

ل�شوقنا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ن��ظ��رت��ك��م  ه���ي  م���ا 

املحلية؟

ال�سوق املحلية مقبلة على طفرة اقت�سادية 

ال�سناعة  على  حتًما  �سينعك�س  كبري  ومنــو 

ازدهــار  من  ن�سهده  ما  هو  املتوقع  الوطنية، 

ال�سيولة  بف�سل  وعمراين  وتنموي  اقت�سادي 

ال�سخمة التي ت�سخها الدولة على امل�سروعات 

التنموية التي يجري تنفيذها حتت مظلة اأكرب 

م�سروعات  هناك  اململكة.  تاريخ  يف  ميزانية 

ينفذها  واأخـــــرى  الـــعـــام،  الــقــطــاع  يــنــفــذهــا 

هذه  تنعك�س  �سوف  وبالتايل  اخلا�س  القطاع 

احلــيــويــة القــتــ�ــســاديــة عــلــى حــيــاة املــواطــن 

ال�سعودي ورفاهيته. كما اأن املتابعة واحلر�س  

وفق  امل�سروعات  تلك  تنفيذ  على  والإ�ــســراف 

يرتك  اأن  �ساأنه  من  املحدد  الزمني  جدولها 

اقت�سادي  مبــــردود  ــعــود  وي الإيــجــابــي  اأثــــره 

وتنموي �سامل، فتوفر ال�سيولة �سيزيد الطلب 

ما ي�سجع على التو�سع يف الإنتاج، وهذا بدوره 

يخلق  ما  اأكــرب  ب�سكل  ال�سناعة  حركة  يدفع 

ترتك  �ساعدة  اقت�سادية  وحركة  ديناميكية 

اأثرها على ال�سوق لي�س يف اململكة فح�سب بل 

ويف املنطقة والعامل عمومًا.

 ما مدى تاأثر االقت�شاد املحلي وال�شركة 

تلقي  زال��ت  ما  التي  العاملية  املالية  ب��االأزم��ة 

بظاللها على خمتلف االقت�شاديات؟

ل�سنا مبناأى عن ما يجري يف  اململكة   يف 

الركود  اأن  �سك  ول  حولنا،  من  العامل  هــذا 

الذي اأ�ساب الأ�سواق العاملية كان  له تداعياته 

حولنا،  ا  اأي�سً العامل  كل  �ساأن  و�ساأننا  علينا، 

فاإن ما تبقى من الأزمة يف حميطنا يف معظمه 

وهذا  حقيقية،  م�سكلة  كونه  من  اأكــرث  نف�سي 

ال�سيا�سة القت�سادية  واقعي يف ظل  اأمر غري 

جناحها  الأيــام  اأثبتت  والتي  للدولة  احلكيمة 

من  عانينا  رمبا  الأزمــة.  تداعيات  تخطي  يف 

لكننا  ــة،  الأزم تلك  �ساحبت  التي  ال�سائعات 

ال�سيا�سة  تلك  بف�سل  األبتة  قلبها  يف  نكن  مل 

زيـــادة  �ساحبها  ــي  ــت وال لــلــدولــة  التحفظية 

ال�ستثمار يف القطاعات البرتوكيميائية وفتح 

وت�سهيل جمالت ال�ستثمار اأمام امل�ستثمرين، 

والجتماعي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عن  ف�ساًل 

كما  احلمد.  وهلل  حالًيا  اململكة  ت�سهده  التي 

على  اململكة  وتوفر  النفط   اأ�سعار  ارتفاع   اأن 

وفًقا  بحكمة  ت�ستخدمه  جــًدا  كبري  خمــزون 

وامل�ستقبلية  احلــالــيــة  التنمية  لحــتــيــاجــات 

لأجيالها كل هذا يف تعزيز قدراتنا يف تخطي 

الأزمة.

الت�شليح  حديد  م�شروع  يف  اجلديد  ما   

يف ج���دة الإن���ت���اج م��ل��ي��ون ط���ن ب��اع��ت��ب��اره من 

امل�شروعات التي يعول عليها كثرًيا يف اململكة؟ 

90٪ من  مــن  اأكــرث  اأجنــزنــا  اهلل  بف�سل   

يبلغ حجم  ـــذي  ال املــ�ــســروع  اإنــ�ــســاء  مــراحــل 

بــداأ  وقــد  ريـــال،  مليون   800 فيه  ال�ستثمار 

مايو  �سهر  من  الأول  يف  التجريبي  الت�سغيل 

املا�سي، و�سيبداأ الإنتاج التجاري باإذن اهلل يف 

الأول من �سهر يوليو املقبل،  وعند بدء الإنتاج 

مليون طن   2 اإىل  ال�سركة  �سقفنا يف  �سريتفع 

من حديد الت�سليح.

 نعلم اأن���ه مت مت��وي��ل ج��زء م��ن راأ���ش��م��ال 

هذا امل�شروع عن طريق امل�شارف، ما اأثر ذلك 

اإىل  باململكة؟ وكيف تنظرون  ال�شناعة  على 

عالقة ال�شركة بالبنوك املحلية؟

املتبادلة  الثقة  هذا  يعزز  اأن  املوؤكد  من   

ــزز و�سع   ــع وي املــحــلــي،  ـــرا�ـــس  الإق �ــســوق  يف 

على  التناف�سية  وقدرتها  الوطنية  ال�سناعة 

والعاملية،  والإقليمية  املحلية  ال�سعد  خمتلف 

متويل  فر�س  توفر  للم�ستثمرين  �سيوؤكد  كما 

ال�سعودي،  املــ�ــســريف  الــقــطــاع  لــدى  حقيقة 

من  املزيد  طرح  يف  يفكرون  يجعلهم  ما  وهو 

امل�سروعات ال�سناعية اجلديدة.

اأما  بخ�سو�س ال�سق الثاين من ال�سوؤال، 

ثقة  يوؤكد  الت�سليح  حديد  م�سروع  متويل  فاإن 

به  حتظى  وما  الراجحي،  �سركة  يف  البنوك 

املتبادلة  الثقة  وهــذه  متني،  مايل  و�سع  من 

م�سروعات  يف  قدمًا  للم�سي  �سخم  ر�سيد 

»ذاتًيا«  بع�سها  متويل  �سيتم  التي  التو�سعة 

وبع�سها من البنوك، علًما باأن ال�سركة كانت 

البنوك  بع�س  من  قرو�س  على  ح�سلت  قد 

عنها  الإعالن  مت  وقد  امل�ساريع،  تلك  لتمويل 

مركز  ذات  ال�سركة  اأن  اإىل  ي�سري  مــا  وهــو 

عطًفا  والتجارية  املادية  الناحيتني  من  قوي 

املالية  والنتائج  الأداء  وح�سن  تاريخها  على 

ظلت  التي  اجليدة  والت�سويقية  والإنتاجية 

حتققها يف اأحلك الظروف.

تمويل مشروع حديد 
التسليح يؤكد ثقة البنوك 

في شركة الراجحي
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( مايو 2012م

Member Activity  - May 2012

�شركة الو�شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%11,074,84614.11%13,929,559,876.0023.54%68,787,662,144.5521.13اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,494,78119.62%22,550,111,323.0015.28%50,914,173,362.9515.64�شركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%31,234,36116.20%32,195,374,833.0013.15%42,715,997,933.3513.12 االأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4888,90011.67%41,475,187,759.008.84%29,691,827,752.109.12�شامبا كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%5616,2108.09%51,235,578,999.007.40%25,105,540,413.907.71 فرن�شي تداول  

�شركة اإت�ض اإ�ض بي �شي العربية 

ال�شعودية املحدودة  
24,045,004,667.907.39%61,203,444,945.007.21%6439,6985.77%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

Riyad Capital 6%7588,8817.73%7963,783,157.005.77%19,670,860,855.006.04الريا�ض املالية  

8ANB Invest%8417,3415.48%8881,622,833.005.28%17,511,058,456.755.38العربي لالإ�شتثمار  

9AlIstithmar Capital%10151,6501.99%9378,431,565.002.27%8,320,902,908.852.56االإ�شتثمار كابيتال

10%9134,8301.77%10383,737,518.002.30%8,099,712,587.152.49فالكم للخدمات املالية  
 Falcom Investment
Company

12Derayah Financial%14124,4671.63%11258,597,568.001.55%5,591,476,240.201.72دراية املالية 

11%13127,7701.68%12264,290,779.001.58%5,524,225,496.451.70 �شركة البالد لالإ�شتثمار    
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1296,2931.26%13266,538,299.001.60%5,168,671,868.201.59ال�شعودي الهولندي املالية  

15Aloula Geojit%1158,8350.77%14280,959,211.001.68%4,315,312,099.201.33 االوىل جوجيت للو�شاطة املالية  

14%1561,0010.80%15133,255,065.000.80%2,822,259,918.950.87�شركة االإمناء لال�شتثمار  
 Alinma Investment
Company

16%1626,2310.34%1681,637,910.000.49%1,651,149,193.400.51جمموعة النفيعي لالإ�شتثمار  
 Al Nefaie Investment
Group

17Osool Capital%1823,4890.31%1754,205,175.000.32%1,120,778,425.050.34اأ�شول املالية 

19Jadwa Investment%1911,4220.15%1824,968,542.000.15%933,950,930.200.29جدوى لال�شتثمار   

�شركة ال�شرق االأو�شط لال�شتثمار 

املايل
910,603,014.800.28%1956,571,569.000.34%1713,6650.18%18

 Middle East Financial
Investment Company

20EFG_Hermes KSA%216,4140.08%2011,546,434.000.07%465,966,296.550.14هريمي�ض ال�شعودية   

22%244,6270.06%218,180,143.000.05%423,132,016.300.13مورغان �شتانلي ال�شعودية 
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

21Credit Suisse Saudi Arabia%225,3830.07%229,879,392.000.06%418,264,074.250.13كريديت �شوي�ض العربية ال�شعودية 

 الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�شعودية املحدودة 
382,344,174.350.12%2319,977,031.000.12%204,1970.06%23

 Emirates NBD Capital
KSA

 مرييل لين�ض اململكة العربية 

ال�شعودية   
264,324,343.700.08%245,749,843.000.03%253,2370.04%26

 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

25Muscat Capital%233,3120.04%259,123,581.000.05%227,474,585.600.07بيت م�شقط لالأوراق املالية  

28Audi Capital%261,8870.02%264,420,752.000.03%150,294,861.350.05عودة العربية ال�شعودية 

24Arbah Capital%273,3440.04%274,046,315.000.02%143,285,318.950.04اأرباح املالية 

27%281,9510.03%281,886,939.000.01%91,574,884.200.03دويت�شه لالأوراق املالية   
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

29Shuaa Capital%295300.01%291,228,182.000.01%63,592,673.650.02�شعاع كابيتال    

30The Investor for Securities%304490.01%30363,259.000.00%6,735,844.450.00�شركة امل�شتثمر لالأوراق املالية

31%31300.00%3125,600.000.00%1,350,650.000.00بيت اال�شتثمار العاملي )ال�شعودية(  
 Global Investment House
KSA

32%32130.00%3216,294.000.00%706,990.200.00 وطن لال�شتثمار  
 Watan Investment and
Securities Company

33%3330.00%335,101.000.00%97,201.300.00  اخلري كابيتال ال�شعوديه
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

325,540,312,183.8016,694,305,792.007,620,048Totalاملجموع
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اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت(  مايو 2012م

Internet Activity   -May  2012

�شركة الو�شاطة
 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول

ن�شبة القيمة للع�شو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت

Members Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet
Vol. Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

2AlJazira Capital%1933,09416.05%3,323,933,02526.74%185.77%58,998,379,213.3024.77اجلزيرة كابيتال

 �شركة الراجحي 

للخدمات املالية
32,606,108,537.7513.69%264.04%1,714,335,41813.79%21,023,29417.60%1Al Rajhi Capital

3NCB Capital%3911,70815.68%1,479,571,06011.90%369.61%29,736,460,617.4512.49االأهلي كابيتال 

4Samba Capital%4807,53613.89%1,289,184,69610.37%488.11%26,162,558,537.5510.98�شامبا كابيتال  

5%5560,4709.64%1,095,433,7858.81%586.78%21,787,229,033.559.15فرن�شي تداول 
 Saudi Fransi
Capital

�شركة اإت�ض اإ�ض بي 

�شي العربية ال�شعودية 

املحدودة 

15,705,624,841.306.59%665.32%817,842,8356.58%6311,7805.36%7
 HSBC Saudi
Arabia Limited

Riyad Capital 6%7381,0496.55%605,931,4214.87%760.68%11,936,632,468.905.01الريا�ض املالية  

8ANB Invest%8247,4104.26%501,068,8264.03%856.50%9,893,259,727.754.15العربي لالإ�شتثمار 

9%9131,7372.27%368,700,2092.97%995.17%7,708,354,662.203.24فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

10Derayah Financial%11114,5221.97%227,506,8871.83%1087.06%4,868,108,645.902.04دراية املالية 

11AlIstithmar Capital%1299,0731.70%220,529,0721.77%1156.48%4,699,757,602.651.97االإ�شتثمار كابيتال 

االوىل جوجيت 

للو�شاطة املالية   
4,231,776,819.001.78%1298.06%276,996,3812.23%1055,9010.96%13Aloula Geojit

�شركة البالد 

لالإ�شتثمار  
3,498,893,773.651.47%1363.34%189,733,7441.53%1398,3151.69%12

 Al Bilad
 Investment
Company

�شركة االإمناء 

لال�شتثمار 
2,007,287,264.450.84%1471.12%101,666,0070.82%1449,5880.85%14

 Alinma Investment
Company

 ال�شعودي الهولندي 

املالية  
1,807,059,401.400.76%1534.96%97,977,0130.79%1539,9260.69%15

 Saudi Hollandi
 Capital

16Osool Capital%1622,3700.38%52,389,9840.42%1696.16%1,077,789,281.550.45 اأ�شول املالية  

 جمموعة النفيعي 

لالإ�شتثمار 
873,170,470.700.37%1752.88%36,188,8910.29%1715,2810.26%17

 Al Nefaie
Investment Group

بيت م�شقط لالأوراق 

املالية  
186,878,670.100.08%1882.15%8,187,1820.07%192,9060.05%19Muscat Capital

 االإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�شعودية 

املحدودة  

137,027,007.200.06%1935.84%12,277,0300.10%181,6760.03%20
 Emirates NBD
Capital KSA

�شركة ال�شرق االأو�شط 

لال�شتثمار املايل  
135,475,686.600.06%2014.88%5,414,5860.04%203,0060.05%18

 Middle East
 Financial
 Investment
Company

21Jadwa Investment%211,2410.02%3,041,9170.02%215.77%53,929,270.650.02جدوى لال�شتثمار  

24Shuaa Capital%222870.00%629,3870.01%2251.14%32,523,352.550.01�شعاع كابيتال     

25EFG_Hermes KSA%252750.00%290,6770.00%232.61%12,176,568.850.01هريمي�ض ال�شعودية

22Arbah Capital%234960.01%420,0460.00%247.79%11,164,264.300.00اأرباح املالية 

�شركة امل�شتثمر

لالأوراق املالية 
5,822,421.300.00%2586.44%332,6410.00%244050.01%23

 The Investor for
Securities

27%26130.00%16,2940.00%26100.00%706,990.200.00وطن لال�شتثمار 
 Watan Investment
 and Securities
Company

 بيت اال�شتثمار العاملي 

)ال�شعودية(
437,300.000.00%2732.38%14,0000.00%27200.00%26

 Global Investment
House KSA

اخلري كابيتال 

ال�شعوديه
48,600.000.00%2850.00%8000.00%2820.00%28

 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

238,174,641,030.80124296138145,813,381Total املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

�سهر  خـــالل  الــ�ــســعــوديــة  ــة  ــي ــال امل ــوق  ــس ــ� ال يف 

بانخفا�س  ريال  مليار   162.77 مايو 2012م  

قدره )39.73٪( عن تداولت �سهر ابريل من 

العام 2012، والتي كانت 270.09 مليار ريال، 

نفذت من خالل 3.81 مليون �سفقة. 

 153.08 الأفــــــراد  مــبــيــعــات  بــلــغــت  ـــد  وق

جميع  ــن  م  )٪94( بن�سبة  اأي  ريــــال  مــلــيــار 

فقد  الــ�ــســراء  عمليات  ـــا  اأم الــ�ــســوق  عمليات 

بلغت   148.86مليار ريال اأي بن�سبة )٪91.5( 

بلغت مبيعات  بينما  ال�سوق.  من جميع عمليات 

ما  اأي  ريــال  ال�سعودية  2.77مليار  ال�سركات 

ت�سكل ن�سبته )1.7٪( اأما عمليات ال�سراء فقد 

بلغت   6.93مليار ريال اأي ما ن�سبته )٪4.3(. 

بلغ  فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأمــا 

ما  اأي  ريــال  مليار   2.34 مبيعاتها   اإجــمــايل 

ن�سبته )1.4٪( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   

2.88 مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )٪1.8( 

اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  حني  يف 

اأمــا   )٪0.8( بن�سبة  اأي  ريـــال  مليار   1.24

اأي ما  1.10 مليار ريال  للم�سرتيات فقد بلغت 

ن�سبته )0.7٪( وقد بلغت مبيعات امل�ستثمرين 

  2.24 اخلليجيني(  )غــري  املقيمني    الــعــرب 

مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )1.4٪( يف حني 

بن�سبة  اأي  ريال  مليار  م�سرتياتهم2.15  بلغت 

فقد  املقيمني  الأجــانــب  مبيعات  اأمــا   )٪1.3(

 )٪0.2( ن�سبته  ما  اأي  مليون   276.26 بلغت 

ما  اأي  مليون   239.49 م�سرتياتهم  بلغت  وقد 

عرب  الأجــانــب  مبيعات  اأمـــا   )٪0.1( ن�سبته 

مليون   825.71 بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

امل�سرتيات  اأمــا   )٪0.5( ن�سبته  مــا  اأي  ــال  ري

ت�سكل  ما  وهو  ريال  مليون   605.55 بلغت  فقد 

ن�سبته)٪0.4(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية
ونوع المستثمر – مايو 2012

 اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ونوع امل�شتثمر  مايو 2012م

 اجلن�شية  نوع امل�شتثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�شفقات  %  قيمة االأ�شهم املتداولة  % 

94.0% 153,080,764,377.30 95.5% 3,638,530 95.5% 7,969,398,134 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

91.5% 148,864,684,152.50 93.6% 3,566,147 94.0% 7,847,683,609 �سراء

1.7% 2,766,239,309.00 0.9% 33,057 1.5% 124,797,569 بيع

 �سركة 

4.3% 6,930,629,512.15 2.5% 93,471 2.9% 240,119,903 �سراء

1.4% 2,339,682,579.30 0.6% 24,108 0.9% 73,280,063 بيع

  �سندوق ا�ستثماري 

1.8% 2,879,701,422.25 0.8% 32,076 1.1% 92,808,786 �سراء

0.8% 1,238,500,912.80 0.4% 16,363 0.5% 41,048,944 بيع

 اخلليجيني 

0.7% 1,102,586,617.10 0.5% 17,938 0.5% 37,819,053 �سراء

1.4% 2,242,999,601.00 2.0% 77,133 1.3% 108,799,319 بيع

العرب املقيمني )غري اخلليجيني(

1.3% 2,147,516,584.10 2.2% 83,790 1.3% 104,469,415 �سراء

0.2% 276,257,944.40 0.2% 9,084 0.1% 12,328,217 بيع

الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني(

0.1% 239,486,968.35 0.2% 9,387 0.1% 11,216,881 �سراء

0.5% 825,711,367.75 0.3% 11,749 0.2% 17,500,650 بيع

الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة(

0.4% 605,550,835.45 0.2% 7,215 0.2% 13,035,249 �سراء

100% 162,770,156,091.90 100% 3,810,024 100% 8,347,152,896 اإجماليات البيع

100% 162,770,156,091.90 100% 3,810,024 100% 8,347,152,896 اإجماليات ال�سراء
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ملخص السوق - الشهري

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  162.77 مليار ريال 

 3.81 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر مايو 2012 م
يف نهاية �سهر مايو 2012 م اأغلق املوؤ�سر العام لل�سوق 

 6،975.27 ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى  املالية 

مقارنة  نقطة )٪7.72(  منخف�سًا583.20   نقطة 

بال�سهر ال�سابق. 

وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية العام حتى تاريخه 

 557.54(  ٪8.69 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد 

للموؤ�سر  اإغـــالق  نقطة  اأعــلــى  كــانــت  وقــد  نقطه(. 

خالل ال�سهر يف يوم 2012/05/02 م عند م�ستوى 

7،545.91 نقطة.

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

اأي  ــال  ري مليار   1،371.58 م،   2012 مايو  �سهر 

م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   365.75 يعادل  ما 

بال�سهر  مقارنة   ٪7.41 ن�ســــبته  بلغت  اإنخفا�سًا 

ال�سابق.

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة ل�سهر مايو 

2012 م، 162.77 مليار ريال اأي ما يعادل 43.41 

مليار دولر اأمريكي وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته 

39.73٪ عن ال�سهر ال�سابق.

مايو  ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عــدد  اإجمايل  وبلغ 

مليار   12.69 �ســــهم مقابل  مليار   8.35 م،   2012

وذلــك  الــ�ــســابــق،  ال�سهر  خــالل  تــداولــهــا  مت  �سهم 

باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته ٪34.23.

اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل �سهر مايو 

2012 م، فقد بلغ 3.81 مليون �سفقة مقابـــل 5.15 

مليون �سفقة مت تنفيذها خالل �سهر ابريل 2012 م، 

وذلك  باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته ٪25.97.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر مايو 2012،22 يومًا 

مقابل 22  يومًا اي�سًا خالل �سهر اأبريل 2012 م.

رفــعــت �ــســركــة اأبـــنـــاء عــبــداهلل 

ـــري   ـــن اخلـــ�ـــس ـــس ـــحـــ� ـــدامل ـــب ع

ـــك مبــنــح �سهم  راأ�ــســمــالــهــا وذل

ــهــم،  ــس ــكــل اأربــــعــــة اأ� جمــــاين ل

امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

وذلك  �سهـــــم  مليون   53.125

بتاريخ 2012/05/09 م.

�شركة جمموعة الطيار لل�شفر

ريال  مليون   800 ال�سركة:  راأ�سمال   •
مق�سم اإىل 80 مليون �سهم.

• اأ�سهم الكتتاب:  24  مليون �سهم متثل 
30٪ من اأ�سهم ال�سركة. 

• �سعر الطرح: 57 ريال لل�سهم الواحد.
فرتة الكتتاب: من 2012/05/14 م اإىل 

2012/05/20 م.

 2012/05/12 ال�سبت املوافق  مت يف يوم   •
جنــران  اأ�ــســمــنــت  �ــســركــة  اأ�ــســهــم  اإدراج  م 

مق�سم  ريــال  مليار    1.7 مقداره  براأ�سمال 

 85 طــرح  مت  حــيــث  �سهم  مــلــيــون   170 اإىل 

مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 

ريالت لل�سهم الواحد.

اإلكتتابات األوليةإجراءات الشركات الشركات الجديدة المدرجة 
خالل شهر مايو  2012 م

اأداء موؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأبريل - 2012 م مايو - 2012 م

موؤ�شرات القطاعات

YTD Change % April - 2012 May  - 2012

Banks & Financial Services 7.49% -8.67% 17,161.57 15,674.05 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -0.50% -9.32% 6,839.29 6,201.56 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 15.78% -3.25% 6,385.27 6,178.04 الأ�سمنت

Retail 9.32% -4.73% 7,430.07 7,078.56 التجزئة

Energy & Utilities -3.06% -3.31% 4,989.43 4,824.04 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 11.07% -1.70% 6,567.35 6,455.96 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 28.55% -4.92% 2,256.00 2,144.90 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 10.80% -11.21% 1,243.62 1,104.26 التاأمني

Multi-Investment 10.28% -12.43% 3,471.08 3,039.71 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 8.58% -8.80% 6,566.52 5,988.91 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -7.38% -11.40% 3,412.10 3,023.26 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 34.99% -10.50% 4,080.11 3,651.74 التطوير العقاري

Transport 37.95% -8.92% 4,365.59 3,976.00 النقل

Media & Publishing 28.98% 4.38% 2,655.44 2,771.79 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 16.46% -3.40% 7,240.85 6,994.51 الفنادق وال�سياحة

Sponsored by: 
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  Sectoral Activities - May 2012

Sector
الن�شبة اىل االإجماىل قيمه االأ�شهم املتداولة الن�شبه اىل االإجماىل الن�شبه اىل االإجماىل االأ�شهم املتداولة ال�شفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 7.76% 12,626,856,757.35 8.85% 738,882,030 4.61% 175,784 امل�سارف واخلدمات املالية

.Petrochemical Indust 15.25% 24,826,951,530.20 10.77% 898,730,283 11.44% 435,736 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 11.89% 19,351,911,534.30 9.88% 824,979,079 16.95% 645,748 الأ�سمنت

Retail 1.92% 3,123,526,300.35 1.42% 118,296,447 2.36% 90,009 التجزئة

Energy & Utilities 0.65% 1,051,752,862.75 0.90% 75,174,350 0.51% 19,536 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agri. & Food Indust 5.07% 8,252,047,635.70 2.67% 222,987,019 5.49% 209,034 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Info. Tech 13.08% 21,292,885,092.60 19.63% 1,638,253,001 11.22% 427,376 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 12.09% 19,681,996,085.60 7.55% 630,561,204 17.90% 682,076 التاأمني

Multi-Investment 5.16% 8,396,343,712.15 4.99% 416,594,864 5.90% 224,901 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 2.77% 4,512,385,614.75 1.47% 122,395,230 3.12% 118,917 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.74% 7,716,117,278.30 4.55% 379,397,062 6.05% 230,421 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 16.99% 27,662,197,998.10 25.25% 2,107,826,252 11.43% 435,674 التطوير العقاري

Transport 1.76% 2,864,854,420.95 1.59% 132,952,089 1.74% 66,329 النقل

Media & Publishing 0.63% 1,025,599,409.10 0.34% 28,688,183 0.91% 34,716 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.24% 384,729,859.70 0.14% 11,724,666 0.36% 13,767 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 162,770,156,091.90 100.00% 8,347,441,759 100.00% 3,810,024 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول عن �شهر مايو 2012 م مع �شهر مايو 2011 م

Comparing Trading Information for May 2012 with May 2011

Trading Information
ن�شبة التغري May     مايو May     مايو

معلومات التداول

Change % 2011 2012

Transactions 32.88% 2,867,280 3,810,024 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * 33.42% 6,256,686,191 8,347,441,759 * عدد الأ�سهم املتداولة

)Value Traded )SR 28.73% 126,440,102,796.05 162,770,156,091.90 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 23 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 38.92% 124,664 173,183 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * 39.48% 272,029,834 379,429,171 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

)Daily Average of Value )SR 34.58% 5,497,395,774 7,398,643,459 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

)Market Capitalization )SR biln 2.08% 1,343.66 1,371.58 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

)Tadawul All Share Index )TASI 3.55% 6,735.98 6,975.27  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

مقارنة معلومات التداول عن �شهر مايو 2012 م مع  �شهر ابريل 2012 م

Comparing Trading Information for May  2012 with April 2012

Trading Information
ن�شبة التغري April     ابريل May     مايو

معلومات التداول

Change % 2012 2012

Transactions -25.97% 5,146,817 3,810,024 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * -34.23% 12,691,855,973 8,347,441,759 * عدد الأ�سهم املتداولة

)Value Traded )SR -39.73% 270,086,347,937.15 162,770,156,091.90 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -25.97% 233,946 173,183 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * -34.23% 576,902,544 379,429,171 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

)Daily Average of Value )SR -39.73% 12,276,652,179 7,398,643,459 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

)Market Capitalization )SR biln -7.41% 1,481.36 1,371.58 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

)Tadawul All Share Index )TASI -7.72% 7,558.47 6,975.27  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

ب�����رع�����اي�����ة
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Top Gainers (Comparing Close Price of May  2012 with April 2012)

Company
ن�شبة التغري

2012/04/30 2012/05/30 ال�شركة

Change %

Najran Cement * 122.50% 10.00 22.25  اأ�شمنت جنران*

Enaya 15.16% 40.90 47.10 عناية

ALLIANZ SF 14.46% 83.00 95.00 اليانز اإ�ض اإف

SRMG 10.06% 24.35 26.80 االبحاث والت�شويق

A.Othaim Market 5.90% 84.75 89.75 اأ�شواق ع العثيم

* Listed during the month )May 2012 ) * ادرجت خالل ال�سهر ) مايو 2012 م(

ال�شركات االأكرث اإنخفا�شا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق مايو 2012 م مع ابريل 2012 م(

Top Losers (Comparing Close Price of  May 2012 with April 2012)

Company
ن�شبة التغري

2012/04/30 2012/05/30 ال�شركة

Change %

Nama Chemicals -32.70% 23.55 15.85 مناء للكيماويات

ACIG -30.62% 40.50 28.10 اأ�سيج

Buruj -22.95% 64.50 49.70 بروج

Weqaya Takaful -22.47% 49.40 38.30 وقاية للتكافل

Sagr Insurnce -22.22% 31.50 24.50 ال�سقر للتامني

Sponsored by: 
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 Market Activity - May 2012    تداول االأ�شهم - مايو 2012 م

Banks & Financial Services
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 179,232,049.35 7,478,401 2,853 الريا�س

AlJazira 302,078,162.05 11,649,374 7,369 اجلزيرة

Saudi Investment 56,617,402.25 3,224,486 1,523 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 145,265,903.80 5,112,240 735 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 89,856,428.10 2,470,578 1,811 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 160,054,397.60 4,622,198 1,561 �سـاب

Arab National 84,357,311.20 2,885,838 1,263 العربي الوطني

SAMBA 215,687,316.50 4,423,088 3,257 �سامبا

Al Rajhi 1,871,616,448.50 25,183,418 20,330 الراجحي

AL Bilad 620,030,047.90 22,048,835 12,441 البالد

Alinma 8,902,061,290.10 649,783,574 122,641 الإمناء

Total 12,626,856,757.35 738,882,030 175,784 اجمايل القطاع

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

ال�شناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 2,677,007,181.55 151,215,944 55,254 كيمانول

Petrochem 197,634,221.35 8,145,267 4,541 برتوكيم

SABIC 8,299,608,485.75 85,445,183 83,901 �سابك

SAFCO 430,863,183.50 2,385,004 3,361 �سافكو

Industrialization 840,059,798.80 24,924,876 9,772 الت�سنيع

Alujain 666,501,920.15 34,957,459 18,219 اللجني

Nama Chemicals 6,470,359,338.65 337,550,705 160,574 مناء للكيماويات

SIIG 484,973,368.50 20,773,301 6,462 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 714,113,165.65 45,532,754 18,839 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 854,896,374.85 17,399,069 11,403 ين�ساب

Sipchem 296,779,819.65 14,448,355 9,198 �سبكيم العاملية

Advanced 387,321,590.85 14,828,690 8,045 املتقدمة

Saudi Kayan 1,920,463,765.80 114,071,064 28,519 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 586,369,315.15 27,052,612 17,648 برتو رابغ

Total 24,826,951,530.20 898,730,283 435,736 اجمايل القطاع

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

اال�شمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 956,601,309.20 45,679,684 31,273 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 15,653,521,202.35 694,056,778 558,551 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 400,834,017.00 6,945,449 5,472 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 487,459,462.85 10,054,643 7,696 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 228,169,014.25 2,528,067 3,293 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 95,911,022.00 1,212,461 2,049 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 76,944,786.25 761,338 1,539 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 269,314,461.75 3,460,726 2,918 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 101,304,092.00 1,854,941 2,299 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 57,513,404.40 2,312,250 1,988 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,024,338,762.25 56,112,742 28,670 ا�سمنت اجلوف

Total 19,351,911,534.30 824,979,079 645,748 اجمايل القطاع

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

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 115,291,106.00 1,335,071 3,239 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 179,462,391.00 3,717,861 3,902 املوا�ساة

Extra 67,687,762.25 775,762 2,171 اإك�سرتا

ب�����رع�����اي�����ة
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 Market Activity - May 2012    تداول االأ�شهم - مايو 2012 م

SASCO 599,875,890.65 29,098,337 18,433 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 443,548,345.30 15,353,420 15,613 ثمار

Fitaihi Group 903,667,663.80 52,380,888 28,083 جمموعة فتيحي

Jarir 195,431,290.25 1,269,920 2,579 جرير

Aldrees 345,833,286.70 9,841,879 8,892 الدري�س

AlHokair 198,190,802.50 2,459,677 3,903 احلكري

Alkhaleej Trng 74,537,761.90 2,063,632 3,194 اخلليج للتدريب

Total 3,123,526,300.35 118,296,447 90,009 اجمايل القطاع

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

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 127,400,169.40 5,640,094 5,168 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 924,352,693.35 69,534,256 14,368 كهرباء ال�سعودية

Total 1,051,752,862.75 75,174,350 19,536 اجمايل القطاع

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

الزراعة وال�شناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 211,621,315.90 6,058,137 4,594 جمموعة �سافول

Food 807,914,634.60 27,386,876 20,758 الغذائية

SADAFCO 198,930,866.25 3,488,698 4,501 �سدافكو

Almarai 818,047,251.75 12,110,534 14,330 املراعي

Anaam Holding 1,847,187,505.25 25,102,646 32,391 اأنعام القاب�سة

H B 80,182,364.80 1,860,291 4,544 حلواين اإخوان

Herfy Foods 59,988,838.00 697,513 1,463 هريف لالأغذية

NADEC 164,364,013.30 5,415,535 5,567 نادك

Qassim Agriculture 831,613,535.90 33,051,855 24,086 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 342,476,059.60 11,429,481 10,762 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 614,836,930.80 18,587,729 22,513 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,018,646,041.55 19,066,545 28,701 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 80,385,141.80 2,167,414 2,226 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0 0.00 0.00 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 1,175,853,136.20 56,563,765 32,598 جازان للتنمية

Total 8,252,047,635.70 222,987,019 209,034 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information
Technology

قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

االت�شاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 582,312,666.10 14,211,929 7,142 الت�سالت

Etihad Etisalat 806,355,992.50 12,177,824 8,144 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 10,481,060,526.95 1,106,677,059 194,188 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 9,423,155,907.05 505,186,189 217,902 عذيب لالت�سالت

**Almutakamela 0 0 0 ** املتكاملة

Total 21,292,885,092.60 1,638,253,001 427,376 اجمايل القطاع

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

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 93,280,326.40 1,888,194 3,123 التعاونية

Malath Insurance 729,888,810.10 31,072,342 26,289 مالذ للتاأمني

MEDGULF 129,009,711.10 4,233,890 4,882 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 1,080,408,976.25 11,127,990 33,867 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 451,930,724.80 10,452,658 17,394 �سالمة

Walaa Insurance 419,754,047.85 18,811,271 16,961 ولء للتاأمني

Arabian Shield 202,387,432.80 6,562,182 7,729 الدرع العربي

SABB Takaful 705,932,440.10 19,985,488 24,576 �ساب تكافل

SANAD 241,485,934.30 10,409,734 10,933 �سند

Sponsored by: 
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SAICO 630,142,289.95 13,608,868 24,464 �سايكو

WAFA Insurance 657,409,637.00 15,246,179 24,897 وفاء للتاأمني

Gulf Union 396,149,639.15 19,003,307 17,213 احتاد اخلليج

ATC 297,801,972.00 4,827,795 11,128 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 511,270,602.40 12,375,559 19,511 الأهلية

ACIG 868,226,045.20 24,462,759 31,835 اأ�سيج

AICC 866,232,430.70 27,962,228 29,668 التاأمني العربية

Trade Union 389,033,963.00 15,241,525 15,218 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 300,489,230.60 11,372,626 13,212 ال�سقر للتاأمني

U C A 394,909,434.40 10,517,747 14,726 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 2,401,104,560.60 161,990,619 59,587 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 410,366,560.40 16,887,237 16,692 بوبا العربية

Weqaya Takaful 624,756,602.20 15,013,542 24,464 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 301,358,688.50 5,495,150 10,059 تكافل الراجحي

ACE 289,770,419.50 2,992,879 10,043 اي�س

AXA - Cooperative 335,127,919.50 9,775,247 13,023 اك�سا - التعاونية

Gulf General 364,078,184.90 9,507,824 15,218 اخلليجية العامة

Buruj 912,825,180.90 16,829,244 32,786 بروج

Al Alamiya 583,655,280.30 12,664,791 18,976 العاملية

Solidarity 844,130,861.60 35,691,644 27,501 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 434,675,821.75 4,863,510 15,821 الوطنية

Amana Insurance 546,820,517.10 16,948,559 21,386 امانة للتامني

 Enaya 2,267,581,840.25 52,738,616 68,894 عناية

Total 19,681,996,085.60 630,561,204 682,076 اجمايل القطاع

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

�شركات اال�شتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 407,923,547.50 6,349,190 14,574 امل�سايف

Saudi Advanced 2,884,730,455.10 125,621,550 72,724 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 1,614,240,241.55 93,733,820 42,722 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,721,766,930.15 95,315,250 43,704 �سي�سكو

Assir 1,073,209,510.30 54,283,295 21,407 ع�سري

Al Baha 469,889,702.75 22,338,181 20,785 الباحة

kingdom 224,583,324.80 18,953,578 8,985 اململكة

Total 8,396,343,712.15 416,594,864 224,901 اجمايل القطاع

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

اال�شتثمار ال�شناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 503,587,259.50 9,784,854.00 16,768.00 تكوين

BCI 178,459,019.70 5,888,582.00 7,938.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 752,228,772.30 24,174,985 12,820 معادن

Astra Indust 117,608,634.20 2,902,645 5,251 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 214,102,739.75 8,465,319 7,055 جمموعة ال�سريع

Shaker 134,518,679.25 1,946,010 2,270 �ساكر

 Pharmaceutical 117,652,620.20 2,692,579 1,982 الدوائية

Glass 156,066,402.50 5,010,722 5,404 زجاج

FIPCO 438,000,914.40 10,833,352 12,216 فيبكو

Maadaniyah 401,061,764.50 14,044,917 13,228 معدنية

Saudi Chemical 514,284,910.10 12,692,160 8,263 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 106,755,723.40 3,449,957 4,250 �سناعة الورق

AlAbdullatif 57,841,051.40 2,103,834 2,032 العبداللطيف

Saudi Export 820,217,123.55 18,405,314 19,440 ال�سادرات

Total 4,512,385,614.75 122,395,230.00 118,917.00 اجمايل القطاع

ب�����رع�����اي�����ةملخص السوق - الشهري
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Building & Construction
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�شييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 521,420,646.50 12,765,039 13,195 اأ�سالك

MMG 1,097,334,407.50 74,112,463 31,038 جمموعة املعجل

SSP 70,306,393.50 2,832,233 3,703 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 173,168,261.65 4,534,487 5,937 اخل�سري

Ceramic 95,492,863.50 1,043,039 2,302 اخلزف

Gypsum 69,883,474.90 2,353,243 3,530 اجلب�س

Cables 1,891,715,742.80 99,852,626 46,489 الكابالت

Saudi Industrial 1,781,866,285.95 91,374,617 56,120 �سدق

Amiantit 453,259,320.10 25,103,270 14,181 اميانتيت

Pipes 164,539,480.50 5,369,414 5,294 اأنابيب

Zamil Industrial 85,569,399.80 2,963,758 2,792 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 66,949,872.10 2,600,804 3,279 البابطني

SVCP 78,843,793.25 1,147,136 2,129 الفخارية

MESC 991,850,699.65 47,942,225 32,563 م�سك

Red Sea 173,916,636.60 5,402,708 7,869 البحر الأحمر

Total 7,716,117,278.30 379,397,062 230,421 اجمايل القطاع

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

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 261,371,439.25 9,491,445 4,600 العقارية

Taiba 139,795,420.20 6,056,743 4,402 طيبة لال�ستثمار

Makkah 110,630,027.20 2,832,793 2,739 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 317,670,962.15 13,700,429 8,997 التعمري

Emaar E .C 5,324,134,503.15 450,215,817 107,382 اإعمار

Jabal Omar 3,086,712,325.40 148,893,695 47,656 جبل عمر

Dar Al Arkan 15,213,570,240.65 1,320,937,111 197,754 دار الأركان

KEC 3,208,313,080.10 155,698,219 62,144 مدينة املعرفة

Total 27,662,197,998.10 2,107,826,252 435,674 اجمايل القطاع

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

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 795,528,311.95 46,361,220 14,747 البحري

SAPTCO 1,096,457,359.75 67,504,674 26,292 النقل اجلماعي

Mubarrad 882,044,304.55 16,921,605 22,122 مربد

Budget Saudi 90,824,444.70 2,164,590 3,168 بدجت ال�سعودية

Total 2,864,854,420.95 132,952,089 66,329 اجمايل القطاع

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

االعالم والن�شر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 340,836,096 4,294,757 9,184 تهامه لالعالن

SRMG 323,889,572 12,578,242 12,178 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 360,873,741 11,815,184 13,354 طباعة وتغليف

Total 1,025,599,409.10 28,688,183 34,716 اجمايل القطاع

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

الفنادق وال�شياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 48,523,685.80 1,764,469 1,712 الفنادق

Shams 336,206,173.90 9,960,197 12,055 �سم�س

Total 384,729,859.70 11,724,666 13,767 اجمايل القطاع

Market 162,770,156,091.90 8,347,441,759 3,810,024 اجمايل ال�سوق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 01/04/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 01/04/2012

Market Summary - Monthly
Sponsored by: 
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FINANCIAL INDICATORS - 30/05/2012 املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 30/05/2012 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

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.30 20.22 1.15 2.21 10.56 1,500.000 34,950.00 30,328.02 3,309.27 الريا�س

AlJazira 23.75 16.46 1.44 1.28 18.58 300.000 7,125.00 4,938.18 383.57 اجلزيرة

Saudi Investment 16.70 15.72 1.06 1.29 12.91 550.000 9,185.00 8,648.75 711.65 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 26.90 18.47 1.46 2.73 9.85 396.900 10,676.61 7,331.47 1,083.86 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.80 22.77 1.53 3.30 10.55 904.018 31,459.82 20,587.44 2,983.19 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 34.80 17.68 1.97 2.99 11.63 1,000.000 34,800.00 17,682.79 2,991.01 �سـاب

Arab National 27.70 19.55 1.42 2.63 10.51 850.000 23,545.00 16,621.63 2,239.22 العربي الوطني

SAMBA 46.70 32.47 1.44 4.81 9.72 900.000 42,030.00 29,221.62 4,325.14 �سامبا

Al Rajhi 72.75 21.72 3.35 5.13 14.19 1,500.000 109,125.00 32,583.64 7,688.98 الراجحي

AL Bilad 26.50 13.17 2.01 2.62 10.12 300.000 7,950.00 3,952.32 785.67 البالد

Alinma 12.95 10.72 1.21 0.34 38.01 1,500.000 19,425.00 16,079.92 511.11 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 19.38 1.76 2.78 12.23 9,700.918 330,271.43 187,975.77 27,012.67
اإجمايل قطاع امل�شارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.35 12.51 1.31 0.71 22.98 120.600 1,971.81 1,508.27 85.81 كيمانول

Petrochem 23.85 9.64 2.47 -0.16 (M(  (س( 480.000 11,448.00 4,628.84 -75.58 برتوكيم

SABIC 93.50 48.43 1.93 9.60 9.74 3,000.000 280,500.00 145,293.43 28,794.43 �سابك

SAFCO 176.25 36.29 4.86 16.26 10.84 250.000 44,062.50 9,072.59 4,064.05 �سافكو

Industrialization 32.60 17.54 1.86 3.57 9.13 668.914 21,806.60 11,733.15 2,387.67 الت�سنيع

Alujain 16.90 8.19 2.06 -0.17 (M(  (س( 69.200 1,169.48 566.43 -11.75 اللجني

Nama Chemicals 15.85 10.90 1.45 -0.592 (M(  (س( 128.520 2,037.04 1,400.26 -76.10 مناء للكيماويات

SIIG 23.00 13.74 1.67 1.10 20.87 450.000 10,350.00 6,183.86 495.92 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 14.90 11.91 1.25 0.81 18.49 438.795 6,538.05 5,225.75 353.55 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 46.20 19.97 2.31 5.65 8.18 562.500 25,987.50 11,235.08 3,176.75 ين�ساب

Sipchem 19.90 14.56 1.37 2.01 9.91 366.667 7,296.67 5,336.87 736.62 �سبكيم العاملية

Advanced 24.85 11.84 2.10 2.676 9.29 163.995 4,075.28 1,942.44 438.78 املتقدمة

Saudi Kayan 16.05 10.09 1.59 -0.21 (M(  (س( 1,500.000 24,075.00 15,141.19 -313.04 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 20.60 9.36 2.20 -0.59 (M(  (س( 876.000 18,045.60 8,201.57 -516.73 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.07 2.02 4.36 9.93 9,075.191 459,363.52 227,469.73 39,540.38
اإجمايل قطاع ال�شناعات 

البرتوكيماوية

HCC 19.50 9.52 2.05 -0.42 (M(  (س( 97.900 1,909.05 931.74 -40.94 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 22.25 10.50 2.12 1.38 16.12 170.000 3,782.50 1,784.75 234.63 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 59.50 36.29 1.64 5.49 10.83 80.000 4,760.00 2,903.09 439.48 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 48.80 17.16 2.84 4.14 11.80 202.500 9,882.00 3,474.51 837.67 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 90.75 19.07 4.76 6.19 14.66 153.000 13,884.75 2,917.12 946.87 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 80.00 19.99 4.00 6.27 12.77 90.000 7,200.00 1,798.72 563.96 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 102.50 17.44 5.88 6.82 15.04 140.000 14,350.00 2,441.88 954.22 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 78.25 25.96 3.01 5.45 14.35 105.000 8,216.25 2,726.22 572.44 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 54.75 23.16 2.36 4.48 12.21 86.000 4,708.50 1,992.15 385.66 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 24.40 12.32 1.98 1.61 15.16 90.000 2,196.00 1,108.43 144.88 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 18.20 10.63 1.71 0.64 28.29 130.000 2,366.00 1,381.81 83.62 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 17.45 3.12 3.81 13.82 1,344.400 73,255.05 23,460.42 5,122.49 اإجمايل قطاع االأ�شمنت

A. Othaim Market 89.75 25.12 3.57 6.55 13.70 22.500 2,019.38 565.26 147.44 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 47.00 14.30 3.29 3.10 15.14 50.000 2,350.00 714.87 155.25 املوا�ساة

Extra 88.00 14.07 6.25 5.07 17.34 24.000 2,112.00 337.73 121.80 اإك�سرتا

SASCO 18.00 12.25 1.47 1.40 12.87 45.000 810.00 551.41 62.94 خدمات ال�سيارات

48
العدد 68 - يونيه 2012م



Market Summary - Monthly
Sponsored by: 

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

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Thim›ar 26.00 3.57 7.28 0.72 35.89 10.000 260.00 35.72 7.25 ثمار

Fitaihi Group 15.95 11.49 1.39 -0.76 (M(  (س( 55.000 877.25 631.96 -41.73 جمموعة فتيحي

Jarir 155.00 16.25 9.54 9.01 17.21 60.000 9,300.00 974.80 540.45 جرير

Aldrees 35.80 13.51 2.65 3.10 11.56 30.000 1,074.00 405.16 92.92 الدري�س

AlHokair 77.00 20.03 3.84 6.39 12.05 70.000 5,390.00 1,402.20 447.38  احلكري 

Alkhaleej Trng 35.30 12.42 2.84 2.17 16.24 25.000 882.50 310.50 54.33 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.15 4.23 4.06 14.85 391.500 25,075.13 5,929.62 1,588.03 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 22.50 13.69 1.64 1.98 11.39 75.000 1,687.50 1,026.43 148.18 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.20 12.30 1.07 0.58 22.81 4,166.594 54,999.04 51,269.82 2,411.63 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.33 1.08 0.60 22.14 4,241.594 56,686.54 52,296.25 2,559.81
اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 35.30 16.57 2.13 2.56 13.79 500.000 17,650.00 8,285.15 1,279.52 جمموعة �سافول

Food 28.00 10.30 2.72 0.32 87.05 20.000 560.00 206.06 6.43 الغذائية

SADAFCO 56.00 24.14 2.32 4.69 11.95 32.500 1,820.00 784.55 152.28  �سدافكو

Almarai 68.50 17.94 3.82 3.27 20.97 400.000 27,400.00 7,177.61 1,306.62 املراعي

Anaam Holding 72.25 12.40 5.83 0.96 75.62 10.900 787.53 135.12 10.41 اأنعام القاب�سة

 H B 39.30 19.39 2.03 2.69 14.59 28.571 1,122.86 554.07 76.96 حلواين اإخوان

Herfy Foods 87.50 16.01 5.47 5.16 16.97 30.000 2,625.00 480.19 154.71 هريف لالأغذية

NADEC 29.90 17.31 1.73 1.54 19.45 60.000 1,794.00 1,038.75 92.23 نادك

Qassim Agriculture 23.00 7.59 3.03 -0.14 (M(  (س( 50.000 1,150.00 379.47 -6.78 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 27.50 18.53 1.48 1.42 19.33 20.000 550.00 370.50 28.45 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 31.70 7.29 4.35 -0.63 (M(  (س( 53.538 1,697.14 390.32 -33.93 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 52.50 9.72 5.40 -0.92 (M(  (س( 7.500 393.75 72.93 -6.90 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 37.10 24.27 1.53 3.45 10.75 25.000 927.50 606.65 86.30 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 18.10 10.50 1.72 -1.32 (M(  (س( 50.000 905.00 525.01 -65.92 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries

- 16.25 2.84 2.38 17.29 1,293.009 59,731.52 21,006.37 3,080.38
اإجمايل قطاع الزراعة 

وال�شناعات الغذائية

STC 40.20 24.53 1.64 4.31 9.33 2,000.000 80,400.00 49,052.81 8,618.15 الت�سالت

Etihad Etisalat 65.75 25.99 2.53 7.56 8.70 700.000 46,025.00 18,195.57 5,292.67 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.50 2.80 3.39 -1.30 (M(  (س( 1,400.000 13,300.00 3,918.86 -1,813.44 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 16.65 - - -0.29 (M(  (س( 157.500 2,622.38 -0.64 -45.29 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 27.20 - - - - 100.000 2,720.00 - - *املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 16.33 2.04 2.77 9.09 4,357.500 145,067.38 71,166.61 12,052.10
اإجمايل قطاع االت�شاالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 47.90 24.97 1.92 5.06 9.47 75.000 3,592.50 1,872.45 379.39 التعاونية

Malath Insurance 22.10 10.50 2.11 0.79 27.94 30.000 663.00 314.89 23.73 مالذ للتاأمني

MEDGULF 30.30 13.24 2.29 3.53 8.58 80.000 2,424.00 1,059.14 282.39 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 95.00 8.00 11.88 0.36 261.78 20.000 1,900.00 159.97 7.26 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 39.40 8.42 4.68 -0.52 (M(  (س( 10.000 394.00 84.18 -5.23 �سالمة

Walaa Insurance 20.95 8.36 2.51 0.329 63.68 20.000 419.00 167.22 6.58 ولء للتاأمني

Arabian Shield 30.20 11.53 2.62 0.56 54.10 20.000 604.00 230.58 11.16 الدرع العربي

SABB Takaful 33.20 9.60 3.46 0.33 100.37 34.000 1,128.80 326.50 11.25 �ساب تكافل

SANAD 22.45 5.54 4.05 -1.39 (M(  (س( 20.000 449.00 110.80 -27.89 �سند

SAICO 42.30 6.54 6.47 0.48 88.66 10.000 423.00 65.42 4.77 �سايكو

WAFA Insurance 41.40 4.74 8.73 -0.22 (M(  (س( 10.000 414.00 47.40 -2.19 وفا للتاأمني
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

 Gulf Union 19.50 6.52 2.99 -2.884 (M(  (س( 22.000 429.00 143.48 -63.45 اإحتاد اخلليج

ATC 59.00 8.14 7.25 -0.23 (M(  (س( 16.667 983.33 135.72 -3.80 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 37.90 3.20 11.86 -0.69 (M(  (س( 10.000 379.00 31.95 -6.89 الأهلية

ACIG 28.10 1.59 17.73 -0.57 (M(  (س( 10.000 281.00 15.85 -5.71 اأ�سيج

AICC 28.80 8.98 3.21 0.89 32.25 20.000 576.00 179.59 17.86 التاأمني العربية

Trade Union 23.55 12.19 1.93 -0.08 (M(  (س( 25.000 588.75 304.75 -2.06 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 24.50 12.88 1.90 1.64 14.91 20.000 490.00 257.50 32.87 ال�سقر للتاأمني

U C A 34.50 16.51 2.09 2.62 13.15 20.000 690.00 330.22 52.47 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 13.80 9.36 1.47 -0.165 (M(  (س( 100.000 1,380.00 935.88 -16.46 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 23.90 13.00 1.84 1.92 12.45 40.000 956.00 520.14 76.76 بوبا العربية

Weqaya Takaful 38.30 5.84 6.56 -3.05 (M(  (س( 20.000 766.00 116.78 -60.94 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 51.00 5.51 9.26 -1.39 (M(  (س( 20.000 1,020.00 110.15 -27.74 تكافل الراجحي 

ACE 94.00 14.53 6.47 1.69 55.47 10.000 940.00 145.33 16.95 اي�س

AXA - Cooperative 32.70 8.32 3.93 -0.85 (M(  (س( 20.000 654.00 166.30 -17.09 اك�سا - التعاونية

Gulf General 38.00 6.82 5.57 -0.52 (M(  (س( 20.000 760.00 136.49 -10.30 اخلليجية العامة

Buruj 49.70 6.27 7.93 -1.04 (M(  (س( 13.000 646.10 81.48 -13.50 بروج للتامني

Al Alamiyah 43.60 6.85 6.36 0.08 528.81 20.000 872.00 137.04 1.65 العاملية

Solidarity 22.60 8.64 2.62 -0.19 (M(  (س( 55.500 1,254.30 479.41 -10.52 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 88.00 8.59 10.24 1.06 83.33 10.000 880.00 85.90 10.56 الوطنية

Amana Insurance 31.10 8.22 3.78 -0.38 (M(  (س( 32.000 995.20 263.13 -12.03 امانة للتامني

Enaya 47.10 10.00 4.71 - - 40.000 1,884.00 400.00 - عناية

Total Insurance Sector - 10.78 3.17 0.74 17.70 873.167 29,835.98 9,415.62 649.85 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 59.75 29.33 2.04 0.64 93.23 15.000 896.25 439.95 9.61  امل�سايف 

Saudi Advanced 17.80 19.62 0.91 0.15 119.89 43.200 768.96 847.48 6.41 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.55 10.22 1.52 -0.01 (M(  (س( 49.000 761.95 500.92 -0.35 الح�ساء للتنميه

SISCO 15.95 10.88 1.47 0.92 17.33 68.000 1,084.60 739.70 18.26 �سي�سكو

Assir 17.70 20.62 0.86 0.82 21.49 126.389 2,237.08 2,605.83 104.09 ع�سري

Al Baha 19.60 5.82 3.37 -0.55 (M(  (س( 15.000 294.00 87.30 -8.29 الباحة

Kingdom 10.90 7.19 1.52 0.18 62.17 3,705.882 40,394.12 26,659.34 649.77 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 7.93 1.46 0.19 57.58 4,022.471 46,436.96 31,880.52 779.52 اإجمايل قطاع �شركات اال�شتثمار املتعدد

Takween 46.50 13.42 3.46 2.54 18.32 30.000 1,395.00 402.71 76.15 تكوين

BCI 27.50 16.09 1.71 2.27 12.11 27.500 756.25 442.38 62.43 بى �سى اآى

MA›ADEN 30.30 18.63 1.63 0.67 45.54 925.000 28,027.50 17,232.49 615.41 معادن

Astra Indust 40.50 25.02 1.62 3.41 11.88 74.118 3,001.76 1,854.39 252.73 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 23.25 15.31 1.52 1.23 18.89 30.000 697.50 459.18 36.93 جمموعة ال�سريع

Shaker 71.00 17.47 4.06 5.33 13.31 35.000 2,485.00 611.53 186.64 �ساكر

Pharmaceutical 44.60 46.30 0.96 2.81 15.87 78.438 3,498.31 3,631.72 220.47 الدوائية

Glass 29.80 20.12 1.48 2.46 12.10 30.000 894.00 603.63 73.86 زجاج

FIPCO 37.10 13.68 2.71 1.45 25.58 11.500 426.65 157.27 16.68 فيبكو

Maadaniyah 26.10 12.61 2.07 0.17 152.10 28.112 733.73 354.55 4.82 معدنية

Saudi Chemical 39.30 23.01 1.71 4.26 9.24 63.240 2,485.33 1,455.13 269.10 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 30.60 18.15 1.69 2.68 11.43 37.500 1,147.50 680.71 100.38 �سناعة الورق

AlAbdullatif 26.60 13.88 1.92 2.04 13.03 81.250 2,161.25 1,127.54 165.84 العبداللطيف

Saudi Export 39.00 11.05 3.53 0.43 91.76 10.800 421.20 119.35 4.59 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector

- 19.92 1.65 1.43 23.07 1,462.457 48,130.98 29,132.59 2,086.01 اإجمايل قطاع اال�شتثمار ال�شناعي
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Market Summary - Monthly
Sponsored by: 

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

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

ASLAK 38.500 11.594 3.321 3.088 12.468 32.500 1,251.250 376.792 100.357 اأ�سالك

MMG 13.75 4.29 3.21 -7.75 (M(  (س( 125.000 1,718.75 535.72 -968.87 جمموعة املعجل

SSP 23.60 15.11 1.56 1.22 19.28 51.000 1,203.60 770.37 62.42 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 36.00 13.21 2.72 3.02 11.90 53.125 1,912.50 701.88 160.69 اخل�سري

Ceramic 94.00 32.27 2.91 6.26 15.02 37.500 3,525.00 1,210.09 234.67 اخلزف

Gypsum 28.50 14.75 1.93 0.88 32.38 31.667 902.50 467.07 27.87 اجلب�س

Cables 16.60 14.16 1.17 0.14 119.41 76.000 1,261.60 1,076.23 10.57 الكابالت

Saudi Industrial 17.25 8.88 1.94 0.78 22.05 40.000 690.00 355.05 31.29 �سدق

Amiantit 16.10 13.06 1.23 1.32 12.22 115.500 1,859.55 1,508.02 152.12 اميانتيت

Pipes 28.10 23.14 1.21 -0.07 (M(  (س( 31.500 885.15 729.01 -2.17 اأنابيب

Zamil Industrial 28.50 23.22 1.23 2.58 11.04 60.000 1,710.00 1,393.22 154.94 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 23.50 14.61 1.61 1.62 14.49 42.631 1,001.84 622.65 69.15 البابطني

SVCP 66.75 15.49 4.31 5.51 12.10 15.000 1,001.25 232.30 82.72 الفخارية

MESC 18.30 6.53 2.80 -2.15 (M(  (س( 40.000 732.00 261.24 -86.15 م�سك

Red Sea 31.00 19.26 1.61 1.91 16.19 40.000 1,240.00 770.43 76.58 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.91 1.90 0.13 15.09 791.423 20,894.99 11,010.06 106.20 اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

Real Estate 26.90 27.38 0.98 1.31 20.46 120.000 3,228.00 3,285.10 157.73 العقارية

Taiba 22.00 22.59 0.97 3.12 7.06 150.000 3,300.00 3,389.06 467.46 طيبة لال�ستثمار

Makkah 39.20 24.75 1.58 1.91 20.53 164.816 6,460.80 4,079.76 314.64  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 22.20 14.64 1.52 1.95 11.39 100.000 2,220.00 1,463.76 194.87 التعمري

Emaar E .C 10.60 8.74 1.21 0.17 63.73 850.000 9,010.00 7,425.65 141.37 اإعمار

Jabal Omar 18.60 9.74 1.91 -0.05 (M(  (س( 929.400 17,286.84 9,055.75 -42.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 10.90 14.46 0.75 1.03 10.63 1,080.000 11,772.00 15,615.41 1,107.43 دار الأركان

KEC 19.00 9.48 2.00 -0.11 (M(  (س( 339.300 6,446.70 3,216.84 -37.65 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 12.73 1.26 0.62 15.10 3,733.516 59,724.34 47,531.34 2,303.38 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 16.40 16.59 0.99 1.23 13.30 315.000 5,166.00 5,225.37 388.45 البحري

SAPTCO 15.20 11.66 1.30 0.82 18.44 125.000 1,900.00 1,456.93 103.03 النقل اجلماعي

Mubarrad 49.50 8.94 5.54 -0.05 (M(  (س( 18.000 891.00 160.95 -0.83 مربد

Budget Saudi 43.60 22.35 1.95 4.36 10.01 24.400 1,063.84 545.41 106.27 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.32 1.22 1.24 13.60 482.400 9,020.84 7,388.65 596.92 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 80.00 15.95 5.01 1.12 71.25 15.000 1,200.00 239.29 16.84 تهامة لالإعالن

SRMG 26.80 15.11 1.77 1.14 23.53 80.000 2,144.00 1,209.04 91.13 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 28.80 12.19 2.36 0.61 47.35 60.000 1,728.00 731.23 36.50 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 14.06 2.33 0.93 35.11 155.000 5,072.00 2,179.57 144.47 اإجمايل قطاع االعالم والن�شر

Hotels 27.00 18.27 1.48 2.14 12.60 100.000 2,700.00 1,826.95 214.23 الفنادق

Shams 31.00 7.34 4.22 0.35 88.09 10.150 314.65 74.54 3.57 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector

- 17.26 1.59 1.98 13.84 110.150 3,014.65 1,901.50 217.80 اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

Market - 17.36 1.88 2.33 12.18 42,034.696 1,371,581.30 729,744.58 97,840.00 اجمايل ال�سوق

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 لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الول 2012 م(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (1st Q 2012 as recent).
* Suspended
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Banks & Financial Services
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

امل�شارف واخلدمات املالية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Riyad 2.55 10.58 34,950,000,000.00 23.30 1,500,000,000 الريا�س

AlJazira 0.52 2.16 7,125,000,000.00 23.75 300,000,000 اجلزيرة

Saudi Investment 0.67 2.78 9,185,000,000.00 16.70 550,000,000 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 0.78 3.23 10,676,610,000.00 26.90 396,900,000 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 2.29 9.53 31,459,822,050.00 34.80 904,017,875 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 2.54 10.54 34,800,000,000.00 34.80 1,000,000,000 �سـاب

Arab National 1.72 7.13 23,545,000,000.00 27.70 850,000,000 العربي الوطني

SAMBA 3.06 12.73 42,030,000,000.00 46.70 900,000,000 �سامبا

Al Rajhi 7.96 33.04 109,125,000,000.00 72.75 1,500,000,000 الراجحي

AL Bilad 0.58 2.41 7,950,000,000.00 26.50 300,000,000 البالد

Alinma 1.42 5.88 19,425,000,000.00 12.95 1,500,000,000 الإمناء

Total 24.08 - 330,271,432,050.00 - 9,700,917,875 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

ال�شناعات البرتوكيماوية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

CHEMANOL 0.14 0.43 1,971,810,000.00 16.35 120,600,000 كيمانول

Petrochem 0.83 2.49 11,448,000,000.00 23.85 480,000,000 برتوكيم

SABIC 20.45 61.06 280,500,000,000.00 93.50 3,000,000,000 �سابك

SAFCO 3.21 9.59 44,062,500,000.00 176.25 250,000,000 �سافكو

Industrialization 1.59 4.75 21,806,601,811.60 32.60 668,914,166 الت�سنيع

Alujain 0.09 0.25 1,169,480,000.00 16.90 69,200,000 اللجني

Nama Chemicals 0.15 0.44 2,037,042,000.00 15.85 128,520,000 مناء للكيماويات

SIIG 0.75 2.25 10,350,000,000.00 23.00 450,000,000 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 0.48 1.42 6,538,045,500.00 14.90 438,795,000 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1.89 5.66 25,987,500,000.00 46.20 562,500,000 ين�ساب

Sipchem 0.53 1.59 7,296,666,653.40 19.90 366,666,666 �سبكيم العاملية

Advanced 0.30 0.89 4,075,275,750.00 24.85 163,995,000 املتقدمة

Saudi Kayan 1.76 5.24 24,075,000,000.00 16.05 1,500,000,000 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1.32 3.93 18,045,600,000.00 20.60 876,000,000 برتو رابغ

Total 33.49 - 459,363,521,715.00 - 9,075,190,832 اجمايل القطاع

Cement
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

اال�شمنت

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

HCC 0.14 2.61 1,909,050,000.00 19.50 97,900,000 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 0.28 5.16 3,782,500,000.00 22.25 170,000,000 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 0.35 6.50 4,760,000,000.00 59.50 80,000,000 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 0.72 13.49 9,882,000,000.00 48.80 202,500,000 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 1.01 18.95 13,884,750,000.00 90.75 153,000,000 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 0.52 9.83 7,200,000,000.00 80.00 90,000,000 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 1.05 19.59 14,350,000,000.00 102.50 140,000,000 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 0.60 11.22 8,216,250,000.00 78.25 105,000,000 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 0.34 6.43 4,708,500,000.00 54.75 86,000,000 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 0.16 3.00 2,196,000,000.00 24.40 90,000,000 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 0.17 3.23 2,366,000,000.00 18.20 130,000,000 ا�سمنت اجلوف

Total 5.34 - 73,255,050,000.00 1,344,400,000 اجمايل القطاع

Retail
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التجزئة

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

A. Othaim Market 0.15 8.05 2,019,375,000.00 89.75 22,500,000 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 0.17 9.37 2,350,000,000.00 47.00 50,000,000 املوا�ساة

Extra 0.15 8.42 2,112,000,000.00 88.00 24,000,000 اإك�سرتا

SASCO 0.06 3.23 810,000,000.00 18.00 45,000,000 خدمات ال�سيارات

Market Capitalisation as on 30/05/2012  القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف 30/05/2012 م
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Market Summary - Monthly
Sponsored by: 

Thim›ar 0.02 1.04 260,000,000.00 26.00 10,000,000 ثمار

Fitaihi Group 0.06 3.50 877,250,000.00 15.95 55,000,000 جمموعة فتيحي

Jarir 0.68 37.09 9,300,000,000.00 155.00 60,000,000 جرير

Aldrees 0.08 4.28 1,074,000,000.00 35.80 30,000,000 الدري�س

AlHokair 0.39 21.50 5,390,000,000.00 77.00 70,000,000 احلكري

Alkhaleej Trng 0.06 3.52 882,500,000.00 35.30 25,000,000 اخلليج للتدريب

Total 1.83 - 25,075,125,000.00 - 391,500,000 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

الطاقة واملرافق اخلدمية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Gas & Industrialization 0.12 2.98 1,687,500,000.00 22.50 75,000,000 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 4.01 97.02 54,999,038,358.00 13.20 4,166,593,815 كهرباء ال�سعودية

Total 4.13 - 56,686,538,358.00 - 4,241,593,815 اجمايل القطاع

 Agriculture & Food
Industries

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

الزراعة وال�شناعات الغذائية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

SAVOLA Group 1.29 29.55 17,650,000,000.00 35.30 500,000,000 جمموعة �سافول

Food 0.04 0.94 560,000,000.00 28.00 20,000,000 الغذائية

SADAFCO 0.13 3.05 1,820,000,000.00 56.00 32,500,000 �سدافكو

Almarai 2.00 45.87 27,400,000,000.00 68.50 400,000,000 املراعي

Anaam Holding 0.06 1.32 787,525,000.00 72.25 10,900,000.00 اأنعام القاب�سة

H B 0.08 1.88 1,122,857,199.00 39.30 28,571,430.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 0.19 4.39 2,625,000,000.00 87.50 30,000,000.00 هريف لالأغذية

NADEC 0.13 3.00 1,794,000,000.00 29.90 60,000,000 نادك

Qassim Agriculture 0.08 1.93 1,150,000,000.00 23.00 50,000,000 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 0.04 0.92 550,000,000.00 27.50 20,000,000 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 0.12 2.84 1,697,138,750.00 31.70 53,537,500 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 0.03 0.66 393,750,000.00 52.50 7,500,000 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 0.07 1.55 927,500,000.00 37.10 25,000,000 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.03 0.58 348,750,000.00 69.75 5,000,000.00 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 0.07 1.52 905,000,000.00 18.10 50,000,000 جازان للتنمية

Total 4.35 - 59,731,520,949.00 - 1,293,008,930 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

االت�شاالت وتقنية املعلومات

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

STC 5.86 55.42 80,400,000,000.00 40.20 2,000,000,000 الت�سالت

Etihad Etisalat 3.36 31.73 46,025,000,000.00 65.75 700,000,000 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 0.97 9.17 13,300,000,000.00 9.50 1,400,000,000 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 0.19 1.81 2,622,375,000.00 16.65 157,500,000 عذيب لالت�سالت

Almutakamela ** 0.20 1.87 2,720,000,000.00 27.20 100,000,000  ** املتكاملة

Total 10.58 - 145,067,375,000.00 - 4,357,500,000 اجمايل القطاع

Insurance
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التاأمني

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tawuniya 0.26 12.04 3,592,500,000.00 47.90 75,000,000 التعاونية

Malath Insurance 0.05 2.22 663,000,000.00 22.10 30,000,000 مالذ للتاأمني

MEDGULF 0.18 8.12 2,424,000,000.00 30.30 80,000,000 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 0.14 6.37 1,900,000,000.00 95.00 20,000,000 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 0.03 1.32 394,000,000.00 39.40 10,000,000 �سالمة

Walaa Insurance 0.03 1.40 419,000,000.00 20.95 20,000,000 ولء للتاأمني

Arabian Shield 0.04 2.02 604,000,000.00 30.20 20,000,000 الدرع العربي

SABB Takaful 0.08 4.30 1,128,800,000.00 33.20 34,000,000 �ساب تكافل

SANAD 0.03 1.50 449,000,000.00 22.45 20,000,000 �سند

SAICO 0.03 1.42 423,000,000.00 42.30 10,000,000 �سايكو

WAFA Insurance 0.03 1.39 414,000,000.00 41.40 10,000,000 وفاء للتاأمني
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Gulf Union 0.03 1.44 429,000,000.00 19.50 22,000,000 احتاد اخلليج

ATC 0.07 3.30 983,333,353.00 59.00 16,666,667 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 0.03 1.27 379,000,000.00 37.90 10,000,000 الأهلية

ACIG 0.02 0.94 281,000,000.00 28.10 10,000,000  اأ�سيج

AICC 0.04 1.93 576,000,000.00 28.80 20,000,000 التاأمني العربية

Trade Union 0.04 1.97 588,750,000.00 23.55 25,000,000 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 0.04 1.64 490,000,000.00 24.50 20,000,000 ال�سقر للتاأمني

U C A 0.05 2.31 690,000,000.00 34.50 20,000,000 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 0.10 4.63 1,380,000,000.00 13.80 100,000,000 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 0.07 3.20 956,000,000.00 23.90 40,000,000 بوبا العربية

Weqaya Takaful 0.06 2.57 766,000,000.00 38.30 20,000,000 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 0.07 3.42 1,020,000,000.00 51.00 20,000,000 تكافل الراجحي 

ACE 0.07 3.15 940,000,000.00 94.00 10,000,000 اي�س

AXA - Cooperative 0.05 2.19 654,000,000.00 32.70 20,000,000 اك�سا - التعاونية

Gulf General 0.06 2.55 760,000,000.00 38.00 20,000,000 اخلليجية العامة

Buruj 0.05 2.17 646,100,000.00 49.70 13,000,000 بروج للتاأمني

Al Alamiya 0.06 2.92 872,000,000.00 43.60 20,000,000 العاملية

Solidarity 0.09 4.20 1,254,300,000.00 22.60 55,500,000 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 0.06 2.95 880,000,000.00 88.00 10,000,000 الوطنية

Amana Insurance 0.07 3.34 995,200,000.00 31.10 32,000,000 امانة للتامني

Enaya 0.14 6.31 1,884,000,000.00 47.10 40,000,000 عناية

Total 2.18 - 29,835,983,353.00 - 873,166,667 اجمايل القطاع

Multi- Investment
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

�شركات اال�شتثمار املتعدد

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

SARCO 0.07 1.93 896,250,000.00 59.75 15,000,000 امل�سايف

Saudi Advanced 0.06 1.66 768,960,000.00 17.80 43,200,000 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 0.06 1.64 761,950,000.00 15.55 49,000,000 الح�ساء للتنميه

SISCO 0.08 2.34 1,084,600,000.00 15.95 68,000,000 �سي�سكو

Assir 0.16 4.82 2,237,083,335.30 17.70 126,388,889 ع�سري

Al Baha 0.02 0.63 294,000,000.00 19.60 15,000,000 الباحة

Kingdom 2.95 86.99 40,394,117,070.00 10.90 3,705,882,300 اململكة

Total 3.39 - 46,436,960,405.30 - 4,022,471,189 اجمايل القطاع

Industrial Investment
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

اال�شتثمار ال�شناعي

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Takween 0.10 2.90 1,395,000,000.00 46.50 30,000,000 تكوين

BCI 0.06 1.57 756,250,000.00 27.50 27,500,000 بى �سى اآى

MA›ADEN 2.04 58.23 28,027,500,000.00 30.30 925,000,000 معادن

Astra Indust 0.22 6.24 3,001,764,703.50 40.50 74,117,647 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 0.05 1.45 697,500,000.00 23.25 30,000,000 جمموعة ال�سريع

Shaker 0.18 5.16 2,485,000,000.00 71.00 35,000,000 �ساكر

 Pharmaceutical 0.26 7.27 3,498,312,500.00 44.60 78,437,500 الدوائية

Glass 0.07 1.86 894,000,000.00 29.80 30,000,000 زجاج

FIPCO 0.03 0.89 426,650,000.00 37.10 11,500,000 فيبكو

Maadaniyah 0.05 1.52 733,725,522.90 26.10 28,112,089 معدنية

Saudi Chemical 0.18 5.16 2,485,332,000.00 39.30 63,240,000 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 0.08 2.38 1,147,500,000.00 30.60 37,500,000 �سناعة الورق

AlAbdullatif 0.16 4.49 2,161,250,000.00 26.60 81,250,000 العبداللطيف

Saudi Export 0.03 0.88 421,200,000.00 39.00 10,800,000 ال�سادرات

Total 3.51 - 48,130,984,726.40 - 1,462,457,236 اجمايل القطاع
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Market Summary - Monthly
Sponsored by: 

Building & Construction
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

الت�شييد والبناء

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

ASLAK 0.09 5.99 1,251,250,000.00 38.50 32,500,000 اأ�سالك

MMG 0.13 8.23 1,718,750,000.00 13.75 125,000,000 جمموعة املعجل

SSP 0.09 5.76 1,203,600,000.00 23.60 51,000,000 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 0.14 9.15 1,912,500,000.00 36.00 53,125,000 اخل�سري

Ceramic 0.26 16.87 3,525,000,000.00 94.00 37,500,000 اخلزف

Gypsum 0.07 4.32 902,500,009.50 28.50 31,666,667 اجلب�س

Cables 0.09 6.04 1,261,600,000.00 16.60 76,000,000 الكابالت

Saudi Industrial 0.05 3.30 690,000,000.00 17.25 40,000,000 �سدق

Amiantit 0.14 8.90 1,859,550,000.00 16.10 115,500,000 اميانتيت

Pipes 0.06 4.24 885,150,000.00 28.10 31,500,000 اأنابيب

Zamil Industrial 0.12 8.18 1,710,000,000.00 28.50 60,000,000 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 0.07 4.79 1,001,835,832.00 23.50 42,631,312 البابطني

SVCP 0.07 4.79 1,001,250,000.00 66.75 15,000,000 الفخارية

MESC 0.05 3.50 732,000,000.00 18.30 40,000,000 م�سك

Red Sea 0.09 5.93 1,240,000,000.00 31.00 40,000,000 البحر الأحمر

Total 1.52 - 20,894,985,841.50 - 791,422,979 اجمايل القطاع

Real Estate Development
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التطوير العقاري

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Real Estate 0.24 5.40 3,228,000,000.00 26.90 120,000,000 العقارية

Taiba 0.24 5.53 3,300,000,000.00 22.00 150,000,000 طيبة لال�ستثمار

Makkah 0.47 10.82 6,460,796,608.00 39.20 164,816,240 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 0.16 3.72 2,220,000,000.00 22.20 100,000,000 التعمري

Emaar E .C 0.66 15.09 9,010,000,000.00 10.60 850,000,000 اإعمار

Jabal Omar 1.26 28.94 17,286,840,000.00 18.60 929,400,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 0.86 19.71 11,772,000,000.00 10.90 1,080,000,000 دار الأركان

KEC 0.47 10.79 6,446,700,000.00 19.00 339,300,000 مدينة املعرفة

Total 4.35 - 59,724,336,608.00 - 3,733,516,240 اجمايل القطاع

Transport
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

النقل

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Bahri 0.38 57.27 5,166,000,000.00 16.40 315,000,000 البحري

SAPTCO 0.14 21.06 1,900,000,000.00 15.20 125,000,000 النقل اجلماعي

Mubarrad 0.06 9.88 891,000,000.00 49.50 18,000,000 مربد

Budget Saudi 0.08 11.79 1,063,840,000.00 43.60 24,400,000 بدجت ال�سعودية

Total 0.66 - 9,020,840,000.00 - 482,400,000 اجمايل القطاع

Media and Publishing
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

االعالم والن�شر

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tihama 0.09 23.66 1,200,000,000.00 80.00 15,000,000 تهامه لالعالن

SRMG 0.16 42.27 2,144,000,000.00 26.80 80,000,000 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 0.13 34.07 1,728,000,000.00 28.80 60,000,000 طباعة وتغليف

Total 0.37 - 5,072,000,000.00 - 155,000,000 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

الفنادق وال�شياحة

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Hotels 0.20 89.56 2,700,000,000.00 27.00 100,000,000 الفنادق

Shams 0.02 10.44 314,650,000.00 31.00 10,150,000 �سم�س

Total 0.22 - 3,014,650,000.00 - 110,150,000 اجمايل القطاع

Market 100.00 - 1,371,581,304,006.20 - 42,034,695,763.00 اجمايل ال�صوق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 01/04/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 01/04/2012
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As per estimations of International 
Monetary Fund, the Asian growing coun-
tries represent 27 percent of the gross 
world local product, followed by North 
America in 22%, Western Europe in 19% 
and Latin America in 9% and approxi-
mately 6% of the world economy comes 
from Japan. Meanwhile, the ratio of the 
Middle East, Africa, Middle and East 
Europe and the independent countries 
league is 4% per each while Australia and 
New Zealand represent one percent only 
of the world economy.

GCC Interest
In a recent study of Dubai chamber 

of commerce, there is a confirmation that 
by 2050 the gross local product of all the 
Asian growing countries will jump to US$ 
148 trillion and the individual product 
ration will reach 45 thousand and 800 
US dollars.  As a result, three billion Asian 
people will enjoy a higher standard of 
living in case the continent maintains 
the current rise of the economic growth.

During the period up to the year 
2050, the scenario of the world econo-
my will change completely. China and 
India will become the first and second 
biggest economy in the world respec-
tively. In addition, Indonesia, Nigeria and 
Philippines will be among the biggest 
world economies.

By the year 2050, the economy of 
Japan is expected to be smaller than 
the economy of Brazil and Indonesia 
and the economy of Germany, United 
Kingdom and France will be smaller than 
Mexico and Russia. Meanwhile, the Italian 
economy will be equal to the Turkish 
economy itself. Further, the United States 
will rank third while the United Kingdom 
will become the last in the list.

During the stated period, the rising 
economies will be double the contribu-
tion of the advanced countries. With 
the emergence of new players in the 
world economy, components of the 
gross world local product will change 
dramatically.

 Dubai chamber of commerce indi-
cated that there are still some concerns 
about China and some Asian countries. 
There is a concern about the occurrence 
of asset bubble. Indicators of the gross 

economy of Japan are not encourag-
ing even before the recent devastat-
ing earthquake. Therefore, the Japanese 
economy encounters a variety of hard 
challenges as the natural catastrophe 
adds more hardships to the economy 
already in recession.

The study stated that the eco-
nomic expectations are more positive 
with China, India, Singapore, Malaysia, 
Indonesia, South Korea and the Middle 
East. It indicated that in case of no more 
changes in the world economy, these 
economies will keep on rise.

Job opportunities  
The study mentioned that the rise of 

Asia as a new economic power will pro-
vide many promising opportunities for 
GCC countries especially they are con-
sidered the main suppliers of oil and gas 
to the continent. It also indicated that 
the growing industrial activity will raise 
significantly the demand on GCC oil and 
gas. It will be reflected positively on the 
gross local economy of GCC countries. 

The study added that this rise pro-
mote the chances of trade, investment 
and economic business in GCC coun-
tries, raise the economic growth rate 
and secure new jobs with the probable 
diversification of the state exports and 
the promotion of the educational con-
structions. This, in turn, will contribute 
to increasing the strength of the local 
economy.

Chinese Power
Apart from the study of Dubai cham-

ber of commerce, there is another world 
focus on the power latent in the Chinese 
giant. The Chinese economy witnessed 
a high rise after the Chinese banks had 
provided over trillion US dollars in the 
form of loans during the first half of the 
last year, in addition to a government 
motivational program in 600 billion US 
dollars.

Probably, China will proceed with 
acquiring the US debts with the heavy 
borrowing of Washington to finance its 
various programs related to the econom-
ic motivation and the financial rescue. 
This confirms saying that China replaced 
the United States as a bigger commercial 

partner of Japan during the first half of 
2009. Meanwhile, European manufactur-
ers pay attention to the East rather than 
the Again, as per reports of International 
Monetary Fund, it is noted that it express-
es optimism over the Chinese perfor-
mance leaving its expectations of growth 
there without change at 8.2 percent in 
the last year and 8.8 percent in 2013.

It turns out from reports that the 
growth in China has a support mak-
ing up for the slow pace of the exports 
due to the strong local investment and 
the high consumption due to the wide-
spread of the middle class.

International Monetary Fund raised 
expectations of the growth of the emerg-
ing and developing economies generally 
to 5.7 percent in the last year and 6 per-
cent in the current year from 5.4 percent 
and 5.9 percent as per January report.

IMF said that the challenge encoun-
tering these economies was the pre-
vention of the inflation growth and 
the maintenance of an area of financial 
and cash motivation in anticipation of 
the risk of Euro zone and the hike of oil 
prices.

In its report, IMF expected that Asian 
economy would grow in 6 percent. It 
indicated that the economy of the region 
grew in 5.9 percent in 2011 and would 
grow in 6.5 percent in 2013 as China and 
India would lead such growth. 

IMF said that it was expected that the 
Chinese economy would grow slowly in 
8.2 percent due to the local consumption 
and investments while it was expected 
that the Indian economy would grow in 
6.9 percent during the current year as it 
would go slowly due to the increase of 
the interest rate and the decrease of the 
external demand.

IMF forecast that the economy of 
Japan would grow in 2% in the current 
year. It also expected and that Thailand 
whose exports were damaged in the 
past quarter will witness a growth in 5.5 
percent in the current year and 7.5 per-
cent in the next year.

IMF said that it was expected that 
the inflation rate in the region would 
decrease from 5 percent in the last year 
to less than 4 percent in the current year 
and 3.5 percent in 2013.
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Global Market

Asian Growth
Middle East, the Biggest Beneficiary
The rise of Asia as an economic power at the level of the world economy does not constitute an advantage 
for it alone. However, the beneficiaries of this rise is a combination of countries topped by GCC countries 
in consideration of opportunities availed by Asia. The growing industrial activity will raise significantly the 
demand on GCC oil and gas and will also promote the chances of trade, investment and economic business 
in GCC countries, in addition to the rise of the economic growth rate.
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innovation in the Arab media product 
and the trend towards copying despite 
existence of more than 550 Arab sat-
ellite channels, and with expansion 
of television transmission hours to 
accommodate new production and 
ideas. But, rely is heavy on the foreign 
production which has led to narrowing 
of the space available in front of inno-
vation and creativity and the emer-
gence of new talent.

For his part, Ali Al Rumaithi, Director 
of Dubai TV, said: “Innovation is the 
renewable addition and self-develop-
ment for TV product. If this innova-
tion is available we are on the right 
way to satisfy all segments of society. 
However, creativity is another concept 
and it is not wrong to take advantage 
of creations of the others and develop 
them.”

Fadi Ismail said that television is 
the most common mass medium, and 
we do not suffer from a crisis in our 
production in the Arab world, but we 
suffer from the quality of production. 
He assured that the local product is still 
achieving the most prevalence in the 
Arab countries despite the existence of 
dubbed series.

YouTube Channels
During a session titled “Youtube 

channels, individual platforms compet-
ing with satellite TV”, Ola Al-Faris from 
MBC noted that with the high number 
of Internet users in the Arab world and 
its fast promotion with the younger 
generations, young gifted people were 
able to adapt applications of “YouTube” 
website for establishment of private TV 
channels with simple potential. Hence, 
they were able to offer programs and 
recorded episodes and discuss social, 
political and religious issues and topics 
within innovative and attractive tem-
plates that differ from that content 
shown constantly on the traditional 
screen, reaching up to 180 million vid-
eos per day in the Arab region.

She said that the past two years 
have seen significant growth in individ-
ual television channels on “YouTube” 
website behind which stand ordinary 
users consisting usually of small groups 
not exceeding sometimes two or three. 
Some of these groups have been suc-

cessful to attract follow-up of hundreds 
of thousands and even millions, out-
performing some satellite stations, in 
addition to attracting support of major 
companies and advertisers.

The meeting also addressed, the 
common denominators between man-
agers of these channels, and the impact 
of their programs or the phenomenon 
of YouTube channels generally in the 
reality of visual production in the Arab 
world. It discussed the reasons for pop-
ularity of these private channels and 
the different aspects differentiating 
them from other traditional channels, 
in addition to the major challenges and 
obstacles faced by the owners of these 
channels.

The participants also addressed the 
new challenges posed by the media 
development and the spread of digital 
technology and Arab spring revolu-
tions. At the same time, the partici-
pants discussed the change in infor-
mation and the new media platforms 
which imposed themselves on the tra-
ditional tools and channels, including 
the role of news organizations that 
experienced a difficult exam during 
their coverage of events throughout 
the Arab world.

Traditional Media
The workshop entitled “Arab Youth.. 

is it the time of their media spring?” 
also raised a number of questions 
about perspective of young people in 
efficiency of the media in interaction 
with them. In addition, it discussed the 
opinion of the Arab youth in the ways 
of narrowing the gap between tradi-
tional media and them.

The session noted that the media 
sector has witnessed in recent times 
great shift and mobility in the structure 
of Arab media and its tools. This chang-
ing reality has imposed a new form 
and method of transmitting informa-
tion and influencing the public opin-
ion. But, some media outlets are still 
operating their business and address 
the public by the same way they were 
doing things in the period before the 
Arab spring.

Commenting on the issue of mech-
anisms of change in the region, Farah 
Ibrahim, a student at the American 

University of Sharjah said: “The new 
media is characterized by freedom of 
use and unlimited participation. The 
traditional media is restricted to one 
region and reflects certain ideas of the 
in charge Media Foundation or the 
Government of the State. We hope to 
see in the future complementary rela-
tionship between the traditional media 
and new media, thus providing more 
credibility and confidence in introduc-
ing the news.”

This workshop raised a series of 
questions about the vision of young 
people towards performance of the 
media, and transferred to the atten-
dants their suggestions and ideas on 
many issues that are related to them, 
and how the information and its tools 
can help build their communities. 
It highlighted also opportunities to 
reduce the gap between traditional 
media and youth, the reality of higher 
education, media contexts and its abil-
ity to qualify a generation capable of 
carrying the noble message of infor-
mation.

The discussions during the meeting 
also touched on the responsibilities 
that rest with the young people to 
communicate their voice to those in 
charge of the traditional media, and 
the reality of university education relat-
ed to the disciplines of Information 
from the standpoint of young people. 
In addition, the discussions addressed 
the ability of media in training and 
empowering a new generation to take 
over its noble mission.

For her part, Egyptian thinker and 
writer Ghada Abdel-Moneim, com-
mented on the issue of building trust 
with the receiver between traditional 
media and the so-called new media. 
She said: “There will be access to the 
trust gradually, but the public now rec-
ognizes that the traditional media may 
be directed and non-neutral, and with 
the intensity of use of social network-
ing, the need arises to develop specific 
criteria of credibility. The spread of the 
Internet has also contributed to facili-
tating the communication process, and 
the more important thing is to provide 
the other point of view and learn about 
many aspects of difference.”
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Under the title “TV production: 
Where is innovation?!” the Arab Media 
Forum discussed the lack of innova-
tion in Arab television production, and 
aspirations of the public towards the 
Arab media. Ibrahim Al-Aris, head of 
cinema section in Al-Hayat newspaper, 
said: “TV became an integral part of 
our lives, and it is the most prevalent 
medium. I do not think that we can 
talk about innovation on TV where that 
innovation cannot be directed to mil-
lions but to a certain elite”. He added 
that all channels work to broadcast 

programs that bring in profits, and 
what we need in the Arab world is the 
education from early age to enable the 
viewer to distinguish between good 
product and bad product.

For his part, Asaad Taha, a direc-
tor and producer in “Hot Spot Films”, 
touched the concept of innovation 
and said: “Innovation is localization so 
that television reflects the Arab street 
and the existing reality. We should not 
import innovation. The basis of inno-
vation lies in the documentary films 
that we lack in the Arab world. We find 

huge amount of dubbed films and on 
air programs as their production costs 
less. I hope that the television produc-
tion adopts the important staff in its TV 
works to add innovation to our Arab 
production.”

The discussions also touched on 
the ability of the current work environ-
ment of Arab television production 
to find generations that innovate and 
excel.  The audience stressed the need 
to take advantage of the lessons of 
successful experiences. The discussions 
also deliberated reasons for decline of 

Arab Media Forum 2012
The Arab Innovation needs Revival
Evocation of the media conscience and media codes of honor was the present and common concern between 
workshops and meetings of the Arab Media Forum 2012. The Forum was held recently in Dubai, under the title 
“Arab Media: vulnerability and transformation”. The event attracted more than 3000 media specialists from the 
Arab region and around the world, as well as the elite of decision-makers, opinion leaders, and entrepreneurs. 
The Forum program included eight sessions and four workshops which highlighted the views and ideas of more 
than 65 speakers from academia, media organs and research institutes in the Arab region.

Gulf Markets 
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establishment of an independent body 
to facilitate it for the gold sector to 
accommodate all the shops, workshops 
and factories working in the sector. The 
suggested entity should be authorized 
to organize the sector and be the coor-
dinator and the tool to communicate 
with the government agencies to solve 
problems of the sector and propose 
actions that activate the gold sector.  
It is crucial as well to create an assess-
ment company to take up the evalua-
tion process of the jewelry and gem-
stones. A model industrial city should 
be created for manufacture of gold and 
jewelry that should be established on 
the latest system in terms of security, 
security guards and warning devices. 
All facilities working in the gold indus-
try should be grouped in this city.

Legislative Organization
Concerning the legislative and 

regulatory framework as a gateway 
for strategic solutions, the study con-
firmed that the issuance of regulatory 
and legislative decisions in the field of 
recruitment of labor, customs duties 
and exhibitions lead to finding a good 
climate and to overcome the difficulties 
and constraints faced by agents and 
distributors of precious metal products 
in the kingdom. In turn, this will help 
in attracting investments to the sector.

Training and Rehabilitation
Training and qualifying is 

another door to eliminate the 
obstacles. Therefore, the study called for 
creating a special section for training on 
manufacture of gold and jewelry, and 
benefit from experiences of the other 
countries in the field of training and 
qualification of personnel and expertise 
in the manufacture of gold and jewelry. 
The study called also for changing and 
development of marketing strategies in 
the sector of gold and jewelry to ensure 
the continued prosperity of this sector 
through the establishment of special-
ized exhibitions. The study pointed out 
in this aspect to increase state support 
to the human resources development 
fund especially in the area of encourag-
ing young people to work in the gold 
sector through the state’s bearing the 
costs of their rehabilitation and train-
ing according to specialized programs. 
These programs should graduate only 
those who want to work hard and the 
seekers for promising jobs in this sector. 

In addition, expansion should be 
pursued in the establishment of spe-
cial laboratories to test the gold and 
jewelry in collaboration with third par-
ties with expertise in this area. This will 
protect the owners of showrooms and 
consumers and eliminate fraud in this 

sector which is witnessing many cases 
of fraud. Attention should be given to 
study of the idea of   establishing a spe-
cialized faculty for training, rehabilita-
tion, manufacture, and sale of gold and 
jewelry, to absorb and develop local 
skills in the field of painting and design 
in this important sector for the benefit 
of labor market.

The study called for a unified agree-
ment of employment in all regions of 
the Kingdom for all employees in gold 

and jewelry shops containing all the 
rights and duties of both the worker 
and the employer.

Special Resolution
The study called for tougher sanc-

tions on individuals, shops, workshops 
and factories that operate without a 
license. It draws attention to take advan-
tage of the female element as ven-
dors, administrators or technicians in 
the factories, workshops or through the 
markets and factories that are limited to 
women. This will contribute in reduc-
ing the unemployment rate among 
Saudi women. This will also benefit from 
the experience of young Saudis work-
ing in gold and jewelry to join the 
sub-committees of gold and jewelry 
of all Chambers of Commerce in the 
Kingdom in order to identify their prob-
lems and their suffering and to explain 
their cases and defend their rights.

It also called upon the concerned 
authorities to issue a special resolution 
for the gold sector in order to identify the 
working hours for showrooms and shops 
selling gold and jewelry to overcome the 
leak of the Saudi labor force from work 
in the sector and to achieve successful 
Saudization of jobs in the sector.
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Saudi Markets 

In return, there is also growing 
importance of the jewelry sector, which 
now contributes an increasing share in 
the Saudi market day after day.

During the third exhibition of jew-
elry and luxury watches «Salon of 
Jewelry» which was held in Riyadh 
recently, it was obvious through the 
interactive contributions the increased 
share of Saudi jewelry market to 35% in 
the entire Arab region, with total sales 
reached up to 3 billion Riyals annually. 
Thus, this market is exceeding the size 
of the combined Gulf States because 
of the increased number of population 
and visitors annually. It enjoys as well 
the presence of all tastes of jewelry 
from the U.S. through European and 
even Asian and Turkish.

The exhibition also confirmed that 
the majority of international companies 
realize the power of the Saudi market, 
and seek to establish a distinguished 
presence for themselves. In fact, the 
jewelry industry is completely different 
from gold as it depends on the value 
of the stone, its purity and method of 
cutting and processing. This means that 
the rise in gold prices had little impact 
on the jewelry market.

The above goes in line with the 
increased number of exhibitors at the 
show by nearly 50 percent compared to 

the last year after the success achieved 
by the exhibition in its previous two 
sessions. 75 exhibitors participated in 
the exhibition representing major inter-
national companies from 11 countries, 
at the forefront of which come America, 
Britain, Switzerland and Lebanon.

Old Challenges
But that boom proved by the exhibi-

tion, and several other Gulf exhibitions 
are common in this context, cannot 
hide the old challenges facing the gold 
sector in particular. A study prepared 
by the information sector at Riyadh 
Chamber of Commerce and Industry 
suggested that the gold sector faced in 
the recent period some obstacles and 
problems as a result of several factors 
that led to inability of the sector and 
decline of its performance and activ-
ity. The study showed that the amount 
of gold that enters into the Kingdom 
annually is estimated at 115 tons, and 
does not cover domestic consump-
tion, which reached nearly $ 4 billion a 
year, making the Kingdom rank fourth 
globally and the first in Arab world in 
consumption of gold and jewelry.

The study provided several recom-
mendations to address the obstacles 
faced by the industry of gold and jew-
elry. These recommendations include 
the call for establishment of a Saudi or 

Gulf bank of gold specialized in trans-
actions of gold between gold traders 
and opens private portfolios of invest-
ment in gold. The study recommended 
also paying attention to the process of 
export to the world market by remov-
ing obstacles that hinder the export 
process. It also recommended merge 
of small corporations and businesses 
which operate in the field of manufac-
turing and trading of gold in Riyadh in 
larger entities in order to face the future 
competition.

Overcoming the Obstacles
To address the obstacles facing the 

gold industry in a systematic methodol-
ogy, the study called for reduction of 
customs duties on manufactured gold 
from 5% to 1% and collecting only the 
imprint of supplier factory instead of the 
various imprints. This will help and con-
tribute to the reduction of gold prices in 
the markets of Saudi Arabia and prices of 
the other neighboring competitors.

It is also necessary to issue legisla-
tions and regulations that govern work 
in this sector and encourage promot-
ing and developing it. Such regula-
tions include issuance of the amended 
list of precious metals and gemstones, 
with re-examination and evaluation of 
regulations and legislations related to 
the sector of gold. They also include 

“Gold industry can contribute strongly to the growth of the Saudi 
economy”. A sentence came in the context of a lengthy interview with 
Mr. Aram Shishmanian, Chief Executive Officer of the World Gold 
Council during his recent visit to the Kingdom which clearly revealed 
position of this industry and the growing importance required to meet 
the challenges that stand in its way.

Gold and Jewelry,
Accessories and 
Investment
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The CMA board has issued 
its resolution approving the pro-
spectus associated with Abdul-
lah Al-Othaim Markets Com-
pany’s request to increase its 
capital from SAR 225,000,000 to 
SAR297,533,030 for the purpose of 
acquiring the remaining interest in 
Abdullah Al-Othaim Real Estate In-
vestment and Development.

The CMA Board has issued its resolution approving 
Saudi Airlines Catering Company’s initial public offering 
of (24,600,000) shares (30%) of the Company’s total out-
standing shares. Portion of the offered shares will be al-
located to institutional investors. The Company’s shares 
will be offered during the period from 28/07/1433H to 
04/08/1433H, which corresponds to the period from 
18/06/2012G to 24/06/2012G, once the book-building 
process is complete.

Global Investment House KSA had requested the 
approval to amend its business profile by cancelling its 
Dealing as Agent activity. 

The CMA Board of Commissioners issued a resolu-
tion approving the amendment of the Business Profile of 
Global Investment House KSA by cancelling its Dealing as 
Agent activity. Global Investment House KSA is now au-
thorized to conduct Dealing as Principal & Underwriter, 
Managing Investment Funds, Managing Client Portfolios, 
Arranging, Advising and Custody. 

Announcement Related to the
Approval of Abdullah Al-Othaim 

Markets Company’s Capital Increase

The Capital Market Authority 
Approves the Initial Public Offering 
of Saudi Airlines Catering Company

Amendment to Business Profile of 
Global Investment House KSA

Imposition of a Penalty

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 100,000 ( One Hundred 
Thousand Saudi Riyals) on Buruj Cooperative 
Insurance Company due to its violation of 
clause (A) of Article (45) of the Capital Market 
Law and clause (D) of Article (42) of the List-
ing Rules. The company failed to inform CMA 
or announce to the shareholders its initial fi-
nancial statements for the period closing on 
31/3/2012. This was within a period not ex-
ceeding fifteen days from the end of the finan-
cial period covered by those statements. 

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 200,000 (Two Hundred 
Thousand Saudi Riyals) on Al-Ahsa Develop-
ment Co. due to its violation of sub-clause (2) 
of clause (A) of the Board’s resolution num-
bered (1-14-2010) and dated 03/06/1431H cor-
responding to 17/05/2010 in regard to listed 
companies investing in listed securities in the 
Exchange. The company invested in listed se-
curities through a contract to manage its in-
vestment portfolio without informing CMA. 

  The Capital Market Authority announc-
es the issuance of a CMA Board resolution to 
impose a penalty of SR 50,000 ( Fifty Thou-
sand Saudi Riyals) on the National Agriculture 
Marketing Co. (THIMAR) due to its violation of 
clause (D) of Article (9) of the Corporate Gover-
nance Regulations. The Board of Directors’ re-
port, attached with the annual financial state-
ments for the fiscal year 2011, did not include 
the aggregate of the meetings held by the 
Audit Committee and the Nomination and Re-
muneration Committee. It also did not include 
the name of the Nomination and Remunera-
tion Committee’s chairman. 

62
العدد 68 - يونيه 2012م



Market News

The Capital Market Authority an-
nounces that the listing and trading of 
Al-Tayyar Travel Group Co. will take place 
on Monday 04/06/2012 G within Hotel 
& Tourism sector with the symbol 1810, 
with an unrestricted price limit for the 
first day of trading only. 

The CMA Board has issued its resolution approving Mobile Telecommunications Compa-
ny’s request to reduce its capital from SAR (14,000,000,000) to SAR (4,801,000,000), thus reduc-
ing the number of shares from (1,400,000,000) shares to (480,100,000) shares. This approval is 
conditional on the Company’s extraordinary general assembly approval and completion of 
the necessary procedures in relation to the applicable regulations. 

In addition, the CMA Board has issued its resolution approving the Company’s request to 
increase its capital through a rights issue offering with a total value of SR (6,000,000,000). The 
rights issue is limited to the shareholders who are registered in the shareholders register at the 
close of trading on the extraordinary general assembly day, which will be determined later by 
the company’s board. The price and number of offered shares will be determined by the com-
pany during the extraordinary general assembly. The company’s rights issue prospectus will be posted for the public.

Announcement from the 
Capital Market Authority 
Regarding the Listing of 

Al-Tayyar Travel Group Co.

The Capital Market Authority Approved Mobile Telecommunications Company’s Request 
to reduce its capital and subsequently increasing it through a rights issue offering
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Economy and Interaction
The view of the giant cranes in all regions of the Kingdom is 

a scene that suggests the size of the movement witnessed by 
the development, and the volume of growth in the construc-
tion sector, along with the other supporting or supplementing 
sectors.

This sector comprises tens of thousands of corporations, but 
the number of companies classified in the kingdom is close to 
3000 companies, including about 200 giant companies with 
assets amounting to more than 3 billion Riyals, according to 
the figures of Saudi contractors committees in the Chambers 
of Commerce.

The news published about this sector is typically full of num-
bers, obstacles, and future prospects. However, most observers 
agree with the workers involved in the sector on its chronic 
suffering in three things: First, the pricing is issued under 
the Government Tenders and Procurement Law which is not 
applied in any of the countries of the world. The most impor-
tant disadvantage of this law is the price stability regardless of 
the change in input costs, especially raw materials. The second 
issue is the visas, as the contracting activity depends primarily 
on employment and human resources of non-Saudis. The third 
problem is the availability of raw materials, particularly cement 
and steel, where these materials represent the backbone of 
construction activity. Whenever a crisis ends, another crisis fol-
lows.

To add new insights and enrich the debate, we open the 
economic file for different readings of the stakeholders and spe-
cialists and provide information that we hope will benefit you.

We also follow up the communicative activities of 
«TADAWUL». The corporate community, business and investors 
speak highly of the succession of seminars and meetings held 
about investment and stock market. This market is witnessing a 
remarkable growth in recent years because of the recent devel-
opments that have been introduced into the market, whether 
in the area of   regulations and legislation or modernizing the 
infrastructure of the market by using the latest technological 
developments.

We continue to outreach to you, and approach the visions 
and economic events to achieve the balance of specialization, 
provide benefits and gain your admiration and satisfaction. We 
wish to get your continued interaction, your innovation of ideas 
and your suggestions with which we are always going to the 
best, as we hope.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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