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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

�لنجاح �لالفت �لذي حققه ملتقى تد�ول )�لطريق للتحول �إلى �سركة م�ساهمة عامة - 

ا يمثلون �لإد�ر�ت �لتنفيذية و�أع�ساء مجال�س  �لمز�يا و�لتحديات( جعل ما يقارب 350 �سخ�سً

ت��د�ول،  من  �لمبادرة  بهذه  ي�سيدون  �ل�سوق  في  مدرجة  غير  �سركة   120 لحو�لي  �لإد�ر�ت 

ويعتبرون �لملتقى بد�ية لطريق بع�سهم نحو مزيد من �ل�ستقر�ر، ثم �لمزيد من �لنمو . 

�لخبر�ء و�ل�ست�ساريون قدمو� للح�سور وللر�أي �لعام  �ل�سبل و�لآليات �لتي تحتاج �إليها 

�أثر �لتحول على  �إلى �سركات م�ساهمة عامة م�ست�سهدين بنماذج ناجحة  �ل�سركات للتحول 

ن�ساطهم و�أد�ء �سركاتهم ب�سكل �إيجابي. 

�لجميع �أكد على �أهمية هذ� �لملتقى و�لفو�ئد �لتي تحققت منه لي�سجعو� »تد�ول« على 

�أن تخطط لإقامة عده ملتقيات تتناول مو�سوعات تهم جميع �لمتعاملين بال�سوق �لمالية 

�ل�سعودية وعقدها ب�سكل دوري لما يعود بالنفع على �لوطن و�لقت�ساد �لوطني.

هكذ� يكون �لت�سال �لمعلوماتي، و�لبناء �لمعرفي، و�لتجربة �لعملية ركائز تقام عليها 

منا�سبة �قت�سادية تهدف في �لمقام �لأول �إلى �لم�سلحة �لعامة �لتي تتاأتى بتعاظم م�سالح 

�لتمويل  وفر�س  �لجميع،  �أمام  �ل�ستثمار  فر�س  وتزد�د  �لخا�س،  �لقطاع  ليقوى  �ل�سركات 

و�لتو�سع و�ل�سر�كات �ل�ستر�تيجية �أمام �ل�سركات �ل�سعودية في جميع �لقطاعات.

�أبرز  وعر�س  للم�ستقبل،  وتوثيقه  �لملتقى،  بتغطية  �لإعالمي  �لو�جب  باإكمال  نقوم 

�أفكاره تذكير�ً لمن ح�سر، وتعوي�ساً على من لم يح�سر.

قطاع  �ل�سعودية،  �لقت�سادية  �لقطاعات  �أب���رز  �أح��د  ع��ن  ملف  ا  �أي�سً �ل��ع��دد  ه��ذ�  وف��ي 

�لبتروكيماويات �لذي حققت فيه �لمملكة نقالت نوعية وكمية م�سهودة، �نطلقت بمبادر�ت 

�سركات  ك��ب��رى  ل��دي��ن��ا  لي�سبح  و�ل��خ��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعين  بتكاتف  ت��وج��ت  ث��م  ح��ك��وم��ي��ة، 

�لبتروكيماويات في �لعالم، ولت�سبح �لمملكة رقًما مهًما على هذه �لخارطة يقع في �لمر�كز 

�لأولى من حيث �لإنتاج و�لت�سويق وي�سعى �إلى مر�كز �أقوى باإذن �هلل لجهة �لبتكار وبر�ء�ت 

�لختر�ع.

�أن  �لمدى  �لبعيد  للمخطط  لز�ًما  وكان  �لطبيعية،  �لثرو�ت  في  بوفرة  �هلل  لقد حبانا 

�لناتج �لإجمالي �لمحلي، وتنوع م�سادر �لدخل،  �أو�سع تزيد  �آفاق  �إلى  يخرج بهذه �لثرو�ت 

وتوطن �لتقنية، وتجعل قطاع �ل�سناعة �ل�سعودي قائًما على �أ�س�س �أقوى عاماً بعد عام.

لكن  و�ل�سعوبات،  و�لمز�يا  و�لمنتجات  �لأرق��ام  عن  فقط  لي�س  �لقطاع  هذ�  في  نبحث 

ا عن �آفاق فكر �قت�سادي ي�ست�سرف دوًما �لأف�سل و�لأقوى لبالدنا و�قت�سادها �لقوي،  �أي�سً

حتى يظل قوًيا، ونظل ن�سهم في �لتنمية �لب�سرية و�لح�سارة �لإن�سانية.

بناء المعرفة وقوة االقتصاد
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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

�لمدير �لتنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

�لنا�سر

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.

�لمدير �لعام لد�ر �ليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

عقد  الذي  الأول  تداول  ملتقى  جنح 

اإىل  للتحول  »الطريق  عنوان  حتت 

املزايا   - عامة  م�ساهمة  �سركة 

اإىل  ر�سالته  اإي�سال  يف  والتحديات« 

خالل  من  وذلك  واملهتمني،  احل�سور 

مبتطلبات  ال�سعودية  ال�سركات  توعية 

ال�سوق  يف  الإدراج  ومزايا  وحتديات 

املالية ال�سعودية

»أكدت شركة إرنست ويونغ يف اإلصدار اخلامس لتقريرها السنوي عن أسواق 
التكافل العاملية خالل انعقاد املؤمتر السنوي العاملي السابع للتكافل لعام 2012 
مؤخًرا، أن قيمة مساهمات التكافل العاملية ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 3‚8 
تشكل  مازالت   السعودية  األسواق  وأن   ،2010 عام  خالل  أمريكي  دوالر  مليار 
أكبر أسواق التكافل يف العالم، حيث استحوذت على ما قيمته 3‚4 مليار دوالر 
مليون   141 العاملية, ومبعدل  التكافل  إجمالي مساهمات  من   %51 أي  أمريكي 

دوالر أمريكي لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها.«
تفاصيل التقرير، تقرأونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير
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اإنتاج  يف  عاملًيا  العا�سرة  املرتبة  اململكة  حتتل 

اإنتاج  ال�سابعة يف  امل�ستقات البرتولية، واملرتبة 

�سوق  من   %8 تبلغ  بح�سة  البرتوكيماويات 

البرتوكيماويات العاملية، ويتوقع اأن ترتفع هذه 

قيد  التي  امل�ساريع  من  النتهاء  بعد  احل�سة 

التنفيذ يف عام 2015م لتبلغ 10% وهو ما يوؤهل 

العامل  الثالثة بني دول  املرتبة  اململكة لحتالل 

يف ت�سدير البرتوكيماويات.

أخبار السوق
شركة MSCI توقع اتفاقية تطوير 

المؤشرات مع »تداول«

أخبار الشركات
»الكهرباء« تنفذ مشروعات 

بـ 100 مليار ريال

أسواق عالمية
تنويع مصادر الدخل

نصيحة عالمية للدول العربية

أسواق سعودية
السعودية أكبر أسواق التكافل 

العالمية بـ 4.3 مليار دوالر

أخبار عربية
دبي تصدر سندات إسالمية

بحالل  نف�سه  ي�سف  جعله  بذاته  اإعجابه 

يف  حمًقا  �سولو  روبرت  كان  وقد  الألغاز، 

اأن  ا�ستطاع  ا�ستحدث منوذًجا  اللقب، فقد 

يغري به طريقة تطور القت�سادات ومنوها، 

نوبل  جائزة  لنيل  اأهله  ما  ذلك  كان  ورمبا 

1987م، عن م�ساهماته  يف القت�ساد عام 

املبتكرة يف نظرية النمو.

التجارة  اأهداف  لتحقيق  املطلوب  هو  ما 

هو  وما  2015؟  عام  بحلول  لالألفية  والتنمية 

يف  »الأونكتاد«  ت�سلكه  اأن  يجب  الذي  الطريق 

امل�ستقبل؟ وكيف يوجه العرب »الأونكتاد« اإىل 

�سكلت  هامة  اأ�سئلة  ثالثة  اأهدافها؟..  حتقيق 

للتجارة  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  العام  الهيكل 

موؤخًرا  اأقيم  الذي   ،)13 )اأونكتاد  والتنمية 

يف العا�سمة القطرية الدوحة للمرة الأوىل يف 

ال�سرق الأو�سط.

أسواق خليجية
مؤتمر األونكتاد 13..  

دعوات للتخلص من النظام االقتصادي القديم



شركة MSCI توقع اتفاقية تطوير المؤشرات مع »تداول«

استمرار تعليق سهم 
شركة المجموعة المتحدة 
للتأمين التعاوني )أسيج(

تعليق تداول أسهم الشركات غير 
الملتزمة بإعالن قوائمها المالية 

وفًقا لنظام السوق

الموافقة على قواعد مركز اإليداع 
وقائمة المصطلحات بقواعد السوق

املوؤ�سرات  تطوير  اتفاقية   MSCI �سركة  وقعت 

املالية مع �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

 MSCI ل�سركة  ميكن  التفاقية  هذه  ومبوجب 

تتكون  بها  خا�سة  مالية  موؤ�سرات  وتــوزيــع  تطوير 

تتيحها  التي  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  معلومات  من 

تداول لأع�ساء ال�سوق ومزودي املعلومات وال�سركات 

املتخ�س�سة الأخرى. 

واأعرب عبد اهلل ال�سويلمي املدير التنفيذي ل�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول( عن �سعادته بتوقيع التفاقية مع �سركة MSCI موؤكًدا على اأهمية هذه 

 MSCI �سركة  منها  �ست�ستفيد  التي  اخلدمة  اأن  اإىل  م�سرًيا  للطرفني،  اخلطوة 

تندرج �سمن اخلدمات التي تقدمها تداول لأع�ساء ال�سوق ومزودي املعلومات 

ال�سعودية  ال�سوق  معلومات  من  لال�ستفادة  الأخــرى  املتخ�س�سة  وال�سركات 

لتطوير وتوزيع موؤ�سرات مالية. 

ومديري  امل�ستثمرين  اهتمام  توؤكد  باأنها  التفاقية  توقيع  اأهمية  وتــرز 

ال�ستثمارات مبتابعة ال�سوق املالية ال�سعودية. 

املنتدب  الع�سو  بيتيت  بيري  اعتر  جانبه  من 

اإبــرام  اإن   MSCI ب�سركة  املالية  املوؤ�سرات  ورئي�س 

ل�سركة  تتيح  مهمة  خطوة  تــداول  مع  التفاقية  هذه 

املالية  ال�سوق  يف  املدرجة  الأ�سهم  اإ�سافة   MSCI
يتيح  مما  العاملية  املالية  املوؤ�سرات  اإىل  ال�سعودية 

ال�ستثمار  �سناديق  ومــديــري  امل�ستثمرين  لكافة 

ال�ستفادة من موؤ�سرات مالية حملية واإقليمية ودولية معتمدة. 

واأ�ساف اأن هذا الإعالن �سيجد اهتماًما بالًغا على ال�سعيدين املحلي والعاملي 

الفر�س  على  التعرف  على  حري�سون   MSCI عمالء  من  العديد  اأن  ا  خ�سو�سً

ال�ستثمارية املتاحة يف املنطقة وال�ستفادة منها، واأ�ساف اأن توفري هذه املوؤ�سرات 

�سوف ي�ساعدهم على �سهولة و�سرعة اتخاذ القرارات ال�ستثمارية املنا�سبة. 

و�ستتيح �سركة MSCI موؤ�سرات ال�سوق ال�سعودي واملوؤ�سرات الإقليمية ذات 

العالقة ابتداًء من �سهر يونيو 2012م.

ــزام  ــت ــدم ال ــع نـــظـــًرا ل

املتحدة  املجموعة  �سركة 

التعاوين)اأ�سيج(  للتاأمني 

بــــالإعــــالن عـــن قــوائــمــهــا 

املالية الأولية للفرتة املالية 

2012/3/31م  يف  املنتهية 

ـــــدة الــنــظــامــيــة  خــــالل امل

املحددة يف قواعد الت�سجيل 

ال�سركة  واإعالن  والإدراج، 

�سركة  موقع  على  2011/12/31م  كما يف  ال�سنوية  املالية  نتائجها 

1433/5/27هــــ  اخلمي�س  يوم  ــداول(  )ت ال�سعودية  املالية  ال�سوق 

عن  خ�سائر  ال�سركة  حتقيق  اأظهرت  والتي  املــوافــق2012/4/19م 

نتج  مما  �سعودي،  ريال  ماليني   10.5 بلغت  2011م  املالية  ال�سنة 

راأ�سمالها  من   %80.9 نحو  لل�سركة  املرتاكمة  اخل�سائر  بلوغ  عنه 

الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة، فقد اأ�سدر 

جمل�س الهيئة قراره املت�سمن:

اأ ( ا�ستمرار تعليق تداول �سهم �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني 

التعاوين )اأ�سيج( حتى اإعالن قوائمها املالية الأولية للفرتة املالية 

املنتهية يف 2012/03/31م. 

ب ( على ال�سركة تعديل اأو�ساعها فيما يتعلق بتجاوز خ�سائرها 

املرتاكمة ثالثة اأرباع راأ�س مالها وذلك وفًقا لالأنظمة ذات العالقة 

للفرتة  الأولية  املالية  ال�سركة قوائمها  اإعالن  تاريخ  ومبا ل يتجاوز 

اتخذته  فيما  الهيئة  و�ستنظر  2012/6/30م.  يف  املنتهية  املالية 

ال�سركة من اإجراءات بعد ذلك.

ا�ستناًدا اإىل نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية ومن اأجل حماية 

بع�س  تقيد  لعدم  ونظًرا  منتظمة،  �سوق  على  واملحافظة  امل�ستثمرين 

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق باإعالن قوائمها املالية خالل املدة النظامية 

جمل�س  اأ�سدر  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  عليه  ن�ست  ملا  وفًقا  املحددة 

الهيئة قراره املت�سمن اأنه يف حال عدم اإعالن اأي �سركة مدرجة قوائمها 

املالية خالل املدة النظامية املحددة �سيتم تعليق تداول �سهمها فور انتهاء 

امللتزمة  ال�سركات غري  يعفي  باأن ذلك ل  ا  اأي�سً الهيئة  وتنوه  املدة،  تلك 

بهذا القيد من م�سوؤولية خمالفة اللتزام املفرو�س على جميع ال�سركات 

املدرجة يف ال�سوق، بن�سر قوائمها املالية خالل املدة املحددة. 

)2012/17/2م(  رقــم  قــراره  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 

قواعد  من  كل  على  باملوافقة  )2012/4/29م(  ـــ  1433/6/8ه وتاريخ 

مركز الإيداع وقائمة امل�سطلحات الواردة يف قواعد ال�سوق. 

وميكن الطالع على قواعد مركز اإيداع الأوراق املالية وكذلك قائمة 

امل�سطلحات امل�ستخدمة يف قواعد ال�سوق من خالل زيارة موقع ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول(.
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رفع تعليق 
تداول سهم 
شركة بروج 

للتأمين التعاوني
املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأعلن 

املت�سمن  قـــراره  اأ�ــســدر  اأن  �سبق  ــه  اأن

تعليق تداول �سهم �سركة بروج للتاأمني 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  التعاوين 

2012/4/1م  مــن  ــداًء  ــت اب )تــــداول( 

قوائمها  بن�سر  التزامها  لعدم  وذلــك 

خالل  2011م  للعام  ال�سنوية  املالية 

املدة املحددة.

بتاريخ  الــ�ــســركــة  اأعــلــنــت  وحــيــث 

املــالــيــة  ــا  ــه ــم ــوائ ق 2012/4/28م 

وقــوائــمــهــا  2011م  لــلــعــام  الــ�ــســنــويــة 

املنتهية  املالية  للفرتة  الأولــيــة  املالية 

جمل�س  اأ�ــســدر  2012/3/31م،  يف 

الهيئة قراره املت�سمن رفع تعليق تداول 

الأحــد  يــوم  من  ابــتــداًء  ال�سركة  �سهم 

1433/6/8هـ املوافق 2012/4/29م. 
)تداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  التنفيذي  املدير  م�ست�سار  العتيقي  توفيق  الأ�ستاذ  اختيار  مت 

عبداهلل ال�سويلمي ع�سًوا يف »جمموعة WHO’S WHO، وذلك مبجال تقنية املعلومات املالية بال�سرق 

الأو�سط لعام 2012م« يف منتدى التنمية العاملية.

توفيق العتيقي عضوًا
في مجموعة »WHO’S WHO« لتقنية 

المعلومات المالية  

إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
يف  ال�ستئناف  جلنة  من  قــرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

2012/4/24م،  املوافق  1433/6/3هـــ  بتاريخ  املالية  الأوراق  منازعات 

وذلك يف الدعوى املقامة من هيئة ال�سوق املالية على حممود بن حممد 

بن عبا�س حاجية، وعادل بن علي بن يا�سني اجلابر، وقد انتهى منطوق 

القرار اإىل تاأييد القرار ال�سادر من جلنة الف�سل يف منازعات الأوراق 

نظام  من  ال�سابع  الف�سل  مبخالفة  املذكورين  بــاإدانــة  القا�سي  املالية 

املالية،  الأوراق  طــرح  لئحة  من  و)8(   )3( واملــادتــني  املالية،  ال�سوق 

لقيامهما بطرح اأوراق مالية لالكتتاب العام والرتويج لها دون احل�سول 

على موافقة الهيئة، وت�سّمن القرار اإيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك 

على التف�سيل الآتي:

1-فر�س غرامة مالية على كل منهما قدرها )100.000( مئة األف 

ريال عن تلك املخالفة.

2-منعهما من العمل يف ال�سركات التي ُتتداول اأ�سهمها يف ال�سوق 

املالية مدة ثالث �سنوات.
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»االتصاالت السعودية« ضمن أكبر 500 شركة عالمية
�سنفت جمموعة الت�سالت ال�سعودية �سمن قائمة اأكر 500 �سركة حول العامل من حيث القيمة ال�سوقية، التي اأ�سدرتها 

موؤ�س�سة فاينن�سال تاميز الريطانية موؤخًرا، وذلك وفًقا للبيانات املالية للقيمة ال�سوقية لل�سركات املدرجة بنهاية مار�س املا�سي.

وتعك�س النتيجة �سالبة موقف املجموعة املايل، وقدرتها على تنمية اإيراداتها حملًيا، وجناح �سفقات ال�ستحواذ التي دخلت 

فيها املجموعة، التي لفتت اأنظار جمموعة من املوؤ�س�سات املالية املرموقة، ما جعلها ت�سدر تقارير اقت�سادية اإيجابية �سمنت فيها 

روؤيتها املتفائلة ملوقف »الت�سالت ال�سعودية« يف �سوء تو�سعاتها احلالية والتوقعات اجليدة ب�ساأن توجهاتها امل�ستقبلية، واعتزامها 

التو�سع واحل�سول على الفر�س املتاحة يف ال�سرق الأو�سط ب�سكل رئي�س.

بامتالكها  املجموعة  وتتميز 

بنية حتتية تعتر الأكر والأقوى 

اإ�سافة  املنطقة،  م�ستوى  على 

اإىل كونها من ال�سركات الرائدة 

ـــاف  ـــي الأل ــبــكــات  �ــس يف جمــــال 

البحرية  ــكــوابــل  وال الب�سرية 

يف  الرئي�سيني  امل�ساركني  ومــن 

التي  الــبــحــريــة  الــكــوابــل  جميع 

بغرب  اآ�سيا  �سرق  جنوب  تربط 

مروًرا  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط.

ــك ا�ــســرتاتــيــجــيــة  كــمــا متــل

طموحة لتطوير وتو�سعة �سبكتها 

املتزايد  الطلب  لتلبية  الدولية 

على خمتلف خدمات الت�سالت 

واملنطقة  باململكة  والإنـــرتنـــت 

ب�سفة عامة.

لالت�سالت  عذيب  احتــاد  �سركة  اأعلنت 

)املوافق  1433/6/16هــــ  الثنني  يوم  اأنه يف 

تعوي�س  مبالغ  �سرف  �سيتم  2012/5/7م( 

يف  الكتتاب  ميار�سوا  مل  الذين  امل�ساهمني 

كامل اأو جزء من اأ�سهم حقوق الأولوية اخلا�سة 

بهم يف اكتتاب زيادة راأ�س مال ال�سركة الذي 

1433/5/1هـــ )املوافق  الفرتة من  مت خالل 

1433/5/8هـ )املوافق  اإىل  2012/3/24م( 

انعقاد  يــوم  يف  وامل�ستحقة  2012/3/31م( 

ــة بــتــاريــخ  ــعــادي اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــري ال

1433/2/20هـ املوافق 2012/1/14م. 

الــتــعــويــ�ــس مبلغ  اإجـــمـــايل قــيــمــة  وبــلــغ 

تق�سيمه  ومت  �سعودًيا،  ريــاًل   18.811.644

على عدد اأ�سهم حقوق الأولوية التي مل يكتتب 

�سهًما،   14.152.263 وعددها  مالكها  بها 

حيث �سيح�سل كل م�ساهم م�ستحق على مبلغ 

1.329 رياًل �سعودًيا لكل �سهم مل يكتتب به. 

الك�سور،  بيع  لتوزيع عائدات  بالن�سبة  اأما 

جتميع  عــن  الناجتة  الأ�ــســهــم  عــدد  بلغ  فقد 

ك�سور الأ�سهم 26.853 �سهًما، وبلغت ح�سيلة 

و�سوف  �سعودًيا،  رياًل   437.798 مبلغ  بيعها 

يتم توزيع الفائ�س عن �سعر الطرح البالغ 10 

ريالت �سعودية لل�سهم على م�ستحقي الك�سور 

كٌل ح�سب الك�سور. 

ـــني  ـــن ــــــوم الث و�ـــســـيـــتـــم بـــــدايـــــة مـــــن ي

2012/5/7م(  ــق  ــواف )امل 1433/6/16هـــــــ 

للم�ساهمني  التعوي�س  مبالغ  حتويل  يف  البدء 

الذين تتوفر بيانات كافية عن ح�ساباتهم لدى 

البنوك املحلية. 

ل  الــذيــن  امل�ساهمني  ال�سركة  وطــالــبــت 

تتوفر بيانات كافية عن ح�ساباتهم، بالت�سال 

التعوي�س اخلا�سة  مبالغ  ا�ستالم  لرتتيب  بها 

بهم، على رقم 08111464646.

توزيع عائدات بيع الكسور في »اتحاد عذيب لالتصاالت«
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»الكهرباء« تنفذ مشروعات بـ 100 مليار ريال
حالًيا  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  تنفذ 

 100 تتجاوز  اإجمالية  بتكلفة  عديدة  م�سروعات 

مليار ريال وذلك يف اإطار جهودها الرامية ملقابلة 

وانطالقا  الكهرباء  وامل�ستمر على  املتزايد  الطلب 

من حر�سها على تقدمي اأف�سل م�ستوى للخدمة.

واأو�سح رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الدكتور 

اأعــدت  ال�سركة  اأن  العواجي  ح�سني  بن  �سالح 

خالل عام 2011 خطة متكاملة لالأعوام الع�سرة 

القادمة )2012 ـ 2021( ملواجهة النمو املت�سارع 

يف الأحمال الناجت عن موا�سلة النمو القت�سادي 

والزدهار الذي تعي�سه اململكة. 

وقـــال اإنـــه مت يف �ــســوء اخلــطــة الــتــي تقدر 

الراأ�سمالية  للم�سروعات  الإجمالية  التكلفة 

بحوايل   2021 عام  نهاية  حتى  تنفيذها  املتوقع 

452 مليار ريال تقدمي خدمة تتوافق مع معايري 

الأداء العاملية املعتمدة ومن ذلك بناء احتياطي 

ــذروة  ال وقــت  الكهربائية  الــقــدرة  مــن  منا�سب 

يقارب 10% من القدرة املركبة.

لتطوير  جهودها  توا�سل  ال�سركة  اأن  واأكــد 

الكفاءة الب�سرية والفنية واملالية والإدارية لتعزيز 

وحتقيق  خدماتها  م�ستوى  وحت�سني  مــركــزهــا 

اإىل  تطلعات امل�ساهمني وتنمية حقوقهم، م�سرًيا 

2000م  عام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة  انتظام 

ما  وبلغ  امل�ساهمني  على  �سنوية  ـــاح  اأرب بتوزيع 

نحو   2011 يف  م�ساهميها  على  ال�سركة  �سرفته 

ال�سمية  القيمة  من   %7 تعادل  ريال  مليون   547

لل�سهم، فيما بلغت اأرباح امل�ساهمني 306 ماليني 

اإجمـايل  وبلغ   2001 اإىل   2000 من  للفرتة  ريال 

املوجـودات 213.44 مليار ريال فيما بلغ اإجمايل 

حقوق امل�ساهمني 51.89 مليار ريال.

ت�سجيع  يف  ال�سركة  ا�ستمرار  اإىل  ولــفــت 

م�سروعات  يف  ال�ستثمار  على  اخلا�س  القطاع 

الــكــهــربــاء مـــن خـــالل بــرنــامــج املــ�ــســاركــة يف 

برنامج  ــارف  ــس � فيما  الــ�ــســركــة،  مــ�ــســروعــات 

مناطق  جلميع  الكهربائي  الــربــط  ا�ستكمال 

ــهــاء مبــا ميــكــن مــن تــبــادل  ــت املــمــلــكــة عــلــى الن

الت�سغيل  مبداأ  وحتقيق  املناطق  بني  الكهرباء 

الإجنــازات من  املزيد من  القت�سادي وحتقيق 

اأجل مواجهة حتديات النمو ال�سكاين العمراين 

التنمية  ال�سناعي والزراعي باململكة وا�ستدامة 

القت�سادية فيها.

التي  فيتنام،  للحديد  الزامل  �سركة  فــازت 

اإحــدى  اآ�سيا،  يف  للحديد  الزامل  عمليات  متثل 

ال�سناعي  لال�ستثمار  الــزامــل  �سركة  قطاعات 

)الزامل لل�سناعة(، بعقد قيمته 60 مليون ريال 

�سركة  من  اأمريكي(  دولر  مليون   16( �سعودي 

الرائدة يف  العاملية  ال�سركة  اإندوني�سيا،  كاتربيلر 

منطقة  يف  الثقيلة  واملعدات  الآلت  اإنتاج  جمال 

اإندوني�سيا،  يف  الغربية  جــاوة  اإقليم  يف  بوجور 

�سابقة  حديدية  مــبــان  وتــوريــد  لت�سنيع  وذلـــك 

الهند�سة مل�سنع ال�سركة اجلديد يف جزيرة باتام 

يف اإندوني�سيا. 

مايو   7 الثنني  �سباح  العقد  توقيع  مت  وقــد 

2012م يف باتام يف اإندوني�سيا، ويت�سمن ت�سميم 

الهند�سة  �سابقة  حديدية  مبان  وتوريد  وت�سنيع 

اإىل كاتربيلرباتام، وهي من�ساأة ت�سنيعية جديدة 

متخ�س�سة  اإندوني�سيا  يف  باتام  جزيرة  يف  تقع 

والأج�سام  الهياكل  من  وا�سعة  ت�سكيلة  اإنتاج  يف 

خمتلف  يف  للعمالء  و�سحنها  لل�ساحنات  املعدنية 

وتقدر  الــهــادئ،   واملحيط  اآ�سيا  منطقة  اأنــحــاء 

تكلفة امل�سروع الإجمالية بنحو 150 مليون دولر. 

و�ستبداأ الزامل للحديد فيتنام بتوريد املباين 

احلديدية �سابقة الهند�سة خالل الربع الثاين من 

ا�ستكمال جميع  يتم  اأن  على  2012م،  العام  هذا 

من  الثالث  الربع  يف  النهائي  والت�سليم  الأعمال 

العام نف�سه. ومن املتوقع اأن يكون لهذا العقد اأثر 

اإيجابي على القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املالية 

2012م مع النتهاء من توريد كافة املنتجات. 

الرئي�س  نائب  الــزامــل،  حممد  ــواف  ن وقــال 

يف جمموعة منتجات املباين يف الزامل للحديد: 

�سركة  وبثقة  العقد  بهذا  بالفوز  فخورون  »نحن 

كــمــورد  للحديد  الــزامــل  اخــتــيــار  يف  كاتربيلر 

الت�سنيعية يف  ال�سركة  للمباين احلديدية ملرافق 

القوية.  املناف�سة  من  الرغم  على  باتام  جزيرة 

متطلبات  تلبية  يف  �سركتنا  قــدرات  اأ�سهمت  لقد 

قدرتنا  جــانــب  اإىل  للم�سروع  الــدولــيــة  املعايري 

واملنتجات  املواد  واإنتاج  ت�سميم  على  الت�سنيعية 

احلديدية املالئمة لهذا املرفق الت�سنيعي الكبري 

يف اختيارنا لهذا امل�سروع«. 

ل�سمان  جهدنا  ق�سارى  »�سنبذل  واأ�ــســاف 

تنفيذ  مراحل  كافة  خــالل  العميل  ر�سا  حتقيق 

والتوريد  والت�سنيع  الت�سميم  بدًءا من  امل�سروع، 

للمباين  ــب  ــرتكــي ال اأعـــمـــال  ا�ــســتــكــمــال  ــى  ــت وح

املنتجات  بجودة  يتعلق  فيما  وذلــك  احلديدية، 

وتوريدها ح�سب اجلدول الزمني املحدد«، م�سرًيا 

مكانة  اكت�سبت  فيتنام  للحديد  الزامل  اأن  اإىل 

ومنطقة  فيتنام  يف  ال�سناعي  القطاع  يف  رائــدة 

اآ�سيا واملحيط الهادئ من خالل امتالكها لقاعدة 

ــن مــن خمتلف  ــارزي ــب عــريــ�ــســة مــن الــعــمــالء ال

القطاعات التجارية وال�سناعية والذين يتطلبون 

اللتزام مبعايري وموا�سفات هند�سية �سارمة يف 

تنفيذ امل�ساريع. ويعد هذا امل�سروع البارز فر�سة 

وقدراتها  خراتها  لإبراز  لل�سركة  جديدة  اأخرى 

املباين  وحلول  منتجات  اأف�سل  تقدمي  يف  املميزة 

احلديدية ل�سركة كاتربيلر العاملية.

»الزامل للحديد فيتنام« تورد مباني حديدية إلى إندونيسيا بـ 60 مليون ريال
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دواجن الوطنية ترعى كرنفال 
األطفال المعوقين

دبي تصدر 
سندات إسالمية

صافي أرباح دبي لصناعات الطيران ينمو بنسبة %110

 رعـــت �ــســركــة »دواجــــن 

ال�سنوي  الكرنفال  الوطنية« 

مبنطقة  املعوقني  لــالأطــفــال 

موؤخًرا  اأقيم  الــذي  الريا�س 

ـــر  ــى �ـــســـرف مـــعـــايل وزي عــل

الدكتور  الجتماعية  ال�سوؤون 

العثيمني  اأحــمــد  بــن  يو�سف 

دواجــن  بتكرمي  قــام  والـــذي 

الـــوطـــنـــيـــة كـــــــراع غـــذائـــي 

ح�سري لهذه املنا�سبة.

ــي الــكــرنــفــال الــذي  ــاأت وي

روح  لإدخــال  املعاقني  الأطفال  املنفذة جلمعية  �سمن اخلطط  كاملة  اأيام   9 مدى  على  امتد 

ال�سعادة على الأطفال املعوقني ودجمهم مع فئات املجتمع.

حيث  املعاقني  الأطفال  جلمعية  الرئي�سني  الداعمني  اأحد  تعد  الوطنية  دواجن  اأن  يذكر 

من  الوطنية  دواجــن  رعت  الذي  مبادرتي  برنامج  يف  اجلمعية  مع  املا�سي  العام  يف  �ساركت 

خالله ف�سل اللغة لـ 39 طفاًل من ذوي القدرات اخلا�سة، ومت حينها تد�سني الف�سل من قبل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان اآل �سعود رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال 

ا يف برنامج القرية الرتاثية. املعاقني، كما �ساركت اأي�سً

�سليمان  بن  حممد  الدكتور  الوطنية«  لـــ»دواجــن  التنفيذي  الرئي�س  اأو�سح  جانبه  من 

الراجحي اأن »ما يبذل للجمعية هو ا�ست�سعار مل�سوؤوليتنا جتاه �سريحة عزيزة وغالية علينا من 

اأبنائنا يف جمعية الأطفال املعوقني ونبذل جهدنا بالتعاون مع م�سوؤويل اجلمعية بتقدمي الدعم 

لهم ليبنوا اأنف�سهم خدمة لأنف�سهم ولوطنهم، ونحن ل ندخر جهًدا يف تقدمي ودعم العديد من 

الرامج الجتماعية يف كل مناطق اململكة احلبيبة وهذا ميثل واجًبا ن�ست�سعره جتاه جمتمعنا«.

بنجاح  املا�سي  ال�سهر  اأ�سدرت حكومة دبي 

مليار   1.25 بـــ  اإ�سالمية(  )�ــســنــدات  �سكوًكا 

دولر على �سريحتني، وقد حققت اكتتابات بلغت 

على  وح�سلت  الإ�سدار  قيمة  اأ�سعاف   4 حوايل 

الربح املحدد حلملة  ن�سب خمف�سة على مقدار 

العالية  اجلاذبية  يعك�س  الذي  الأمر  ال�سكوك، 

به  الذي حظيت  الكبري  والقبول  ال�سكوك  لهذه 

بني امل�ستثمرين.

دائرة  اإن  للحكومة  الإعالمي  املكتب  وقــال 

املالية جنحت يف »ت�سعري واإ�سدار �سكوك بقيمة 

بقيمة  ل�سريحتني  مق�سمة  دولر،  مليار   1.25

مليون  و600  �سنوات  لع�سر  دولر  مليون   650

دولر خلم�س �سنوات.

�سجلت »دبي ل�سناعات الطريان املحدودة« دخاًل �سافًيا، با�ستثناء 

درهم  مليون   298.7( دولر  مليون   81.3 بقيمة  املتكررة،  غري  البنود 

اإماراتي( ل�سنة 2011 باأكملها، بزيادة قدرها 110% باملقارنة مع �سايف 

دولر  مليون   38.8 بلغ  الــذي  املتكررة،  غري  البنود  با�ستثناء  الدخل، 

)142.6 مليون درهم اإماراتي( يف �سنة 2010 باأكملها. 

مليون   1802 اإىل   2011 �سنة  لكامل  ال�سركة  اإيــرادات  وارتفعت 

1612 مليون دولر  اإماراتي( مقارنة مع  دولر )6621 مليون درهم 

)5922 مليون درهم اإماراتي( لكامل �سنة 2010. بينما و�سل الدخل 

ال�سايف لكامل �سنة 2011 اإىل 121.7 مليون دولر )447.1 مليون 

درهم اإماراتي(، مقارنة مع 10.3 مليون دولر  )37.8 مليون درهم 

اإماراتي( لعام 2010. 

دبي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  وقال 

دبي  اتبعتها  التي  العمل  ملنهجية  مرتاحون  »نحن  الطريان:  ل�سناعات 

اإيــرادات  حتقيق  من  مكنتها  والتي   2011 عام  يف  الطريان  ل�سناعات 

واأرباح قيا�سية خالل العام«.

من جانبه، قال خليفة الدبو�س، الع�سو املنتدب يف دبي ل�سناعات 

جني  على  قدرتها  الطريان  ل�سناعات  دبي  اأظهرت  »لقد  الطريان: 

ال�سركة يف  اأق�سام  2011 حيث �ساهم كل ق�سم من  الأربــاح يف عام 

اأن قاعدة عملياتها  لل�سركة، ول �سك  القيا�سية  النتائج  حتقيق هذه 

يف  البعيد  املدى  على  املناف�سني  اأقــوى  من  نكون  اأن  لنا  تتيح  املتينة 

الأ�سواق الذي نعمل فيها«.

حمفظة  توفر  عاملية  �سركة  هي  الطريان  ل�سناعات  دبي  اأن  يذكر 

ذلك  يف  مبا  الــطــريان،  ب�سناعات  ال�سلة  ذات  اخلدمات  من  وا�سعة 

ويغطي  الطائرات.  وتاأجري  وا�ستكمال  والتجديد،  والإ�سالح  ال�سيانة 

ن�ساط ال�سركة، التي تتخذ من دبي مقًرا لها، 4 قارات ويعمل لديها اأكرث 

من 4000 موظف.
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المملكة والتشيك توقعان اتفاقية 
تجنب ازدواج ضريبي

�جلامعة �لعربية: 

تحسين كفاءة الطاقة يحقق التنمية المستدامة

وقعت اململكة والت�سيك يف براغ موؤخًرا اتفاقية لتجنب الزدواج ال�سريبي ومنع 

التهرب ال�سريبي يف �ساأن ال�سرائب على الدخل.

العزيز  عبد  بن  اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزير  اململكة  التفاقية من جانب  ووقع 

الع�ساف، ومن اجلانب الت�سيكي وزير املالية مريو�سالف كالو�سيك.

واأو�سح الع�ساف اأن التفاقية تعد اإطاًرا قانونًيا م�ستقًرا يحدد العالقات ال�سريبية 

مقيم  ممار�سة  عند  ال�سريبية  املعاملة  وا�سح  وب�سكل  حتدد  اأنها  كما  البلدين،  بني 

الزدواج  عدم  وت�سمن   ، الأخرى  املتعاقدة  الدولة  يف  للن�ساط  املتعاقدة  الدولة  من 

تقلل  التفاقية  اأن  اإىل  م�سرًيا  امل�ستثمر،  ن�ساط  من  املتحقق  الدخل  على  ال�سريبي 

العبء ال�سريبي على امل�ستثمرين كما حتقق لهم ال�سفافية يف املعاملة ال�سريبية.

ودعا الع�ساف رجال الأعمال يف البلدين اإىل ال�ستفادة مما توفره التفاقية من 

مميزات وتخفي�سات �سريبية لإقامة املزيد من امل�سروعات ال�ستثمارية امل�سرتكة.

واأ�سار اإىل اأن حجم التبادل التجاري بني اململكة وجمهورية الت�سيك بلغ يف عام 

2011 حوايل 1146 مليون ريال ، مبيًنا اأن التفاقية التي اأبرمت حتمل الرقم الثالثني 

يف التفاقيات التي توقعها اململكة مع الدول الأخرى.

اأكد الأمني العام للجامعة العربية الدكتور 

العربية  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  العربي  نبيل 

وتر�سيد  الــطــاقــة  كــفــاءة  اأجــــل حتــ�ــســني  مــن 

ال�سرتاتيجيات  مع  يتكامل  ب�سكل  ا�ستهالكها 

وذلك  عربي،  قطر  كل  يف  التنموية  واخلطط 

خالل املنتدى العربي للطاقة املتجددة وكفاءة 

اجلامعة  نظمته  والـــذي  الــقــاهــرة  يف  الطاقة 

للطاقة  الإقليمي  املركز  مع  بالتعاون  العربية 

املتجددة وكفاءة الطاقة وبعثة الحتاد الأوروبي 

القت�سادية  املتحدة  الأمم  وجلنة  بالقاهرة، 

والجتماعية لغربي اآ�سيا »اإ�سكوا«.

املوؤمتر  اأمــام  كلمته  يف  العربي  واأو�ــســح 

جمالت  يف  والدويل  الإقليمي  التعاون  اأهمية 

اخلــرات  لتبادل  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

جاءت  املنطلق  هذا  من  اأنــه  مبيًنا  واملعرفة، 

م�سروعات  متــويــل  حــول  منتدى  عقد  فــكــرة 

يف  الطاقة  كفاءة  وبرامج  املتجددة  الطاقة 

وال�سناديق  البنوك  مب�ساركة  العربية  الدول 

القطاع  اإىل جانب  العربية  املالية  واملوؤ�س�سات 

الطاقة  بال�ستثمار يف جمايل  املهتم  اخلا�س 

املتجددة وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة.

عنه  نيابة  األقاها  التي  كلمته  يف  واأ�ــســار 

القت�سادية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأمــني 

اإىل  التويجري  اإبراهيم  بن  حممد  ال�سفري 

الأمني  مبادرة  مع  املنتدى  اأهــداف  ان�سجام 

يناير  يف  اأطلقها  التي  املتحدة  لــالأمم  العام 

اأبــوظــبــي خــالل الـــدورة  املــا�ــســي مــن مدينة 

الدولية  للوكالة  العمومية  للجمعية  الثانية 

ال�سنة   2012 العام  باعتبار  املتجددة  للطاقة 

الدولية للطاقة امل�ستدامة للجميع. 

الأوروبـــي  العربي  التعاون  اأن  اإىل  ولفت 

ووا�سعة  ممتدة  اإقليمية  �سوق  خلق  �ساأنه  من 

الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  جمايل  يف 

هناك  العربية  للدول  بالن�سبة  اأنــه  مو�سًحا 

الطبيعية  ــات  ــي الإمــكــان ل�ــســتــغــالل  فــر�ــســة 

املتنوعة من م�سادر الطاقة املتجددة لتاأمني 

يف  ي�ساهم  الطاقة  من  نا�سب  غري  م�سدر 

والغاز  النفط  على  ويحافظ  تنويع م�سادرها 

الطبيعي.

وفد مغربي يبحث 
تعزيز الصادرات

عر�س وفد جتاري مغربي منتجاته الغذائية على 

غرفة  نظمته  لقاء  خالل  الريا�س  يف  الأعمال  رجــال 

الريا�س التجارية وال�سناعية مبقرها ال�سهر املا�سي.

ويخت�س الوفد التجاري املغربي بعدد من املنتجات 

امليكانيكية  وال�سناعات  الأثـــاث  و�سناعة  الغذائية 

يف  وال�ست�سارات  امل�سرفية  واخلدمات  والإلكرتونية 

جمال ال�ستثمار والديكور واملعلومات والت�سال.

اململكة  بــني  الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم  اأن  يــذكــر 

8.3 مليار ريال فيما  2010 نحو  بلغ يف عام  واملغرب 

م�سروًعا   15 باململكة  امل�سرتكة  امل�ساريع  عــدد  بلغ 

ريال  مليون   80 فيها  ال�سعودي  ال�سريك  ح�سة  متثل 

33.3 مليون ريال فيما ميتلك  وال�سريك املغربي نحو 

�سركاء اأجانب م�ساهمات بنحو 34.4 مليون ريال.
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تزايد أرباح »شل«

فنزويال تعارض زيادة إنتاج أوبك

تصاعد تكلفة واردات 
الطاقة التركية

تراجع الثقة باقتصاد »اليورو«

تراجع أرباح دويتشه بنك 
وارتفاعها لـ»باركليز«

قــالــت �ــســركــة رويــــال داتــ�ــس �ــســل الإجنــلــيــزيــة 

اإنها  اأوروبا،  اأكر �سركة للنفط يف  الهولندية، وهي 

ارتفاع  اأدى  بينما  الأ�ــســول  مــن  مبيعاتها  عــززت 

الأ�سعار اإىل زيادة الربع الأول من العام اجلاري.

 7.28 بلغت  املعدلة  الأرباح  اإن  ال�سركة  وقالت 

 6.29 مقابل   ،%16 ن�سبتها  بزيادة  دولر  مليارات 

مليار دولر يف الربع الأول من 2011.

قال وزير املالية الرتكي حممد �سم�سك يف كلمة 

ا�سطنبول  يف  بريطاين  تركي  اأعمال  منتدى  اأمــام 

اإن تكلفة واردات الطاقة الرتكية قد ترتفع اإىل 65 

مليار دولر من 54 ملياًرا قبل عام اإذا ظلت اأ�سعار 

النفط عند م�ستوياتها احلالية املرتفعة.

توقعاته  و�سع  اإنه  الرتكي  املركزي  البنك  وقال 

للت�سخم على اأ�سا�س توقع لأ�سعار النفط عند 120 

دولًرا للرميل العام اجلاري و115 دولًرا للرميل 

عام 2013.

ب�ساأن  التفاوؤل  عــدم  ظاهرة  تنامي  عن  حديًثا  �سدرت  درا�ــســة  ك�سفت 

بني  اليقني  عــدم  حالة  تــزايــد  و�سط  املا�سي  اأبــريــل  يف  الأوروبــــي  القت�ساد 

امل�ستهلكني ويف ال�سناعة.

وقالت املفو�سية الأوروبية اإن موؤ�سرها للثقة القت�سادية، الذي تتم متابعته 

عن كثب ملنطقة اليورو املوؤلفة من 17 دولة، تراجع اإىل 92.8 نقطة يف اأبريل، 

مقارنة مع 94.5 نقطة يف قراءة معدلة بالرتفاع للموؤ�سر يف مار�س املا�سي.

الثقة بقطاعي ال�سناعة واخلدمات  املوؤ�سر حدوث تراجع يف  وقاد هبوط 

مبنطقة اليورو.

اأملانيا  يف  م�سرفية  جمموعة  اأكــر  وهي  بنك،  دويت�سه  جمموعة  اأعلنت 

تراجع اأرباحها خالل الربع الأول من العام احلايل  بن�سبة 33%، وهو ما يتجاوز 

توقعاتها ال�سابقة يف ظل حالة الغمو�س التي حتيط بالقطاع املايل يف العامل. 

وذكرت املجموعة اإن �سايف اأرباحها  انخف�س اإىل 1.83 مليار يورو، مقابل 

2.06 مليار يورو خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

اأرباح  22% يف  اأخرى، حقق بنك باركليز الريطاين منًوا ن�سبته  من جهة 

لإيرادات  قوي  انتعا�س  اإذ عو�س  ال�سوق،  توقعات  بذلك  متجاوًزا  الأول،  الربع 

الأن�سطة امل�سرفية ال�ستثمارية وانخفا�س الديون املتعرثة اأثر ارتفاع تعوي�سات 

خمالفات يف بيع وثائق تاأمني.

جنيه  مليار  قــدرهــا2.45  ال�سرائب  قبل  معدلة  اأربــاًحــا  البنك  واأعــلــن 

اإ�سرتليني )3.94 مليارات دولر( يف الربع الأول، وذلك ارتفاًعا من ملياري 

اإ�سرتليني قبل عام.

منظمة  ترفع  األ  ينبغي  اإنه  رامرييز  رفاييل  الفنزويلي  الطاقة  وزير  قال 

اأوبك م�ستويات الإنتاج يف اجتماعها يف يونيو املقبل. 

الوزير  قــال  امل�ستهدفة  الإنــتــاج  م�ستويات  ــادة  زي ب�ساأن  �سوؤال  على  ورًدا 

رامرييز خالل زيارة اإىل طوكيو »نحن �سدها.. اأعتقد اأن هناك وفرة يف النفط 

املتاح بال�سوق«.

واأ�ساف »نعتقد اأن �سعر النفط ينبغي اأن يكون عند 100 دولر للرميل كحد 

ال�سوق ترد بقلق �سديد على الأزمة  اأن  اأدنى، و�سبب ارتفاع الأ�سعار حالًيا هو 

القت�سادية الأوروبية وال�سطرابات بال�سرق الأو�سط«.

بزيادة  اأوبــك  اأع�ساء  بع�س  قــرارات  مع  تختلف  بالده  اأن  رامرييز  وذكر 

تعار�س  فنزويال  اأن  اإىل  م�سرًيا  الإيرانية،  ال�سادرات  تراجع  لتعوي�س  الإنتاج 

العقوبات الغربية على اإيران من البداية.

ومن املقرر اأن تعقد اأوبك اجتماعها القادم يف 14 يونيو يف فيينا حيث من 

املقرر اأن تركز على ح�س�س الإنتاج.
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تغريم الشركات الكورية مليارا 
دوالر بسبب االحتكار

الكورية  ال�سركات  تكبدت 

اجلنوبية غرامات مالية بلغت 

2.4 تريليون وون )2.1 مليار 

يف  ــا  ــورطــه ت بــ�ــســبــب  دولر( 

ممار�سات احتكارية باخلارج.

الأموال  اإجمايل  بلغ  فيما 

ـــة الــتــي خــرجــت من  ـــي الأوروب

املا�سي  العام  اجلنوبية  كوريا 

ب�سبب  دولر  مــلــيــار   18.2

تواجه  التي  املالية  ال�سعوبات 

العديد من دول منطقة اليورو. 

ونــقــلــت وكــالــة »يــونــهــاب« 

تعر�ست  الكورية  ال�سركات  اأن  القول  الرقابة  هيئة  تقرير  عن  اجلنوبية  الكورية 

لغرامات مالية بلغت خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية 2.4 تريليون وون لتورطها يف 

ق�سايا متعلقة بالحتكار يف مناطق عديدة من العامل.

فر�ست  الأول حيث  املركز  املتحدة يف  الوليات  الغرامة، جاءت  قيمة  وح�سب 

الحتاد  تالها  وون  تريليون   1.7 جمموعها  بلغ  غرامات  الكورية  ال�سركات  على 

الأوروبي بغرامات قدرها 700 مليار وون ثم اليابان 21 مليار وون.

وكانت الوليات املتحدة هي الأكرث ا�ستفادة من القيود يف القانون �سد الحتكار، 

اإل اأنه بعد ثمانينيات القرن املا�سي، درجت الدول الأوروبية وعلى راأ�سها اأملانيا على 

تطبيق القانون ب�سورة �سارمة ل�سبط عمليات ال�ستحواذ والدمج التي توؤثر على 

م�سالح م�ستهلكني يف بلدانها.

شركة أميركية للبحث 
عن المعادن في الفضاء

اأطــلــق اثــنــان مــن مــديــري �سركة خــدمــات الإنــرتنــت 

ــة الــعــمــالقــة جــوجــل وعـــدد اآخـــر مــن الأثــريــاء  الأمــريكــي

ميكن  ف�ساء  �سفن  يف  تطوير  متخ�س�سة  جديدة  �سركة 

ا�ستخدامها للتنقيب عن املعادن يف الكويكبات القريبة من 

الأر�س.

�سركة  يف  امل�ساركني  اأحــد  اأنــدر�ــســون،  اإيــريــك  وقــال 

يف  تعمل  لن  اجلديدة  ال�سركة  اإن  ري�سور�سز«  »بالنتاري 

جمال الأبحاث الورقية ول املعملية اأو جمرد التفكري واحللم 

بالبحث عن املعادن يف الكويكبات، واإمنا �ستعمل بالفعل يف 

هذا املجال عر تطوير �سفن ف�ساء واإن�سان اآيل قادر على 

على  الثمينة  املعادن  عن  والبحث  الكويكبات  اإىل  الو�سول 

�سطح هذه الكويكبات.

وقال اأندر�سون اإن ال�سركة ت�ستهدف اإطالق اأول �سفينة 

ف�ساء جتريبية  خالل عامني على اأن تبداأ ا�ستخراج املعادن 

خالل عدة �سنوات تالية.

هذه  جناح  حال  طائلة  اأربــاح  حتقيق  ال�سركة  وتتوقع 

على  بكرثة  املوجودة  املعادن  ا�ستغالل  خالل  من  الفكرة، 

الكويكبات، ولكنها نادرة على �سطح الأر�س مثل البالتني. 

كما ميكن لل�سركة جمع املياه والهيدروجني والأوك�سجني 

من �سطح هذه الكويكبات ل�ستخدامها يف املهام الف�سائية، 

وهذه  املياه  لنقل  الآن  ت�سرف  كبرية  نفقات  يوفر  ما  وهو 

املواد اإىل الف�ساء.

وول مارت تعين مسؤواًل عن محاربة الرشوة
مارت  وول  متاجر  �سل�سلة  اأعلنت 

يف  متاجر  �سل�سلة  اأكـــر  الأمــريكــيــة، 

جديد  من�سب  ا�ــســتــحــداث  الـــعـــامل، 

بانتهاك  املتعلقة  الــ�ــســكــاوى  ملــراقــبــة 

يف  الأمــريكــي  الف�ساد  مكافحة  قانون 

يف  بــالــتــورط  ال�سل�سلة  اتــهــام  اأعــقــاب 

عمليات ر�سوة باملك�سيك.

ــوؤول  ــس ــ� امل اأن  الــ�ــســركــة  وذكـــــرت 

ــكــاوى ذات  ــس ــ� ــب ال ــرياق ــس اجلـــديـــد �

ال�سلة بقانون حماربة الف�ساد خارج الوليات املتحدة و�سيعمل لديه 

خمتلف  يف  ال�سكاوى  كل  مع  التعامل  من  للتاأكد  اإقليميون  مديرون 

اأنحاء العامل.

وكانت �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية قد ذكرت اأن الر�سوة 

حيث  املك�سيك  يف  ال�سريع  مــارت  وول  منو  يف  رئي�سًيا  درًوا  لعبت 

املحليون  مــارت  وول  ممثلو  يدفع  كــان 

الر�ساوى من اأجل جتاوز قيود ال�سلطات 

املك�سيكية.

عــام  مــــارت يف  وول  ــــرت  اأم وقـــد 

2005 باأول حتقيق دويل يف ممار�سات 

فرعها يف املك�سيك بعد ظهور اتهامات 

�سد الفرع.

ذلك  يف  التحقيق  ال�سركة  واأغلقت 

الوقت ورقت امل�سوؤولني الذين كانوا حمل 

التهام وفًقا للتحقيق املف�سل الذي ن�سرته �سحيفة نيويورك تاميز.

وذكرت وول مارت اأنها تتعاون مع برنامج مكافحة الف�ساد منذ 

العام املا�سي واأنها بداأت التحقيق من جديد يف التهامات. 

يذكر اأن القانون الأمريكي يجرم قيام ال�سركات الأمريكية بدفع 

ر�ساوى يف اخلارج للفوز بالعقود اأو ال�سفقات.
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إرنست ويونغ: 

السعودية أكبر أسواق التكافل 
العالمية بـ 4.3 مليار دوالر

اخلام�س  الإ����ص���دار  يف  وي��ون��غ  اإرن�����ص��ت  �صركة  اأك���دت 

لتقريرها ال�صنوي عن اأ�صواق التكافل العاملية خالل انعقاد 

املوؤمتر ال�صنوي العاملي ال�صابع للتكافل لعام 2012 موؤخًرا، اأن 

قيمة م�صاهمات التكافل العاملية ارتفعت بن�صبة 19% لت�صل 

اإىل 8.3 مليار دولر اأمريكي خالل عام 2010، واأن الأ�صواق 

العامل،  يف  التكافل  اأ�صواق  اأكرب  ت�صكل  مازالت   ال�صعودية 

حيث ا�صتحوذت على ما قيمته 4.3 مليار دولر اأمريكي اأي 

 141 العاملية، ومبعدل  التكافل  اإجمايل م�صاهمات  51% من 

مليون دولر اأمريكي لكل موؤ�ص�صة تكافل عاملة فيها.

اإعداد: هشام تاج السر

أسواق سعودية
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تكافل عاملة فيها. 

يف   %24 بن�سبة  التكافل  م�ساهمات  ومنت 

مليار   1.4 الإجمالية  قيمتها  لتبلغ  ماليزيا 

دولر  مــلــيــون   141 ومبــعــدل  اأمــريــكــي  دولر 

اأمريكي لكل موؤ�س�سة تكافل عاملة فيها. 

الثالثة  املرتبة  الإمــارات  اأ�سواق  واحتلت 

توقعات بارتفاع قيمة
مساهمات التكافل العالمية 

إلى 12 مليار دوالر عام 2012

عنوان  جــاء حتــت  ــذي  ال التقرير  واأ�ــســار 

القطاع  منو   :2012 العاملي  التكافل  »تقرير 

وال�ستعداد لتغري الأنظمة«، اإىل اأن م�ساهمات 

 5.68 بلغت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

بلغت  حـــني  يف  اأمـــريـــكـــي،  دولر  مــلــيــارات 

م�ساهمات دول جنوب �سرق اآ�سيا 2 مليار دولر 

ب لتلك  اأمريكي. واأن معدل النمو ال�سنوي املركَّ

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  امل�ساهمات 

قد تراجع من 41% بني عامي 2005 – 2009 

بالتزامن مع دخول   ،2010 16% يف عام  اإىل 

ز التنفيذ  نظام التكافل ال�سحي الإلزامي َحيِّ

يف اإمارة اأبوظبي واململكة العربية ال�سعودية يف 

وقت �سابق.

ويف �سياق تعليقه على نتائج التقرير، قال 

اأ�سعر ناظم، رئي�س اخلدمات املالية الإ�سالمية 

يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�ــســط  ال�سرق  ملنطقة 

النمو  التكافل  قطاع  »وا�سل  ويونغ:  اإرن�ست 

اأن منوه مبعدل  اإل   ،2010 مبعدل مرتفع عام 

19% ذلك العام جاء اأقل من معدله امل�سجل يف 

الأ�سواق الرئي�سية مقارنة بالأعوام ال�سابقة«. 

ماليزيا  يف  التكافل  اأ�سواق  انفردت  وقد 

كما   ،%24 جتــاوز  مبعدل  بالنمو  والإمــــارات 

بواقع  ال�سعودية  امل�ساهمات  اإجــمــايل  ارتفع 

0.5 مليار دولر اأمريكي.

�ل�سعودية تتفوق على �لإمار�ت وماليزيا

اأكر  ت�سكل  ال�سعودية  الأ�ــســواق  تــزال  ل 

ا�ستحوذت  حيث  العامل،  يف  التكافل  اأ�ــســواق 

على ما قيمته 4.3 مليارات دولر اأمريكي اأي 

العاملية  التكافل  م�ساهمات  اإجمايل  من   %51

ومبعدل 141 مليون دولر اأمريكي لكل موؤ�س�سة 

أشعر ناظر
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محمد اليامي - كاتب اقت�سادي

عن  الريطانية  الدرا�سات  مراكز  اأحــد  هــاو�ــس«  »ت�ساتام  تقرير 

البرتول يف اململكة ر�سم توقعات م�سار ثالثة متغريات برتولية يف اململكة 

عام  من  البرتول  و�سادرات  البرتول،  وا�ستهالك  البرتول،  اإنتاج  هي: 

2001 اإىل عام 2045 كالتايل:

اأوًل: اإنتاج البرتول �سريتفع تدريجًيا من حوايل 10.8 ماليني برميل 

يف اليوم اإىل اأن ي�سل 13.2 مليون برميل يف اليوم عام 2020، ويحافظ 

على نف�س امل�ستوى اإىل عام 2040. ثم ي�سطر الإنتاج لالنخفا�س مبعدل 

3 % �سنوًيا.

ثانًيا: ا�ستهالك البرتول يف اململكة يتجاوز الآن ربع اإنتاجها )2.8 

اأن يت�ساوى )اإذا مل  اإىل  مليون برميل يف اليوم( و�سي�ستمر يف الرتفاع 

اململكة من دولة م�سدرة  2038 فتتحول  الإنتاج عام  تر�سيده( مع  يتم 

اإىل دولة م�ستوردة للبرتول.

نار
م

التفكير ثروة 
ال تنضب

مساهمات التكافل العالمية 
ارتفعت بمقدار 19% إلى 8.3 

مليار دوالر 

مليون   818 قيمتها  بلغت  تكافل  مب�ساهمات 

دولر اأمريكي ومبعدل منو %28. 

اأ�ــســواق  اأكـــر  الــ�ــســودان  اأ�ــســواق  وتعتر 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  خارج  التكافل 

وجنوب �سرق اآ�سيا، حيث منت قيمة م�ساهمات 

التكافل فيها بن�سبة 7% لتبلغ 363 مليون دولر 

اأمريكي عام 2010.

�إمكانيات �لتكافل غري �مل�ستغلة

الإ�ــســالمــي  التمويل  ح�سة  بلغت  بينما 

اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  دول  اأ�ـــســـواق  يف 

وماليزيا 25% و22% على التوايل، بلغت ح�سة 

 %15 ــواق  الأ�ــس تلك  يف  التكافل  م�ساهمات 

و10% على التوايل. 

امل�ستهلكني،  �سرائح  ن�سب  �سعيد  وعلى 

اأدت جاذبية ا�ستناد برامج التكافل اإىل مبادئ 

ال�سريعة الإ�سالمية، اإىل رواج تلك الرامج يف 

اأ�سواق التجزئة يف معظم الدول، اإل اأن قطاع 

ال�سركات الذي يوجد جمال كبري لنموه، ُيقبل 

من  توفره  ما  اإىل  ا�ستناًدا  الرامج  تلك  على 

وتاريخ  واإىل �سمعة  الثمن،  قيمة عالية مقابل 

وم�ستوى  منتجاتها  وتــنــوع  املعنية  املوؤ�س�سة 

خدماتها، وقوة عالقاتها واأ�سعارها.

بيني،  غـــوردون  عّلق  الــ�ــســدد،  هــذا  ويف 

ال�سرق  ملنطقة  املالية  اخلدمات  قطاع  رئي�س 

ويونغ:  اإرن�ست  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�ــســط 

اأ�سواق  على  العامة  التكافل  برامج  »تهيمن 

�سريحة  ت�سكل  ل  بينما  التعاون،  جمل�س  دول 

5% يف بع�س الأ�سواق.  الأ�سواق العائلية �سوى 

ــقــابــل لــالإنــفــاق،  ويـــوفـــر الـــدخـــل املــرتــفــع ال

التكافل  بــرامــج  اخـــرتاق  مــعــدل  وانــخــفــا�ــس 

كبرية  اإمكانيات  العائلية،  الأ�سواق  ل�سريحة 

لنمو التكافل يف تلك ال�سريحة، فيما يتوقع اأن 

يعزز الرتكيز على بحوث احتياجات وتوقعات 

قنوات  وزيادة  امل�ستهلكني  وتوعية  امل�ستهلكني 

التكافل،  موؤ�س�سات  وقدرات  اخلدمات  توزيع 

ال�سوق، فيما  اإىل  ال�سريحة  فر�س دخول تلك 

بداأت اأ�سواق اإ�سالمية كبرية مثل ليبيا وم�سر 

وبنغالدي�س واإندوني�سيا و�سلطنة بروناي تفتح 

اأبوابها اأمام برامج التكافل«.

حتقيق �لأرباح ل يز�ل ي�سكل حتدًيا

التاأمني  �سركات  وا�سلت  التقرير،  ح�سب 

التكافل  موؤ�س�سات  من  اأعلى  عائدات  حتقيق 

بلغ  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 

 %8 فيها  امل�ساهمني  حقوق  عائدات  متو�سط 

مقارنة بـ 4% ملوؤ�س�سات التكافل. 

ال�سعودية  الــتــكــافــل  مــوؤ�ــســ�ــســات  وبــذلــت 

منذ  اإيجابية  عائدات  لتحقيق  كبرية  جهوًدا 

ن�سوب الأزمة املالية العاملية. 

�سوق  على  موؤ�س�سات  ثالث  تهيمن  وبينما 

التكافل ال�سعودية، تعاين �سائر املوؤ�س�سات من 

�سياق  يف  وخ�سائرها  نفقاتها  معدلت  ارتفاع 

�سعيها لزيادة ح�ستها يف الأ�سواق. 

ويف الوقت الذي يناهز فيه اإجمايل املعدلت 

أسواق سعودية
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ثالًثا: �سادرات اململكة من البرتول �سترتاوح مابني �سبعة اإىل 

�ستبداأ  ثم  فقط.   2020 عام  اإىل  اليوم  يف  برميل  ماليني  ت�سعة 

2038 )اأي  اأن ت�سل ال�سفر عام  اإىل  ال�سادرات يف النخفا�س 

بعد 26 �سنة فقط(.

تبدو  ولكنها  يل،  لي�ست  قــراءة  هي  اأعــاله  الثالث  والنقاط 

والتواريخ،  الأرقــام  �سحة  عن  النظر  بغ�س  الواقع،  من  قريبة 

فنحن نعرف ان البرتول ثروة نا�سبة، وما لفتني حًقا هو م�ساألة 

الرت�سيد.

احلكومة،  م�سوؤولية  ذلك  بــاأن  ت�سي  الأوىل  الوهلة  اأن  رغم 

ثقافتهم  م�سوؤولية  النا�س،  م�سوؤولية  ا  اأي�سً اأنها  اعتقد  اأنني  اإل 

بحبوحة  نعي�س  كنا  واإذا  اأنواعها،  بجميع  للطاقة  ال�ستهالكية 

»طاقوية« اإن �سحت العبارة، فهي لن تدوم بحكم الطبيعة.

التحرك نحو الطاقة البديلة على امل�ستوى احلكومي بداأ ياأخذ 

اأن  ا�سرتاتيجي يجب  بعد نظر  تنفيذًيا موؤخًرا، وهذا فيه  طابًعا 

يواكبه عمق اجتماعي يف التفكري.

لو قامت احلكومة برفع �سعر الوقود اأو الكهرباء ل�سج النا�س، 

فما هي �سبل اإقناعهم عملًيا برت�سيد ال�ستهالك؟ ل يوجد حافز 

مثل التكلفة يغري من مفاهيم و�سلوكيات النا�س.

اأن اجلهات  واأثق  بال�سرورة جديدة،  لي�ست  اأعاله  املعلومات 

املعنية و�سركة اأرامكو لديها معلومات اأدق، واأرقام اأكرث و�سوًحا، 

ال�سيناريوهات  حدوث  جتعل  مرحلية  ا�سرتاتيجية  خطط  ورمبا 

اأعاله اأمًرا م�ستبعًدا، اأو لي�س كما ي�سوره مركز اأبحاث بريطاين 

من وراء البحار، ولكن مثل هذه املعلومات يجب اأن تدق نواقي�س 

التفكري والتدبري على م�ستوى النا�س، وعلى م�ستوى احلكومة.

شركات التأمين تواصل تحقيق 
عائدات أعلى من مؤسسات 

التكافل في دول الخليج

الت�سغيلية ملوؤ�س�سات التكافل يف ماليزيا 

معدلت نظرياتها من �سركات التاأمني 

التقليدية، جند اأن العك�س هو ال�سحيح يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

خماطر �لأعمال تعرقل ربحية �لقطاع

وتطور  املناف�سة  احتدام  اأن  التقرير  اأكد 

الأنظمة والفتقار اإىل الكوادر املهنية اخلبرية 

التحديات  اأكـــر  ت�سكل  التكافل،  جمــال  يف 

التي تواجه موؤ�س�سات التكافل يف دول جمل�س 

على  اآ�سيا  �سرق  وجــنــوب  اخلليجي  التعاون 

التكافل  موؤ�س�سات  اعتمدت  فقد  �سواء،  حد 

منخف�س  ت�سعري  ا�سرتاتيجيات  على  النا�سئة 

للتمكن من مناف�سة �سركات التاأمني التقليدية 

الأكرث ر�سوًخا وعراقة. 

هــذه  ــل  ــث م اأن  اإىل  ــر  ــري ــق ــت ال ــــار  ــــس واأ�

ــات الــتــ�ــســعــرييــة غـــري قــابــلــة  ــجــي ــي ال�ــســرتات

لــال�ــســتــدامــة، وقـــد تــفــر�ــس �ــســغــوًطــا كبرية 

اإىل  اأ�ــســار  كما  التكافل،  قطاع  ربحية  على 

راأ�ــس  بخ�سو�س  الأنظمة  متطلبات  تنامي 

التوجهات  يو�سح  ما  النقدية،  وال�سيولة  املال 

امل�ستقبلية لتلك الأنظمة.

ويف الوقت الذي اأكدت فيه معظم موؤ�س�سات 

اأنها  اإل  اإيجابية،  اجلديدة  الأنظمة  اأن  التكافل 

بني  الختالفات  تزايد  من  تخوفها  عن  اأعربت 

اأن تلك  اإىل  واأ�سارت  الأنظمة يف الدول املعنية، 

الختالفات كفيلة بزيادة �سعوبة عملها يف تلك 

العمالء  ارتباًكا يف �سفوف  وقد حتدث  الــدول، 

و�سركات التاأمني متعددة اجلن�سيات.

نقاط  لأبـــرز  ا�ستعرا�سه  ختام  ويف 

الــتــقــريــر، قــال اأ�ــســعــر: »�ــســوف يتيح 

اندماج بع�س موؤ�س�سات التكافل اإىل 

�سركات  مناف�سة  على  قدرتها  كفاءة  ــادة  زي

يف  منها  والأعـــرق  الأكــر  التقليدية  التاأمني 

غري  ال�سعرية  احلـــروب  وتقلي�س  الأ�ــســواق 

النمو  ا�ــســتــمــرار  اأن  اإل  لــلــطــرفــني،  املــفــيــدة 

اهتمام  على  يحافظ  التكافل  لأ�سواق  ال�سريع 

التي  التكافل  موؤ�س�سات  بعمليات  امل�ساهمني 

ينتمون اإىل ع�سويتها. 

من  املــزيــد  اإىل  التكافل  قــطــاع  ويــحــتــاج 

الوقت لكي يوطد اأقدامه يف الأ�سواق، قبل اأن 

القادرة  املوؤ�س�سات  الإمكان حتديد  ي�سبح يف 

على ال�ستدامة وال�ستمرار من تلك العاجزة 

عن ذلك«.
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هجوم على الرأسمالية.. 
ودعوات للتخلص من النظام االقتصادي القديم

مؤتمر األونكتاد 13

أسواق خليجية
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املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  العام  الأمني  دعا  وجيزة  بفرتة  املوؤمتر  انعقاد  قبل 

للتجارة والتنمية )الأونكتاد( �سوبات�ساي بانيت�سباكدي اإىل التخلي عن اأ�سلوب 

الثالثني  ال�سنوات  خالل  العاملي  القت�سادي  النظام  يحكم  كان  الذي  العمل 

تقودها  التي  »العوملة  على  يقوم  اقت�سادي  نظام  اإىل  والنــتــقــال  املا�سية، 

التنمية«، موؤكًدا �سرورة اإحراز تقدم اقت�سادي م�ستقر و�سامل مع تعايف العامل 

هذه  ملناق�سة  الدويل  للمجتمع  فر�سة  ي�سكل  باأنه  املوؤمتر  وا�سًفا  الركود،  من 

التحديات بطريقة �سريحة ووا�سحة وبناءة«.

واأ�ساف اأنه »يجب اأن يعود التمويل اإىل الهتمام بتوفري الأمان ملدخرات 

اإجــراء  ا  اأي�سً ويلزم  الإنــتــاجــي،   ال�ستثمار  اأجــل  من  املـــوارد  وتعبئة  النا�س 

اإ�سالحات من اأجل ال�ستعا�سة عن تدفقات راأ�س املال التي ت�سعب ال�سيطرة 

عليها وامل�سايرة لجتاهات الدورات املالية، بتمويل اإمنائي طويل الأجل ميكن 

التكيف  عمليات  ودعــم  العمالت،  اأ�سواق  يف  ال�ستقرار  وا�ستعادة  به،  التنبوؤ 

اأن�سطة  تعزيز  الأمــر  ي�ستلزم  و�سوف  الكلي.  القت�ساد  �سعيد  على  التو�سعية 

الرقابة والتنظيم على جميع امل�ستويات«. 

واأكد الأمني العام اأنه يجب اإعادة التوازن »بتوجيه املوارد املالية وغريها 

من املوارد نحو الأن�سطة الإنتاجية املنا�سبة، قائاًل: »ل تزال التنمية ال�سناعية 

حتظى بالأولوية يف العديد من البلدان النامية .. ومع ذلك، ينبغي اتباع نهج 

اأقل  من  العديد  يف  الأويل  القطاع  على  الرتكيز  ي�سمل  نطاًقا  اأو�سع  قطاعي 

القت�سادي  الن�ساط  لتنويع  املتخذة  التدابري  تكون  اأن  ل�سمان  منًوا،  البلدان 

متوافقة مع توفري فر�س العمل، وحتقيق الأمن الغذائي واأمن اإمدادات الطاقة، 

والت�سدي الفعال للتحدي الذي يطرحه تغري املناخ«.

دور متز�يد للدول �لأقل منًو�

العامل  الأقــل منــًوا يف   48 الـــ  الــدول  دور  »اأونكتاد«  اإطــار موؤمتر  وبــرز يف 

والتنمية،  للتجارة  املتحدة  »الأمم  موؤمتر  ع�سية  اجتماعاتها  بداأت  كانت  التي 

وتبنت هذه املجموعة اإعالًنا دعا اإىل تقوية »الأونكتاد« ودعم اأعمالها يف جمال 

البحوث والتعاون الفني وبناء التوافق، كما جدد الإعالن دعم الدول الأقل منًوا 

الدول  التجارة يف  اأن ح�سة  اإىل  م�سرًيا  النامية،  الدول  فئة  ت�سبح من   حتى 

الأقل منًوا ل تتعدى واحًدا يف املئة من التجارة العاملية، واأن معظم ال�ست�سارات 

ول  الوظائف  من  القليل  توؤمن  التي  التنقيب  جمالت  يف  هي  ت�ستقطبها  التي 

تـــقود اإىل تنـــمية اقت�سادية داخلية اأو�سع، و�سدد على اأن  جهود العبور اإىل فئة 

الدول النامية اأ�سا�سية لدفع النمو القت�سادي.

ق�سايا �ملر�أة.. ح�سور بارز

اإ�سافة اإىل مناق�سة ق�سايا بينها القت�ساد الكلي، تناول عدد من امل�ساركني 

يف املوؤمتر ازدياد حالة عدم امل�ساواة يف ما يتعلق بالعالقات القت�سادية، وراأوا 

اأن ذلك يهدد ن�سيج املجتمعات، كما ركز املوؤمتر على ق�سية احلوكمة الر�سيدة، 

ما هو املطلوب لتحقيق اأهداف التجارة والتنمية لالألفية 

ت�صلكه  اأن  يجب  الذي  الطريق  هو  وما  2015؟  عام  بحلول 

»الأونكتاد«  العرب  يوجه  وكيف  امل�صتقبل؟  يف  »الأونكتاد« 

الهيكل  �صكلت  هامة  اأ�صئلة  ثالثة  اأهدافها؟..  حتقيق  اإىل 

العام ملوؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد 13(، 

للمرة  الدوحة  القطرية  العا�صمة  يف  موؤخًرا  اأقيم  ال��ذي 

الأوىل يف ال�صرق الأو�صط ، واجتذب م�صاركة وفود من 194 

مدين،  جمتمع  منظمة  و198  وزيًرا،  و97  روؤ�صاء،  و7  دولة، 

واأخرى متثل القطاع اخلا�س، ونحو 290 �صحافًيا.
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�سرورة  على  والت�سديد  النامية،  الــدول  وم�ساكل 

يتعلق  ما  ا  خ�سو�سً الق�سايا،  تلك  مع  التعاطي 

بامل�سائل املالية.

املوؤمتر،  يف  ح�سوًرا  املـــراأة  ق�سايا  و�سجلت 

»املــراأة  بعنوان  امل�ستوى  رفيعة  جل�سة  وخ�س�ست 

الثقافة  ــر  وزي املــوؤمتــر  رئي�س  واعــتــر  والتنمية«، 

ل  احلقيقية  التنمية  اأن  الــكــواري،  حمد  القطري 

�سريًكا  املـــراأة  تكون  اأن  دون  من  حتقيقها  ميكن 

ل  التنمية  اأن  على  و�سدد  العامل،  هذا  يف  اأ�سا�سًيا 

اأخذ دور  تنمية حقيقية من دون  اأن ت�سبح  ميكن 

يف  اأ�سا�سًيا  �سريًكا  باعتبارها  احل�سبان  يف  املــراأة 

هذا العامل، ويجب متكينها بحيث تقوم مبهمتها، 

وراأى اأن التنمية ت�سبح عرجاء عندما ل يفتح باب 

ال�سراكة اأمام املراأة، وخل�س اإىل اأهمية دورها كي 

تكون التنمية متكاملة.

�لتعبري عن �لحتياجات

عبدالعزيز  بــن  نا�سر  قــال  املــوؤمتــر  وخـــالل 

للجمعية  وال�ستني  ال�ساد�سة  الدورة  رئي�س  الن�سر 

تراأ�سها  خا�سة  جل�سة  عر  املتحدة  لالأمم  العامة 

الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة 

الثالث  الأونكتاد  موؤمتر  رئي�س  والــرتاث  والفنون 

�سواغل  بو�سوح  عك�س  الأونكتاد  موؤمتر  اإن  ع�سر: 

اأغلبية الدول الأع�ساء يف اجلمعية العامة يف جمال 

التنمية، م�سرًيا اإىل اأن هذه الأغلبية العظمى من 

�سكان  من  العظمى  الأغلبية  ا  اأي�سً متثل  الــدول 

العامل، وهي اأغلبية تاأتي من البلدان النامية. 

وجّدد الن�سر التزام اجلمعية العامة امل�سرتك 

الأونكتاد  موؤمتر  به  ا�سطلع  الــذي  املميَّز  بالدور 

اإحلاًحا  الأكرث  الحتياجات  عن  التعبري  جمال  يف 

الحتياجات.  تلبية هذه  النامية ويف دعم  للبلدان 

وبنيَّ يف هذا ال�سياق: »اإذا ما اأخذنا بعني العتبار 

والتعاون  اجلنوب  بلدان  بني  فيما  التعاون  اأهمية 

م�سالح  اأن  لوجدنا  التنمية،  جمــال  يف  الثالثي 

ا«. البلدان الأكرث تقدًما تتم مراعاتها اأي�سً

واأكد الن�سر اأن موؤمتر الأونكتاد يوّفر منتدى 

و�سع  امل�ساركُة من خالله يف  الدول  ميكن جلميع 

املتعّددة  الإمنائية  اخلطة  ملناق�سة  املالئمة  الأطر 

اجلوانب. 

بالأونكتاد  املنوطة  اخلا�سة  املهمة  اإن  وقــال 

التحديات  عــن  �ساملة  نــظــرة  �سياغة  يف  تتمثل 

النامية،  البلدان  تواجهها  التي  با�ستمرار  املتغرية 

حيث يتم الت�سدي للتحديات نف�سها بالتوازي من 

خالل اجلمعية العامة. 

ويعتقد الن�سر اأن موؤمتر الأونكتاد حقق اأكر 

قدر من النجاح يف م�ساعدة الدول الأع�ساء على 

التغيري  تعزيز  ب�ساأن  وبّناء  اإبداعي  ب�سكل  التفكري 

وتوفري  ونتائجه  التغيري  وا�ست�سراف  الإمنــائــي، 

الأدوات ال�سرورية لتعزيز قدرات الدول الأع�ساء 

 على ت�سجيع التغيري القت�سادي والتاأقلم معه اأحياًنا.

قدر  اأق�سى  حقق  الأونكتاد  موؤمتر  اأن  اإىل  واأ�سار 

دويل  توافق  بناء  من  متكن  عندما  الفعالية  من 

وا�سع يف الآراء ب�ساأن التغيريات الالزمة يف اجتاه 

وخا�سة  املوؤ�س�سية،  والهياكل  الدولية  ال�سيا�سات 

من  واملـــوارد  الأفــكــار  توجيه  على  �ساعد  عندما 

وقابلة  وا�سحة  ا�سرت�سادية  �سيا�سات  توفري  اأجل 

للتنفيذ، لفًتا اإىل اأن موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 

نشأة األونكتاد
بعد التوقيع على التفاقية العامة للتجارة والتعريفات )اجلات( عام 1947م التي كان هدفها 

حترير التجارة الدولية، وو�سع القواعد التي تعمل على تنميتها بني الدول الأع�ساء اأخذت �سلبيات 

هذه التفاقية يف الظهور، واأبرزها حتكم الدول املتقدمة يف القت�ساد العاملي واآلياته، واملعاملة 

التمييزية فيما يتعلق بان�سياب التجارة الدولية، فكان على هيئة الأمم املتحدة اأن تن�سئ منظمة 

ن�سئت الأونكتاد عام 
ُ
تدعم موقف الدول النامية وت�ساعدها على مواجهة حتديات العوملة، وهكذا اأ

1964م ومقرها جنيف ب�سوي�سرا، وهي مناطة بالعناية بالدول النامية والأقل منًوا خا�سة فيما 

يتعلق بالو�سائل التنموية والتجارية، والربط بينها وبني �سيا�سات التمويل والتجارة وال�سيا�سات 

النقدية وتاأثرياتها على الدول النامية، مبا يحقق العدالة يف النظام التجاري.

أسواق خليجية
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والراغماتية  التوازن  ي�سّكل  اأن  يجب  والتنمية، 

ال�سعارين الأ�سا�سيني. 

و�سّلط الن�سر ال�سوء على اأن موؤمتر الأونكتاد 

اأُن�سئ يف عام 1964 مللء فراغ يف الإطار املوؤ�س�سي 

الثانية،  العاملية  احلرب  �سنوات  خالل  توّلد  الذي 

الدولية،  القت�سادية  الــ�ــســوؤون  اإدارة  اأجــل  مــن 

م�سرًيا اإىل اأن الأونكتاد هو مكمل ملوؤمترين مهمني 

من موؤمترات الأمم املتحدة عقدا يف الأربعينيات 

من القرن املا�سي اأهمها موؤمتر بريتون وودز عام 

الركائز  من  اثنتني  اإن�ساء  عنه  توّلد  والذي   1944

احلرب،  بعد  ما  ملرحلة  الدويل  للهيكل  الأ�سا�سية 

هما البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل.

الثاين، فهو موؤمتر الأمم املتحدة  املوؤمتر  اأما 

للتجارة والعمالة الذي متّخ�س عنه اإن�ساء جمموعة 

التفاق العام ب�ساأن التعريفات اجلمركية والتجارة 

يف عام1946 م.

اإن�ساء  اأن الغر�س الرئي�سي من  ويرى الن�سر 

الكبري  الك�ساد  تكرار  تفادي  كان  املوؤ�س�سات  تلك 

على  الك�ساد  هــذا  �ساعد  التي  العاملية  واحلــرب 

بريتون  موؤ�س�سات  اأن  اإىل  م�سرًيا  فتيلها،  اإ�سعال 

وودز ركزت يف املقام الأول على و�سع قواعد واآليات 

املتخذة  الإجـــراءات  وتن�سيق  ال�سيا�سات  ملواءمة 

القت�سادية  القوى  بني  فيما  ال�سيا�سات  مبوجب 

الرائدة يف تلك املرحلة، موؤكًدا على اأن دورها يف 

تعزيز التنمية القت�سادية كان ثانويًا. 

العامة لالأمم  اأن اجلمعية  اإىل  الن�سر  واأ�سار 

املتحدة نظمت موؤمتر الأونكتاد بعد ع�سرين عاًما 

اأن  على  موؤكًدا  اأ�سا�سي،  جديد  واقــع  مع  للتعامل 

التي  ال�ستعمار  اإنهاء  موجة  هو  اجلديد  الواقع 

اأع�ساء  تركيبة  الأبد  اإىل  وبّدلت  العامل،  اجتاحت 

منظمة الأمم املتحدة التي كانت يف ذلك الوقت ل 

تزال منظمة فتية جًدا. 

تعبرًيا  جاء  الأونكتاد  موؤمتر  اأن  الن�سر  وبنيَّ 

عن اخلريطة اجلغرافية ال�سيا�سية اجلديدة التي 

وكان  الثانية،  العاملية  احلــرب  اأعقاب  يف  ظهرت 

عّلقها  التي  العري�سة  الآمـــال  عن  تعبرًيا  ا  اأي�سً

البلدان  من  كبري  عدد  دخــول  ت�سهيل  على  العامل 

امل�ستقلة حديًثا وال�ساعدة ميدان التجارة العاملية. 

العامة  اجلمعية  اإن  الن�سر:  قال  ذلــك،  اإىل 

غطت خالل هذه الدورة طائفة وا�سعة من امل�سائل 

بتنظيم  قــامــت  ــة حــيــث  ــي ــائ والإمن القــتــ�ــســاديــة 

القت�ساد  و�سيا�سات   ،20  + ريو  ب�ساأن  منا�سبات 

الكلي، واأن�سطة الأمم املتحدة يف جمال امل�ساعدة 

الإمنائية. 

هجوم على �لر�أ�سمالية

ويف املوؤمتر �سن اأمني الأونكتاد هجوًما عنيًفا 

الأمريكان  من   %1 اأن  مبيًنا  الراأ�سمالية،  على 

املايل  النظام  اإن  حيث  الــدخــل،  على  ي�سيطرون 

من  و%40  امل�سافة  القيمة  من   %8 بنحو  ي�ساهم 

ا�سرتاتيجية  بانتهاج  مطالًبا  ككل،  اأمريكا  اأربــاح 

اأو�ساع املالية العامة حتى تكون  ل�سبط وت�سحيح 

قابلة للتنفيذ، بحيث يتطلب اأن يتخطى منو الناجت 

املحلي الإجمايل واإيرادات ال�سريبة تكاليف خدمة 

الفائدة،  اأ�سعار  على  بدورها  تتوقف  التي  الديون 

كما تتوقف يف حالة الديون املقومة بعمالت اأجنبية 

على اأ�سعار ال�سرف. 

�سيا�سات  باعتماد  الأونــكــتــاد  اأمـــني  وطــالــب 

الطلب  ا�ستعادة  اأجــل  من  تو�سعية  كلي  اقت�ساد 

والعمالة والنمو حيث اإن اإ�سالحات الهيكلية يجب 

جتعل  واأن  لالأزمة،  اجلذرية  الأ�سباب  تتناول  اأن 

النظم املالية الوطنية والدولية يف خدمة القت�ساد 

احلقيقي. 

يجب  املتقدّمة  الـــدول  اأن  �سوبات�ساي  واأكـــد 

للبلدان  املعونة  تــقــدمي  يف  بالتزاماتها  تفي  اأن 

املنخف�سة الدخل ل لأ�سباب اجتماعية اأو �سيا�سية، 

لالقت�ساد  بالن�سبة  اإيجابًيا  عاماًل  ي�سكل  لأنه  بل 

العاملي مبا يف ذلك اقت�سادات البلدان املانحة.

غري  املالية  الأن�سطة  اإن  �سوبات�ساي  وقـــال 

على  والــقــائــمــة  تنظيمية  لــ�ــســوابــط  اخلــا�ــســعــة 

ال�ستدانة اإىل حد بعيد قد اأدت اإىل ت�سويه الأ�سعار 

اإىل  اأدى  ما  وهو  واحلــوافــز،  واملكافاآت  الن�سبية، 

اأثرت  م�سبوقة  وانتعا�س غري  ك�ساد  دورات  حدوث 

اآثارها  وامتدت  املتقّدمة  القت�ساديات  �سميم  يف 

اإىل اقت�سادات النامية، م�سرًيا اإىل اأن ال�ستهالك 

عن  متزايد  نحو  على  متويله  مت  املتزايد  اخلا�س 

الراأ�سمالية  التدفقات  اأن  مبيًنا  ال�ستدانة،  طريق 

يف  امل�ساكل  مــن  عــدد  تفاقم  اإىل  اأدت  املتقلبة 

ذلك  القــتــ�ــســاد، مبــا يف  مــن  اجلــانــب احلقيقي 

القدرة التناف�سية املتدهورة لبع�س الدول الرئي�سية 

التي ت�سجل عجًزا يف احل�ساب اجلاري، كا�سًفا اأن 

و�سل  الأخــرية  املالية  الأزمــة  بعد  املقّدم  التحفيز 

اإىل 7 تريليونات دولر.

أهمية المؤتمر 
اأعلى هيئة ل�سنع القرار داخل الأونكتاد،  ُيَعدُّ موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية 

ويعقد كل اأربع �سنوات، ومن خالله تقيم الدول الأع�ساء ال�سيا�سات جتاه ق�سايا التجارة 

والتنمية ومناق�سة خيارات ال�سيا�سة العامة و�سياغة ال�سيا�سات العاملية.

�سيا�سية  وظيفة  وله  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية  تابعة  فرعية  هيئة  واملوؤمتر 

هامة حيث يتيح للدول بناء توافق يف الآراء ب�ساأن حالة القت�ساد العاملي، و�سيا�سات 

يف  الأونكتاد  ومنظمة  املتحدة،  الأمم  دور  حتديد  يف  رئي�ًسا  دوًرا  يوؤدي  وهو  التنمية، 

معاجلة م�ساكل التنمية القت�سادية.
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نصيحة عالمية للدول العربية
تنويع مصادر الدخل  

ا�صتباقًيا  تكون  اأن  فالأف�صل  تتحرك،  ثم  الكارثة  حتدث  حتى  النتظار  اأبًدا  منك  مقبوًل  لي�س 

اأن  اأقل القليل.. بدا وا�صًحا  اأمامك وتعجز عن تدارك  اأن ي�صيق الوقت  وتوجد لنف�صك حلوًل قبل 

تلك الفل�صفة هي ما يحكم الو�صع العاملي الآن بعد �صل�صلة من الأزمات عا�صها خالل ال�صنوات القليلة 

طلًبا  الأكرث  امل�صعى  باعتباره  القادمة،  الأعوام  خالل  خ�صًبا  جماًل  �صيكون  ذلك  اأن  ويبدو  املا�صية، 

ل�صمان م�صتقبل اأف�صل.

اإعداد: أحمد السيد علي

أسواق عالمية
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تنويع م�سادر �لدخل

الن�سيحة العاملية الأوىل يف هذا امل�سمار مقدمة 

خبرية  مقدمتهم  يف  اقت�ساديني  خـــراء  عــدة  مــن 

التنمية الب�سرية والقت�سادية د. �سابني اأوهارا رئي�سة 

اهتمام  ب�سرورة  وتقول  اإيكولوجي،  جلوبال  �سركة 

الدول بتنويع م�سادر الدخل والبعد عن العتماد على 

مورد واحد، حتى ل تعر�س نف�سها ل�سدمات اأو اأزمات 

اقت�سادية يف حال اإ�سابة هذا املورد باأزمة، اأي ت�سبح 

الدولة »كمن ي�سع البي�س كله يف �سلة واحدة« ومن ثم 

امل�سادر  تنويع  بينما  اأزمــة،  اأي  وقــوع  عند  كله  تفقده 

يجعل القت�ساد قادًرا على حتمل ال�سدمات. 

حيث  املعرفة  باقت�ساد  تتعلق  الثانية  والن�سيحة 

�سرورة  والنا�سئة  النامية  الـــدول  كافة  على  يتحتم 

القوى  على  القائم  املعريف  القت�ساد  وتبني  مواكبة 

والذي  املبتكرة،  العقول  اأ�سحاب  من  املبدعة  العاملة 

القوى  من  الفئة  فهذه  املتقدمة،  القت�سادات  يف  برز 

العاملة تبدع اأفكاًرا خالقة تنتج تكنولوجيا بناءة وتدر 

اأرباًحا طائلة، كما اأن املرونة التي يت�سم بها عمل هوؤلء 

مهامهم  اأداء  على  قـــادرون  فهم  متيزهم،  املبدعني 

دون  فيه،  يقيمون  موقع  اأي  من  اإبداعاتهم  وابتكار 

احلاجة لوجودهم يف مقر العمل.

ن�سائح لل�سركات

ما �سبق ميكن ت�سنيفه يف خانة الن�سائح العامة، 

تعمل  التي  خا�سة  بال�سركات،  خا�سة  ن�سائح  وهناك 

اأو العربية،  يف جمالت تتاأثر �سريًعا بالأزمات العاملية 

اخلدمات  يف  العاملة  وتلك  الطريان،  �سركات  ومنها 

العامة، فالأزمات الكرى والأو�ساع املتغرية با�ستمرار 

يف مواقع متعددة يعني اأن على ال�سركات اأن تكون على 

اأمت ال�ستعداد لكل ما هو غري متوقع، واأن تكون قادرة 

على ال�ستجابة ب�سرعة وفعالية.

جوليان مورو، املدير الإقليمي للخدمات الأمنية يف 

امل�سروع امل�سرتك بني اإنرتنا�سيونال اإ�س اأو اإ�س وكونرتول 

ال�سفر  واأمــن  �سالمة  خدمات  يقدم  والــذي  ري�سك�س، 

للم�سافرين الدوليني واملوظفني العاملني يف اخلارج يرى 

اأنه: »ينبغي على ال�سركات اأن تعرف طبيعة املكان الذي 

يعمل فيه موظفوها وكيفية الت�سال بهم«. 

متكني  يف  ي�ساهم  ال�سفر  تتبع  نظام  »اإن  ويقول 

خريطة  وو�سع  ال�سفر،  خطط  مراقبة  من  ال�سركات 

كما  امل�سورة.  لتقدمي  بهم  والت�سال  موظفيها،  ملوقع 

انقطاع  مع  التعامل  كيفية  اخلطط  تت�سمن  اأن  ينبغي 

اأن  خا�سة  املت�سررة،  املناطق  يف  املتوقع  الت�سال 

اأنظمة الهاتف النقال والإنرتنت معر�سة للخطر ب�سكل 

دائم. ومتثل التقارير الإعالمية امل�سدر الأول لالأخبار 

طرًقا  تعتمد  اأن  ا  اأي�سً ال�سركات  على  ولكن  العاجلة، 

تتعر�س  اأن  ميكن  التي  الآثــار  وحتليل  للتحقق  خا�سة 

لها. ويف هذا ال�سياق هناك حاجة للو�سول اإىل م�سادر 

قــرارات  اتــخــاذ  اأجــل  مــن  ودقيقة  موثوقة  معلومات 

مدرو�سة ت�ستند اإىل حتاليل معمقة«. 

درجة ��ستعد�د عالية

درجة  على  اأن حتافظ  ال�سركات  على  ينبغي  كما 

اأن  ا�ستعداد عالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط، خا�سة 

الأو�ساع الإقليمية املتوترة اإىل حد ما  ميكن اأن يكون 

لها تاأثريات حمتملة على قطاع الأعمال وامل�سافرين. 

ـــاع  ــة الأو�ـــس ــب وكـــذلـــك ميــكــن لــلــ�ــســركــات مــراق

الكوارث  مع  ولكن  تاأثريها،  ل�سر  اجلارية  ال�سيا�سية 

من  فــاإن  املتوقعة،  غري  الأمنية  والأحـــداث  الطبيعية 

من  والتمكن  ب�سرعة  املعلومات  على  احل�سول  املهم 

ا�ستخدامها مل�ساعدة املوظفني. وو�سع اخلطط، وعدم 

النتظار حتى وقوع الأزمة.

رحالت عمل

اإ�س  اإنرتنا�سيونال  �سركة  اأ�سدرتها  درا�ــســة  يف 

حول  ال�سركة  عمالء  من   600 و�سملت  موؤخًرا  اإ�س  اأو 

باإر�سال  تقوم  اإنها  ال�سركات  من   %95 قالت  العامل، 

اخلطورة،  عالية  مواقع  اإىل  عمل  رحالت  يف  موظفني 

اإىل  لال�ستجابة  خطط  و�ــســع  اإىل  احلــاجــة  مــوؤكــدة 

الأحداث غري املتوقعة. 

يتحتم على كافة الدول النامية 
والناشئة ضرورة مواكبة وتبني 

االقتصاد المعرفي القائم 
على القوى العاملة المبدعة من 

أصحاب العقول المبتكرة
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اإ�س الرائدة عاملًيا  اأو  وكانت اإنرتنا�سيونال اإ�س 

يف خدمات امل�ساعدة ال�سحية والطبية والأمنية قد 

اأثناء التوترات ال�سيا�سية  300 عملية اإجالء  اأجرت 

العام املا�سي على الرغم من امل�ساكل املتعلقة بتاأمني 

وانقطاع  الأو�ساع،  تطورات  حول  موثوقة  معلومات 

اإىل  الو�سول  عملية  �سّعب  مما  املتكرر  الت�سال 

الأفــراد، ف�ساًل عن فر�س قيود على ال�سفر وحظر 

التجول. 

اإ�ــس،  اأو  ــس  اإ� اإنرتنا�سيونال  جنحت  ــك،  ذل ومــع 

مواردهما  ح�سد  يف  ري�سك�س«  »كــونــرتول  و�سريكتها 

بدًءا  الأو�ساع،  خمتلف  حول  بتقارير  العمالء  لتزويد 

تاأثري ال�سطرابات على طرق املالحة عر  من كيفية 

قناة ال�سوي�س، اإىل التاأثري متو�سط الأمد على العمليات 

التجارية لل�سركات متعددة اجلن�سيات يف م�سر. 

اإنرتنا�سيونال  وا�سلت  الأزمــة،  تراجعت  اأن  وبعد 

اأو اإ�س وكونرتول ري�سك�س مراقبة الو�سع، وقدمتا  اإ�س 

والدعم  ال�سرتاتيجية  ال�ست�سارات  خدمات  للعمالء 

مل�ساعدتهم على الدخول اإىل البالد مرة اأخرى.

التقارير  ينق�س  ما  عــادة  ــه  اإن الدرا�سة  وقالت 

ب�ساأن  الو�سوح  بع�س  الر�سمية  احلكومية  واملعلومات 

ينبغي  التي  اللحظة   اأخــرى،  وبعبارة  املخاطر،  معيار 

واأثناء  عندها،  موظفيها  ت�سحب  اأن  ال�سركات  على 

الأزمة التي �سربت اليابان، كان الو�سع يف فوكو�سيما 

طبيعيتني  كارثتني  تعقب  اأن  النادر  فمن  ا�ستثنائًيا، 

كارثة من �سنع الإن�سان وبفا�سل زمني ق�سري. وعالوة 

يتعلق  فيما  ثابتة  مرجعية  ثمة  يكن  مل  ذلـــك،  على 

بال�ستجابة املنا�سبة للت�سرب الإ�سعاعي.

التي  الأزمـــات  اأنــه خــالل  اإىل  ال�سركة  واأ�ــســارت 

وقــعــت يف الــعــديــد مــن املــنــاطــق، اأكـــد عــمــالوؤهــا اأن 

وامل�سكلة  الأولويات،  قائمة  راأ�س  على  كان  »الت�سال« 

التي واجهوها. وعلى الرغم من وجود خطط  الكرى 

من  العديد  ــاإن  ف الأزمــــات،  لإدارة  عامة  واإجــــراءات 

املوظفني  لدعم  الالزمة  اخلطط  متتلك  مل  ال�سركات 

العاملني يف اخلارج. 

عند  واحــدة  ات�سال  نقطة  وجود  اإىل  وبالإ�سافة 

التوا�سل مع مزودي خدمات امل�ساعدة، فاإن ثمة حاجة 

ملحة لتطوير القدرات بهدف مواجهة الأزمات العاملية 

يف  املتزامنة  لــالأحــداث  والتخطيط  واحـــد،  وقــت  يف 

مواقع متباعدة جغرافًيا.

هدف ��سرت�تيجي لالقت�ساد �ل�سعودي

احلكومية  القت�سادية  »ال�سيا�سات  عنوان  حتت 

واأثرها على القطاع اخلا�س« ت�سري درا�سة مت تقدميها 

اإىل منتدى الريا�س القت�سادي يف دورته الرابعة اإىل 

القرن  من  ال�سبعينيات  عقد  منذ  اأدركــت  اململكة  اأن 

هدًفا  وو�سعته  الدخل  م�سادر  تنويع  اأهمية  الع�سرين 

ا�سرتاتيجًيا يف معظم خطط التنمية.

-1970( الأوىل  التنمية  خطة  ا�ستهدفت  فقد 

الدخل  م�سادر  »تنويع  اأهدافها  �سمن  من  1975م( 

واردات  على  القت�ساد  اعتماد  من  والتقليل  الوطني، 

الــقــطــاعــات  م�ساهمة  زيــــادة  طــريــق  عــن  الـــبـــرتول، 

وكان  املحلي«.  الإنتاج  اإجمايل  يف  الأخــرى  الإنتاجية 

-1975( الثانية  التنمية  خلطة  الأ�ــســا�ــس  الــهــدف 

للقطاعني  تتيح  قوية  اقت�سادية  بنية  اإيجاد  1980م( 

العام واخلا�س القيام مبهامهما بكفاءة وب�سكٍل فعال، 

على  بالرتكيز  الإنتاجية  القاعدة  تو�سيع  اإىل  وتطلعت 

القت�ساد  مُيّكن  متطور،  وزراعي  �سناعي  قطاع  قيام 

كم�سدر  البرتول  على  اعتماده  تخفيف  من  الوطني 

»بدء  وا�ستهدفت  اململكة.  يف  الوطني  للدخل  رئي�س 

على  تقوم  التي  الأ�سا�سية  ال�سناعات  لإقامة  برامج 

املوارد الهيدروكربونية، من اأجل ال�ستفادة من املزايا 

الن�سبية لوجود البرتول اخلام والغاز الطبيعي بكميات 

�سخمة جًدا يف اململكة«.

)1980-1985م(  الــثــالــثــة  التنمية  خــطــة  ويف 

بنية  يف  هيكلية  تغيريات  اإحـــداث  الــدولــة  ا�ستهدفت 

العام  القطاعني  ُم�ساركة  وحتقيق  الوطني،  القت�ساد 

وزيــادة  الجتماعية،  والرفاهية  التنمية  يف  واخلا�س 

الفعالية القت�سادية والإدارية. 

لعن�سر  جــديــدة  بــدايــًة  اخلطة  هــذه  وعك�ست 

التخطيط ال�سرتاتيجي باململكة، حاولت فيه الدولة 

حتقيق  لإمكانية  مًعا  وال�سيا�سات  الأهـــداف  ربــط 

الرابعة )1985- التنمية  اأما خطة  الأهــداف.  تلك 

عملية  مبثابة  جــاءت  اإنها  القول  فيمكن  1990م( 

اململكة،  يف  القت�سادية  التنمية  مل�سار  ت�سحيح 

حيث ركزت يف اأهدافها على »النوعية والكفاءة يف 

واملرافق  املوارد  ا�ستغالل  والت�سغيل وحت�سني  الأداء 

جديدة  بدائل  وتطوير  اإيجاد  على  والعمل  العامة، 

الرتكيز  وزيادة  البالد.  يف  الوطني  الدخل  مل�سادر 

القطاع  يف  وبالذات  الإنتاجية،  القاعدة  تنويع  على 

دور  وتنمية  وتعزيز  واملــايل.  والــزراعــي  ال�سناعي 

القطاع اخلا�س ملزاولة كثري من املهام القت�سادية 

يف خمتلف القطاعات الإنتاجية«.

المملكة أدركت منذ عقد 
السبيعنيات من القرن العشرين 

أهمية تنويع مصادر الدخل 
ووضعته هدًفا استراتيجيًا في 

معظم خطط التنمية

أسواق عالمية
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ـــــا يف خــطــتــي الــتــنــمــيــة اخلــامــ�ــســة  اأّم

-1995( والــ�ــســاد�ــســة  )1990-1995م( 

على  لهما  العامة  الأهــــداف  فــركــزت  2000م( 

ال�ستمرار بالعمل على ت�سجيع اإ�سهام القطاع اخلا�س 

يف عمليات التنمية القت�سادية، وتخفيف العتماد على 

للدخل  رئي�س  كم�سدر  اخلام  البرتول  وت�سدير  اإنتاج 

الوطني، مع ا�ستمرار العمل اجلاد لإحداث تغيري حقيقي 

يف البنية القت�سادية للبالد بالتحول امل�ستمر نحو تنويع 

القاعدة الإنتاجية والرتكيز على ال�سناعة والزراعة.

)2000-2004م(  ال�سابعة  التنمية  خطة  وتبّنت 

وتوقع  ا�ست�سراف  حاولت  الأجــل،  طويلة  ا�سرتاتيجية 

منظور  مــن  الــوطــنــي  القــتــ�ــســاد  واحــتــيــاجــات  اأداء 

اأهــم  ومـــن  2020م.  عـــام  بنهاية  ينتهي  م�ستقبلي 

بها خالل  الهتمام  �سيتم  التي  الأ�سا�سية  املو�سوعات 

تلك الفرتة اإحداث تغيريات هيكلية بالقت�ساد الوطني 

والعمل  البعيد،  املــدى  على  التناف�سية  قدرته  وزيــادة 

الإيــرادات  وتنويع  القت�سادي  ال�ستقرار  حتقيق  على 

احلكومية على املدى البعيد.

ال�ستمرار  ثناياها  يف  ال�سرتاتيجية  هذه  واأكدت 

2020م يف تفعيل ال�سيا�سات التنموية  حتى نهاية عام 

الهادفة لتعزيز منو القطاع اخلا�س التي بداأتها الدولة 

منذ العقود الأوىل للخطط التنموية، من خالل التو�سع 

نظام م�سريف  وبناء  الأ�سا�سية،  التجهيزات  اإن�ساء  يف 

قوي، وتوفري التمويل ب�سروط مي�سرة. 

ولــهــذا فقد ركـــزت الأهــــداف الــعــامــة والأ�ــســ�ــس 

ال�سيا�سات  اأهمية  على  التنمية  خلطط  ال�سرتاتيجية 

وزيادة  اخلا�س  القطاع  اإنتاجية  زيادة  ت�ستهدف  التي 

كفاءته القت�سادية من خالل:

والأن�سطة  القطاعات  من  ال�ستثمار  حتويل   -1

والأن�سطة  القطاعات  اإىل  املنخف�سة  الإنتاجية  ذات 

ذات الإنتاجية الأعلى.

احلديثة  ـــــة  الإداري الأ�ــســالــيــب  نــقــل  تي�سري   -2

الإنتاج  عمليات  تبني  خالل  من  املتقدمة  والتقنيات 

املتقدمة  الــبــلــدان  يف  تطويرها  مت  الــتــي  واملنتجات 

ال�سركات  مع  قوية  اإنتاجية  روابــط  واإقامة  اقت�سادًيا 

العاملية الرائدة.

ت�ستهدف  التي  والدرا�سات  البحوث  ت�سجيع   -3

تطوير املنتجات التي تتمتع فيها اململكة مبيزات ن�سبية، 

امليزات  هذه  لتحقيق  الالزمة  القدرات  لها  تتوافر  اأو 

الن�سبية.

لزيادة  والتنظيمي  القت�سادي  املناخ  تهيئة   -4

الإنتاجية مع ال�ستمرار يف بناء املزيد من التجهيزات 

على  ت�ساعد  التي  احلوافز  نظام  واتباع  الأ�سا�سية، 

حت�سني الكفاءة.

التنمية  خلــطــة  الــعــامــة  الأهـــــداف  ن�ست  كــمــا 

تنويع  بق�سية  يتعلق  فيما  )2000-2004م(  ال�سابعة 

القاعدة الإنتاجية ودعم من�ساآت القطاع اخلا�س، على 

الأهداف التالية:  

عمليات  يف  اخلــا�ــس  القطاع  اإ�سهام  زيـــادة   •
التنمية القت�سادية والجتماعية.

اخلام  البرتول  اإنتاج  على  العتماد  تخفيف   •
الوطني  للدخل  الرئي�س  امل�سدر  ب�سفته  وت�سديره 

والعمل على زيادة القيمة امل�سافة للمنتج من البرتول 

اخلام قبل ت�سديره.

• تنويع م�سادر الدخل الوطني، وتو�سيع القاعدة 
الإنتاجية يف جمال اخلدمات، وال�سناعة والزراعة.

االستراتيجية الوطنية 
ستضاعف االستثمارات 

الصناعية، وتوفر المزيد من 
فرص العمل للشباب السعودي

خالل فعاليات منتدى جدة القت�سادي 

2012م  املا�سي  مــار�ــس  يف  عقد  ــذي  ال

برعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

تبنيه  عبداهلل بن عبدالعزيز كان لفًتا 

مل�ساألة تنويع م�سادر الدخل القومي، حيث دعا عدد من القت�ساديني عر عدة اأوراق عمل 

املالية  املوارد  وتوفري  القومي،  الدخل  لتنويع م�سادر  اإيجاد مناخات وحلول  اإىل �سرورة 

والأرا�سي ال�سناعية للم�ساهمة يف و�سع اململكة على خريطة ال�سناعة العاملية. 

الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  اجلانب  هذا  يف  املقدمة  العمل  اأوراق  واأ�سارت 

�ست�ساعف ال�ستثمارات ال�سناعية، وتوفر املزيد من فر�س العمل لل�سباب ال�سعودي، 

كونها تندرج �سمن برنامج الإ�سالح القت�سادي الذي تنتهجه حكومة خادم احلرمني 

ال�سريفني، ما �سيكون له الأثر الكبري يف و�سع قطار ال�سناعة الوطني على الطريقة 

ا يف  التي ت�سمن حتقيق معدلت عالية من الكفاءة لالقت�ساد ال�سعودي وت�سهم اأي�سً

اأن حتقق قيمة  املتوقع  التي من  ال�سناعية  ال�ستثمارات  بيئة مثالية مل�ساعفة  اإيجاد 

م�سافة لل�سوق املحلي.

االستراتيجية الوطنية 
و تنويع المصادر
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ــقــد املــلــتــقــى حتـــت رعـــايـــة مــعــايل الــدكــتــور  ُع

عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئي�س جمل�س 

2012م  اإبريل   18 الأربعاء  يوم  املالية  ال�سوق  هيئة 

ا ميثلون  350 �سخ�سً بالريا�س، وبح�سور ما يقارب 

الإدارات  جمال�س  واأعــ�ــســاء  التنفيذية،  الإدارات 

حلوايل 120 �سركة غري مدرجة،اإ�سافة اإىل العديد 

من الأ�سخا�س املرخ�س لهم من بيوت ال�ست�سارات 

املالية والقانونية.

»رغــم  امللتقى:  اأمـــام  كلمته  يف  معاليه  وقـــال 

ال�سعودية خالل  املالية  ال�سوق  �سهدته  الذي  التطور 

وال�سفافية  التنظيم  حيث  مــن  املا�سية  ال�سنوات 

ال�سركات  اإدراج  يف  التو�سع  وكــذلــك  والإفــ�ــســاح 

وتوافر العديد من العوامل الأ�سا�سية لنجاح اأي �سوق 

مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة وامل�سداقية - اإل اأن 

حجم  يعك�س  ل  املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات  عــدد 

كيانات  وجــود  ظل  يف  ومكانته  ال�سعودي  القت�ساد 

اقت�سادية كبرية وموؤثرة خارج ال�سوق املالية«، لفًتا 

اإىل اأن حتويل هذه الكيانات القت�سادية اإىل �سركات 

الإدارة  عــن  امللكية  فيها  تنف�سل  عامة  م�ساهمة 

�سيعزز اإمكانية منو وا�ستمرار هذه ال�سركات وتو�سع 

ملن�ساآت  كثرية  اأمثلة  وجــود  اإىل  م�سرًيا  اأن�سطتها، 

اإىل �سركات م�ساهمة مدرجة يف  اقت�سادية حتولت 

ال�سوق، وطبقت اأف�سل ممار�سات احلوكمة، والعمل 

وفق اأنظمة و�سوابط هيئة ال�سوق املالية وعزز ذلك 

يف  ودخولها  اأعمالها  وتطوير  التناف�سية  قدرتها  من 

على  حت�سل  اأن  ا�ستطاعت  وبالتايل  جديدة  اأ�سواق 

م�سادر متويل باأ�سعار.

باأن  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  رئي�س  واأفـــاد 

التحول اإىل �سركة م�ساهمة مدرجة يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية يتطلب اللتزام الكامل بالأنظمة واللوائح 

والإجراءات ذات العالقة بال�سوق املالية ومن اأهمها: 

حمددة  زمنية  اأطــر  يف  وال�سفافية  الإف�ساح  تبني 

حلوكمة  النظامية  املتطلبات  بتطبيق  واللــتــزام 

ملتقى تداول األول..
الطريق للتحول إلى شركة 

مساهمة عامة.. المزايا والتحديات
جنح ملتقى تداول الأول الذي عقد حتت عنوان »الطريق للتحول اإىل �صركة 

م�صاهمة عامة - املزايا والتحديات« يف اإي�صال ر�صالته اإىل احل�صور واملهتمني، وذلك 

من خالل توعية ال�صركات ال�صعودية مبتطلبات وحتديات ومزايا الإدراج يف ال�صوق 

املالية  ال�صوق  يف  املدرجة  غري  ال�صركات  مع  التوا�صل  عن  ف�صاًل  ال�صعودية،  املالية 

ال�صعودية، لبناء عالقة تفيد ال�صركات اإزاء اخلطوات املهمة لالإدراج للتحول اإىل 

�صوق  اأكرب  باعتبارها  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف  ال�صركات  �صمن  مدرجة،  �صركة 

مالية يف ال�صرق الأو�صط، من حيث القيمة ال�صوقية، واأحجام التداول اليومية.
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حمدوًدا  كان  العاملية  الأزمة 

اهلل  بف�سل  اقت�سادها  على 

ل�سيدي  احلكيمة  القيادة  ثم 

ال�سريفني،  احلرمني  خــادم 

فـــخـــالل الأزمـــــــة انــخــفــ�ــس 

اأدنى  اإىل  الكتتابات  ن�ساط 

اأن  املنطقة،اإل  يف  م�ستوياته 

العديد  طــرح  مينع  مل  ذلــك 

ــ�ــســركــات يف الــ�ــســوق  مـــن ال

املالية ال�سعودية، وقد حققت 

ــا  هــــذه الـــطـــروحـــات جنــاًح

املكتتبني  بعدد  متثل  كــبــرًيا 

ون�سب التغطية مما يدل على 

الثقة التي يوليها امل�ستثمرون 

لالقت�ساد املحلي، وباأنظمة هيئة ال�سوق املالية.

 2004 عام  يف  املالية  ال�سوق  هيئة  اإن�ساء  فمنذ 

والتي قامت بو�سع الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل 

والإدراج  الت�سجيل  قواعد  ومنها  بال�سوق  امل�ساركني 

لت�سبح  �سركة   62 من  املدرجة  ال�سركات  عدد  منا 

تقارب  �سوقية  قيمة  باإجمايل  مدرجة  �سركة   152

1.5 تريليون ريال و�سعت ال�سوق املالية ال�سعودية يف 

مقدمة اأ�سواق املنطقة واأحد اأكر الأ�سواق النا�سئة.

تاأ�سي�سها  منذ  )تــــداول(  �سركة  عملت  وقــد 

اخلدمات  وتنويع  لتطوير  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على 

جميع  لتطلعات  حتــقــيــًقــا  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســوق  يف 

مدرجة  و�سركات  م�ستثمرين  من  ال�سوق  اأع�ساء 

واأ�سخا�س مرخ�س لهم، فتم خالل الفرتة املا�سية 

واإن�ساء  وال�سندات  ال�سكوك  �سوق  من�سة  اإطــالق 

يف  مت  كما  املــتــداولــة.  املــوؤ�ــســرات  ل�سناديق  �سوق 

تداولتي  خدمات  منظومة  اإطــالق  املا�سي  العام 

املدرجة  ال�سركات  لــدى  كبري  بقبول  حظيت  التي 

وامل�ستثمرين.

من  معني  حد  عند  نتوقف  باأل  نلتزم  اأننا  كما 

بخدماتنا  لرنتقي  جاهدين  �سنعمل  بــل  التطوير 

املقدمة جلميع املتعاملني بال�سوق، واأن نحافظ على 

ومق�سًدا  املنطقة  يف  مالية  �سوق  كاأف�سل  مركزنا 

حملًيا  وامل�ستثمرين  الإدراج،  يف  الراغبة  لل�سركات 

ال�سوق  هيئة  مــن  امل�ستمر  بالدعم  ــك  وذل وعاملًيا 

املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  على  حتثنا  التي  املالية 

لالأ�سواق املالية مبا يتنا�سب مع اهتمامات املتعاملني 

يف ال�سوق وما ينعك�س اإيجاًبا على القت�ساد املحلي.

ن�سعد اليوم بوجود ممثلني لأكرث من 120 �سركة 

برناجمنا  �سمن  ياأتي  وهو  امللتقى،  هذا  يف  عائلية 

جــزًءا  ت�سكل  التي  العائلية  ال�سركات  مع  للتوا�سل 

هاًما يف اقت�سادنا الوطني، ونطمح اأن جتدوا يف هذا 

يف  ي�ساعدكم  واأن  معلومات  من  يفيدكم  ما  امللتقى 

اتخاذ القرار ال�سحيح ملا يتعلق مب�ستقبل �سركاتكم.

�لتو��سل مع �ل�سركات �لعائلية

التنفيذي  الرئي�س  ال�سويلمي  عــبــداهلل  ــال  وق

املنتدى  اإن  »تداول«  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  ل�سركة 

برنامج  �سمن  يــاأتــي  امل�ساهمة  لل�سركات  الأول 

الداخلية  والإجــــراءات  الأنظمة  وو�ــســع  ال�سركات 

لدى ال�سركة التي حتدد العالقة بني مالك ال�سركة 

وجمل�س اإدارتها واإدارتها التنفيذية مبا يكفل العدالة 

الإجــــراءات  هــذه  اأن  مــوؤكــًدا  امل�ساهمني،  جلميع 

على  قيوًدا  لي�ست  املفرو�سة  النظامية  واملتطلبات 

م�سلحة  يف  ت�سب  �سوابط  هي  ما  بقدر  ال�سركات 

امل�ساهمني كافة واأ�سحاب امل�سالح. 

الدرا�سات  اأن  املالية  ال�سوق  هيئة  رئي�س  واأبــان 

ال�سركة  اأن  اأظهرت  الهيئة  اأجرتها  التي  امليدانية 

امل�ساهمة التي تلتزم بتطبيق اأعلى درجات الإف�ساح 

ب�سكل فعال حت�سل  ال�سركات  وتطبق لئحة حوكمة 

احل�سول  على  قدرتها  وتعزز  امل�ستثمرين،  ثقة  على 

اأف�سل  اإىل  وت�سل  املتنوعة  التمويل  م�سادر  على 

بني  اإجــمــاًعــا  هناك  واأن  الأداء  حيث  مــن  النتائج 

�سملتهم  الــذيــن  وامل�ستثمرين  ال�سركات  م�سوؤويل 

الــتــي جتنيها  الإيــجــابــيــة  الــدرا�ــســة على اجلــوانــب 

ال�سركات امل�ساهمة التي تطبق قواعد احلوكمة.

منو عدد �ل�سركات �ملدرجة

رئي�س  القويز  طه  قال  امللتقى  اأمام  كلمته  ويف 

اإدارة تداول : »نرحب بكم يف ملتقى تداول  جمل�س 

هيئة  قبل  من  كرمية  برعاية  يقام  والــذي  الأول، 

والذي  املــايل،  القطاع  يف  و�سركاوؤنا  املالية  ال�سوق 

نهدف من خالله اإىل نقل اخلرة يف عملية حتويل 

من  عامة  �سركة  اإىل  خا�سة  من�ساأة  من  ال�سركات 

خالل ا�ستعرا�س  جتارب بع�س ال�سركات املدرجة، 

و�سيقوم  املاليني  امل�ست�سارين  مع  النقا�س  وحلقات 

امل�ساركون بهذا امللتقى اإن �ساء اهلل بتغطية املوا�سيع 

وخالل  التحول  قبل  بال�سركة  تتعلق  التي  الرئي�سية 

ال�سوق  يف  ال�سركة  اإدراج  بعد  ومــا  الــطــرح،  فــرتة 

املالية والرد على ا�ستف�ساراتكم بهذا اخل�سو�س. 

العربية  اململكة  اأ�سبحت  فقد  تعلمون  كما 

تاأثري  كــون  اأجــمــع  الــعــامل  اأنــظــار  حمــط  ال�سعودية 

طه القويز رئيس مجلس إدارة تداول
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والــ�ــســركــات  العائلية  الــ�ــســركــات  مــع  الــتــوا�ــســل 

يف  الإدراج  وحتديات  مزايا  لإي�ساح  اخلا�سة، 

اأعــدت  ال�سركة  اأن  اإىل  م�سرًيا  املالية،  ال�سوق 

واإقناعها  العائلية،  ال�سركات  مع  للتوا�سل  فريًقا 

بالفر�س واملزايا التي �ستكت�سبها بعد حتولها اإىل 

»م�ساهمة عامة«، مو�سًحا اأن ذلك جاء بناء على 

لالقت�ساد  اأهمية  من  ال�سركات  تلك  متثله  ما 

ــاف قــائــاًل: »هـــذا الــقــطــاع مهم  الــوطــنــي، واأ�ــس

اأن  مبكان  الأهمية  ومــن  ال�سعودي،  لالقت�ساد 

ي�ستمر ويح�سل على التمويل ب�سكل اأ�سهل، وهو ما 

توفره ال�سوق املالية، لذا عملنا على التوا�سل مع 

يتطلبه  ما  عليهم  وعر�سنا  ال�سركات  تلك  مالك 

�سيح�سلون  التي  والفر�س  ال�سوق،  يف  الإدراج 

عليها من وراء ذلك«.

�سبل و�آليات

والآليات  ال�سبل  امللتقى  ناق�س  عام  وب�سكل 

�سركات  اإىل  للتحول  ال�سركات  اإليها  حتتاج  التي 

حلقة  الأوىل  اجلل�سة  و�سمت  عــامــة،  م�ساهمة 

نقا�س تكونت من اأربع �سركات: العثيم،والدري�س، 

وال�سريع، و�سركة الأنابيب ال�سعودية حتدثوا فيها 

عن جتاربهم يف التحول اإىل �سركة م�ساهمة عامة، 

�سركاتهم  واأداء  ن�ساطات  التحول على  اأثر  وكيف 

التي  التحديات  ا�ستعر�سوا  كما  اإيجابي،  ب�سكل 

ا بعد  واجهتهم خالل اإعداد ال�سركة للطرح، واأي�سً

اأن اأ�سبحت �سركة م�ساهمة عامة.

وخالل اجلل�سة الأوىل تطرق اأحمد الدبا�سي 

ال�سلب  لأنابيب  ال�سعودية  لل�سركة  العام  املدير 

بالتحول  العائلية  ال�سركات  تثقيف  �سرورة  اإىل 

خالل  مــن  ذلــك  يتم  واأن  عــامــة،  م�ساهمة  اإىل 

الأنظمة  ملعرفة  املجال  تدريبية يف هذا  دورات  اأخذ 

واللوائح يف هذا ال�ساأن.

كما �سدد الدبا�سي خالل املناق�سات على �سرورة 

اأن يتم ا�ستقطاب اخلرات من ذوي التاأهيل العايل 

اأنظمة  مع  التاأقلم  على  العائلية  ال�سركات  مل�ساعدة 

ال�سركات امل�ساهمة، موؤكًدا اأن التحول اإىل م�ساهمة 

يعطي ال�سركة م�سداقية وقوة اأكر للمناف�سة، فيما 

رئي�س  نائب  الدري�س  عبداملح�سن  املهند�س  اأ�سار 

البرتولية  للخدمات  الدري�س  �سركة  اإدارة  جمل�س 

بعد  لل�سركة  تدخل  التي  الأمــوال  اأن  اإىل  والنقليات 

طرح اأ�سهمها لالكتتاب تتم ال�ستفادة منها يف تنمية 

جتربة  ا  م�ستعر�سً مراكزها،  وتقوية  ال�سركة  اأعمال 

التي  والإيجابيات  م�ساهمة  اإىل  التحول  يف  �سركته 

ح�سدتها من الدخول اإىل �سوق الأ�سهم.

من  م�ستفيدة  الأطــراف  »جميع  الدري�س:  وقال 

ال�سركاء  اإن  حيث  لالكتتاب،  ال�سركة  اأ�سهم  طرح 

امل�ستثمرين، وامل�ساهمني، والعمالء �سي�ستفيدون من 

اأعمال  �سيدعم  التحول  هذا  اأن  اإىل  بالنظر  ذلــك، 

ي�سكل  التكتل  لأن  الوطني،  والقت�ساد  ال�سركة، 

م�سدر قوة«.

جمل�س  ع�سو  العثيم  �سالح  قــال  جانبه  ومــن 

واقع  من  اإنــه  العثيم،  عبداهلل  اأ�سواق  �سركة  اإدارة 

عمل ال�سركات ات�سح اأن حتولها اإىل م�ساهمة عامة 

املناق�سات  يف  الدخول  يف  قوتها  تعزيز  اإىل  يــوؤدي 

ال�سركاء  �سركات  اإغـــراء  جــانــب  اإىل  احلكومية، 

م�ساهمة  اإىل  حتولت  التي  ال�سركة  يف  امل�ستثمرين 

عامة باتباع النهج نف�سه.

فيما تخلل اجلل�سة الثانية حلقتا نقا�س، تناولت 

لل�سركة«،  العام  الطرح  جناح  اإىل  »الطريق  الأوىل 

قبل  من  تو�سيحية  عرو�س  تقدمي  خاللها  وجرى 

»الفرن�سي كابيتال« و»ات�س ا�س بي �سي«، و»جدوى 

للتحول  الرئي�سية  اخلــطــوات  حــول  لال�ستثمار«، 

خالل  من  لل�سركات  العام  الطرح  اإجنــاح  وطــرق 

التخطيط املبكر. 

�أهمية �لطرح

وا�ستعر�س طارق ال�سديري مدير ا�ستثمارات 

اأهمية  املايل  لال�ستثمار  جدوى  �سركة  يف  البنوك 

ذلك  اأن  مبيًنا  العام،  لالكتتاب  ال�سركات  طرح 

كونه  ال�سركة،  عمليات  لتطوير  غاية  هو  الطرح 

عالقته  اإىل  بالنظر  لل�سركة  كــبــرية  جـــدوى  ذا 

يف  امل�ستثمرين  لدى  لل�سركة  الإيجابية  بال�سمعة 

بطريقة  الطرح  اإدارة  �سرورة  اإىل  لفًتا  ال�سوق، 

ال�سركة  اأعمال  يف  جديدة  انطالقة  لبدء  ناجحة، 

وحتقيق الأرباح، م�سرًيا اإىل اأن ثبات �سهم ال�سركة 

�سمعة  �سيمنح  مرتفعة  م�ستويات  عند  الطرح  بعد 

اإيجابية لل�سركة.

التنفيذي  الرئي�س  الــرمــيــان  يا�سر  واعــتــر 

تغيري  اأن  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  ل�سركة 

الهيكل القانوين اأمر �سروري لل�سركة قبل الدخول 

قبل  مير  اأن  يجب  الطرح  واأن  عامة،  م�ساهمة  يف 

قانوين  هيكل  خالل  ومن  املقفلة  بامل�ساهمة  ذلك 

جنتها  التي  الإيجابيات  من  عــدد  اإىل  لفًتا  لها، 

م�ساهمة،  اإىل  حتولها  بعد  العائلية  ال�سركات 

م�سدًدا على �سرورة اأن تعي وتتبع ال�سركات اأق�سى 

الأ�سهم  �سوق  يف  الــدخــول  قبل  الأنظمة  معايري 

م�سارك  مدير  الغنام  فار�س  اأ�سار  فيما  املحلية، 

يف بنك HSBC اإىل اأهمية وجود حمالت اإعالمية 

ال�سركات  اأ�سهم  طــرح  ت�سبق  تثقيفية  واإعالنية 

الرئي�س التنفيذي للجزيرة كابيتال ي�ستلم جائزته من معايل رئي�س جمل�س الهيئة
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اإىل  اجلمهور  حاجة  اإىل  بالنظر  العام،  لالكتتاب 

وخططها  وتطلعاتها  ال�سركة،  على  اأكرث  التعرف 

امل�ستقبلية، م�سرًيا اإىل اأن �سعر ال�سهم قد يتعر�س 

مثل  اإيجاًبا  اأو  �سلًبا  فيه  توؤثر  التي  الأمــور  لبع�س 

والقطاع،  ال�سوق،  وو�سع  القت�سادية،  العوامل 

واأنه لي�س بال�سرورة اأن ي�سكل ارتفاع ال�سهم اأمًرا 

اإيجابًيا لل�سركة لتكون ناجحة.

�لطريق �إىل �مل�ساهمة

»عملية  حول  الثانية  النقا�س  حلقة  وتركزت 

ال�سركة  تهيئة  وناق�ست  �ــســركــة«،  اإىل  الــتــحــول 

ا  عر�سً ويــونــغ«  »اأرن�ست  �سركة  وقدمت  للتحول، 

ا  حولها، كما قدمت �سركة »الراجحي املالية« عر�سً

اآخر حول الطرق املتبعة لتقييم ال�سركات، وحتديد 

�سعر �سهمها وكيف تتم عملية بناء الأوامر.

تطوير  مــديــر  ال�سبيلي  ولــيــد  قـــال  وفــيــهــا 

يونغ  اأرنــ�ــســت  �سركة  يف  ــال  والأعــم احل�سابات 

اأثـــــرت يف  الــعــاملــيــة  ـــــة القــتــ�ــســاديــة  اإن الأزم

دول  ومنها  الـــدول  جميع  يف  الكتتابات  و�سع 

الثقة  فقدان  ب�سبب  واإفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق 

يكون  اأن  اأهــمــيــة  اإىل  مــ�ــســرًيا  بــالقــتــ�ــســادات، 

ال�سركات  لدى  اأكيًدا  خياًرا  الأويل  الطرح  خيار 

العائلية الراغبة يف تنمية اأعمالها وتطورها، واأن 

يكون لديها ا�ستعداد حلجم الأعمال امللقاة على 

عاتقها بعد التحول، مو�سًحا اأن امل�ستثمرين من 

جناح  اأن  اعتروا  عليهم  اأجريت  درا�سة  خالل 

الكتتاب مرهون بعدة عوامل من اأهمها: العوائد 

املالية، النمو،التطور،م�سداقية ال�سركة، العائد 

على راأ�س املال.

مدير  �سفقة  اإيـــاد  ا�ستعر�س  جانبه  ومــن 

كابيتال«  »الراجحي  يف  ال�ستثمارية  امل�سرفية 

اإىل  بالتحول  اخلا�سة  الأ�سا�سية  املتطلبات 

مييز  ما  اأهــم  اأن  اإىل  م�سرًيا  عامة،  م�ساهمة 

ذلك التحول هو ت�سهيل ت�سجيل اأ�سهم املكتتبني، 

وال�سفافية، والنمو والتو�سع.

»و�سع  حول:  فرتكزت  الثالثة  اجلل�سة  اأما 

ال�سركات بعد اأن ت�سبح م�ساهمة عامة، وجرى 

خالل اجلزء الأول من اجلل�سة توعية امل�ساركني 

ال�سوق  هيئة  قبل  من  ال�سركات«  »حوكمة  حول 

املالية.

�سمت  التي  اجلل�سة  من  الثاين  اجلــزء  ويف 

ال�سوق املالية ال�سعودية تداول، وجمموعة الدخيل 

مع  بالتعاون  والعواجي  ال�سليم  ومكتب  املالية، 

جـــونـــزداي تــنــاولــت »تـــــداول« عــر�ــس اخلــدمــات 

نقا�س  اأعقبها  العامة،  امل�ساهمة  ل�سركات  املقدمة 

حول الإف�ساح وعالقات امل�ستثمرين.

مز�يا.. وفو�ئد 

اأكــد  عمل  اأوراق  ــدة  ع عــر�ــس  امللتقى  و�سهد 

املتحدثون من خاللها اأهمية امللتقى، والفوائد التي 

م�ساهمة  اإىل  حتولها  جراء  من  ال�سركات  �ستجنيها 

عامة، وهو ما دعا ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

مو�سوعات  تتناول  ملتقيات  عده  لإقامة  للتخطيط 

جميع  وت�سمل  املالية  بال�سوق  املتعاملني  جميع  تهم 

مناطق اململكة، وعقدها ب�سكل دوري ملا يعود بالنفع 

ا�ست�سعاًرا  وذلك  الوطني،  والقت�ساد  الوطن  على 

ب�سكل  امللتقيات، وم�ساهمتها  منها لأهمية مثل هذه 

ال�سركات،  لهذه  الالزمة  املعلومات  توفري  يف  كبري 

وا�ستفادتها ب�سكل مبا�سر من جتارب الآخرين.

معايل الرئي�س اأثناء زيارته لركن تداول يف امللتقى
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قطاع البتروكيماويات
نجاحات ال تعرقلها التحديات

حتتل اململكة املرتبة العا�صرة عاملًيا يف اإنتاج امل�صتقات البرتولية، واملرتبة ال�صابعة يف اإنتاج البرتوكيماويات بح�صة 

تبلغ 8% من �صوق البرتوكيماويات العاملية، ويتوقع اأن ترتفع هذه احل�صة بعد النتهاء من امل�صاريع التي قيد التنفيذ يف 

عام 2015م لتبلغ 10% وهو ما يوؤهل اململكة لحتالل املرتبة الثالثة بني دول العامل يف ت�صدير البرتوكيماويات.

تلك الأهمية املتزايدة لقطاع البرتوكيماويات يف اململكة ودول اخلليج ي�صتدعي الكثري من البحث والنقا�س للتعرف 

على مكامن القوة يف هذه ال�صناعة، والتحديات التي تواجهها، حتى ميكن ر�صم �صورة وا�صحة ملا �صيكون عليه م�صتقبلها.

اإعداد: أمل خليل - دعاء عبدالملك
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جمموعة  باأنها:  البرتوكيماويات  تعرف 

من  امل�ستقة  الكيميائية  املــــواد  مــن  كــبــرية 

م�سطلح  )ويطلق  الطبيعــي،  والغاز  البرتول 

ال�سناعات البرتوكيماوية على العمليات التي 

ت�ستخدم فيها م�ستقات النفط والغاز الطبيعي 

لإنتاج البرتوكيماويات(.

يف  البرتوكيماويات  قطاع  اأهمية  وتنبع 

لالحتاد  الــعــام  الأمـــني  يــرى  ح�سبما  اململكة 

اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات د.عبد 

البرتوكيماويات  كون  من  ال�سعدون  الوهاب 

بعد  ال�سعودية  ال�سادرات  اأكــر  ثــاين  ت�سكل 

املكررة  البرتولية  واملنتجات  اخلــام  البرتول 

من ناحية احلجم والقيمة. 

ونتيجة للنمو املطرد يف حجم اإنتاج اململكة 

عام  بنهاية  بلغت  التي  البرتوكيماويات  من 

2010 نحو 72.2 مليون طن، حمققة اإيرادات 

قدرها 47.4 مليار دولر �سكلت نحو 8 يف املئة 

من الناجت الإجمايل املحلي. 

يف  القطاع  م�ساهمة  توا�سع  يرجع  وهــو 

ح�سة  تنامي  اإىل  املحلي  الإجــمــايل  الــنــاجت 

الإيرادات النفطية يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب 

قوة اأ�سعار النفط، م�سرًيا اإىل اأنه نظًرا ل�سغر 

اقت�ساديات  وتوظيف  املحلي  ال�سوق  حجم 

احلجم تبنت ال�سناعة ا�سرتاتيجية »الت�سنيع 

نحو  وجهة  اآ�سيا  منطقة  ومتثل  للت�سدير«، 

البرتوكيماويات  �ــســادرات  مــن  املئة  يف   40

 29 نحو  ت�ستقبل  التي  اأوروبــا  تليها  ال�سعودية 

يف املئة منها ثم منطقة ال�سرق الأو�سط التي 

 9 املئة فيما تذهب نحو  15 يف  بن�سبة  حتظى 

الن�سبة  وتتوزع  ال�سمالية  اأمريكا  اإىل  املئة  يف 

الباقية دول العامل الأخرى.

كــمــا تـــرز اأهــمــيــة الــبــرتوكــيــمــاويــات يف 

ال�سناعية،  للتنمية  الرئي�س  املــحــور  كونها 

التي  اخلامات  اإنتاج  يف  الأهمية  هذه  وتتمثل 

والتي  التحويلية،  ال�سناعات  عليها  تعتمد 

املنتجات  من  ومتفرعة  عري�سة  قاعدة  متثل 

والغذائية  الدوائية  كاملنتجات  ال�ستهالكية 

ــمــدة واملــبــيــدات  ــس و�ــســنــاعــة املــنــظــفــات والأ�

وال�سناعات  الأع�ساب  ومبيدات  احل�سرية 

الن�سيجية والبال�ستيكية ) اللدائن( واجللدية 

اأهــمــيــتــهــا يف توفري  تـــرز  واملــطــاطــيــة، كــمــا 

مياه  ومعاجلة  وتنقية  املياه  حتلية  كيماويات 

ال�سرف ال�سحي.
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معدلت منو متز�يدة

ــة مــنــال  ــادي ــس ــ� ــت ــة الق ــب ــكــات وتـــقـــول ال

�سجل  البرتوكيماويات  قطاع  اإن  ال�سلمان 

للعام  اأرباحه  يف  منــًوا  ال�سعودية  ال�سوق  يف 

بن�سبة  منًوا  �سجل  حيث  التوايل  على  الثاين 

اأقــل من  2011 وهــو  املئة خــالل عــام  38 يف 

اإىل  ــاحــه  اأرب و�سلت  حيث   2010 عــام  منــو 

2011. ويعتر  40.8 مليار ريال بنهاية عام 

ال�سوق  يف  قطاع  اأكر  البرتوكيماويات  قطاع 

الأرباح  من  املئة  يف   43 اأرباحه  �سكلت  حيث 

 95.2 الأخــرية  بلغت  حيث  لل�سوق  املجمعة 

مليار ريال. 

للقطاع  التطور املطرد  ويتما�سى ذلك مع 

الهتمام  اإىل  ذلــك  ويرجع  ككل،  ال�سناعي 

والدعم الذي يجده القطاع من الدولة، وذلك 

نظًرا للدور الذي يقوم به يف حتقيق الأهداف 

ونتيجة  للمملكة،  والقت�سادية  ال�سرتاتيجية 

خطوات  ال�سعودية  ال�سناعة  خطت  لذلك 

كبرية ومتثل ذلك ب�سورة اأ�سا�سية يف التطور 

خالل  ال�سناعية  ال�ستثمارات  �سهدته  الذي 

العقود املا�سية.

ــا كــبــرًيا  ــاًم ــم ـــــت املــمــلــكــة اهــت وقــــد اأول

مع  مت�سًيا  ال�سناعية  الــ�ــســادرات  لتنمية 

ال�ساملة  القت�سادية  التنمية  ا�سرتاتيجيات 

وتنويع  الإنتاجية  القاعدة  تو�سيع  يف  للدولة 

مــ�ــســادر الـــدخـــل، وبــالــرغــم مــن احلــداثــة 

�سيما  ول  اململكة،  يف  لل�سناعة  الن�سبية 

جمال  يف  ال�سعودي  اخلا�س  القطاع  جتربة 

ال�سناعية  الــ�ــســادرات  اأن  اإل  الت�سدير، 

الــ�ــســعــوديــة خــطــت خــطــوات كــبــرية يف هــذا 

البرتوكيماوية  لــلــ�ــســادرات  وكـــان  املــجــال، 

اإىل  الــدخــول  يف  ال�سبق  ق�سب  ال�سعودية 

اإعطاء  يف  �ساهمت  كما  العاملية،  الأ�ــســواق 

من  ال�سعودية  املنتجات  عن  اإيجابية  �سورة 

حيث اجلودة وال�سعر.

حوايل  البرتوكيماوية  ال�سادرات  ومتثل 

ثلثي اإجمايل ال�سادرات ال�سناعية ال�سعودية، 

مّطرًدا  تزايًدا  ال�سادرات  تلك  �سهدت  وقد 

8.478 مليون ريال  حيث ارتفعت قيمتها من 

 16.698 حــوايل  اإىل  لت�سل  1992م  عام  يف 

ــاأثــرت  ت ــم  ث 1997م،  عـــام  يف  ريــــال  مــلــيــون 

كان للصادرات البتروكيماوية 
السعودية قصب السبق في 
الدخول إلى األسواق العالمية

ك�سف تقرير حديث للمنظمة العربية للتنمية ال�سناعية والتعدين عن ا�ستحواذ 

من  به  تتمتع  ملا  نظًرا  عربًيا  البرتوكيماويات  �سناعة  70% من  ن�سبة  على  اململكة 

ميزة ن�سبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفا�س تكاليف نقله. 

للمنتجات  العاملي  الإنتاج  من   %7 اململكة ميثل حوايل  اإنتاج  اأن  التقرير  واأكد 

البرتوكيماوية الأ�سا�سية، وحوايل 70 باملئة من اإنتاج دول جمل�س التعاون اخلليجي 

من هذه املنتجات، لفًتا اإىل اأن �سناعة البرتوكيماويات يف اململكة ترتكز يف مدينتي 

ال�سركات  من  كبرية  جمموعة  ال�سناعة  هذه  وت�سم  ال�سناعيتني،  وينبع  اجلبيل 

الرائدة يف هذا املجال، ياأتي على راأ�سها �سركة �سابك التي تقود هذه ال�سناعة منذ 

الثمانينيات، وت�ستحوذ على 95 باملئة من الإنتاج املحلي من البرتوكيماويات، كما 

متتلك احلكومة ال�سعودية ح�سة تقدر بحوايل 70 باملئة من اأ�سهمها، بينما يتملك 

املواطنون ن�سبة 30 باملئة الباقية، ويتبع �سابك حوايل 17 �سركة فرعية يف اململكة 

تعمل وفًقا للمقايي�س العاملية، وتدخل 8 �سركات منها يف �سراكة اأجنبية، وهناك 6 

�سركات ت�سامنية حملية مع م�ستثمرين حمليني واإقليميني يتبعها 12 م�سنًعا للمواد 

الكيماوية، واأربعة م�سانع لالأ�سمدة وم�سنًعا واحًدا للمعادن. 

وذكر التقرير اأن قطاع البرتوكيماويات يعد من القطاعات القت�سادية الهامة 

يف اململكة، حيث ياأتي يف املرتبة الثالثة بعد قطاعي الهيدروكربونات، واخلدمات 

احلكومية من حيث امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل.

المملكة تستحوذ على 70% من 
البتروكيماويات عربيًا
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1999م  1998و  عامي  النفط  اأ�سعار  برتاجع 

ريال  مليون   12.718 اإىل  قيمتها  وانخف�ست 

يف 1999م، اإل اأنها عادت للنمو بقوة بعد ذلك 

  82.338 وحققت  النفط  اأ�ــســواق  حت�سن  مع 

مليون ريال عام 2010م.

ــنــاعــات الــبــرتوكــيــمــاويــة  وتــتــمــيــز الــ�ــس

اأ�سعار  تفوق  حيث  كبري،  اقت�سادي  مبــردود 

ــار الـــبـــرتول اخلــام  ــع ــس الــبــرتوكــيــمــاويــات اأ�

بالن�سبة  اأ�سعاف  �سبعة  على  يزيد  مبــقــدار 

 10 مبقدار  ويزيد  الأ�سا�سية  للبرتوكيماويات 

الو�سيطة  للبرتوكيماويات  �سعف   100 اإىل 

بالن�سبة  �ــســعــف   500 اإىل   30 وبــنــ�ــســبــة 

للبرتوكيماويات النهائية. 

ال�ستثمار  اإىل  امل�ستثمرين  كبار  وي�سعى 

النمو  اإن  حيث  البرتوكيماويات،  �سناعة  يف 

الذي ت�سهده دول �سرق اآ�سيا يف الهند وال�سني 

ال�سرق  منطقة  يف  ال�ستثمار  على  ي�سجع 

الأو�سط القريبة جغرافًيا من هذه الدول. 

ــركــات  ــس � ــعــى  ــ�ــس ت الـــ�ـــســـيـــاق  هـــــذا  ويف 

ب�سوق  املــدرجــة  ال�سعودية  البرتوكيماويات 

ـــــاح كـــرى خــالل  اأرب ــم اإىل حتــقــيــق  ــه ــس الأ�

ال�سناعات  قطاع  �سجل  اأن  بعد   2012 نهاية 

 33 قدره  ربح  �سايف  ال�سعودي  البرتوكيماوية 

مليار ريال لفرتة الت�سعة اأ�سهر الأوىل من عام 

2011، مقارنة ب�سايف ربح قدره 21.3 مليار 

املا�سي  العام  من  نف�سها  الفرتة  خالل  ريــال 

بنمو ن�سبته %55.3.

توقعات �إيجابية 

لقطاع  امل�ستقبلية  التوقعات  �سعيد  وعلى 

ــام يـــرى د.عــبــد  ــع الــبــرتوكــيــمــاويــات هـــذا ال

ت�ستمر  اأن  املتوقع  من  اأنــه  ال�سعدون  الوهاب 

الديناميكية التي تربط بني �سعر النفط اخلام 

والغاز الطبيعي يف لعب دور حا�سم يف اأ�سعار 

وربحية قطاع البرتوكيماويات ال�سلعية. 

ومع التوقعات ببقاء اأ�سعار النفط اخلام يف 

الغاز  اأ�سعار  وبقاء  للرميل  دولر  الـ100  حدود 

النفط  اأ�سعار  اإىل  ن�سبة  منخف�سة  الطبيعي 

خا�سة يف اأمريكا ال�سمالية، من املتوقع اأن تبقى 

املعتمدة  البرتوكيماويات  �سناعة  اقت�ساديات 

وعلى  جــذابــة،  و�سوائله  الطبيعي  الــغــاز  على 

العك�س من ذلك �ستتبع �سناعة البرتوكيماويات 

النفط  اأ�سعار  النفطية  امل�ستقات  على  املعتمدة 

العالية وتبدو اأقل جاذبية. 

ومع املخاطر اجليو�سيا�سية من املتوقع اأن 

يف  ال�سعودي  اجتاهه  ا�ستمرار  النفط  ي�سهد 

عام 2012، ويبقى اخلطر القت�سادي الأكر 

متمثاًل يف ارتفاع اأ�سعار النفط اإىل م�ستويات 

يرجح  والتي  للرميل  دولًرا   140 على  تزيد 

وتنعك�س  العاملي  القت�ساد  تعايف  توؤخر  اأن 

البرتوكيماويات،  �سناعة  اأداء  على  بدورها 

ال�سابقة  املــخــاطــر  مــن  التقليل  عـــدم  ومـــع 

قطاع  لأداء  الإيجابية  التوقعات  كفة  تبدو 

وتتميز الصناعات البتروكيماوية 
بمردود اقتصادي كبير، حيث 
تفوق أسعار البتروكيماويات 

أسعار البترول الخام
ملواجهة  م�ستعدة  تكون  اأن  اخلليجية  البرتوكيماويات  ل�سركات  لبد   •
الطبيعي  الغاز  من  ال�ستفادة  على  مطوًل  ــادرة  ق تكون  لن  بحيث  الــواقــع، 

الإنتاج  مدخالت  لأ�سعار  احلكومة  زيادة  ظل  يف  ا  خ�سو�سً مدعومة،  باأ�سعار 

للم�ساريع  الإيــثــان  غــاز  من  يكفي  ما  توافر  وعــدم  احلالية،  للمخ�س�سات 

اجلديدة، ولذا ينبغي على ال�سركات اأن تو�سع من حمفظة منتجاتها احلالية، 

عن  بعيًدا  العالية،  امل�سافة  القيمة  ذات  التحويلية  ال�سناعات  نحو  والتحول 

عر�سة  اأقــل  التحويلية  املنتجات  هذه  مثل  اأن  ل�سيما  الأ�سا�سية،  الكيماوية 

ملخاطر تقلبات ال�سوق ب�سكل عام.

الأبــحــاث  يف  بال�ستثمار  جــدًيــا  الــبــدء  اخلليجية  احلكومات  على   •
املنتجات  ــاج  ــت لإن ــة  ــالزم ال الفنية  الأ�ــســالــيــب  مــعــرفــة  بــهــدف  والــتــطــويــر، 

التي  ال�سناعة  يف  منه  بد  ل  اأمر  حملية  تقنية  على  فاحل�سول  املتخ�س�سة، 

حتمل طموحات عاملية.

لقطاع  الأهمية  بالغ  اأ�سبح  ال�سعوبات  تذليل  يف  احلكومات  دور   •
حتمل  التي  القليلة  القطاعات  بــني  مــن  يكون  قــد  ــذي  ال البرتوكيماويات، 

اإمكانية توفري فر�س توظيف كبرية للمواطنني.

حلول لمواجهة التحديات
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البرتوكيماويات خالل هذا العام اأرجح.

ومـــن جــانــبــه يـــرى القــتــ�ــســادي د.عــبــد 

الــوهــاب اأبـــو داهــ�ــس �ــســرورة ر�ــســم خطوط 

ل�سناعة  وا�ــســحــة  وا�ــســرتاتــيــجــيــة  عري�سة 

ــبــرتوكــيــمــاويــات متــنــع مــزاحــمــة الــقــطــاع  ال

�سركة  تبذل  اأن  على  القطاع،  لهذا  احلكومي 

الغاز غري  اإنــتــاج  »اأرامــكــو« جــهــوًدا كبرية يف 

املرافق لتعزيز هذه ال�سناعة، مع ال�ستمرار 

يف ت�سجيع القطاع اخلا�س، الذي اأثبت جدارة 

عالية يف هذا املجال.

زيادة �إنتاج �لبرتوكيماويات

�سناعة  حلال  ال�سابقة  التوقعات  تتقاطع 

البرتوكيماويات لهذا العام، مع تطلعات اأخرى 

ل�سركة  تقرير  ي�سري  حيث  البعيد،  املدى  على 

اأرامكو اإىل اأن ال�ستثمار املبا�سر يف ال�سناعة 

 2015 عـــام  بــحــلــول  الــ�ــســعــوديــة  الكيميائية 

�سيتجاوز 375 مليار ريال، لفتة اإىل اأن اململكة 

هي اأكر منتج للميثانول يف العامل وثاين اأكر 

منتج لالإيثيلني، وبحلول عام 2015 من املتوقع 

م�ستويات  على  البرتوكيماويات  اإنتاج  زيــادة 

اأكرث من  اإىل  �سنوًيا  60 مليون طن  اليوم من 

80 مليون طن يف ال�سنة. 

اإجمايل  اجلديدة  ال�ستثمارات  و�سرتفع 

الإنتاج اخلليجي من منتجات البرتوكيماويات 

من 105 ماليني طن �سنوًيا يف الوقت احلايل 

اإىل 158 مليون طن �سنوًيا بحلول عام 2016، 

وتت�سمن  �ــســنــوًيــا،  طــن  مــلــيــون   53 بــزيــادة 

املنتجة،  امل�سانع  بناء  اجلديدة  ال�ستثمارات 

ومرافق الت�سدير، وم�ساريع البنية التحتية.

ميز�ت خليجية 

ــــــاإن مــنــتــجــي  وبــــعــــيــــًدا عــــن املـــمـــلـــكـــة ف

البرتوكيماويات يف منطقة دول التعاون يتمتعون 

ح�سبما  الآخرين  ح�ساب  على  تناف�سية  مبيزة 

يرى الكاتب القت�سادي �سامل البخيت، م�سرًيا 

اإىل اأن �سركات البرتوكيماويات اخلليجية تعد 

من بني اأقل امل�سنعني تكلفة يف العامل، ب�سبب 

الرخي�سة،  الإنتاج  ومدخالت  الطاقة  تكاليف 

عــــالوة عــلــى مــوقــع هـــذه الـــــدول اجلــغــرايف 

منطلًقا  ويقول  رئي�س،  نقل  كمركز  وتطورها 

من تقرير حديث ل�سركة املركز املايل الكويتي 

جهدها  �ساعفت  التعاون  دول  اإن  )املــركــز( 

خالل ال�سنوات القليلة املا�سية لتعزز هيمنتها 

منها  حماولة  يف  البرتوكيماويات،  قطاع  على 

لتنويع اقت�سادياتها، بعيًدا عن اإيرادات النفط 

تطوير  يخدم  اأن  واحلال هكذا  ويتوقع  والغاز، 

جممعات البرتوكيماويات ال�سخمة هدف دول 

الفر�س  وتوفري  التنويع  يف  اخلليجي  التعاون 

مًعا.

م�ساريع  قــيــمــة  تــبــلــغ  الــتــقــريــر  وحــ�ــســب 

دول  تنفيذها يف  يجري  التي  البرتوكيماويات 

اأن هناك  مليار دولر، كما   19 التعاون حالًيا 

ت�سهد  تقريًبا  دولر  مليار   81 بقيمة  م�ساريع 

وتت�سدر  التخطيط،  مــن  خمتلفة  مــراحــل 

تعمل  اإذ  القائمة،  الأخرى هذه  الدول  اململكة 

على تنفيذ م�ساريع ت�سل قيمتها اإىل 12 مليار 

دولر، بينما تخطط لإن�ساء م�ساريع بقيمة 41 

مليار دولر يف امل�ستقبل، ومن املتوقع اأن ت�سهد 

من  الإنتاجية  الطاقة  يف  زيــادة  اأكر  اململكة 

الأعلى  الإمارات  �ستكون  بينما  حيث احلجم، 

منًوا من حيث الن�سبة املئوية.

اخلليجي  الحتــــاد  تــقــديــرات  وبــحــ�ــســب 

الطاقة  فــاإن  والكيماويات،  للبرتوكيماويات 

دول  يف  البرتوكيماويات  لقطاع  الإنــتــاجــيــة 

التعاون �ستزيد من 77.3 اإىل 113 مليون طن 

�سنوًيا يف نهاية 2015.

�لتحديات

يواجه  اآخــر  �سناعي  قطاع  اأي  مثل  مثله 

منها  حتــديــات  عــدة  البرتوكيماويات  قطاع 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بــلــدان  ا�ستخدام 

ا  نق�سً تواجه  فيما  الطبيعي  الغاز  من  املزيد 

البرتوكيماويات  �سركات  على  يحتم  ما  فيه، 

توفر  ل  خمتلفة،  اأولــيــة  مـــواد  اإىل  النــتــقــال 

اأف�سلية التكلفة عينها.

ر�سوم  م�سكلة  تاأتي  �سبق  ما  اإىل  اإ�سافة 

مكافحة الإغراق التي تفر�سها اأ�سواق رئي�سة 

مثل الهند وال�سني على املنتجني يف املنطقة، 

وعلى الرغم من اأن الهند رفعت منذ دي�سمر 

2011 ر�سم مكافحة الإغراق على واردات 

يزال  ما  اخلطر  اأن  اإل  الروبيلني، 

مـــوجـــوًدا مــن اإمــكــانــيــة عــودة 

فر�س مثل هذه الر�سوم، 

قضية العدد
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نظًرا اإىل التاأييد ال�سيا�سي القوي. 

�سناعة  تواجه  التي  التحديات  تتمثل  كما 

ــات يف مــ�ــســاكــل النــكــمــا�ــس  ــمــاوي ــي ــبــرتوك ال

القر�سنة  م�ساكل  جــانــب  اإىل  القــتــ�ــســادي 

البرتوكيماويات  �سادرات  لها  تتعر�س  التي 

اخلليجية. 

ب�سادرات  تلحق  التي  اخل�سائر  وتــرتاوح 

و12   8 بــني  مــا  القر�سنة  م�سكلة  مــن  الــعــامل 

ال�سحن  قيمة  يرفع  ما  �سنوًيا،  دولر  مليار 

من  الــتــاأمــني  �سركات  تفر�سه  ومــا  البحري 

زيادة دورية لتاأمني ناقالت الت�سدير، وذلك 

بعدما فر�ست تلك ال�سركات اأ�ساليب جديدة 

�سائكة  اأ�ــســالك  ن�سب  عــر  ال�سفن  لتاأمني 

واأدوات اإنذار مبكر. 

تقرير  يو�سحها  اأخـــرى  خمــاطــر  هــنــاك 

باأن  يقول  كومباين  اآند  بوز  �سركة  عن  �سادر 

الوليات املتحدة اأنتجت غاًزا �سخرًيا بكميات 

�سغرية يف اأوائل الت�سعينيات،ثم ارتفع الإنتاج 

ال�سنوات اخلم�س املا�سية،  ب�سكل كبري خالل 

بوترية  النمو  يف  الأرجــح  على  ي�ستمر  و�سوف 

التقدم  بف�سل  املقبل،  العقد  خــالل  �سريعة 

من  تتطلب  التي  التجارية  والهياكل  التقني 

ال�سركات اأن تطور بفعالية م�سادرها من اأجل 

ونتيجة  احلالية،  م�ستوياتها  على  املحافظة 

املتحدة  الــوليــات  ت�سهد  اأن  ميكن  لــذلــك، 

ــة لــالإيــثــان واإنــتــاج  ــي ـــواد الأول ارتــفــاًعــا يف امل

الإيثيلني بن�سبة 45% بحلول �سنة 2025م.

وت�سكل تلك التحولت العاملية تهديًدا مادًيا 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  للفاعلني 

اأكرث  باأ�سعار  اأولية  مــواد  اإىل  هذا  يــوؤدي  وقد 

يف  جديدة  برتوكيماوية  قدرة  واإىل  تناف�سية، 

املتحدة  الوليات  اأي  الثالث،  الأ�سواق  جميع 

زيــادات  ــوؤدي  ت اأن  وميكن  والــعــراق،  وال�سني 

نهاية  يف  الثالثة  امل�سادر  هــذه  من  الــقــدرة 

املواد  فتحل  العر�س،  يف  فائ�س  اإىل  املطاف 

امل�سادر  مكان  الأرجح  على  اجلديدة  الأولية 

القدمية، مثل رقائق النافتا الفرعية يف اأوروبا 

من  التقليديني  الفاعلني  يخرج  مما  واآ�سيا، 

ال�سوق. 

ترتفع  اأن  فيه  يحتمل  ــذي  ال الــوقــت  ويف 

ال�سرق  يف  البرتوكيماويات  اإنتاج  تكلفة  فيه 

الأولية  املــواد  اإىل  النتقال  نتيجة  الأو�ــســط، 

الأرباح  وهوام�س  التكلفة  مزايا  فاإن  ال�سائلة، 

يف  البرتوكيماويات  �سركات  بها  متتعت  التي 

ال�سرق الأو�سط خالل العقود القليلة املا�سية 

ميكن اأن ترتاجع ب�سكل هام�سي.

لماذا يبدو قطاع
البتروكيماويات مميزًا؟

يجيب على �ل�سوؤ�ل �لكاتب �سليمان �ملنديل بقوله:

املحلي  الناجت  يف  املبا�سرة  البرتوكيماوية  ال�سناعات  م�ساهمة  جتــاوزت   •
ريال. وميكن  مليار   32 �سنوي  ريال، مبتو�سط  مليار   225 الأخرية  ال�سبع  لل�سنوات 

اأن تزيد تلك ال�ستثمارات م�ستقباًل، لو توفر املزيد من الغاز. 

الأ�سهم،  �سوق  تداولت  35% من  ن�سبة  على  البرتوكيماويات  • ي�ستحوذ قطاع 
وهو القطاع الأكر يف ال�سوق.

معدل  اأ�سعاف  خم�سة  ي�ساوي  البرتوكيماوية  ال�سركات  يف  ال�سعودة  • معدل 
معدل  اأعلى  البرتوكيماويات  قطاع  يف  ويتوفر  عامة،  الت�سنيع  جمال  يف  ال�سعودة 

كفاءات  وتاأهيل  تدريب  على  البرتوكيماوية  ال�سركات  تعمل  كما  والأجور،  للرواتب 

معدلت  بلغت  وقد  باململكة،  الأخــرى  ال�سناعات  معدل  تفوق  العمالة  من  عالية 

األف   30 يقارب  ما  العاملني  عدد  وبلغ   ،%80 البرتوكيماويات  �سناعة  يف  ال�سعودة 

لهذه  امل�ساندة  القطاعات  األف وظيفة يف   150 واأكرث من  مبا�سرة،  يعملون  موظف 

ال�سناعة. 

البحث،  مراكز  من  عدد  اإن�ساء  اإىل  باململكة  البرتوكيماويات  �سناعة  • اأدت 
وبرامج التعليم باجلامعات.

احلكومة هي اأكر م�ستثمر يف هذا القطاع، من خالل �سركتي اأرامكو، و�سابك، 

بعد  ال�سناعة،  هــذه  يف  العامل  يف  م�ستثمر  اأكــر  ال�سعودية  احلكومة  و�ست�سبح 

ا�ستكمال م�سروع �سدارة )اأرامكو – داو(.

• اأتاح ن�ساط البرتوكيماويات م�ساهمة �سناديق التاأمينات، والتقاعد، وهو ما 
متقاعد،  مليون   1.2 من  اأكرث  تخدم  التي  ال�ستثمارات  على  اإيجابي  ب�سكل  يوؤثر 

ومتقاعدة.

• هذه ال�سناعة و�سعت اململكة على خارطة العامل، كالعب رئي�سي، وحققت 
لها احرتام العامل، من حيث جودة املنتج، والقدرة الت�سويقية، والتمويلية.
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�سعيد  على  الهامة  الــروافــد  اأحــد  املعهد  ي�سكل 

الــرثوة  جمــال  يف  العمل  يــنــوون  ملــن  املهني  التدريب 

على  يعمل  كونه  والفتيات،  ال�سباب  مــن  الــداجــنــة، 

تدريبهم على الأدوات الالزمة للعمل يف هذا املجال، 

وت�سليحهم باملهارات التي يحتاجونها للتميز فيه، كما 

اأنه وهو الأهم يفتح باًبا كبرًيا نحو توظيف ال�سعوديني 

من اجلن�سني يف مهن مازال بع�سها حكًرا على العمالة 

التوظيف  نحو  الأوىل  اخلطوة  اأنــه  يعني  ما  الوافدة، 

والتقنية  العلمية  احلــقــائــق  على  املبني  املنهجي، 

احلديثة، والتي يجب اأن ت�سبق احلديث عن التوظيف، 

م�سكلة  حل  جهود  عليه  تبنى  الذي  الأ�سا�س  باعتباره 

البطالة يف اململكة.

وقعتها  اتفاقية  خــالل  مــن  املعهد  اإن�ساء  وجــاء 

�سركة دواجن الوطنية باعتبارها اأكر م�سروع دواجن 

يف ال�سرق الأو�سط، واملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 

واملهني، لإيجاد معهد متخ�س�س يف �سناعة الدواجن 

مبثابة  ليكون  عليها،  القائمة  وال�سناعات  وتربيتها 

املر�سد والدليل املوؤهل لل�سباب ال�سعودي من اجلن�سني 

من  بلده  بناء  يف  امل�ساهمة  يف  الوطنية  مهامه  لتقلد 

على  تعمل  التي  ال�سناعية  املهن  يف  النخراط  خالل 

زيادة م�ساهمة اململكة يف الناجت القومي والإقليمي يف 

القطاع الغذائي، حيث يهدف املعهد اإىل  تخريج جيل 

الوطنية  دواجــن  يخدم  والــذي  الــدواجــن،  بعمل  ملم 

وغريها من ال�سركات الوطنية.

�سمان  اأهمها  فر�سيات  عدة  على  املعهد  ويقوم 

الوظيفة لكل طالب وطالبة بعد التخرج، وقيامه بدور 

امل�سدر امل�سوؤول عن توظيف جميع احتياجات دواجن 

اخلا�سة  لل�سركات  وكذلك  خا�سة،  ب�سفة  الوطنية 

برجل الأعمال ال�سيخ �سليمان الراجحي ب�سفة عامة،  

فيما ميتاز املعهد باملرونة، وقابلية التغيري للتوافق مع  

متطلبات، واحتياجات �سوق العمل املختلفة.

املقر  هــي  الق�سيم  مدينة  تكون  اأن  تقرر  وقــد 

اأن يتوىل مهام  الرئي�س للمعهد، فيما مت التفاق على 

بيوت  من  القادمة  الــكــوادر  من  نخبة  فيه  التدري�س 

العديد  لطالبه  املعهد  �سيمنح  فيما  العاملية،  اخلرة 

على  املبنية  للمدخالت  وفًقا  العلمية  ال�سهادات  من 

معهد دواجن الوطنية 
الخطوة األولى نحو توظيف الشباب

السعودي في صناعة الدواجن

تذهب الأمثال العربية القدمية اإىل التاأكيد على �صرورة ترتيب الأولويات، 

حتى يكون العمل على اأ�ص�س �صليمة، ولذا ين�صحون بعدم دق الوتد يف الأر�س 

قبل �صراء اجلمل، وهو ما يتما�صى متاًما مع الفكرة التي قام عليها معهد دواجن 

الوطنية، ويعمل بجدية على حتقيقها.

دواجن الوطنية مساهم 
رئيسي في المشروع 

وتضمن الوظائف لخريجيه

المعهد يتخذ من القصيم 
مقرًا رئيسيًا

تقرير
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ـــس  ـــ� ـــي ـــرئ ــــــع ال ــــــوق وت

اإحــالل  يتم  اأن  التنفيذي 

يف  بالكامل  اإنــتــاج  خطوط 

الوطنية  دواجــــن  مــ�ــســروع 

خالل  الن�سائي  بالعن�سر 

تعمل  والتي  املقبلة،  الفرتة 

احلايل  الوقت  يف  الوطنية 

عـــلـــى ا�ــســتــقــبــال طــلــبــات 

خمــتــلــف  يف  الـــتـــوظـــيـــف 

وم�سنعات  الإنتاج  خطوط 

دواجن  اأن  عن  اأعلن  فيما  الأق�سام،  وبع�س  الدواجن 

مع  بالتعاون  خا�سة  اأكادميية  لإقامة  تتجه  الوطنية 

ل�سد  وذلك  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة 

ال�سعودية،  يف  الــدواجــن  �سناعة  قطاع  احتياجات 

وكذلك تاأهيل ال�سعوديني يف هذا املجال. 

ا  ويبدو د. حممد بن �سليمان الراجحي حري�سً

ويوؤكد  الطموح،  ال�سعودي  ال�ساب  ا�ستقطاب  على 

ذلك بقوله »حتر�س دواجن الوطنية ب�سكل تام على 

توفري بيئة عمل حمفزة وجذابة ملوظفيها، لتحافظ 

دواجــن  حر�ست  وقــد  الوظيفي،  ا�ستقرارهم  على 

للموظفني  الدرا�سة  ا�ستكمال  على  ا  اأي�سً الوطنية 

ول  العلمية،  ح�سيلتهم  وتطوير  العملية  مل�سريتهم 

اإقامة الرامج  اأن من اأهم ما يحفز املوظفني  �سك 

اأعمالهم  تطوير  على  ت�ساعدهم  التي  التدريبية 

الوظيفية، كما حتر�س ال�سركة على اإقامة الأن�سطة 

احلواجز  لك�سر  والثقافية  والريا�سية  الجتماعية 

بني العاملني وجعلهم فريًقا واحًدا«.

م�ستوى  على  اإنتاًجا  الوطنية  دواجن  وقد حققت 

يومية  اإنتاجية  واجلودة، وبطاقة  التميز  مــن  عــال 

الطريقة  عــلــى  تــذبــح  دجــاجــة  األـــف   570 جتــــاوزت 

تو�سعات  نفذت  كما  يومياًّ،  بي�سة  ومليون  الإ�سالمية 

اإىل  الإنتاجية  بطاقتها  لت�سل  م�ساريعها  يف  جديدة 

840  األف  دجاجة يومًيا باإذن اهلل، وهو ما اأّهلها لأن 

تكون ال�سركة الوطنية الأوىل يف جمال اإنتاج الدواجن، 

وقد ح�سلت ال�سركة على العديد من �سهادات اجلودة 

العاملية، ما يوؤكد التزام ال�سركة بتطبيق كافة املعايري 

العامليـة يف هذا املجال.

�سوق العمل، ويتوقع له اأن يوظف يف اخلم�س ال�سنوات 

القادمة ما يرتاوح بني األفني،  اإىل ثالثة اآلف موظف.

وُتبنى الدرا�سة يف املعهد على تدري�س مواد خا�سة 

بالدواجن وال�سناعات اخلا�سة بها، مبا ي�سبه درا�سة 

خالل  مــن  �ستطرح  فيما  املــجــالت،  لتلك  متكاملة 

ا العديد من الرامج التي تخدم �سناعة  الدرا�سة اأي�سً

ال�سحة،  العلف،  مثل  مبا�سر  ب�سكل  �سواء  الدواجن 

الرتبية، الفقا�سات، والت�سمني، وغريها، اأو ب�سكل غري 

مبا�سر مثل ال�سئون املالية والهند�سية والإدارية.

توظيف ممنهج

اأوفر  بن�سيب  الوطنية  دواجن  �سركة  وت�ستاأثر 

من امل�ساهمة يف توظيف 

م�ساريعها  يف  ال�سباب 

الــ�ــســنــاعــيــة، خــا�ــســة 

فهي  الن�سائي،  العن�سر 

دواجــن  �سركة  اأول  تعد 

العن�سر  �سعودية ت�سيف 

خــطــوط  يف  ــي  ــائ ــس ــ� ــن ال

بهدف  الــدواجــن،  اإنتاج 

العمل  من  املـــراأة  متكني 

وفق ال�سوابط ال�سرعية، 

ما  ال�سركة  وظفت  حيث 

يقارب 550 فتاة �سعودية 

قــ�ــســم  يف  الآن  حـــتـــى 

امل�سنعات وامل�سالخ والبيا�س.

جمال  يف  الــ�ــســعــوديــات  ت�سغيل  جتــربــة  واأثــبــتــت 

الأكرث دراية  املراأة هي  اأن  باعتبار  الدواجن جناحها 

التي  لطبيعتها  نظًرا  ال�سحيحة  التغذية  مبتطلبات 

الإعــالن  على  ال�سركة  �سجع  ما  عليها،  اهلل  فطرها 

منذ فرتة عن حاجتها ل�سغل األفي وظيفة لدى ال�سركة 

بالعن�سر الن�سائي ال�سعودي يف خمتلف اأق�سام م�سروع 

الدواجن اخلا�س بها يف الق�سيم. 

الراجحي  �سليمان  بــن  حممد  الــدكــتــور  ويـــرى 

نحو  التوجه  اأن  الوطنية  لدواجن  التنفيذي  الرئي�س 

اأثبنت  الــالتــي  الــ�ــســعــوديــات  مــن  الن�سائي  العن�سر 

مهارتهن من خالل جتربة ناجحة يف دواجن الوطنية 

اأن  اإىل  لفــًتــا  الإنــتــاج،  مــوؤ�ــســرات متميزة يف  اأعــطــى 

الفتيات  توظيف  جتــاه  الوطنية  دواجــن  به  تقوم  ما 

فيما  ووا�سحة،  لرامج حمددة  وفًقا  يتم  ال�سعوديات 

تعمل الفتيات ال�سعوديات يف مواقع مف�سولة متاًما عن 

الرجال، مبا يوفر لهن اخل�سو�سية التامة يف العمل، 

ويدخل ذلك �سمن برامج تعمل عليها دواجن الوطنية 

املجتمع  نحو  وطني  واجب  لتقدمي  الأخرية  الفرتة  يف 

ال�سعودية  العاملة  اليد  لكفاءة  وكذلك  ال�سعودي، 

والتي اأثبتت متيُّزها يف خمتلف الأعمال التي 

يعمل بها ال�سعوديون. 

المعهد يتيح الفرصة للمرأة 
السعودية لالنخراط في العمل 
بصناعة الدواجن بخصوصية تامة

بيئة عمل مناسبة
الأق�سام  اأن  للن�ساء حيث  بالن�سبة  باخل�سو�سية  الوطنية  دواجن  العمل يف  بيئة  تتميز 

واحلركة  العمل  املوظفة حرية  يعطي  الرجالية مما  الأق�سام  الن�سائية مف�سولة متاًما عن 

بدون اأي قيود، بالإ�سافة اإىل توفري املوا�سـالت من واإىل منزل املوظفات لنقلهن ملقر العمل، 

ر اهلل  كما اأن دواجن الوطنية وفرت ممر�سة وطبيبة ملعاجلة اأي حالت اأو اإ�سابات - ل قدَّ

- كما وفرت العديد من املزايا الوظيفية الأخرى، وهي ل ت�سرتط وجود معايري خا�سة يف 

املتقدمات �سوى اأن تكون املتقدمة اإىل العمل �سعودية، ولديها الرغبة واجلدية يف العمل.
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�سهد �سولو الذي ولد يف نيويورك يف عام 

1934 كاًل من الك�ساد الكبري والركود الكبري، 

ولأنه كان ابنًا لتاجر فراء يتعامل مع الحتاد 

ال�سوفيتي، ن�ساأ �سولو يف بروكلني. وقد تركت 

عقول  على  متحى  ل  ب�سمة  الك�ساد  اأحــداث 

يف  القت�ساد  علم  رواد  اأ�سبحوا  ممن  كثري 

امل�ستقبل، ومل يكن �سولو ا�ستثناء. يقول �سولو: 

اإىل حد كبري، حتى يف طفولتي،  واعًيا  »كنت 

الك�ساد.  ا�سمه  واأن  حدث  قد  �سيًئا  �سيًئا  باأن 

النا�س  اأعداًدا كبرية من  اأن  وكان ذلك يعني 

ل يجدون عماًل واأن اأعداًدا كبرية من النا�س 

ذهني.  يف  ذلك  وقر  وقد  وجوعى،  فقراء 

ورمبا  حياتي  يف  مهًما  �سيًئا  ذلك  وكان 

التي  املواقف  على  كبري  تاأثري  له  كان 

اتخذتها، وحتى يومنا هذا«.

حالل األلغاز.. المتواضع
روبرت سولو

جعله  ب���ذات���ه  اإع���ج���اب���ه 

الأل��غ��از،  بحالل  نف�صه  ي�صف 

وقد كان روبرت �صولو حمًقا يف 

منوذًجا  ا�صتحدث  فقد  اللقب، 

طريقة  ب��ه  يغري  اأن  ا�صتطاع 

ت��ط��ور الق��ت�����ص��ادات ومن��وه��ا، 

لنيل  اأهله  ما  ذل��ك  ك��ان  ورمب��ا 

ج��ائ��زة ن��وب��ل يف الق��ت�����ص��اد 

م�صاهماته  عن  1987م،  ع��ام 

املبتكرة يف نظرية النمو.

المجهر
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وبعد ان�سمامه للدرا�سة يف هارفارد مبنحة 

ح�سل عليها وهو يف �سن ال�ساد�سة ع�سرة، قاده 

ال�سطراب  وراء  الكامنة  بالعوامل  اهتمامه 

وعلم  الجــتــمــاع  علم  درا�ــســة  اإىل  الجتماعي 

مــبــادئ  بــعــ�ــس  اإىل جــانــب  الأنــرثوبــولــوجــيــا، 

القت�ساد الأولية )وبع�س املجلدات القت�سادية 

التي ل تعد من املبادئ الأولية بنف�س القدر، مثل 

كتاب وا�سيلي ليونتيف الذي كان قد ن�سر بعنوان 

 Structure of the( هيكل القت�ساد الأمريكي

على  الهجوم  لكن   .)American Economy
ميناء بريل هربر يف عام 1941 دفعه للتوقف عن 

للتجنيد يف اجلي�س  الفور  والتقدم على  درا�سته 

الأمريكي ولو كان قد انتظر حتى التخرج، لكان 

لكن »هزمية  يتطوع ك�سابط،  اأن  ا�ستطاعته  يف 

يف  بــه  القيام  ميكن  عمل  اأهـــم  كــانــت  الــنــازيــة 

وحدة  اإىل  �سولو  وان�سم  قال،  كما  الوقت«  ذلك 

ب�سفرة  علم  على  كــان  )اإذ  الإ�ــســارة  خمابرات 

�سمال  وكلف مبهام يف  الأملانية(،  واللغة  مور�س 

اإفريقيا واإيطاليا.

ومبجرد عودته اإىل الوطن، تزوج من باربرا 

لوي�س املوؤرخة القت�سادية، وعا�سا مًعا لأكرث من 

65 عاًما.

مل   ،1945 عــام  يف  لهارفارد  عودته  وعند 

على  كــثــرًيا  يعتمد  وقتها  القت�ساد  علم  يكن 

بالريا�سيات  ملًما  �سولو   يكن  ومل  الريا�سيات، 

البحوث  من  �سئم  لكنه  اجلامعي،  امل�ستوى  على 

فكان   - بها  اإل  يكلف  يكن  مل  التي  الفنية  غري 

حني  �ــســوتــه  يف  ــاديــني  ب والت�سميم  ال�سخط 

اقت�سر  اأن  ذلك  بحدوث  لأ�سمح  اأكن  »مل  قال: 

ل  لأنني  الثانية  الدرجة  من  بحوث  قــراءة  على 

اأ�ستطيع قراءة مقالت من الدرجة الأوىل«. ومن 

، �سجل نف�سه يف مقررات درا�سة الريا�سيات  ثمَّ

ال�سرورية يف ح�ساب التفا�سل والتكامل واجلر 

اخلطي.

ــــــك قــــــــراًرا  ــــــان ذل ك

يك�سبه  مل  فــهــو  �ــســعــيــًدا، 

امل�ساعد  الأ�ستاذ  من�سب 

م�سات�سو�ست�س   معهد  يف 

ــا وحــ�ــســب  ــوجــي ــول ــن ــك ــت ــل ل

)لــــيــــدّر�ــــس الحـــتـــمـــالت 

يعنى  بل كان  والإح�ساء(، 

ا اأن �سولو قادر على اأن  اأي�سً

يتحدث نف�س اللغة التي يتحدثها )�سامويل�سون 

وم�سايرته فكرًيا - وهو عمل قال عنه: اإنه ي�سبه 

الوقت«.  طــوال  ت�ستطيع،  ما  باأق�سى  »الرك�س 

وقد و�سف �سامويل�سون بدوره �سولو باأنه »اأعلم 

القت�ساديني على الإطالق«.

و�سديقني  زميلني  و�سامويل�سون  �سولو  وظل 

طوال الأعوام ال�ستني التالية، وعندما كان ُيعر�س 

من�سب على �سولو يف جامعة اأخرى، كان ي�سرتط 

األ ينتقل اإليها اإل اإذا انتقل مكتب �سامويل�سون 

لي�سبح بجوار مكتبه. ومل يتحقق ذلك قط على 

التي  الأ�سباب  اأحــد  هــذا  فكان  املــاأمــول،  النحو 

جعلت الرجلني مي�سيان كل حياتهما العملية يف 

معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.

ت�سفية �ل�ستعمار

العاملية  احلــرب  بعد  الإعــمــار  اإعــادة  كانت 

ــانــيــة يف الـــبـــلـــدان الــ�ــســنــاعــيــة والــتــنــمــيــة  ــث ال

ال�ستقالل  حديثة  امل�ستعمرات  يف  القت�سادية 

ال�سغل  كانت  النمو  نظرية  اأن  يعني  ذلك  وكان 

القرن  القت�ساد يف خ�سمينيات  لعلماء  ال�ساغل 

املا�سي. وكان هذا املجال موجوًدا قبل م�ساهمة 

�سولو فيه، لكنه كان جماًل كثيًبا. وورد يف بع�س 

هارود  روي  اأ�سدرها  التي   - املبتكرة  البحوث 

عام  من  اعتباًرا  دومــار  واإيف�سي   1939 عام  يف 

1946 - اأن النمو املطرد طويل الأجل اأمر ممكن 

تتاأرجح على  نتيجة غري مرجحة احلدوث  لكنه 

الكلية  القت�سادية  الــنــمــاذج  يف  ال�سكني  حــد 

اآنذاك. فلكي ي�سود النمو املطرد، كان  النمطية 

الدخار  التام بني معدل  الت�ساوي  يتعني حتقيق 

يف القت�ساد من ناحية ون�سبة اإنتاجية راأ�س املال 

ومعدل منو القوى العاملة من ناحية اأخرى.

ودخل �سولو يف هذا اجلدل م�سلًحا بحجتني 

دامــغــتــني، فــــاأوًل، على الــرغــم مــن الــركــود يف 

العقد الأخري  من القرن التا�سع ع�سر، والك�ساد 

يرى  يكن  فلم  الثانية،  العاملية  واحلرب  الكبري، 

�سنًدا من التاريخ يوؤيد القول باأن اأهم خ�سائ�س 

)اإما  املتفجر  التقلب  هو  الراأ�سمايل  القت�ساد 

التال�سي(  النكما�س حتى  اأو  بالنمو دون حدود 

الأزمـــات  بع�س  )مــع  امل�ستقر  النمو  منه  اأكــرث 

العار�سة(. كما اأنه مل يقبل التنبوؤات القائلة باأن 

النمو  زيــادة  اإىل  �سيوؤدي  الدخــار  معدل  ارتفاع 

طويل الأجل.

التاأثريات اخلارجية لنموذج  ثانًيا، من بني 

اإىل  �سولو  اهتمام  اجنــذاب  دومـــار،   - هــروود 

اإىل  اأي  احلــــال،  بطبيعة  البحثي  تخ�س�سه 

جانب الإنتاج. كان هذا الختيار هو الذي �سنع 

 1956 عــام  يف  الــ�ــســادر  بحثه  فــفــي   �سهرته، 

بعنوان: »م�ساهمة يف نظرية النمو القت�سادي«، 

اأثبت �سولو اأن تخفيف تكنولوجيا الإنتاج لل�سماح 
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ببع�س املرونة يف ن�سبة راأ�س املال اإىل الناجت ل 

يجعل النمو  امل�ستقر اأمًرا ممكًنا وح�سب، واإمنا 

وا�ستطاعت نظرية  ا.  اأي�سً نتيجة طبيعية  يجعله 

النمو التخل�س من العتماد على عنا�سر تتوافق 

يف توازن دقيق. وكما يعلم كل درا�سي القت�ساد 

حالًيا، فمعدل النمو طويل الأجل يف منوذج �سولو 

م�ستقل عن معدل الدخار.

يكن  فلم  احلد  هذا  عند  �سولو  يتوقف  ومل 

بالنمو  املعنيون  املــنــظــرون  يــهــدر  اأن  لري�سيه 

كثرًيا من الوقت واجلهد يف تناول فحوى املقال 

عام  يف  فاأعقبه   ،1956 عــام  يف  ن�سره  الـــذي 

التقني  »التغري  عنوان  حمل  اآخــر  مبقال   1957

ودالة الإنتاج الكلي« اهتزت له دوائر القت�ساد 

الــتــجــريــبــي مــن جــديــد. وا�ــســتــخــدم منــوذجــه 

املال،  راأ�س  اإىل  النمو  لتفكيك م�سادر  النظري 

والعمل، والتقدم التكنولوجي. واأو�سح اأن التغري 

التكنولوجي ولي�س تراكم راأ�س املال، هو املحرك 

منذ  ا�سمه  وظل  الأجــل.  طويل  للنمو  الأ�سا�سي 

ذلك احلني مقرتًنا مبا يطلق عليه »متبقي التغري 

التقني« - والذي ي�ستمد هذه الت�سمية من كونه 

تف�سريه  ميكن  ل  الــذي  النمو  من  اجلــزء  ذلــك 

اأو  املال  راأ�س  تراكم  للتحديد مثل  قابلة  بعوامل 

منو القوى العاملة.

تاأثري

حجم  اأده�سه  نف�سه  �سولو  اأن  الطريف  من 

مع  حتى  الــنــمــو،  تف�سري  يف  واأهــمــيــتــه  املتبقي 

النمو  باأن  يقول  تنبوؤ حموري يف منوذجه  وجود 

التقدم  من  اإل  ياأتي  اأن  ميكن  ل  ــل  الأج طويل 

التايل - عن  الرئي�سي  التكنولوجي، وكان بحثه 

التكنولوجيا املتج�سدة - حماولة لإعطاء تراكم 

راأ�س املال دوًرا اأكر يف النمو طويل الأجل.

على  قوًيا  تــاأثــرًيا  �سولو  اأعــمــال  اأثــرت  وقــد 

متويل  زيادة  اإىل  الراأ�سية  احلكومات  �سيا�سات 

حلفز  التكنولوجيا  جمال  يف  والتطوير  البحوث 

النمو القت�سادي.

وقـــد فــكــر �ــســولــو يف منــوذجــه يف الــبــدايــة 

باعتباره ل ينطبق اإل على القت�سادات املتقدمة 

القتناع  اإىل  انتهى  لكنه  املتحدة.  الوليات  مثل 

ا على البلدان النامية، �سريطة  باأنه ينطبق اأي�سً

ــوافــر الــ�ــســروط املــوؤ�ــســ�ــســيــة الـــالزمـــة. )وهــو  ت

معدلت  اإىل  للنظر  الالفت  ال�سني  منو  يعزو 

احلكومة  وت�سميم  الرتفاع  �سديدة  ال�ستثمار 

و�سلت  ما  اأحدث  اإىل  بالقت�ساد  الو�سول  على 

اإليه التكنولوجيا(.

يتاأمل �سولو   ،2007 اأعده يف عام  ويف بحث 

يف ال�سبب وراء حظوة عمله باهتمام اأكر. اأوًل، 

قدم �سواء منوذجه من منظور دالة اإنتاج )كوب 

بحث  يف  اإل  يت�سح  )ومل  حمــددة  دوغال�س(   -

اأنه كان على دراية باحلالة من  وفاته  بعد  ُن�سر 

هذه  وكانت  الوقت(.  طــوال  الأ�سمل  منظورها 

كان  الأهــم  �سولو  افرتا�س  اأن  فيها  ثبت  حالة 

اأب�سط واأكرث �سفافية.

مبكًرا،  �سولو  مبوهبة  العــرتاف  جــاء  وقــد 

حيث ح�سل من اجلمعية القت�سادية الأمريكية 

علماء  لأف�سل  كــارك  بيت�س  جــون  جــائــزة  على 

القت�ساد دون �سن الأربعني، كما كان ع�سًوا يف 

جمل�س امل�ست�سارين القت�ساديني التابع للرئي�س 

جون كينيدي خالل ال�ستينيات، ثم اأ�سبح رئي�ًسا 

للجمعية القت�سادية الأمريكية يف عام 1979.

بروز جنم

وبرز جنم �سولو كناقد بارع لأحد املجالت 

القت�سادية الوليدة - نظرية الدورة القت�سادية 

ركيزة  منــوذجــه  مــن  اتــخــذت  الــتــي  احلقيقية 

ق�سرية  الكلية  القت�سادية   التقلبات  لتف�سري 

الأجل واعترت الك�ساد �سلوًكا �سوقًيا كفوؤًا ولي�س 

بنظريات  يتعلق  وفيما  ال�سوق.  لإخفاقات  نتاًجا 

�سوق  اإخفاقات  اأن  اإىل  �سولو  ذهــب  البطالة، 

ُتَعد عن�سًرا حمورًيا يف حتليل  اأن  ينبغي  العمل 

الدورة القت�سادية، ول يفرت�س ا�ستبعادها.

وعندما �سرع �سولو يف رحلته اإىل ا�ستوكهومل 

ال�سويدية  امللكية  العلوم  اأكادميية  من  بدعوة 

 1987 لعام  القت�سادية  العلوم  جائزة  ل�ستالم 

تخليًدا لذكرى األفريد نوبل )وهو ال�سم الر�سمي 

جارية  نه�سة  هناك  كانت  القت�ساد(،  جلائزة 

وروبرت  رومر  بول  اأعلن  فقد  النمو.  نظرية  يف 

تكون  اأن  عن  ر�سائهم  عدم  واآخــرون،  لوكا�س، 

طويل  النمو  معدل  لتحديد  الوحيدة  الطريقة 

تكنولوجية«  »عملية  هي  الثبات  حالة  يف  الأجــل 

خارجية. ويوافق �سولو متاًما. فقد كان قد اأثبت 

التقدم  اأهمية  والتجريبية  النظرية  اأعماله  يف 

الدوائر  هي  وها  النمو،  تف�سري  يف  التكنولوجي 

القت�سادية ت�سعى لتعميق فهمها ملا يحرك هذا 

التقدم، ومن ثمَّ ما يحرك النمو.

واأعقب ذلك في�س من البحوث التي اقرتحت 

نظريات تتخذ ثالثة م�سارات خمتلفة. وجاء يف 

اأول بحث  مثل  ال�سلة،  املبكرة ذات  امل�ساهمات 

حتى  ممكن  اأمر  امل�ستقر  النمو  اأن  رومر،  اأعده 

راأ�ــس  دام  مــا  التكنولوجي،  التقدم  غياب  يف 

م�سار  ويف  متناق�سة.  حدية  غلة  يولد  ل  املــال 

عوامل  اأ�سيفت  اآنــذاك،  ال�سادرة  للبحوث  ثان 

الب�سري.  املال  راأ�س  مثل  للرتاكم،  قابلة  اأخرى 

منوذًجا  و�سع  فقد  للبحوث  الأخــري  امل�سار  اأمــا 

�سريًحا لعملية البتكار التكنولوجي، وهو امل�سار 

واإن  لالهتمام،  اإثــارة  الأكــرث  �سولو  يجده  الــذي 

يزال عليهم  اأن القت�ساديني ل  ا  اأي�سً كان يرى 

البتكار  حــدوث  كيفية  عن  الكثري  يتعلموا  اأن 

منوذج  اأن�سئ  وقد  فعلًيا.  والتكنولوجي  العملي 

اأ�سناف جديدة  اإنتاج  اإىل  البتكار الذي يهدف 

قرار  باعتباره  جودتها  حت�سني  اأو  املنتجات  من 

ذلــك،  وعــلــى  الــ�ــســركــات.  تتخذه  تفاعلي  عمل 

املعنية  احلكومية  ال�سيا�سات  باإمكان  اأ�سبح 

برتاكم راأ�س املال، وحوافز البحث والتطوير، اأن 

توؤثر على معدل النمو القت�سادي طويل الأجل،  

نظرًيا على الأقل.

المجهر
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�جلماعة

األ  يــحــاول  ــه  اإن �سولو:  يقول  الــالزمــة  الدعابة  روح  عــن  تنم  وبكلمات 

تاأليف كتاب  اأن ي�سهم يف  اإليه  ياأخذ نف�سه ماآخذ اجلد كثرًيا. فعندما طلب 

عن  مقاًل   كتب  امل�سهورون،  القت�ساديون  يعتنقها  التي  احلياة  فل�سفة  عن 

اأكرث  الفريق  اإجنــازات  اأو  الإجنــازات اجلماعية  بقيمة  يوؤمن  »املجاراة« وهو 

مما يوؤمن بالإجناز الفردي.

ويف حالته اخلا�سة، يتذكر اأنه كان حمظوًظا بانتمائه اإىل جمموعة من 

التابع  القت�ساد  ق�سم  يف  كان  وعندما  اجلي�س؛  يف  كان  عندما  القبيل  هذا 

امل�ست�سارين  جمل�س  يف  عمل  وعندما  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س  ملعهد 

القت�ساديني من عام 1961 اإىل عام 1963 مع �سخ�سيات مثل وولرت هيلر، 

واآرثر اأوكون، وكينيث اأرو، ويف هذا ال�سدد يقول �سولو: »اأعتقد اأنك اإذا اأرادت 

حتقيق تقدم فكري فمن املهم بالفعل اأن تن�سئ جمتمعات �سليمة جتيد العمل 

مًعا، اإنها عملية متكاملة، فاإذا جنحت، فت�سبح روحك املعنوية جيدة، وحتقق 

مزيًدا من النجاح«.

مديًرا  ويعمل  غو�س  رك�س  اأتي�س  للكاتب  مقال  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  التقرير  هذا  اعتمد 

 Nineteenth كتاب  موؤلف  وهو  ــدويل،  ال النقد  �سندوق  يف  البحوث  اإدارة  يف  م�ساعًدا 

Street, NW؛ و�سومان با�سو وهو م�سارك يف الرنامج القت�سادي يف نف�س الإدارة اإ�سافة 
اإىل بع�س املراجع العملية منها:

روبرت سولو 
هو اأ�ستاذ فخري مبعهد ما�سا�سو�سيت�س للتكنولوجيا

ح�سل عام 1987 على جائزة نوبل التذكارية يف القت�ساد 

نتيجة لإ�سهاماته يف الطريقة التي ت�ستخدم اإىل الآن كطريقة 

اإبراز  يف  ولدوره  القت�سادي،  النمو  ميكانيكا  لتحليل  قيا�سية 

الإنتاجية  حت�سني  يف  التكنولوجية  والإبداعات  البحث  اأهمية 

بيت�س  جون  جائزة  على  ح�سل   ،1961 عام  ويف  القت�سادية. 

كالرك التي يتم منحها لأف�سل خراء القت�ساد حتت �سن 40. 

ويف عام 2000، ح�سل على الو�سام الوطني للعلوم. 

من بني اأبرز اإ�سهامات �سولو يف تقدم القت�ساد ما طرحه 

اأواخر اخلم�سينيات عندما اأو�سح اأن ن�سف النمو القت�سادي 

يف الوليات املتحدة الأمريكية حتى ذلك الوقت ل ميكن ح�سره 

العمل.  والــزيــادة يف حجم  الأمـــوال  ــس  روؤو� عن طريق جتميع 

ون�سب هذا اجلزء الذي ل ميكن عده اإىل الإبداع التكنولوجي. 

وكان لدرا�سات �سولو عظيم الأثر يف �سيا�سات احلكومة لتزيد 

توجيه الأموال اإىل الأبحاث التكنولوجية والتنمية حلفز النمو 

القت�سادي. 

امل�ست�سارين  جمل�س  عمل  فريق  �سمن  ا  اأي�سً �سولو  عمل 

القت�ساديني للرئي�س جون اإف كيندي خالل ال�ستينيات وكان 

رئي�ًسا للرابطة القت�سادية الأمريكية عام 1979، وقد ن�سرت 

له العديد من املقالت يف اأبرز الدوريات القت�سادية، كما قام 

بتاأليف العديد من الكتب. 

Blinder, Alan, 1989, «In Honor of Robert M. Solow: Nobel Laureate in 
1987», Jourval of Economic Perspectives, Vol, 3, No. 3.
Dimand, Robert, and Barbara Spencer, «Trevor Swan and the Neoclassical 
Growth Model», NBER Working Paper 13950 (Cambridge, Massachusetts: 
National Bureau of Economic Research).
Samuelson, Paul, 1989, «Robert Solow: An Affertionate Portrait».
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

�د�ء �سركات �لو�ساطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�سر�ء ( �بريل 2012م

Member Activity  - April 2012

�سركة �لو�ساطة

�لرتتيب�لن�سبة�ل�سفقات�لرتتيب�لن�سبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب�لن�سبة قيمة �لتد�ول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%11,417,90813.77%15,803,254,880.0022.89%110,383,141,713.4520.43اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,866,75218.14%23,728,016,288.0014.70%79,398,197,108.0514.70�سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%31,633,84415.87%33,100,581,416.0012.23%67,364,836,260.5012.47الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%41,289,32512.53%42,381,594,978.009.39%52,591,291,522.509.74�سامبا كابيتال 

Fransi Tadawul 5%5888,5028.63%52,071,457,427.008.17%43,944,942,027.958.14 فرن�سي تداول  

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة  
43,673,313,566.158.09%61,966,340,647.007.75%6648,1076.30%7HSBC Saudi Arabia Limited

8ANB Invest%7580,3585.64%71,391,645,956.005.49%31,774,630,203.055.88العربي لالإ�ستثمار  

Riyad Capital 6%8731,0567.10%81,334,949,347.005.26%30,082,493,044.855.57الريا�س املالية  

9AlIstithmar Capital%9236,7002.30%9666,504,656.002.63%16,701,335,570.903.09الإ�ستثمار كابيتال

12Falcom Investment Company%10172,4911.68%10614,404,330.002.42%12,845,557,109.902.38فالكم للخدمات املالية  

11Derayah Financial%11181,4891.76%11471,065,113.001.86%10,834,131,475.002.01دراية املالية 

Saudi Hollandi Capital 13%12143,5531.39%12443,868,502.001.75%8,985,766,673.051.66ال�سعودي الهولندي املالية   

10Al Bilad Investment Company%13193,8131.88%13422,762,505.001.67%8,959,353,986.151.66�سركة البالد لالإ�ستثمار    

15Aloula Geojit%1464,0710.62%14327,147,533.001.29%5,725,146,789.951.06الوىل جوجيت للو�ساطة املالية  

14Alinma Investment Company%1584,4240.82%15179,439,538.000.71%4,121,153,394.000.76�سركة الإمناء لال�ستثمار  

16Al Nefaie Investment Group%1644,5610.43%16149,016,581.000.59%3,480,560,584.600.64جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار  

17Osool Capital%1733,7470.33%1788,823,378.000.35%2,087,990,079.050.39اأ�سول املالية 

19Jadwa Investment%1913,9950.14%1831,498,858.000.12%1,217,314,628.950.23جدوى لال�ستثمار   

�سركة ال�سرق الأو�سط

لال�ستثمار املايل
1,018,254,262.950.19%1947,986,088.000.19%1814,4490.14%18

Middle East Financial
Investment Company

20Credit Suisse Saudi Arabia%218,6930.08%2020,605,103.000.08%800,058,945.850.15كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
766,498,878.450.14%2128,760,887.000.11%205,1930.05%24Emirates NBD Capital KSA

21EFG_Hermes KSA%228,6750.08%2218,294,886.000.07%748,429,216.700.14هريمي�س ال�سعودية   

22Morgan Stanley Saudi Arabia%246,6330.06%2314,656,016.000.06%673,405,292.400.12مورغان �ستانلي ال�سعودية 

23Muscat Capital%235,3210.05%2415,502,854.000.06%386,907,029.600.07بيت م�سقط لالأوراق املالية  

مرييل لين�س اململكة

العربية ال�سعودية   
371,942,358.200.07%258,011,698.000.03%264,2070.04%26

Merrill Lynch Kingdom
of Saudi Arabia

28Shuaa Capital%253,0280.03%269,162,918.000.04%357,426,133.200.07�سعاع كابيتال     

25%274,7450.05%277,642,362.000.03%355,820,378.200.07دويت�سه لالأوراق املالية 
Deutsche Securities
Saudi Arabia

29Audi Capital%282,7670.03%287,442,851.000.03%243,017,221.550.04عودة العربية ال�سعودية 

27Arbah Capital%293,4600.03%294,678,856.000.02%209,527,867.800.04اأرباح املالية 

30The Investor for Securities%301,2540.01%301,342,975.000.01%32,068,177.800.01�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

32%311400.00%31575,320.000.00%20,935,139.700.00وطن لال�ستثمار  
Watan Investment
and Securities Company

31Global Investment House KSA%323600.00%32544,736.000.00%17,163,527.000.00بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية( 

33Al-Khair Capital Saudi Arabia%33130.00%336,285.000.00%85,706.850.00اخلري كابيتال ال�سعوديه

540,172,695,874.3025,357,585,768.0010,293,634Total�ملجموع
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�د�ء �سركات �لو�ساطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�سر�ء عن طريق �لنرتنت(  �بريل 2012م

Internet Activity  - April  2012

�سركة �لو�ساطة

 
 �لرتتيب�لن�سبةقيمة �لتد�ول

ن�سبة �لقيمة للع�سو 

من  �لنرتنت
�لرتتيب�لن�سبة�ل�سفقات�لرتتيب �لن�سبةكمية �لتد�ولت

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

3AlJazira Capital%11,197,34814.79%4,839,644,86425.60%182.70%91,283,555,497.4523.20اجلزيرة كابيتال

 �سركة الراجحي

للخدمات املالية
53,415,421,851.1013.58%267.28%2,593,470,99913.72%21,394,18617.22%1Al Rajhi Capital

2NCB Capital%31,313,41716.22%2,223,789,20411.76%372.72%48,986,012,166.5512.45  الأهلي كابيتال 

4Samba Capital%41,182,16514.60%2,037,065,94110.78%486.18%45,321,603,763.6511.52 �سامبا كابيتال  

Fransi Tadawul 5%5814,28610.06%1,864,367,8759.86%588.46%38,872,257,431.259.88  فرن�سي تداول 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي 

العربية ال�سعودية املحدودة 
26,926,960,965.356.84%661.66%1,254,324,5006.64%6449,6335.55%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

8ANB Invest%7352,6064.35%810,697,3174.29%756.63%17,994,692,421.254.57 العربي لالإ�ستثمار  

Riyad Capital 6%8501,6786.20%796,501,7074.21%859.21%17,812,056,679.104.53الريا�س املالية  

9%9167,3152.07%599,459,4163.17%997.13%12,477,181,998.003.17 فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

12AlIstithmar Capital%11145,3191.79%354,688,1791.88%1052.00%8,684,089,536.102.21الإ�ستثمار كابيتال

10Derayah Financial%10156,7141.94%375,856,8901.99%1179.33%8,594,518,770.752.18دراية املالية 

11%13150,6931.86%290,583,0681.54%1264.30%5,760,821,191.751.46�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

الوىل جوجيت

للو�ساطة املالية   
5,550,784,254.351.41%1396.95%319,950,7711.69%1259,0220.73%15Aloula Geojit

14%1466,4490.82%183,984,3300.97%1440.02%3,595,998,357.500.91ال�سعودي الهولندي املالية    
 Saudi Hollandi
 Capital

�سركة الإمناء

لال�ستثمار 
3,031,702,293.700.77%1573.56%142,003,1520.75%1569,4410.86%13

 Alinma Investment
Company

16Osool Capital%1632,6920.40%86,354,5410.46%1696.92%2,023,774,898.700.51 اأ�سول املالية  

جمموعة النفيعي 

لالإ�ستثمار 
1,816,244,373.100.46%1752.18%73,130,2020.39%1724,8500.31%17

 Al Nefaie
Investment Group

 �سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل 
342,758,041.000.09%1833.66%15,970,9340.08%185,9370.07%18

Middle East Financial
Investment Company

19Muscat Capital%204,2710.05%11,191,3450.06%1972.35%279,946,345.900.07بيت م�سقط لالأوراق املالية  

 الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية املحدودة  
198,168,337.000.05%2025.85%15,910,2480.08%192,5910.03%20

 Emirates NBD
Capital KSA

21Jadwa Investment%212,0200.02%5,879,6550.03%2114.76%179,673,638.600.05جدوى لال�ستثمار  

22Shuaa Capital%221,7440.02%4,241,9870.02%2240.84%145,982,198.300.04�سعاع كابيتال     

25EFG_Hermes KSA%244580.01%885,8050.00%233.62%27,107,278.250.01هريمي�س ال�سعودية

�سركة امل�ستثمر

لالأوراق املالية 
24,222,759.000.01%2475.54%1,067,1920.01%239860.01%23

 The Investor for
Securities

27%261400.00%575,3200.00%25100.00%20,935,139.700.01وطن لال�ستثمار   
 Watan Investment &
Securities Company

24Arbah Capital%258030.01%833,4610.00%269.30%19,489,162.650.00اأرباح املالية 

بيت ال�ستثمار العاملي 

)ال�سعودية(
10,481,537.000.00%2761.07%400,3060.00%272530.00%26

 Global Investment
House KSA

28%2880.00%4,5000.00%2870.43%60,365.000.00  اخلري كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

393,396,501,252.0518,902,833,709.008,097,025Total �ملجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

يف  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ال�سوق املالية ال�سعودية خالل �سهر ابريل 2012م 

270.09مليار ريال، بانخفا�س قدره )%15.41( 

2012،والتي  العام  من  مار�س  �سهر  تــداولت  عن 

كانت 319.28مليار ريال، نفذت من خالل 5.15 

مليون �سفقة. 

وقد بلغت مبيعات الأفراد 253.01مليارريال 

اأي بن�سبة )93.7%( من جميع عمليات ال�سوق اأما 

عمليات ال�سراء فقد بلغت  248.41مليار ريال اأي 

بينما  ال�سوق.  عمليات  جميع  من   )%92( بن�سبة 

6.24مليار  ال�سعودية  ال�سركات  مبيعات  بلغت 

ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%2.3(.

اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت 10.20مليار 

بالن�سبة  اأمـــا   .)%3.8( ن�سبته  مــا  اأي  ريـــال 

اإجــمــايل  بــلــغ  فــقــد  ال�ــســتــثــمــاريــة  لل�سناديق 

ن�سبته  مــا  اأي  ـــال  ري مــلــيــار  مبيعاتها 3.17  

)1.2%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت  4.15 

مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )1.5%( يف حني 

 2.38 اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت 

بالن�سبة  اأمــا   )%0.9( بن�سبة  اأي  ريــال  مليار 

ما  اأي  ريال  2.42مليار  بلغت  فقد  للم�سرتيات 

ن�سبته)%0.9(.

ـــد بــلــغــت مــبــيــعــات املــ�ــســتــثــمــريــن الــعــرب  وق

ريــال  اخلــلــيــجــيــني(3.54مــلــيــار  )غــري  املقيمني 

بلغت  حــني  يف   )%1.3( ن�سبته  ت�سكل  مــا  اأي 

)%1.3( بن�سبة  اأي  ريال  م�سرتياتهم3.56مليار 

اأما مبيعات الأجانب املقيمني فقد بلغت435.29 

بلغت  وقـــد   ،  )%0.2( ن�سبته  مــا  اأي  مــلــيــون 

م�سرتياتهم403.57مليون اأي ما ن�سبته )%0.1(

فقد  املبادلة  اتفاقيات  عر  الأجانب  مبيعات  اأما 

اأي ما ن�سبته)0.5%(اأما  1.31 مليار ريال  بلغت 

امل�سرتيات فقد بلغت 946.58مليون ريال وهو ما 

ت�سكل ن�سبته)%0.4(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – ابريل 2012

�إح�سائيات �لتد�ول ح�سب ت�سنيف �جلن�سية ونوع �مل�ستثمر - �بريل 2012م

 �جلن�سية  نوع �مل�ستثمر  نوع �لعملية  �لكمية  %  عدد �ل�سفقات  %  قيمة �لأ�سهم �ملتد�ولة  % 

93.7% 253,014,629,338 95.0% 4,889,141 952.4% 12,075,208,750 بيع

فرد

 ال�سعوديني 

92.0% 248,412,081,628 93.6% 4,817,334 942.8% 11,953,117,660 �سراء

2.3% 6,235,799,532 1.2% 62,735 18.8% 238,608,750 بيع

�سركة

3.8% 10,200,582,638 2.4% 123,286 26.7% 338,575,456 �سراء

1.2% 3,165,035,065 0.6% 29,436 7.6% 96,339,671 بيع

�سندوق

ا�ستثماري 

1.5% 4,147,152,950 0.7% 35,762 9.5% 120,825,811 �سراء

0.9% 2,383,433,685 0.5% 26,320 5.6% 71,305,411 بيع

 اخلليجيني 

0.9% 2,419,642,913 0.5% 27,464 5.8% 74,045,994 �سراء

1.3% 3,544,066,532 2.2% 111,009 12.2% 154,263,768 بيع

العرب املقيمني

)غري اخلليجيني(

1.3% 3,556,737,815 2.3% 119,700 12.3% 155,434,110 �سراء

0.2% 435,285,080 0.2% 12,593 1.3% 17,115,787 بيع

الأجانب املقيمني

)غري العرب واخلليجيني(

0.1% 403,569,840 0.3% 13,190 1.3% 16,298,120 �سراء

0.5% 1,308,098,706 0.3% 15,583 2.0% 25,950,747 بيع

الأجانب

)عر اتفاقيات املبادلة(

0.4% 946,580,152 0.2% 10,081 1.6% 20,495,733 �سراء

100.0% 270,086,347,937 100.0% 5,146,817 1000.0% 12,678,792,884 اإجماليات البيع

100.0% 270,086,347,937 100.0% 5,146,817 1000.0% 12,678,792,884 اإجماليات ال�سراء
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ملخص السوق - الشهري

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  270.09 مليار ريال

5.15 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أبريل 2012م
العام  املوؤ�سر  اأغلق  م   2012 اأبريل  �سهر  نهاية  يف 

م�ستوى  عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق 

نقطة  ــًا276.68   ــ�ــس ــخــف مــن نــقــطــة   7،558.47

(3.53%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

حتى  ــعــام  ال ــة  بــداي مــن  املــوؤ�ــســر  لأداء  وبالن�سبة 

 %17.77 قــدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 

)1،140.74 نقطه(. وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 

للموؤ�سر خالل ال�سهر يف يوم 2012/04/03 م عند 

م�ستوى 7،930.58 نقطة.

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

اأي  ريــال  مليار   1،481.36 م،   2012 اأبريل  �سهر 

م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   395.03 يعادل  ما 

بال�سهر  مقارنة   %3.78 ن�ســــبته  بلغت  اإنخفا�سًا 

ال�سابق.

ل�سهر  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   270.09 م،   2012 اأبريل 

72.02 مليار دولر اأمريكي وذلك باإنخفا�س بلغت 

ن�ســــبته 15.41% عن ال�سهر ال�سابق.

اأبريل  ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 

 15.02 مقابل  �ســــهم  مليار   12.69 م،   2012

مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك 

باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %15.52.

�سهر  خــالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجــمــايل  اأمــا 

اأبريل 2012 م، فقد بلغ 5.15 مليون �سفقة مقابـــل 

5.61 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل �سهر مار�س 

2012 م، وذلك  باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %8.26.

اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة. جلميع  • معدلة 
 بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر اأبريل 2012،22 يومًا 

 مقابل 21  يومًا خالل �سهر مار�س 2012 م.

�أ�سمنت جنر�ن �سركة 

ريال  مليار   1.7 �ل�سركة:  ر�أ�سمال   •
170 مليون �سهم. مق�سم اإىل 

�سهم  مليون    85 �لكتتاب:   �أ�سهم   •
متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 

لل�سهم  ريـــالت   10 �ل��ط��رح:  �سعر   •
الواحد.

• فرتة �لكتتاب: من 2012/04/16 
م اإىل 2012/04/22 م. 

�سهم،  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الطبية  للخدمات  املوا�ساة  �سركة  رفعت   •
2012/04/2 م. 50 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ  لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 

راأ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل 1.3529 �سهم، لي�سبح عدد  املراعي  �سركة  • رفعت 
2012/04/2 م. 400 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ  اأ�سهمها امل�سدرة 

اأربعة  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الورق  ل�سناعة  ال�سعودية  ال�سركة  رفعت   •
2012/04/2 م. 37.5 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ  اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 

اأ�سهم،  خم�سة  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  رفعت   •
2012/04/04 م. لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 668،914،166 �سهـــــم وذلك بتاريخ 

اأ�سهم،  ع�سرة  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  القاب�سة  فتيحي  جمموعة  رفعت   •
2012/04/04 م. 55 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ  لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 

اإلكتتابات األولية إجراءات الشركات خالل شهر أبريل  2012 م:

�أد�ء موؤ�سر�ت �لقطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة �لتغري  للعام حتي تاريخه  مار�س - 2012 م �أبريل - 2012 م

موؤ�سر�ت �لقطاعات
YTD Change % March - 2012 April - 2012

Banks & Financial Services 17.69% -5.00% 18,064.41 17,161.57 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 9.73% -5.86% 7,265.02 6,839.29 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 19.66% 4.34% 6,119.85 6,385.27 الأ�سمنت

Retail 14.75% 0.69% 7,378.81 7,430.07 التجزئة

Energy & Utilities 0.26% -13.78% 5,786.86 4,989.43 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 12.98% -0.39% 6,593.38 6,567.35 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 35.20% 2.39% 2,203.24 2,256.00 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 24.78% -7.67% 1,346.94 1,243.62 التاأمني

Multi-Investment 25.93% -7.13% 3,737.74 3,471.08 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 19.05% -5.76% 6,967.53 6,566.52 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.53% -8.35% 3,723.03 3,412.10 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 50.82% 1.52% 4,019.13 4,080.11 التطوير العقاري

Transport 51.47% -0.91% 4,405.77 4,365.59 النقل

Media & Publishing 23.57% 1.63% 2,612.89 2,655.44 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 20.56% -7.35% 7,815.69 7,240.85 الفنادق وال�سياحة

Sponsored by: 
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Sectoral Activities - April 2012

Sector
�لن�سبة �ىل �لإجماىل قيمه �لأ�سهم �ملتد�ولة �لن�سبه �ىل �لإجماىل �لن�سبه �ىل �لإجماىل �لأ�سهم �ملتد�ولة �ل�سفقات �ملنفذة

�لقطاعات

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

Banks & F. Services 12.40% 33,482,101,356.65 14.71% 1,866,863,599 7.75% 398,722 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 17.27% 46,647,024,654.25 12.73% 1,615,500,730 12.86% 662,093 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.06% 5,559,677,661.15 1.33% 168,592,292 2.28% 117,463 الأ�سمنت

Retail 2.16% 5,823,021,805.80 1.63% 207,310,086 3.07% 158,005 التجزئة

Energy & Utilities 1.04% 2,804,097,650.40 1.50% 190,748,788 0.83% 42,579 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 5.24% 14,142,034,200.15 2.94% 373,097,979 6.36% 327,566 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 11.80% 31,878,532,657.05 18.32% 2,324,436,926 11.43% 588,119 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.11% 35,394,854,607.75 7.68% 974,896,139 19.62% 1,009,720 التاأمني

Multi-Investment 5.48% 14,808,480,820.65 5.39% 683,568,181 6.41% 329,808 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 3.88% 10,467,094,873.55 2.01% 254,647,407 4.40% 226,589 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 6.48% 17,493,618,768.30 5.93% 752,832,308 8.10% 416,826 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 15.36% 41,496,381,282.20 22.63% 2,872,241,297 12.75% 656,073 التطوير العقاري

Transport 2.57% 6,927,751,121.95 2.63% 334,355,388 2.57% 132,207 النقل

Media & Publishing 0.68% 1,824,897,168.20 0.28% 34,903,535 0.88% 45,298 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.49% 1,336,779,309.10 0.29% 36,509,782 0.69% 35,749 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 270,086,347,937.15 100.00% 12,690,504,437 100.00% 5,146,817 الإجمايل

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �سهر �بريل 2012 م مع  �سهر مار�س 2012 م

Comparing Trading Information for April  2012 with March 2012

Trading Information
نسبة التغير March    مارس   April     ابريل

معلومات �لتد�ول

Change % 2012 2012

Transactions -8.26% 5,610,366 5,146,817 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -15.52% 15,022,271,793 12,690,504,437 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) -15.41% 319,284,125,142.50 270,086,347,937.15 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 21 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -12.43% 267,160 233,946 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -19.36% 715,346,276 576,841,111 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -19.25% 15,204,005,959 12,276,652,179 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) -3.78% 1,539.61 1,481.36 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) -3.53% 7,835.15 7,558.47  املوؤ�سر العام  )نقطة (

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

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �سهر �بريل 2012 م مع �سهر �بريل 2011 م

Comparing Trading Information for April 2012 with April 2011

Trading Information
نسبة التغير April     ابريل April     ابريل

معلومات �لتد�ول

Change % 2011 2012

Transactions 109.94% 2,451,587 5,146,817 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 152.16% 5,032,685,166 12,690,504,437 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) 140.89% 112,117,925,592.20 270,086,347,937.15 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 21 22 عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 100.40% 116,742 233,946 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 140.70% 239,651,675 576,841,111 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 129.95% 5,338,948,838 12,276,652,179 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 10.06% 1,346.00 1,481.36 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال(  

Tadawul All Share Index (TASI) 12.64% 6,710.56 7,558.47  املوؤ�سر العام  )نقطة( 

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

ب�����رع�����اي�����ة
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Market Summary - Monthly

Value )0،000( لقيمه بالع�سرة �آلف� Volume )00(  لكميه باملئات� Transactions  ل�سفقات�

امل�سارف 

واخلدمات املالية

Banks & Financial 
Services

ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Petrochemical
Industry

الأ�سمنت

Cement
التجزئة

Retail
الطاقة واملرافق

اخلدمية

Energy & Utilities

الزراعة 

وال�سناعات 

الغذائية

Agri & Food Industry

الت�سالت وتقنية

املعلومات

Telecom & Info Tech

التاأمني

Insurance
�سركات 

ال�ستثمار املتعدد

Multi-Invest

ال�ستثمار 

ال�سناعي

Industrial 
Investment

الت�سييد والبناء

Building & 
Construction

التطوير العقاري

Real Estate
Development

النقل

Transport
الإعالم  والن�سر

Media & Publishing
الفنادق 

وال�سياحة

Hotel & Tourism

20,000

0

تد�ول �لأ�سهم ح�سب �لقطاعات - �أبريل 2012 م 

Sectoral Activities - April 2012
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�ل�سركات �لأكرث �إرتفاعا يف �أ�سعارها )مقارنة �سعر �إغالق �أبريل 2012 م مع مار�س 2012 م(

Top Gainers (Comparing Close Price of April  2012 with March 2012)

Company
ن�سبة التغري

2012/03/31 2012/04/30 �ل�سركة

Change %

Nama Chemicals 40.18% 16.80 23.55 مناء للكيماويات

ACE 19.38% 81.25 97.00 اي�س

Saudi Cement 14.79% 84.50 97.00 ا�سمنت ال�سعوديه

KEC 14.47% 19.00 21.75 مدينة املعرفة

Jabal Omar 13.99% 19.30 22.00 جبل عمر

�ل�سركات �لأكرث �إنخفا�سا يف �أ�سعارها )مقارنة �سعر �إغالق �أبريل 2012 م مع مار�س 2012 م(

Top Losers (Comparing Close Price of  April 2012 with March 2012)

Company
نسبة التغير

2012/03/31 2012/04/30 الشركة
Change %

Saudi Industrial -30.10% 30.90 21.60 صدق

 Enaya -27.61% 56.50 40.90 عناية

SPM -18.23% 39.50 32.30 صناعة الورق

Weqaya Takaful -16.62% 59.25 49.40 وقاية للتكافل

AL Babtain -16.56% 32.60 27.20 البابطني

Sponsored by: 
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 Market Activity - April 2012    تد�ول �لأ�سهم -  �أبريل 2012 م

Banks & Financial Services
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�مل�سارف و�خلدمات �ملالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 314,710,426.70 12,498,626 4,064 الريا�س

AlJazira 1,347,169,355.20 45,345,109 24,003 اجلزيرة

Saudi Investment 119,541,787.40 6,057,065 3,206 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 43,395,472.00 1,504,157 862 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 163,186,134.70 4,209,784 1,970 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 168,022,349.90 4,603,499 1,974 �سـاب

Arab National 130,244,244.40 4,152,738 2,020 العربي الوطني

SAMBA 424,542,534.50 7,886,619 4,415 �سامبا

Al Rajhi 2,736,572,558.50 34,731,684 27,385 الراجحي

AL Bilad 2,312,008,347.80 74,360,812 49,527 البالد

Alinma 25,722,708,145.55 1,671,513,506 279,296 الإمناء

Total 33,482,101,356.65 1,866,863,599 398,722 �جمايل �لقطاع

Petrochemical Industries
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�ل�سناعات �لبرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 3,939,662,201.10 204,713,452 83,135 كيمانول

Petrochem 495,160,963.95 19,592,032 10,261 برتوكيم

SABIC 11,944,523,132.50 114,695,256 91,602 �سابك

SAFCO 1,051,718,634.75 5,576,663 8,181 �سافكو

Industrialization 1,658,903,863.80 43,925,678 17,816 الت�سنيع

Alujain 2,158,910,305.50 96,706,869 46,767 اللجني

Nama Chemicals 8,422,214,370.60 382,454,789 158,515 مناء للكيماويات

SIIG 1,191,532,096.25 50,183,519 16,147 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,982,052,221.40 108,268,698 42,217 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 2,459,705,728.45 45,986,742 24,819 ين�ساب

Sipchem 1,173,938,597.00 50,819,167 25,699 �سبكيم العاملية

Advanced 1,039,534,839.80 35,101,730 19,813 املتقدمة

Saudi Kayan 7,525,391,926.70 392,301,441 84,035 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1,603,775,772.45 65,174,694 33,086 برتو رابغ

Total 46,647,024,654.25 1,615,500,730 662,093 �جمايل �لقطاع

Cement
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�ل�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 1,367,074,773.45 59,282,130 44,683 اأ�سمنت حائل

Arab Cement 447,868,064.00 7,652,938 5,155 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 990,464,839.95 19,629,441 13,364 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 435,938,952.25 4,730,410 4,552 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 262,698,845.00 3,224,812 3,815 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 153,694,759.25 1,587,865 2,508 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 475,317,109.50 6,268,321 3,917 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 151,716,430.00 2,621,516 3,010 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 111,983,400.80 4,259,728 3,425 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,162,920,486.95 59,335,131 33,034 ا�سمنت اجلوف

Total 5,559,677,661.15 168,592,292 117,463 �جمايل �لقطاع

Retail
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لتجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 218,180,024.25 2,464,197 5,710 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 454,361,475.65 8,666,762 12,032 املوا�ساة

Extra 154,274,182.25 1,773,886 4,388 اإك�سرتا

SASCO 1,096,129,491.20 48,921,774 31,637 خدمات ال�سيارات

ب�����رع�����اي�����ة
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 Market Activity - April 2012    تد�ول �لأ�سهم -  �أبريل 2012 م

Thim›ar 744,890,617.50 24,870,507 26,867 ثمار

Fitaihi Group 1,918,128,580.40 97,256,818 48,806 جمموعة فتيحي

Jarir 244,947,617.25 1,562,781 3,479 جرير

Aldrees 497,118,751.40 13,205,076 11,686 الدري�س

AlHokair 311,209,318.00 3,900,258 6,269 احلكري

Alkhaleej Trng 183,781,747.90 4,688,027 7,131 اخلليج للتدريب

Total 5,823,021,805.80 207,310,086 158,005 �جمايل �لقطاع

Energy & Utilities
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 188,823,041.15 8,162,566 7,061 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 2,615,274,609.25 182,586,222 35,518 كهرباء ال�سعودية

Total 2,804,097,650.40 190,748,788 42,579 �جمايل �لقطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 456,371,334.70 13,108,119 7,982 جمموعة �سافول

Food 1,804,964,493.80 59,906,651 44,037 الغذائية

SADAFCO 379,085,925.00 6,514,322 7,908 �سدافكو

Almarai 1,722,778,297.50 25,491,763 33,849 املراعي

Anaam Holding 2,493,231,360.25 33,724,793 44,419 اأنعام القاب�سة

H B 234,472,278.20 5,080,435 9,855 حلواين اإخوان

Herfy Foods 87,547,345.50 968,303 1,473 هريف لالأغذية

NADEC 439,723,123.90 13,630,063 12,294 نادك

Qassim Agriculture 1,727,651,582.15 66,118,019 33,581 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 895,527,408.30 26,220,487 23,708 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 948,093,644.00 26,074,509 29,684 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,201,089,050.75 21,124,959 31,369 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 178,338,648.80 4,390,170 5,066 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0 0.00 0.00 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 1,573,159,707.30 70,745,386 42,341 جازان للتنمية

Total 14,142,034,200.15 373,097,979 327,566 �جمايل �لقطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لت�سالت وتقنية �ملعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,962,637,810.90 47,295,914 18,057 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,960,315,495.50 29,092,128 17,146 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 15,680,130,823.55 1,607,811,609 305,951 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 12,275,448,527.10 640,237,275 246,965 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela** 0 0 0 ** املتكاملة

Total 31,878,532,657.05 2,324,436,926 588,119 �جمايل �لقطاع

Insurance
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لتاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 498,795,812.50 8,740,563 8,895 التعاونية

Malath Insurance 1,841,206,214.10 64,090,958 56,545 مالذ للتاأمني

MEDGULF 270,105,564.80 7,859,188 7,374 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 489,877,023.50 6,046,321 16,298 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 639,770,756.95 13,353,079 23,059 �سالمة

Walaa Insurance 860,091,649.75 33,820,545 28,212 ولء للتاأمني

Arabian Shield 310,533,371.00 8,864,757 10,037 الدرع العربي

SABB Takaful 1,353,337,792.10 32,035,662 38,762 �ساب تكافل

SANAD 549,843,371.65 21,625,604 20,653 �سند

Sponsored by: 
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 Market Activity - April 2012    تد�ول �لأ�سهم -  �أبريل 2012 م

SAICO 1,463,360,534.75 30,617,508 47,154 �سايكو

Saudi Indian 619,594,192.40 11,577,455 19,778 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 673,064,085.25 29,405,081 24,338 احتاد اخلليج

ATC 592,919,806.25 8,566,222 19,457 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 823,162,157.90 18,252,788 28,898 الأهلية

 ACIG** 0 0 0 **اأ�سيج

AICC 749,026,859.80 24,379,571 23,454 التاأمني العربية

Trade Union 695,178,705.10 23,731,920 22,349 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 574,839,609.90 17,734,223 20,455 ال�سقر للتاأمني

U C A 607,834,347.50 14,286,057 19,747 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 3,141,536,639.90 198,515,766 79,375 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 767,426,649.60 26,424,696 23,661 بوبا العربية

Weqaya Takaful 1,199,221,292.75 21,964,825 30,342 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 1,825,789,702.75 28,793,493 40,693 تكافل الراجحي

ACE 974,977,128.00 10,288,925 27,659 اي�س

AXA - Cooperative 668,535,146.00 16,556,679 22,503 اك�سا - التعاونية

Gulf General 1,174,338,851.20 24,919,177 33,482 اخلليجية العامة

Buruj 385,122,620.00 5,673,666 9,475 بروج

Al Alamiya 1,152,769,444.00 21,204,942 30,473 العاملية

Solidarity 2,581,134,213.95 91,180,916 61,738 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 895,115,906.00 8,970,485 24,178 الوطنية

Amana Insurance 1,226,705,072.80 32,092,529 36,974 امانة للتامني

 Enaya 5,789,640,085.60 113,322,538 153,702 عناية

Total 35,394,854,607.75 974,896,139 1,009,720 �جمايل �لقطاع

Multi- Investment
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�سركات �ل�ستثمار �ملتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 1,742,559,837.50 23,134,353 36,968 امل�سايف

Saudi Advanced 1,269,303,503.45 58,173,345 32,906 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 3,594,061,942.35 182,091,608 76,909 الح�ساء للتنميه

SISCO 5,529,425,250.00 277,389,203 107,849 �سي�سكو

Assir 1,370,259,501.40 66,123,622 27,399 ع�سري

Al Baha 805,139,974.30 36,459,538 31,870 الباحة

Kingdom 497,730,811.65 40,196,512 15,907 اململكة

Total 14,808,480,820.65 683,568,181 329,808 �جمايل �لقطاع

Industrial Investment
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�ل�ستثمار �ل�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 1,543,487,269.25 25,366,792.00 36,312.00 تكوين

BCI 635,675,653.60 17,842,269.00 19,294.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 1,637,889,157.40 46,805,851 25,304 معادن

Astra Indust 124,607,263.40 2,931,128 6,192 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 529,063,428.50 18,724,055 15,568 جمموعة ال�سريع

Shaker 161,044,378.75 2,197,333 3,652 �ساكر

 Pharmaceutical 196,027,068.95 4,019,683 3,528 الدوائية

Glass 556,763,240.90 14,258,974 12,562 زجاج

FIPCO 982,321,235.80 21,475,897 22,298 فيبكو

Maadaniyah 672,404,139.40 20,003,053 18,675 معدنية

Saudi Chemical 1,621,278,963.60 38,116,223 22,693 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 212,068,297.80 6,163,081 7,401 �سناعة الورق

AlAbdullatif 143,327,169.80 5,001,860 4,475 العبداللطيف

Saudi Export 1,451,137,606.40 31,741,208 28,635 ال�سادرات

Total 10,467,094,873.55 254,647,407.00 226,589.00 �جمايل �لقطاع

ب�����رع�����اي�����ةملخص السوق - الشهري
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 Market Activity - April 2012    تد�ول �لأ�سهم -  �أبريل 2012 م

Building & Construction
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لت�سييد و�لبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 1,726,555,437.45 35,757,547 35,695 اأ�سالك

MMG 2,338,558,197.85 149,906,253 61,824 جمموعة املعجل

SSP 355,593,224.20 12,647,016 11,548 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 297,359,893.50 5,406,135 7,049 اخل�سري

Ceramic 422,011,668.75 4,215,609 7,172 اخلزف

Gypsum 123,495,284.50 3,702,804 4,776 اجلب�س

Cables 4,045,289,697.95 190,737,375 81,998 الكابالت

Saudi Industrial 3,257,616,432.05 147,752,154 75,402 �سدق

Amiantit 1,717,573,081.80 84,204,677 41,626 اميانتيت

Pipes 602,115,477.20 17,877,258 11,872 اأنابيب

Zamil Industrial 231,434,502.10 7,464,291 6,339 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 277,068,629.80 9,565,466 9,051 البابطني

SVCP 74,428,499.00 991,235 1,847 الفخارية

MESC 1,546,566,006.50 70,077,375 47,485 م�سك

Red Sea 477,952,735.65 12,527,113 13,142 البحر الأحمر

Total 17,493,618,768.30 752,832,308 416,826 �جمايل �لقطاع

Real Estate Development
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لتطوير �لعقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 516,161,447.20 18,667,252 10,216 العقارية

Taiba 238,624,963.20 9,745,643 5,543 طيبة لال�ستثمار

Makkah 153,481,893.90 3,964,882 3,852 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 1,072,530,751.60 41,355,853 18,851 التعمري

Emaar E .C 12,410,441,887.25 948,295,032 195,730 اإعمار

Jabal Omar 6,014,830,513.10 288,297,309 88,217 جبل عمر

Dar Al Arkan 15,034,234,500.25 1,239,146,220 231,959 دار الأركان

KEC 6,056,075,325.70 322,769,106 101,705 مدينة املعرفة

Total 41,496,381,282.20 2,872,241,297 656,073 �جمايل �لقطاع

Transport
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لنقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 3,235,356,646.35 179,027,738 47,986 النقل البحري

SAPTCO 2,134,496,512.20 125,490,050 47,794 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,307,331,304.20 24,659,654 29,625 مرد

Budget Saudi 250,566,659.20 5,177,946 6,802 بدجت ال�سعودية

Total 6,927,751,121.95 334,355,388 132,207 �جمايل �لقطاع

Media and Publishing
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لعالم و�لن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 1,287,436,543 15,955,754 25,428 تهامه لالعالن

SRMG 165,969,189 6,941,396 7,814 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 371,491,436 12,006,385 12,056 طباعة وتغليف

Total 1,824,897,168.20 34,903,535 45,298 �جمايل �لقطاع

Hotel & Tourism
قيمة �ل�سهم �ملتد�وله �ل�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�لفنادق و�ل�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 175,462,459.90 6,025,995 4,620 الفنادق

Shams 1,161,316,849.20 30,483,787 31,129 �سم�س

Total 1,336,779,309.10 36,509,782 35,749 اجمايل القطاع

 Market 270,086,347,937.15 12,690,504,437 5,146,817 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

Market Summary - Monthly
Sponsored by: 
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ملخص السوق - الشهري

FINANCIAL INDICATORS - 30/04/2012 �ملوؤ�سر�ت �ملالية �لرئي�سية - 30/04/2012 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)

�ل�سركة

�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 25.00 20.22 1.24 2.21 11.33 1,500.000 37,500.00 30,328.02 3,309.27 الريا�س

AlJazira 28.60 16.46 1.74 1.28 22.37 300.000 8,580.00 4,938.18 383.57 اجلزيرة

Saudi Investment 18.70 15.72 1.19 1.29 14.45 550.000 10,285.00 8,648.75 711.65 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 28.70 18.47 1.55 2.73 10.51 396.900 11,391.03 7,331.47 1,083.86 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 38.40 22.77 1.69 3.30 11.64 904.018 34,714.29 20,587.44 2,983.19 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 36.50 17.68 2.06 2.99 12.20 1,000.000 36,500.00 17,682.79 2,991.01 �سـاب

Arab National 31.00 19.55 1.59 2.63 11.77 850.000 26,350.00 16,621.63 2,239.22 العربي الوطني

SAMBA 51.50 32.47 1.59 4.81 10.72 900.000 46,350.00 29,221.62 4,325.14 �سامبا

Al Rajhi 78.00 21.72 3.59 5.13 15.22 1,500.000 117,000.00 32,583.64 7,688.98 الراجحي

AL Bilad 30.10 13.17 2.28 2.62 11.49 300.000 9,030.00 3,952.32 785.67 البالد

Alinma 14.95 10.72 1.39 0.34 43.88 1,500.000 22,425.00 16,079.92 511.11 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 19.38 1.92 2.78 13.33 9,700.918 360,125.32 187,975.77 27,012.67
�إجمايل قطاع �مل�سارف

و�خلدمات �ملالية

CHEMANOL 17.50 12.51 1.40 0.71 24.59 120.600 2,110.50 1,508.27 85.81 كيمانول

Petrochem 25.90 9.64 2.69 -0.16 (M)  (س) 480.000 12,432.00 4,628.84 -75.58 برتوكيم

SABIC 102.50 48.43 2.12 9.60 10.68 3,000.000 307,500.00 145,293.43 28,794.43 �سابك

SAFCO 184.50 36.29 5.08 16.26 11.35 250.000 46,125.00 9,072.59 4,064.05 �سافكو

Industrialization 36.00 17.54 2.05 3.57 10.09 668.914 24,080.91 11,733.15 2,387.67 الت�سنيع

Alujain 20.15 8.19 2.46 -0.17 (M)  (س) 69.200 1,394.38 566.43 -11.75 اللجني

Nama Chemicals 23.55 10.90 2.16 -0.592 (M)  (س) 128.520 3,026.65 1,400.26 -76.10 مناء للكيماويات

SIIG 24.40 13.74 1.78 1.10 22.14 450.000 10,980.00 6,183.86 495.92 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 16.80 11.91 1.41 0.81 20.85 438.795 7,371.76 5,225.75 353.55 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 53.50 19.97 2.68 5.65 9.47 562.500 30,093.75 11,235.08 3,176.75 ين�ساب

Sipchem 21.70 14.56 1.49 2.01 10.80 366.667 7,956.67 5,336.87 736.62 �سبكيم العاملية

Advanced 28.00 11.84 2.36 2.676 10.46 163.995 4,591.86 1,942.44 438.78 املتقدمة

Saudi Kayan 17.90 10.09 1.77 -0.21 (M)  (س) 1,500.000 26,850.00 15,141.19 -313.04 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 22.65 9.36 2.42 -0.59 (M)  (س) 876.000 19,841.40 8,201.57 -516.73 برتو رابغ

Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.07 2.22 4.36 10.88 9,075.191 504,354.87 227,469.73 39,540.38
�إجمايل قطاع �ل�سناعات 

�لبرتوكيماوية

HCC 22.80 9.52 2.40 -0.42 (M)  (س) 97.900 2,232.12 931.74 -40.94 اأ�سمنت حائل

Arab Cement 59.75 36.29 1.65 5.49 10.88 80.000 4,780.00 2,903.09 439.48 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 50.50 17.16 2.94 4.14 12.21 202.500 10,226.25 3,474.51 837.67 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 97.00 19.07 5.09 6.19 15.67 153.000 14,841.00 2,917.12 946.87 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 82.75 19.99 4.14 6.27 13.21 90.000 7,447.50 1,798.72 563.96 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 104.50 17.44 5.99 6.82 15.33 140.000 14,630.00 2,441.88 954.22 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 74.50 25.96 2.87 5.45 13.67 105.000 7,822.50 2,726.22 572.44 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 57.00 23.16 2.46 4.48 12.71 86.000 4,902.00 1,992.15 385.66 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 25.70 12.32 2.09 1.61 15.96 90.000 2,313.00 1,108.43 144.88 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 19.55 10.63 1.84 0.64 30.39 130.000 2,541.50 1,381.81 83.62 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 18.46 3.31 4.16 14.10 1,174.400 71,735.87 21,675.67 4,887.86 �إجمايل قطاع �لأ�سمنت

A. Othaim Market 84.75 25.12 3.37 6.55 12.93 22.500 1,906.88 565.26 147.44 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 50.50 14.30 3.53 3.10 16.26 50.000 2,525.00 714.87 155.25 املوا�ساة

Extra 86.25 14.07 6.13 5.07 17.00 24.000 2,070.00 337.73 121.80 اإك�سرتا

SASCO 21.85 12.25 1.78 1.40 15.62 45.000 983.25 551.41 62.94 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 30.00 3.57 8.40 0.72 41.41 10.000 300.00 35.72 7.25 ثمار

ب�����رع�����اي�����ة
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Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�سركة

�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(

Fitaihi Group 18.50 11.49 1.61 -0.76 (M)  (س) 55.000 1,017.50 631.96 -41.73 جمموعة فتيحي

Jarir 159.50 16.25 9.82 9.01 17.71 60.000 9,570.00 974.80 540.45 جرير

Aldrees 36.00 13.51 2.67 3.10 11.62 30.000 1,080.00 405.16 92.92 الدري�س

AlHokair 85.00 20.03 4.24 6.39 13.30 70.000 5,950.00 1,402.20 447.38  احلكري 

Alkhaleej Trng 37.20 12.42 3.00 2.17 17.12 25.000 930.00 310.50 54.33 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.15 4.44 4.06 15.53 391.500 26,332.63 5,929.62 1,588.03 �إجمايل قطاع �لتجزئة

Gas & Industrialization 22.60 13.69 1.65 1.98 11.44 75.000 1,695.00 1,026.43 148.18 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.70 12.30 1.11 0.58 23.67 4,166.594 57,082.34 51,269.82 2,411.63 كهرباء ال�سعودية

Total Energy &
Utilities Sector

- 12.33 1.12 0.60 22.96 4,241.594 58,777.34 52,296.25 2,559.81
�إجمايل قطاع �لطاقة

و�ملر�فق �خلدمية

SAVOLA Group 35.20 16.57 2.12 2.56 13.76 500.000 17,600.00 8,285.15 1,279.52 جمموعة �سافول

Food 28.70 10.30 2.79 0.32 89.23 20.000 574.00 206.06 6.43 الغذائية

SADAFCO 60.75 24.14 2.52 4.69 12.97 32.500 1,974.38 784.55 152.28  �سدافكو

Almarai 67.00 17.94 3.73 3.27 20.51 400.000 26,800.00 7,177.61 1,306.62 املراعي

Anaam Holding 74.50 12.40 6.01 0.96 77.98 10.900 812.05 135.12 10.41 اأنعام القاب�سة

 H B 45.10 19.39 2.33 2.69 16.74 28.571 1,288.57 554.07 76.96 حلواين اإخوان

Herfy Foods 88.50 16.01 5.53 5.16 17.16 30.000 2,655.00 480.19 154.71 هريف لالأغذية

NADEC 31.00 17.31 1.79 1.54 20.17 60.000 1,860.00 1,038.75 92.23 نادك

Qassim Agriculture 27.30 7.59 3.60 -0.14 (M)  (س) 50.000 1,365.00 379.47 -6.78 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 32.30 18.53 1.74 1.42 22.71 20.000 646.00 370.50 28.45 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 35.00 7.29 4.80 -0.63 (M)  (س) 53.538 1,873.81 390.32 -33.93 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 57.25 9.72 5.89 -0.92 (M)  (س) 7.500 429.38 72.93 -6.90 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 39.00 24.27 1.61 3.45 11.30 25.000 975.00 606.65 86.30 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 21.65 10.50 2.06 -1.32 (M)  (س) 50.000 1,082.50 525.01 -65.92 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries

- 16.25 2.87 2.38 17.28 1,293.009 60,284.43 21,006.37 3,080.38
�إجمايل قطاع �لزر�عة

و�ل�سناعات �لغذ�ئية

STC 42.50 24.53 1.73 4.31 9.86 2,000.000 85,000.00 49,052.81 8,618.15 الت�سالت

Etihad Etisalat 69.25 25.99 2.66 7.56 9.16 700.000 48,475.00 18,195.57 5,292.67 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.75 2.80 3.48 -1.30 (M)  (س) 1,400.000 13,650.00 3,918.86 -1,813.44 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 19.50 0.00 5,645.68 -0.29 (M)  (س) 157.500 3,071.25 0.54 -45.29 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 27.20 - - - - 100.000 2,720.00 - - *املتكاملة

Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 16.33 2.15 2.77 9.60 4,357.500 152,916.25 71,167.79 12,052.10
�إجمايل قطاع �لت�سالت

وتقنية �ملعلومات

Tawuniya 51.25 24.97 2.05 5.06 10.13 75.000 3,843.75 1,872.45 379.39 التعاونية

Malath Insurance 26.20 10.50 2.50 0.79 33.13 30.000 786.00 314.89 23.73 مالذ للتاأمني

MEDGULF 32.70 13.24 2.47 3.53 9.26 80.000 2,616.00 1,059.14 282.39 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 83.00 8.00 10.38 0.36 228.71 20.000 1,660.00 159.97 7.26 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 50.00 8.42 5.94 -0.52 (M)  (س) 10.000 500.00 84.18 -5.23 �سالمة

Walaa Insurance 24.85 8.36 2.97 0.329 75.53 20.000 497.00 167.22 6.58 ولء للتاأمني

Arabian Shield 35.90 11.53 3.11 0.56 64.31 20.000 718.00 230.58 11.16 الدرع العربي

SABB Takaful 41.30 9.60 4.30 0.33 124.86 34.000 1,404.20 326.50 11.25 �ساب تكافل

SANAD 25.70 5.54 4.64 -1.39 (M)  (س) 20.000 514.00 110.80 -27.89 �سند

SAICO 48.80 6.54 7.46 0.48 102.28 10.000 488.00 65.42 4.77 �سايكو

Saudi Indian 51.00 4.74 10.76 -0.22 (M)  (س) 10.000 510.00 47.40 -2.19 ال�سعودية الهندية

 Gulf Union 22.60 6.52 3.47 -2.884 (M)  (س) 22.000 497.20 143.48 -63.45 اإحتاد اخلليج

Sponsored by: 
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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)

�ل�سركة

�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(

ATC 67.00 8.14 8.23 -0.23 (M)  (س) 16.667 1,116.67 135.72 -3.80 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 45.30 3.20 14.18 -0.69 (M)  (س) 10.000 453.00 31.95 -6.89 الأهلية

ACIG* 40.50 - - - - 10.000 405.00 - - *اأ�سيج

AICC 32.70 8.98 3.64 0.89 36.62 20.000 654.00 179.59 17.86 التاأمني العربية

Trade Union 28.70 12.19 2.35 -0.08 (M)  (س) 25.000 717.50 304.75 -2.06 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 31.50 12.88 2.45 1.64 19.16 20.000 630.00 257.50 32.87 ال�سقر للتاأمني

U C A 42.80 16.51 2.59 2.62 16.31 20.000 856.00 330.22 52.47 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 15.60 9.36 1.67 -0.165 (M)  (س) 100.000 1,560.00 935.88 -16.46 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 26.10 13.00 2.01 1.92 13.60 40.000 1,044.00 520.14 76.76 بوبا العربية

Weqaya Takaful 49.40 5.84 8.46 -3.05 (M)  (س) 20.000 988.00 116.78 -60.94 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 61.50 5.51 11.17 -1.39 (M)  (س) 20.000 1,230.00 110.15 -27.74 تكافل الراجحي 

ACE 97.00 14.53 6.67 1.69 57.24 10.000 970.00 145.33 16.95 اي�س

AXA - Cooperative 38.10 8.32 4.58 -0.85 (M)  (س) 20.000 762.00 166.30 -17.09 اك�سا - التعاونية

Gulf General 41.90 6.82 6.14 -0.52 (M)  (س) 20.000 838.00 136.49 -10.30 اخلليجية العامة

Buruj 64.50 6.27 10.29 -1.04 (M)  (س) 13.000 838.50 81.48 -13.50 بروج للتامني

Al Alamiyah 52.75 6.85 7.70 0.08 639.78 20.000 1,055.00 137.04 1.65 العاملية

Solidarity 26.50 8.64 3.07 -0.19 (M)  (س) 55.500 1,470.75 479.41 -10.52 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 97.75 8.59 11.38 1.06 92.57 10.000 977.50 85.90 10.56 الوطنية

Amana Insurance 36.40 8.22 4.43 -0.38 (M)  (س) 32.000 1,164.80 263.13 -12.03 امانة للتامني

Enaya 40.90 10.00 4.09 - - 40.000 1,636.00 400.00 - عناية

Total Insurance Sector - 10.77 3.55 0.75 19.45 873.167 33,400.87 9,399.77 655.56 �إجمايل قطاع �لتاأمني

SARCO 70.00 29.33 2.39 0.64 109.23 15.000 1,050.00 439.95 9.61  امل�سايف 

Saudi Advanced 20.85 19.62 1.06 0.15 140.43 43.200 900.72 847.48 6.41 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 18.25 10.22 1.79 -0.01 (M)  (س) 49.000 894.25 500.92 -0.35 الح�ساء للتنميه

SISCO 19.15 10.88 1.76 0.92 20.81 68.000 1,302.20 739.70 18.26 �سي�سكو

Assir 19.30 20.62 0.94 0.82 23.43 126.389 2,439.31 2,605.83 104.09 ع�سري

Al Baha 22.35 5.82 3.84 -0.55 (M)  (س) 15.000 335.25 87.30 -8.29 الباحة

Kingdom 12.10 7.19 1.68 0.18 69.01 3,705.882 44,841.18 26,659.34 649.77 اململكة

Total Multi-Investment
Sector

- 7.93 1.62 0.19 64.12 4,022.471 51,762.90 31,880.52 779.52
�إجمايل قطاع �سركات

�ل�ستثمار �ملتعدد

Takween 57.50 13.42 4.28 2.54 22.65 30.000 1,725.00 402.71 76.15 تكوين

BCI 34.00 16.09 2.11 2.27 14.98 27.500 935.00 442.38 62.43 بى �سى اآى

MA›ADEN 33.40 18.63 1.79 0.67 50.20 925.000 30,895.00 17,232.49 615.41 معادن

Astra Indust 42.50 25.02 1.70 3.41 12.46 74.118 3,150.00 1,854.39 252.73 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 26.00 15.31 1.70 1.23 21.12 30.000 780.00 459.18 36.93 جمموعة ال�سريع

Shaker 72.00 17.47 4.12 5.33 13.50 35.000 2,520.00 611.53 186.64 �ساكر

Pharmaceutical 45.90 46.30 0.99 2.81 16.33 78.438 3,600.28 3,631.72 220.47 الدوائية

Glass 35.00 20.12 1.74 2.46 14.22 30.000 1,050.00 603.63 73.86 زجاج

FIPCO 44.00 13.68 3.22 1.45 30.34 11.500 506.00 157.27 16.68 فيبكو

Maadaniyah 32.30 12.61 2.56 0.17 188.23 28.112 908.02 354.55 4.82 معدنية

Saudi Chemical 42.50 23.01 1.85 4.26 9.99 63.240 2,687.70 1,455.13 269.10 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 32.30 18.15 1.78 2.68 12.07 37.500 1,211.25 680.71 100.38 �سناعة الورق

AlAbdullatif 28.20 13.88 2.03 2.04 13.82 81.250 2,291.25 1,127.54 165.84 العبداللطيف

Saudi Export 47.50 11.05 4.30 0.43 111.76 10.800 513.00 119.35 4.59 ال�سادرات

ب�����رع�����اي�����ة
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Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�سركة

�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(

Total Industrial
Investment Sector

- 19.92 1.81 1.43 25.30 1,462.457 52,772.50 29,132.59 2,086.01 �إجمايل قطاع �ل�ستثمار �ل�سناعي

ASLAK 45.000 11.594 3.881 3.088 14.573 32.500 1,462.500 376.792 100.357 اأ�سالك

MMG 15.40 4.29 3.59 -7.75 (M)  (س) 125.000 1,925.00 535.72 -968.87 جمموعة املعجل

SSP 26.50 15.11 1.75 1.22 21.65 51.000 1,351.50 770.37 62.42 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 53.25 16.51 3.22 3.78 14.08 42.500 2,263.13 701.88 160.69 اخل�سري

Ceramic 96.75 32.27 3.00 6.26 15.46 37.500 3,628.13 1,210.09 234.67 اخلزف

Gypsum 32.30 14.75 2.19 0.88 36.70 31.667 1,022.83 467.07 27.87 اجلب�س

Cables 19.60 14.16 1.38 0.14 140.99 76.000 1,489.60 1,076.23 10.57 الكابالت

Saudi Industrial 21.60 8.88 2.43 0.78 27.61 40.000 864.00 355.05 31.29 �سدق

Amiantit 18.85 13.06 1.44 1.32 14.31 115.500 2,177.18 1,508.02 152.12 اميانتيت

Pipes 32.80 23.14 1.42 -0.07 (M)  (س) 31.500 1,033.20 729.01 -2.17 اأنابيب

Zamil Industrial 30.20 23.22 1.30 2.58 11.69 60.000 1,812.00 1,393.22 154.94 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 27.20 14.61 1.86 1.62 16.77 42.631 1,159.57 622.65 69.15 البابطني

SVCP 75.00 15.49 4.84 5.51 13.60 15.000 1,125.00 232.30 82.72 الفخارية

MESC 20.85 6.53 3.19 -2.15 (M)  (س) 40.000 834.00 261.24 -86.15 م�سك

Red Sea 34.40 19.26 1.79 1.91 17.97 40.000 1,376.00 770.43 76.58 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 14.10 2.14 0.14 16.96 780.798 23,523.63 11,010.06 106.20 �إجمايل قطاع �لت�سييد و�لبناء

Real Estate 27.10 27.38 0.99 1.31 20.62 120.000 3,252.00 3,285.10 157.73 العقارية

Taiba 25.00 22.59 1.11 3.12 8.02 150.000 3,750.00 3,389.06 467.46 طيبة لال�ستثمار

Makkah 38.90 24.75 1.57 1.91 20.38 164.816 6,411.35 4,079.76 314.64  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 24.90 14.64 1.70 1.95 12.78 100.000 2,490.00 1,463.76 194.87 التعمري

Emaar E .C 13.40 8.74 1.53 0.17 80.57 850.000 11,390.00 7,425.65 141.37 اإعمار

Jabal Omar 22.00 9.74 2.26 -0.05 (M)  (س) 929.400 20,446.80 9,055.75 -42.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 11.50 14.46 0.80 1.03 11.22 1,080.000 12,420.00 15,615.41 1,107.43 دار الأركان

KEC 21.75 9.48 2.29 -0.11 (M)  (س) 339.300 7,379.78 3,216.84 -37.65 مدينة املعرفة

Total Real Estate
Development Sector

- 12.73 1.42 0.62 16.66 3,733.516 67,539.93 47,531.34 2,303.38 �إجمايل قطاع �لتطوير �لعقاري

Shipping 17.85 16.59 1.08 1.23 14.47 315.000 5,622.75 5,225.37 388.45 النقل البحري

SAPTCO 17.20 11.66 1.48 0.82 20.87 125.000 2,150.00 1,456.93 103.03 النقل اجلماعي

Mubarrad 55.25 8.94 6.18 -0.05 (M)  (س) 18.000 994.50 160.95 -0.83 مرد

Budget Saudi 44.70 22.35 2.00 4.36 10.26 24.400 1,090.68 545.41 106.27 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.32 1.33 1.24 14.83 482.400 9,857.93 7,388.65 596.92 �إجمايل قطاع �لنقل

Tihama 76.50 15.95 4.80 1.12 68.13 15.000 1,147.50 239.29 16.84 تهامة لالإعالن

SRMG 24.35 15.11 1.61 1.14 21.38 80.000 1,948.00 1,209.04 91.13 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 29.90 12.19 2.45 0.61 49.15 60.000 1,794.00 731.23 36.50 طباعة وتغليف

Total Media &
Publishing Sector

- 14.06 2.24 0.93 33.84 155.000 4,889.50 2,179.57 144.47 �إجمايل قطاع �لعالم و�لن�سر

Hotels 27.20 18.27 1.49 2.14 12.70 100.000 2,720.00 1,826.95 214.23 الفنادق

Shams 35.70 7.34 4.86 0.35 101.44 10.150 362.36 74.54 3.57 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 17.26 1.62 1.98 14.15 110.150 3,082.36 1,901.50 217.80 �إجمايل قطاع �لفنادق و�ل�سياحة

Market - 17.39 2.03 2.33 13.14 41,854.071 1,481,356.31 727,945.16 97,611.08 �جمايل �ل�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

Sponsored by: 
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The National Strategy
and Diversification of Sources
Through activities of Jeddah Economic Forum which 

was held in last March 2012 under the auspices of the 
Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin 
Abdul Aziz, it has notably adopted the issue of diversify-
ing sources of national income. A number of economists 
across multiple worksheets called for the need to find 
climates and solutions to diversify sources of national 
income, as well as providing financial resources and 
industrial land to help establish the Kingdom on the 
map of the global industry.

ing the contribution of other pro-
ductive sectors in the total domestic 
production.” The same goal was the 
basis for the second development plan 
(1975-1980) in creation of a strong 
economic base that allows the public 
and private sectors to carry out their 
functions efficiently and effectively. It 
looked forward to expand the produc-
tion base by focusing on developed 
industrial and agriculture sector that 
can enable the national economy to 
reduce its dependence on oil as a main 
source of the national income in the 
Kingdom. The plan targeted launch 
of “programs to set up basic indus-
tries which are based on hydrocarbon 
resources, in order to take advantage 
of the comparative advantages of the 
presence of crude oil and natural gas in 
very large quantities in the kingdom.”

In the third development plan 
(1980-1985), the state targeted struc-
tural changes in the national econo-
my structure. These changes aimed at 
achieving participation of both public 
and private sectors in development 
and social welfare, and increasing the 
economic and administrative efficiency.

This plan reflected the new begin-
ning of the strategic planning element 
in the Kingdom. The state tried to link 
the goals and policies together to the 
possibility of achieving those goals. 
As for the Fourth Development Plan 
(1985-1990), it can be said that it came 
as a correction to the path of eco-
nomic development in the Kingdom. 
The plan focused in its aims on “quality 

and efficiency in performance, opera-
tion, better use of resources and public 
facilities, and work to find and develop 
new alternatives to sources of national 
income in the country”. It also aimed 
at an “increased focus on diversifying 
the productive base, particularly in 
the industrial, agricultural, and finan-
cial sectors, as well as promotion and 
development of the role of the pri-
vate sector to engage in many of the 
economic tasks in various sectors of 
production.”

In the fifth (1990-1995) and sixth 
(1995-2000) development plans, the 
general objectives for both of them 
focused on continue to work on 
encouraging contribution of the pri-
vate sector in economic development 
processes, and reduce dependence on 
production and export of crude oil as 
a key source of the national income. 
They also focused on working hard to 
make a real change in the economic 
structure through the country>s ongo-
ing transition to diversify the produc-
tion base and focus on industry and 
agriculture.

The seventh development plan 
(2000-2004) adopted long-term strat-
egy. It tried to anticipate and forecast 
the performance and needs of the 
national economy from future per-
spective that ends by the end of 2020. 

Among the most important key 
issues that will be taken care of during 
that period are carrying out structural 
changes in the national economy and 
increasing its com-

petitiveness in the long run. Work shall 
be focused also to achieve economic 
stability and diversification of govern-
ment revenues in the long run.

This strategy confirmed within its 
purport the continue until the end 
of the year 2020 in activation of the 
development policies that aim to pro-
mote private sector growth initiated 
by the state since the first decades of 
the development plans. This will be 
achieved through expansion of infra-
structure, building a strong banking 
system, and provision of soft finance.

Therefore, the general objectives 
and strategic principles of development 
plans have focused on importance of 
the policies aimed at increasing pro-
ductivity of the private sector and rais-
ing its economic efficiency through:

1. Conversion of investment from 
sectors and activities of low productiv-
ity to sectors and activities of higher 
productivity.

2. Facilitate the transfer of modern 
management methods and developed 
techniques through the adoption of 
production processes and products 
that have been developed in the coun-
tries with advanced economies and 
establishing strong production links 
with the leading international compa-
nies.

3. Encourage research and studies 
aimed at developing products in which 
the Kingdom has comparative advan-
tages, or has the capacity to achieve 
these comparative advantages.
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Global Market

Diversification of Income Sources
International Advice for the Arab States
You are not required to wait until the disaster occurs and then you move. It is better to be proactive and to find 
solutions for yourself before time is running out in front of you and you fail to catch the very least .. It seemed 
obvious that this philosophy is what governs the world situation now, after a series of crises experienced during 
the past few years, and it seems that this would be fertile ground in the coming years, as the most demanding 
endeavor to ensure a better future.

Diversification of income sources
The first world advice in this regard 

is submitted from a number of eco-
nomic experts, led by the expert of 
human and economic development 
Dr. Sabine O’Hara, President of Global 
Ecology. She says the countries need to 
pay attention to diversify income sourc-
es and stay away from dependence 
on one source, so they do not expose 
themselves to shocks or economic cri-
ses in the event this resource falls is a 
crisis. In this case, the state becomes 
“like someone who puts the whole 
eggs in one basket” and then they lose 
the whole source upon occurrence of 
any crisis. On the other hand, diversify-

ing the sources makes the economy 
able to withstand the shocks.

High degree of readiness
The companies should maintain a 

high degree of readiness in the Middle 
East, especially since the tense situation 
in the region to some extent can have 
a potential impact on business and 
travelers.

The companies can also monitor 
the current political situation to explore 
its impact. But, with natural disasters 
and unexpected security incidents, it 
is important to get the information 
quickly and be able to use it to help 
employees, develop plans, and not to 
wait until the crisis occurs.

Strategic goal for the Saudi 
economy

A study under the title of “govern-
ment economic policies and their 
impact on the private sector,” was pre-
sented to Riyadh Economic Forum at 
its fourth session. It highlighted that 
the Kingdom since the seventies of the 
twentieth century realized the impor-
tance of diversifying sources of income 
and put it as a strategic objective in 
most of the development plans.

The first development plan (1970-
1975) targeted within its objectives 
the “diversification of national income 
sources, and reducing the economy’s 
dependence on oil exports, by increas-
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technical cooperation and consensus 
building. The new declaration reiter-
ated support to the least developed 
countries to become within the devel-
oping countries category, noting that 
the share of trade in the least devel-
oped countries does not exceed one 
percent of world trade, and that most of 
the consultations which they attracted 
are in the areas of exploration that 
provide few jobs do not lead to wider 
internal economic development. It also 
stressed that efforts to cross into the 
category of developing countries are 
essential to promote economic growth.

Women’s issues.. prominent 
presence 

Women’s issues recorded presence 
at the conference. A high-level session 
entitled «Women and Development» 
was dedicated for this purpose . The 
president of the Conference, the Qatari 
Minister of Culture, Hamad Al Kuwari, 
considered that the real development 
cannot be achieved without women. 
He stressed that the development 

cannot become a real 
thing without taking into 
account the role of women 
as a key partner in this world 
and should be enable to carry out 
their mission. He saw that development 
becomes lame when the door of part-
nership is not opened for women, and 
concluded with focus on the impor-
tance of their role in order to get inte-
grated development.

Expressing the needs
During the conference, Mr. Nasser 

Bin Abdulaziz Al-Nasser, Chairman 

of sixty-sixth session of the General 
Assembly of the United Nations, 
through a special session chaired by 
Dr. Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, 
the Qatari Minister of Culture, Arts and 
Heritage, President of the Conference 
of UNCTAD XIII, said: “The Conference 
of UNCTAD clearly reflected concerns 
of the majority of member states in the 
General Assembly in the field of devel-
opment.” He pointed out that this vast 
majority of states also represent the 
vast majority of the world’s population, 
the majority which comes from the 
developing countries.

Al-Nasser renewed the joint com-
mitment by the General Assembly to 
the distinctive role played by UNCTAD 
in the area of   expressing the most 
urgent needs of developing countries 
and support the meeting of these 
needs. He showed in this context: “If 

we take into account the importance 
of cooperation among the countries of 
South and the triangular cooperation 
in development, we will find that the 
interests of more developed countries 
are taken into account as well.”

Al-Nasser assured that UNCTAD pro-
vides a forum through which all the 
participating countries can set out the 
appropriate development frameworks 
to discuss the multi-faceted develop-
ment plan.

Al-Nassr believed that the UNCTAD 
has achieved the greatest success in 
assisting member states to think cre-
atively and in a constructive way in 
promotion of the development change 
and exploring the change and its results 
and providing the necessary tools to 
strengthen capacity of member states 
to encourage economic change and 
adapt with it sometimes.

The Emergence of UNCTAD
After signing of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 

1947 which was aimed at liberalization of international trade, and develop-
ment of the rules on which it work on development between member 
states, the negative aspects of this agreement started to emerge, most 
notably the control of developed countries in the global economy and its 
mechanisms, and discriminatory treatment with respect to flow of interna-
tional trade. So, the United Nations had to establish an organization that 
supports the position of developing countries and help them meet the 
challenges of globalization, and so UNCTAD was created in 1964 based in 
Geneva, Switzerland.  UNCTAD was vested to take care of developing and 
least developed countries in particular with regard to the means of devel-
opment and trade. It also creates the link between these countries and the 
funding policies, trade and monetary policies and their impact on develop-
ing countries, in order to achieve justice in the trading system.

Importance of the Conference
The United Nations Conference on Trade and Development is the 

highest decision-making body within UNCTAD. It is held every four 
years, and through it, the member states assess policies toward trade 
and development issues, discuss general policy options and formulate 
global policy.

The conference is a subsidiary organ of the General Assembly of 
the United Nations. It has an important political function because it 
allows countries to build a consensus on the status of global economy 
and development policies. It assumes also a major role in determining 
the role of the United Nations and UNCTAD Organization in addressing 
economic development problems.
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Shortly before holding the con-
ference, the Secretary-General of the 
United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), Supachai 
Panitchpakdi, called for abandoning the 

style of work that was governing the 
global economic system over the past 
thirty years, and the transition to an 
economic system based on “develop-
ment-led globalization”. He stressed the 

need to make a stable and comprehen-
sive economic progress with recovery 
of the world out of recession, describ-
ing the conference as an opportunity 
for the international community to dis-
cuss these challenges in an open, clear, 
and constructive way. “

An increased role for the least 
developed countries

In the framework of the «UNCTAD» 
Conference, the role of the 48 least 
developed countries in the world 
appeared clearly . These countries 
began their meetings on the eve of the 
«United Nations Conference on Trade 
and Development” Conference. This 
group adopted a declaration that called 
for strengthening “UNCTAD” and sup-
porting its work in the field of research, 

UNCTAD Conference 13
Attack on Capitalism..  And Calls
to Get Rid of the Old Economic System
What is required to achieve objectives of the millennium trade and development by the year 2015? What is the 
way that should be used by “UNCTAD” in the future? And how the Arabs can direct “UNCTAD” to achieve its 
objectives? .. Three important questions formed the general structure of the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD 13), which was held recently in Doha, Qatar for the first time in the Middle East. The 
conference attracted participation of delegations from 194 countries, 7 heads of states, 97 ministers, 198 civil 
society organizations, and others representing the private sector, in addition to about 290 journalists.

Gulf Markets 

An Attack on Capitalism
At the conference, the Secretary General of UNCTAD launch sharp 

attack on capitalism, noting that 1% of Americans control the income, as 
the financial system contributes about 8% of the value added and 40% 
of the profits of America as a whole. He called for pursuing a strategy to 
control and adjustment of the general fiscal conditions in order to be 
viable for implementation, so that it will be required that GDP growth 
and income tax exceed cost of debt service which in turn depends on 
interest rates, and depends in case of debt denominated in foreign cur-
rency on exchange rates.
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25% and 22% respectively, the share of 
takaful contributions in those markets 
amounted to 15% and 10% respec-
tively.

In terms of rates of consumer seg-
ments, the appeal of Takaful, being 
based on the principles of Islamic Sharia, 
led to popularity of such programs in 
the retail markets in most countries. 
But, the corporate sector, where there 
is considerable prospect for growth, 
acceptes these programs based on 
availability of the high value in reture 
for price, reputation and history of the 
concerned institution, diversity of its 
products, level of services, strength of 

their relationships and their prices.
In this regard, Gordon Penny, head 

of financial services sector for Middle 
East and North Africa at Ernst & Young, 
commented saying: “General Takaful 
programs dominate the GCC markets, 
while family markets slice constitute 
only 5% in some markets. The high and 
disposable income, and the low pen-
etration rate of Takaful plans to family 
markets slice, provide large potential 
for growth of Takaful in that segment. 

However, the focus on research of 
needs and expectations of consum-
ers and consumer awareness, increased 
channels of services distribution, and 
the capacity of institutions of Takaful 
are expected to promote and enhance 
access of that segment to the market. 
In the same time, large Muslim mar-
kets such as Libya, Egypt, Bangladesh, 
Indonesia and the Sultanate of Brunei 
began to open doors for Takaful.”

Profitability is still a challenge
According to the report, insurance 

companies continued to achieve high-
er returns than institutions of Takaful 
in the Gulf Cooperation Council (GCC), 
with an average equity returns of 8% 
compared with 4% for institutions of 
Takaful.

Saudi Takaful institutions have made 
great efforts to achieve positive returns 
since the outbreak of the global finan-
cial crisis.

While the Saudi Takaful market is 
dominated by three institutions, other 
institutions suffer from high rates of 
expenses and losses in the context 
of their seek to increase their market 
share.

At a time when total operational 
rates for the Takaful institutions oper-
ating in Malaysia is almost equal to 
that of their counterparts of traditional 
insurance companies, we find that the 
opposite is true in the countries of Gulf 
Cooperation Council (GCC).

Business risks hampering sector 
profitability

The report emphasized that intense 
competition, the evolution of regula-
tions and the lack of professional staff 
experienced in the field of Takaful, pose 
the greatest challenges facing institu-
tions of Takaful in the GCC and South 
East Asia alike. The emerging Takaful 
institutions have adopted low pricing 
strategies to be able to compete with 
conventional insurance companies that 
are more established with long history.

The report pointed out that such 
pricing strategies are unsustainable, 
and might impose great pressure on 
the profitability of the Takaful industry. 
It also pointed to the growing require-
ments of regulations on capital and 
liquidity, which shows the future direc-
tion of these systems.

At a time when the majority of 
institutions of Takaful assured that the 
new systems are positive, but they 
expressed fears about the increasing 
differences between systems in the 
concerned countries. They pointed out 
that these differences would increase 
the difficulty of their work in these 
countries. Hence, confusion may occur 
among customers and multinational 
insurance companies.

At conclusion of review of the 
report highlights, Ashar said : “the 
merge of some of the Takaful institu-
tions will allow increase their efficiency 
and ability to compete with the tra-
ditional largest and oldest insurance 
companies in the market and reduce 
price wars that is not beneficial to both 
sides. However, the continued rapid 
growth of the Takaful markets keeps 
attention of the shareholders focused 
on operations of Takaful institutions 
which they belong to their member-
ship.”  He added: “The Takaful sector 
needs more time to establish its feet on 
the market, before it becomes possible 
to determine the institutions capable of 
sustainability and continuity away from 
those unable to do so.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takaful refers to the cooperative insurance in 
accordance with the principles of Islamic Sharia.
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Saudi Markets 

The report showed that  Saudi mar-
ket accounted for $ 4.3 billion reaching 
51% of the total Takaful contributions 
globally at a rate of U.S $ 141 million 
for each organization working in the 
market.

The report, which came under the 
title “World Takaful Report 2012: growth 
of the sector and the willingness to 
change the systems”, mentioned that 
contributions of the Gulf Cooperation 
Council (GCC) stood at US $ 5.68 billion, 
while contributions of Southeast Asia 
countries amounted to U.S $ 2 billion.

Furthermore, the compound annual 
growth rate of such contributions in 
the GCC countries has declined from 
41% between 2005 and 2009 to 16% in 
2010, in conjunction with the entry of 
compulsory health Takaful system into 
force in the Emirate of Abu Dhabi and 
Saudi Arabia earlier.

Commenting on findings of the 
report, Ashar Nazem, head of the 
Islamic financial services for the Middle 

East and North Africa at Ernst & Young, 
said: “Takaful sector continued growth 
at a high rate in 2010, but its growth 
rate at 19% over that year was lower 
than that recorded in the key markets 
compared to previous years. “

Takaful markets in Malaysia and the 
UAE have exclusively achieved growth 
rate exceeded 24%, and total Saudi 
contributions has risen by 500 million 
U.S. dollars.

Saudi markets excel UAE and 
Malaysia

Saudi market continues to be the 
largest Takaful market in the world. It 
acquired U.S $ 4.3 billion or 51% of the 
total contributions globally at a rate of $ 
141 million for each organization work-
ing in interdependence market.

The contributions of Takaful grew 
by 24% in Malaysia that worth a total 
of U.S. $ 1.4 billion at a rate of $ 141 
million for each institution working in 
Takaful market.

The UAE Takaful markest ranked 

third with contributions amounting to 
U.S. $ 818 million and a growth rate of 
28%.

The markets of Sudan are the largest 
Takaful markets outside the GCC and 
South East Asia countries, where the 
value of takaful contributions grew by 
7% to reach U.S. $ 363 million in 2010.

Untapped potential of Takaful
While the share of Islamic finance 

in the markets of the Gulf Cooperation 
Council (GCC) and Malaysia reached 

The Ernst & Young firm in the fifth edition of its annual report on 
world Takaful markets during the annual seventh world conference 
on Takaful for 2012 held recently, confirmed that the value of Takaful 
contributions globally rose by 19% to reach U.S $ 8.3 billion in 2010, 
and that the Saudi market is still the largest Takaful market in the world. 

Ernst & Young:
Saudi Arabia’s the Largest Global 
Takaful (Interdependence) Market
Worth $ 4.3 Billion
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Market Summary - Monthly

At the end of April 2012 TADAWUL All Share 
Index (TASI) closed at a level of 7,558.47 points, 
lost 276.68 points (3.53%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI registered a positive 
increase of 17.77% (1,140.74 points). Highest close 
level for the index during the month was 7,930.58 
as on 03/04/2012.

Total equity market capitalization at the end of 
April 2012 reached SR 1,481.36 billion (US$ 395.03 
billion), decreased by 3.78% over the close of the 
previous month.

The total value of shares traded for the month 
of April 2012 reached SR 270.09 billion (US$ 72.02 
billion), decreased by 15.41% over the previous 
month.

The total number of shares traded* reached 
12.69 billion shares during the month of April 2012 
compared to 15.02 billion shares traded for the 
previous month, decreasing by 15.52%.

The total number of transactions executed 
during April 2012 reached 5.15 million compared 
to 5.61 million trades for the month of March 2012, 
decreasing by 8.26%.

Value of Shares Traded 
Reached SR 270.09  Billion

5.15 Million Transactions 
Executed During April 2012

Najran Cement Co.

• Share Capital: SR 1.7 billion divided 
into 170 million shares.
• Offer Shares: 85 million shares (50% 
of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 16/04/2012 to
 22/04/2012.v

Initial Public 
Offerings (IPOs)

• Mouwasat Medical Services Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every one share, 
raising its total number of issued shares to 50 million. 
Effective 02/04/2012.
• Almarai Co. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 1.3529 shares, raising its 
total number of issued shares to 400 million. Effective 
02/04/2012.
• Saudi Paper Manufacturing Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares to 37.5 million. 
Effective 02/04/2012.
• National Industrialization Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every five shares, 
raising its total number of issued shares to 668,914,166. 
Effective 04/04/2012.
• Fitaihi Holding Group increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every ten shares, raising its 
total number of issued shares to 55 million. Effective 
04/04/2012.
• Banque Saudi Fransi increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every four shares, raising its 
total number of issued shares to 904,017,875. Effective 
07/04/2012.
• Saudi Ceramic Co. increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every two shares, raising its 
total number of issued shares to 37.5 million. Effective 
09/04/2012.
• Alkhaleej Training and Education Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every four 
shares, raising its total number of issued shares to 25 
million. Effective 10/04/2012.
• United International Transportation Company Ltd. 
increased its paid up capital by issuing one bonus share 
for every three shares, raising its total number of issued 
shares to 24.4 million. Effective 18/04/2012.
• Red Sea Housing Services Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every three 
shares, raising its total number of issued shares to 40 
million. Effective 18/04/2012.
• National Metal Manufacturing and Casting Co. 
increased its paid up capital by issuing one bonus share 
for every ten shares, raising its total number of issued 
shares to 28,112,089. Effective 24/04/2012.

Corporate Actions During April 2012:
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Market News

Tadawul and MSCI Sign Agreement
MSCI Authorized to use Tadawul Market Data to create Indexes

Riyadh – April 30th, 2012 The Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) announced 
today that is has signed an agreement 
with MSCI, a leading provider of invest-
ment decision support tools worldwide, 
authorizing MSCI to use Tadawul mar-
ket data to create and issue indexes 
on the Saudi Arabian equity market.  
Abdullah AlSuweilmy, CEO of the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) commented, 
“We are very pleased to have MSCI as an 
authorized index provider at Tadawul. 
Investors and asset managers in Saudi 
Arabia and around the world can now 
use the services of MSCI for their view 
of the equity market in Saudi Arabia, 
and financial product providers can use 
MSCI as the basis for products that en-

able investors to participate in the per-
formance of the Saudi stock market.”  
“We are delighted that we are once again 
able to offer indices covering the Saudi 
Arabia equity market,” said Baer Pettit, 
Managing Director and Head of the MSCI 
Index business. “We believe that this an-
nouncement will be welcomed by in-
vestors both in the region, and globally. 
Our clients continue to demand high 
quality indices that accurately reflect 

the equity market opportunity in the 
region, either as benchmarks or as the 
basis for various financial instruments.”  
MSCI will reintroduce coverage of the 
Saudi Arabia equity market with the 
release of standalone country indices. 
MSCI will also reintroduce the MSCI GCC 
Countries Index (MSCI GCC Countries ex 
Saudi Arabia Index + MSCI Saudi Arabia 
Domestic Index) and the MSCI Arabian 
Markets Index (MSCI Arabian Markets ex 
Saudi Arabia Index + MSCI Saudi Arabia 
Domestic Index), as well as domestic 
versions of existing regional indices.  
MSCI will make the MSCI Saudi Arabia 
Domestic Indices, and related regional 
indices, available in the course of June 
2012.

WHO’S WHO of Financial Technology – Middle East 2012
Tadawul Senior Advisor to the CEO Inducted as Member of

Tawfeg Alutagey, Senior Advisor to the CEO at Saudi Stock Exchange (Tadawul), has been selected as a member 
of the “WHO’S WHO  of Financial Technology - Middle East 2012” by the World Development Forum, for demon-
strating dedication, leadership and excellence in Financial Technology. 
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Building of Knowledge and Strength 
of the Economy

The remarkable success achieved by the Forum on (the way to 
become a public company - benefits and challenges) prompted about 
350 people, representing the executive departments and members of 
boards of directors for about 120 companies not listed on the market, 
to hail this initiative from TADAWUL. They considered the Forum as a 
starter to the path for some of them to turn towards more stability, 
and then for further growth.

Experts and consultants have introduced the attendants and the 
public to the ways and mechanisms that firms need to transform into 
public joint stock companies, citing successful models in which the 
transformation impacted their activities and performance of their 
companies in a positive way.

Everyone stressed the importance of this event and the benefits 
that have been made to encourage TADAWUL plan to set up sev-
eral forums on topics of interest to all financial market dealers and 
to include all regions of the Kingdom, to be held periodically for the 
benefit of the nation and the national economy.

Thus, the informational communication, construction of knowl-
edge, and the practical experience should be substrates on which 
economic events are held that target primarily the public interest. This 
public interest maximizes corporate interests to strengthen the private 
sector, increase investment opportunities and funding opportunities 
in front of everyone, and provides expansion and strategic partner-
ships in front of Saudi companies in all sectors.

We complete media coverage of the Forum, document it for the 
future, and display the most prominent of its ideas as a reminder to 
those who attended, and a compensation to those who did not attend.

This issue also contains a file on one of the most prominent 
Saudi economic sectors, the petrochemical sector. The Kingdom has 
made remarkable quality and quantity shifts in this sector that were 
launched by initiatives of the government, and then culminated in 
togetherness of the public and private sectors. So, we have now major 
petrochemical companies in the world, and the Kingdom has become 
an important figure on this map that is located in the first ranks in 
terms of production and marketing. It seeks to become stronger, God 
willing, in terms of innovation and patents.

God has granted us an abundance of natural resources. It was 
necessary for the long-range planer to come out with this wealth to 
broader horizons that increases GDP, diversifies sources of income, 
localizes technology, and makes the Saudi industrial sector based on 
stronger foundations year after year.

We are looking in this sector for not just about numbers, products, 
advantages and difficulties, but also about the prospects of economic 
thought that looks always for the best and strongest for our country 
and its strong economy, to remain strong. Hence, we shall continue to 
contribute to human development and human civilization.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

64
العدد 67 - مايو 2012م



Investor.indd   1 2/28/11   11:05:02 AM



SambaTadawul.indd   1 4/23/12   9:05:18 AM


