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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

يعتبر تنامي فر�س العمل من اأهم مالمح التعافي االقت�صادي، ويقا�س اأداء 

البطالة  دوًما �صبط معدالت  بعدة م�ؤ�صرات منها  اقت�صاديا  والدول  المجتمعات 

وت�فير الحماية االجتماعية للباحثين عن عمل عبر نظام التاأمين �صد التعطل، 

الخا�س  القطاع  لم�ؤ�ص�صات  والفني  ال��م��ادي  ال��دع��م  ن��ط��اق  ت��صيع  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة 

واإنتاجية.  فعالية  اأكثر  ب�ص�رة  ال�صباب  الم�اطنين  ا�صتيعاب  على  ق��ادرة   لتك�ن 

التعافي  اأن  بينت  �صن�ات  منذ  العالم  يعي�صها  التي  االقت�صادية  العالمية  االأزم��ة 

االقت�صادي ونم� فر�س العمل ال بد واأن ي�صير في خط�ط مت�ازية، اإذ ال بد من 

ت�فر نم� اقت�صادي ق�ي وم�صتدام لت�ليد ال�ظائف من العمل ب�ص�رة �صحيحة، 

اأكثر  اأحد  حيث ت�ؤثر هذه المع�صلة ب�ص�رة خا�صة على فئة ال�صباب، التي تعتبر 

الفئات ت�صرًرا من بطء تعافي االقت�صاد العالمي و�صح ال�ظائف.

م�صتقبلية  تداعيات  اأي��ة  من  ال�قاية  على  قدرتنا  تنمية  اإل��ى  ن�صعى  ونحن 

اقت�صادية  بيئة  ظ��ل  ف��ي  العمل  �ص�ق  تنامي  و�صمان  عملنا  اأ���ص���اق  على  �صلبية 

ال��ع��م��ل وم��ع��ه عملية  ف��ر���س  م��ل��ف خ��ل��ق  ن��ت��ع��ام��ل م��ع  اأن  ي��ج��ب  وت��ن��م���ي��ة متينة 

ت���ط��ي��ن ال���ظ��ائ��ف ع��ل��ى اأن��ه��ا ت��ح��ٍد م��ت��ج��دد ب��ا���ص��ت��م��رار، م��ا يتطلب اال���ص��ت��م��رار 

ال�طنية  العمالة  وق����درات  ل��ك��ف��اءات  الم�صتمر  واالرت���ق���اء  التعليم،  تط�ير  ف��ي 

ف���ي م��خ��ت��ل��ف م����اق���ع ال��ع��م��ل ع��ب��ر ب���رام���ج ال���ت���دري���ب ال��م�����ص��ت��م��رة وم��ن��ظ���م��ة 

اآف����اق االإب�����داع واالب��ت��ك��ار ف��ي العمل. ال��ت��ي تفتح  ال��م��ادي��ة وال��م��ع��ن���ي��ة   ال��ح���اف��ز 

في كل دول العالم يتطلب نم� فر�س العمل تعاون الجميع بما فيها الحك�مات، 

واأ�صحاب العمل، والعمال، وم�ؤ�ص�صات المجتمع المدني، واأثبتت التجارب والتاريخ 

من  ه�  الب�صرية  الم�ارد  وتنمية  دعم  في  واالأهلية  الر�صمية  الجه�د  ت�حيد  اأن 

اأهم  من  ك��ان  دعائمه  وثبتت  االقت�صاد  ق���ي  واإذا  الق�ية،  االقت�صاديات  مالمح 

ع�امل الق�ة لال�صتمرار في النجاح على كل االأ�صعدة.

اإن�صاني  نجاح  ا  اأي�صً اإنها  وتنفيذ،  تخطيط  نجاح  فقط  لي�صت  العمل  فر�صة 

جميل ونبيل.

النجاح اإلنساني
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
سلطان محمد القحطاني
sultan.qahtani@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق
عادل الغامدي

adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�صر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار الي�م لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

ظاهرة  وهي   - املالية  العوملة  تتعر�س 

عرب  املت�ساعدة  املالية  التدفقات 

�سل�سلة  ب�سبب  عادة  للوم  احلدود، 

التي  املدمرة  القت�سادية  الأزمات 

الناه�سة  الأ�سواق  من  بعدد  ع�سفت 

اأمريكا  يف  الثمانينيات  اأواخر  يف 

الالتينية، ويف الت�سعينيات يف املك�سيك 

وب�سعة من بلدان اآ�سيا.

باتت قضية األمن الغذائي حتتل أهمية متزايدة نتيجة األزمات املتتالية على 
سلة  ذلك  وشمل  التأثير،  حيث  من  حدتها  تراوحت  والتي  العاملي،  الصعيد 
الذرة وفول الصويا واألعالف  احلبوب على تنوع أصنافها، فيما شكلت قضية 
انعطاًفا حاًدا يف مسيرة األضرار التي يتكبدها العالم يومًيا نتيجة احتكار دول 
يتخذ  لم  ما  مستقباًل  األزمات  تلك  جتدد  يعني  ما  الرئيسية،  للسلع  معينة 

العالم خطوات حقيقية نحو اخلروج من النفق.
تفاصيل املوضوع، تقرؤونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير

727272



ل تكمن اأهمية الألياف الب�سرية فقط يف كونها حتتل 

مكاًنا متميًزا يف جمال الت�سالت بعدما  حلت بدًل 

من الأ�سالك النحا�سية يف العديد من ال�ستخدامات 

كالربط بني املقا�سم الهاتفية واخلطوط بعيدة املدى 

متعددة  مميزات  من  متلكه  ملا  واإمنا  البحار،  وعرب 

اأبرزها  ال�سناعات  من  الكثري  تدخل  ،جعلتها 

ت�ستخدم  باتت  كما  الكمبيوتر،  و�سبكات  الت�سالت 

يف الت�سوير الطبي باأنواعه، وكذلك كمج�سات عالية 

اجلودة للتغري يف درجة احلرارة وال�سغط مبا 

بباطن  التنقيب  يف  تطبيقات  من  له 

الأر�س.

أخبار السوق
للعام الثاني على التوالي

»تداول« تنظم ورش عمل 
عالقات المستثمرين

أخبار الشركات
125% زيادة قدرات توليد 

الكهرباء

قضية العدد
األمن الغذائي 

ال أمل مع االحتكار

أخبار عالمية
أميركا تطرح مناطق

للتنقيب عن النفط

أخبار عربية
أكوا السعودية تفوز بمشروع 
للطاقة الشمسية في المغرب

�سادمة  هنا  نن�سرها  التي  الدرا�سة  تكون  رمبا 

اخلليجية  العملة  باأهمية  يعتقدون  ممن  للبع�س 

املوحدة لتحقيق التكامل القت�سادي اخلليجي كون 

الباحث د. عبدالرحمن بن حممد ال�سلطان اأ�ستاذ 

لتلك  يرى مربًرا  �سعود ل  امللك  القت�ساد بجامعة 

بكثري  اأكرب  العملة  تكاليف  اأن  يعتقد  بل  الأهمية، 

من منافعها، ورغم اختالف ما تقوله الدرا�سة عن 

هامة  اقت�سادية  روؤية  تبقى  فاإنها  عليه  املتعارف 

جديرة بالقراءة والتاأمل.

الداخلية  املراجعة  دور  اأن  من  الرغم  على 

اجليدة  احلوكمة  لتحقيق  اأ�سا�سي  كعامل 

الزمن،  من  طويلة  لفرتة  اأهمل  قد  لل�سركات 

اأ�سبح  الداخلية  املراجعة  وظيفة  اأن  اإل 

اأداة  اأنها  على  احلايل  الوقت  يف  اإليها  ينظر 

منافع جيدة  تقدم  احلوكمة  اأدوات  من  مهمة 

املنظمات  اهتمام  يف�سر  ما  وهو  لل�سركات، 

بالرقابة  الأخرية  الفرتة  يف  ال�سعودية  املهنية 

واملراجعة الداخلية كاإحدى الركائز الأ�سا�سية 

حماية  يف  الفعال  وبدورها  احلوكمة  لعملية 

ال�سركات من ال�سربات القت�سادية املوؤملة.



تحديث األسهم الحرة )المتاحة 
للتداول( لجميع الشركات للربع 

الثالث 2012م

صيانة المؤشرات للربع الثالث 2012

عن  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

جلميع  للتداول(  )املتاحة  احلــرة  الأ�سهم  حتديث 

)2012/9/26م(،  2012م  الثالث  للربع  ال�سركات 

ومــوؤ�ــســرات  الــعــام  املــوؤ�ــســر  واعــتــمــادهــا يف ح�ساب 

1433/11/13هـــــ،  ال�سبت  من  ابــتــداًء  القطاعات 

)2012/9/29م(.

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن اإ�سافة اأ�سهم ال�سركات 

التالية اإىل موؤ�سرات ال�سوق: 

- جمموعة الطيار لل�سفر.

- �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين.

- �سركة الإمناء طوكيو مارين. 

1433/11/10هـــ،  الأربعاء  ليوم  الأ�سهم  اإقفال  �سعر  وذلك ح�سب 

)2012/9/26م(.

املوؤ�سر  ح�ساب  من  املعجل  حممد  جمموعة  �سركة  اأ�سهم  وا�ستبعاد 

العام وموؤ�سر قطاع الت�سييد والبناء وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل 

تعليقه من التداول.

نظري التزامها بتطبيق جميع معايري اأمن املعل�مات

 »ISO 27001« تداول تحصل على شهادة األيزو العالمية
ح�سلت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( على �سهادة 

الأيزو العاملية »ISO 27001« لأمن املعلومات، والتي تعترب 

قيا�سي  معيار  وهي  املجال،  هذا  يف  ال�سهادات  اأعلى  من 

معتمد دولًيا جلودة وحماية اأمن املعلومات يوؤدي تطبيقها 

والتطور  باملنظمة  الثقة  وزيـــادة  املــرجــوة  احلماية  اإىل 

لعملية  تخ�سع  والتي  معتمدة  منهجية  على  املبني  الدائم 

تقييم م�ستمر من قبل اجلهة املخولة بذلك.

النتهاء  بعد  ال�سهادة  نيل هذه  من  )تــداول(  متكنت 

منظمة  قبل  من  والكاملة  ال�ساملة  املراجعة  عملية  من 

عاملية  منظمة  وهــي   ،)BSI( الربيطانية  املــوا�ــســفــات 

منح  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  واإحــدى  ربحية  غري  م�ستقلة 

هذه ال�سهادة على م�ستوى العامل، حيث قام ممثلو املنظمة 

اإدارة  وا�سرتاتيجيات  خلطط  ودقيقة  تف�سيلية  مبراجعة 

جميع  مراجعة  وكذلك  املعلومات  اأمــن  وق�سم  املخاطر 

الإدارة،  داخل  املتبعة  العمل  واإجــراءات  واآليات  �سيا�سات 

بهذه  ـــداول  ت يف  املعنية  الإدارات  ــتــزام  ال مــن  والــتــاأكــد 

وال�سركات  للم�ستثمرين  املقدمة  املعايري جلميع خدماتها 

ممثلي  قيام  اإىل  اإ�سافة  الو�ساطة،  و�سركات  املــدرجــة 

)BSI( باإجراء عدد من الزيارات امليدانية واملقابالت مع 

املوظفني امل�سوؤولني عن تنفيذ هذه الإجراءات للتاأكد من 

التزام الإدارات املعنية بالتطبيق الأمثل لهذه املعايري.

يعد احل�سول على هذه ال�سهادة موؤ�سًرا حقيقًيا على 

التزام )تداول( باملعايري العاملية اخلا�سة باأمن املعلومات 

اأمــن  نــظــام  لبناء  املقدمة  خدماتها  جلميع  وحمايتها 

على  للمعلومات  املرجوة  احلماية  يوفر  متكامل  معلومات 

جميع م�ستوياتها وبجميع طرق حفظها اأو تناقلها، وتقييم 

كانت  �سواء  املنا�سبة  احللول  وتقدمي  املتوقعة  املخاطر 

حلوًل تقنية اأو اإدارية اأو ت�سغيلية واإجرائية.

ال�ص�يلمي يت�صلم �صهادة االيزو العاملية من تن�س ك�تز  املدير االقليمي ملنظمة امل�ا�صفات الربيطانية

جانب من حفل ا�صتقبال املدير االقليمي ملنظمة امل�ا�صفات الربيطانية 
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للعام الثاين على الت�ايل

»تداول« تنظم ورش عمل عالقات المستثمرين

العدد األول من )صدى تداول( يناقش تجارب وخبرات الموظفين

جمعية  مع  بالتعاون  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأنهت 

عالقات امل�ستثمرين ال�سرق الأو�سط �سمن مبادرتها التوعوية، تنظيم 

ور�س عمل حول ا�سرتاتيجية وممار�سات عالقات امل�ستثمرين واأف�سل 

ممار�ساتها.

هذا وقد عقدت ور�س العمل بالريا�س يف الفرتة ما بني 2 و 3 من 

ذي القعدة 1433 هـ املوافق لـ 18و 19 من �سبتمرب 2012م، ومتيزت 

بح�سور ممثلني لواحدة وخم�سني من ال�سركات املدرجة.

عالقات  وممــار�ــســات  بـــدور  التنويه  اإىل  العمل  ور�ـــس  هــدفــت 

عالقات  مــ�ــســوؤويل  ي�ساعد  ومــا  الــواقــع،  اأر�ـــس  على  امل�ستثمرين 

تطبيق  على  للت�سجيع  بالإ�سافة  باأدوارهم.  القيام  على  امل�ستثمرين 

اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.

التنفيذي  املدير  ال�سويلمي  عبداهلل  الأ�ستاذ  �سرح  جانبه  من 

وجتاوب  تــداول  ملبادرة  »ا�ستمراًرا  قائاًل:  ال�سعودية  املالية  لل�سوق 

تاأتي  2011؛  يف  امل�ستثمرين  عالقات  عمل  لور�س  املُدرجة  ال�سركات 

وقد  ال�سعودي،  املال  �سوق  تطور  مع  بالتوازي   2012 يف  العمل  ور�س 

عالقات  م�سوؤول  لـــدى171  الوعي  زيــادة  يف  الــور�ــس  هــذه  �ساهمت 

م�ستثمرين �سمن ال�سركات املدرجة يف ال�سوق ال�سعودية؛ لهذا ناأمل 

ال�سركات املدرجة يف جمال  التطور يف مبادرات  اأن نرى مزيًدا من 

عالقات امل�ستثمرين«.

و�سرح اأوليفر �سويت�سمان رئي�س جلنة التعليم يف جمعية عالقات 

�سعاع  يف  امل�ستثمرين  عالقات  ورئي�س  الأو�سط  ال�سرق  امل�ستثمرين 

لل�سركات  �سفراء  هم  امل�ستثمرين  عالقات  »م�سوؤولو  بقوله:  كابيتال 

مبادرة  على  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  وال�سكر  ال�سعودية، 

ور�س العمل، وي�سرنا روؤية عدد اأكرب من ال�سركات يف ال�سعودية تتبنى 

ومبادرتنا  ا�سرتاتيجية،  امل�ستثمرين كعملية  اأف�سل ممار�سات عالقات 

من  امل�ستثمرين  عالقات  م�سوؤويل  لتمكن  �سممت  امل�سرتكة  التعليمية 

تطبيق  عرب  والحرتافية  ال�ستثمار  ملجتمع  ال�سعودية  ال�سركات  متثيل 

ا�سرتاتيجيات عالقات م�ستثمرين ناجحة«.

نادر نويه�س رئي�س عالقات امل�ستثمرين يف �سركة احتاد ات�سالت 

)موبايلي( ح�سر ور�س العمل و�سرح قائاًل: »عالقات امل�ستثمرين تهدف 

لتقدمي دعم متزايد لل�سركات ال�سعودية، وعرب م�ساركتنا لتداول نحن 

اإمكانيات  كامل  اإطالق  يف  �ست�ساعد  امل�ستمرة  اجلهود  هذه  باأن  نوؤمن 

املال  اململكة، و�ست�ساهم يف جناح م�ستقبل �سوق  ال�سركات املدرجة يف 

ككل«.

ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الداخلية  الن�سرة  من  الأول  العدد  �سدر 

والأبواب  املو�سوعات  )تداول( مب�سمى )�سدى تداول(، و�سم عدًدا من 

بني  و�سل  حلقة  و�ستكون  تـــداول،  من�سوبي  وخـــربات   اآراء  تعك�س  التي 

من�سوبيها  لتبادل املعارف واخلربات ومنرًبا لآراء املوظفني.

املهنية  خرباتهم  لعر�س  املوظفني  اأمــام  الفر�سة  الن�سرة  واأتــاحــت 

يتم عقدها مع  لقاءات  ال�سخ�سية من خالل  والثقافية وكذلك جتاربهم 

البع�س منهم ملعرفة اآرائهم ومرئياتهم، وكذلك بع�س من جوانب حياتهم 

الذين  »تداول«،  �ستعر�س خربات ومناذج من من�سوبي  فيما  ال�سخ�سية، 

لديهم جتارب وخربات وموؤهالت جيدة للعمل يف بيئة تداول.

بالإ�سافة اإىل ملف تعريفي لإحدى اإدارات تداول ومهامها واإجنازاتها، 

ا اهتمت الن�سرة بطرح ق�سايا  موجودة بال�ساحة، ويتم عر�سها ب�سكل  اأي�سً

حيادي ويرتك الراأي والتقييم للقارئ.
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• اإلسم: هناء علي العنزي

•  احلالة االجتماعية: متزوجة

•  مكان امليالد: الرياض

•  يف تداول منذ:  20-يناير -2007

•  مكان السياحة املفضل:   
لندن

•  الهوايات:   السفر ، والطبخ 

املشاركة باألعمال التطوعية .

•  الوجبة املفضلة: ورق العنب

•  قدوتي يف احلياة : والدتي 

)قدوة بالصرب والتحمل(

•  أمنيتي : إنشاء عمل 

مستقل أديره بنفسي يحقق 

عائد مادي ونفع للمجتمع

•  شخصية مشهورة أعجبتني 

:  رئيسة الوزراء الربيطانية 

السابقة مارجريت تاتشر

•  كتاب أعجبني مؤخرًا: أبدأ 

مشروعك وال ترتدد

حمد الشايع • اإلسم: 

•  احلالة االجتماعية: أعزب

•  مكان امليالد: الرياض

•  يف تداول منذ:  2007

•  مكان السياحة املفضل: 
الزلفي

•  الهوايات:   السفر، 

املشاركة باألعمال 
التطوعية .

•  صورة من حياتي:  

اجل��ام��ع��ة  م���ن  ت��خ��رج��ي   -

ع��ن��دم��ا  - خ��دم��ة احل���ج���اج 

امل��رح��ل��ة  يف  أدرس  ك��ن��ت 
املتوسطة

•  الوجبة املفضلة: الكبسة

•  قدوتي يف احلياة :

عليه  اهلل  صلى  ال��رس��ول 
وسلم

•  أمنيتي:

يف  الزحمة  معاناة  تنتهي 
الرياض

مــشــهــورة  •  شخصية 
أعجبتني :

ال��ن��ب��ي حم��م��د ص��ل��ى اهلل 
عليه وسلم

•  كتاب أعجبني مؤخرًا:

العادات السبع 

•  الفريق املفضل:
الهالل

•  التواصل االجتماعي:

 twitter@hamad1500

حمد الشايع
إدارة معلومات السوق

بروفايل

خـــربات

ض من أعماله
بع

"مدحت الشافعي"

هو مس��ئول التصميم والنش��ر 

م��ن  عام��ًا   13 ول��ه  ت��داول،  يف 

ك��ربى  اخل��ربة عم��ل فيه��ا يف 

الشركات االعالنية.

الوطني��ة  الش��ركة  يف  عم��ل 

لالعالن كمس��ئول ع��ن إعالنات  

)جريدة احلياة(، وقبلها جلريدة 

)ال��ف  لوكال��ة  ث��م  )الوس��يلة(، 

ن��ون الدولي��ة(، وبعدها أس��س 

جملة )الوظائ��ف( وكانت ملحقًا 

جلريدة اإلقتصادية.

يح��رتف عل��م تصمي��م اخلطوط 

والش��عارات، حص��ل على جوائز 

يف اخل��ط العرب��ي، ويهتم أيضًا 

إلظه��ار  االح��رتايف  بالتصوي��ر 

وإخ��راج  التصمي��م  مواه��ب 

األفكار اإلبداعية.

يف هذه الزاوية نتعرف أكرث على منسوبي تداول من الناحية الشخصية..

هناء العنزي
إدارة تقنية املعلومات

بروفايل
    - حمد الشايع

- هناء العنزي
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افتتاحية صدى
جميعًا  بيننا  وص��ل  حلقة  ه��ي 
ي��دور  م��ا  خاللها  م��ن  سنعرف 
طريق  ع��ن  ت����داول  أروق����ة  يف 
لنتعرف  ولقاءات  خفيفة  أخبار 
من  ت��داول  منسوبي  على  أكرث 
وليست  الشخصية  الناحية 
زاوي��ة  إىل  ب��اإلض��اف��ة  املهنية، 
من  إدارة  مهام  فيها  نعرض 
زاوي��ة  وك��ذل��ك  ت���داول  إدارات 
شغلت  هامة  بقضية  تختص 
اجمل���ت���م���ع اخل����ارج����ي ه���ذا 
من  جم��م��وع��ة  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
لنا  واملفيدة  املمتعة  الزوايا 

جميعًا.
أمتنى أن تلقى الصدى الرائع 
واملتميز  ألنها صدرت منكم 
مالحظات  وج���ود  ح��ال  ويف 
فيسعدنا تلقيها لرنتقي معًا 

بها.

تداول يف
املرتبة األوىل

السعودية  امل��ال��ي��ة  ال��س��وق 
ملفتًا  أداًء  أظهرت   )ت���داول( 
عام  م��ن  األول  النصف  خ��الل 
قيمة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  2012م 
األوىل  املرتبة  وأحتلت  التداول، 
ت��رت��ي��ب األس����واق  يف س��ّل��م 
امل��ال��ي��ة ح���ول ال���ع���امل وف��ق��ًا 
عن  ال��ص��ادرة  التقارير  ألح��دث 
للبورصات،  العاملي  االحت���اد 
عضويته  يف  ي��ض��م  وال�����ذي 
عاملية  ب��ورص��ة   50 م��ن  أك��رث 
بني  األك����رب  ال��ن��م��و  ح��ق��ق��ت  إذ 
وذلك  العاملية،  األس��واق  تلك 
يف   114.4 إىل  وص��ل��ْت  بنسبٍة 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ذات  امل��ئ��ة، 
القيمة للنصف األول من العام 

املاضي 2011م .

نظري التزامها بتطبيق جميع معايري أمن املعلومات

تداول حتصل على

 »ISO 27001« شهادة االيزو العاملية

ح��ص��ل��ت ال����س����وق امل��ال��ي��ة 
على   ) ت����داول   ( ال��س��ع��ودي��ة 
 ISO« العاملية  االيزو  شهادة 
والتي  املعلومات  ألمن   »27001
ال��ش��ه��ادات  أع��ل��ى  م��ن  تعترب 
معيار  , وهي  اجمل��ال  هذا  يف 
جلودة  دوليًا  معتمد  قياسي 
يؤدي  املعلومات  امن  وحماية 
تطبيقها اىل احلماية املرجوة و 
زياده الثقة باملنظمة والتطور 
منهجيه  على  املبني  ال��دائ��م 
لعمليه  تخضع  والتي  معتمده 
تقييم مستمر من قبل اجلهة 

اخملولة بذلك.
هذه  نيل  من  )ت��داول(  متكنت 
ال��ش��ه��ادة ب��ع��د االن��ت��ه��اء من 
الشاملة  امل��راج��ع��ة  عملية 
منظمة  ق��ب��ل  م��ن  وال��ك��ام��ل��ة 
امل����واص����ف����ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

عاملية  منظمة  وه��ي   )BSI(
وأح���د  رب��ح��ي��ه  غ���ري  مستقله 
منح  ع��ن  املسؤولة  اجل��ه��ات 
مستوى  على  الشهادة  هذه 
ال����ع����امل، ح���ي���ث ق�����ام مم��ث��ل��و 
تفصيلية  مبراجعة  املنظمة 
واسرتاتيجيات  خلطط  ودقيقه 
أمن  وق��س��م  اخمل��اط��ر  إدارة 
مراجعة  وك��ذل��ك  املعلومات 
ج��م��ي��ع س���ي���اس���ات وآل���ي���ات 
املتبعة  ال��ع��م��ل  وإج�������راءات 
داخل االدارة، والتأكد من التزام 
ت��داول  يف  املعنية  االدارات 
بهذه املعايري جلميع خدماتها 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
وشركات  املدرجة  والشركات 
قيام  إىل  إض��اف��ة  ال��وس��اط��ة 
من  عدد  بإجراء   )BSI( ممثلي 
واملقابالت  امليدانية  الزيارات 

م��ع امل��وظ��ف��ني امل��س��ؤول��ني 
عن تنفيذ هذه االجراءات للتأكد 
املعنية  االدارات  ال��ت��زام  م��ن 
بالتطبيق االمثل لهذه املعايري.
ي��ع��د احل���ص���ول ع��ل��ى ه��ذه 
حقيقيا  م��ؤش��را  ال��ش��ه��ادة 
التزام )تداول( باملعايري  على 
ال��ع��امل��ي��ة اخل���اص���ة ب��أم��ن 
املعلومات وحمايتها جلميع 
لبناء  امل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
نظام أمن معلومات متكامل 
ي���وف���ر احل���م���اي���ة امل���رج���وة 
جميع  ع��ل��ى  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
طرق  وبجميع  مستوياتها 
وتقييم  تناقلها  أو  حفظها 
وتقدمي  املتوقعة  اخملاطر 
احل���ل���ول امل��ن��اس��ب��ة س���واء 
او  ادارية  أو  تقنية  كانت حلوال 

تشغيلية وإجرائية.

بروفايل 

جانب من ور�س العمل
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125% زيادة قدرات توليد الكهرباء

29 سهمًا للمكتتب 
في أسمنت المدينة

ال�سعودية  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكــد 

اأن  الــرباك  �سالح  بن  علي  املهند�س  للكهرباء 

قدرات التوليد املنتجة من قبل ال�سركة واملنتجني 

24083 ميجاوات يف عام  ارتفعت من  الآخرين 

2000 اإىل 54298 ميجاوات بن�سبة بلغت %125 

بلغت  فيما  احلايل،  العام  من  يوليو  نهاية  حتى 

 50424 الكهربائية  الطاقة  نقل  �سبكات  اأطوال 

كلم دائري مقارنة بـ 29166 كلم دائري اأي اأن 

ن�سبة الزيادة %73.

تنفيذ  ن�سبة  اأن  الــرباك  املهند�س  واأو�ــســح 

ب�سبكة  اململكة  مناطق  لربط  الوطنية  اخلطة 

 %51 بزيادة   %96 اإىل  و�سلت  واحــدة  كهربائية 

عما كانت عليه يف عام 2000م، فيما بلغت اأطوال 

الكهربائية  الطاقة  وتو�سيالت  التوزيع  �سبكات 

ـــ219076كــلــم  ـــري مــقــارنــة ب 423531كـــلـــم دائ

حني  يف   ،%93 قدرها  زيــادة  بن�سبة  اأي  دائــري 

قفز اأعداد امل�سرتكني من 3.5 ماليني م�سرتك 

يف عام 2000 اإىل 6588 األف م�سرتك اأي بن�سبة 

زيادة قدرها %87.

والتجمعات  والــقــرى  املـــدن  عــدد  اأن  وبــني 

مدينة   12368 اإىل  و�سل  املكهربة  ال�سكانية 

التاأ�سي�س  عند  ـــ7406  ب مقارنة  وهجرة  وقرية 

بن�سبة زيادة و�سلت اإىل 67%، اإ�سافة اإىل و�سول 

املا�سي  يوليو  حتى   %88 اإىل  التوطني  ن�سبة 

مقارنة بـ73% يف عام 2000.

املفوترة  باقاتها  على  الأقــوى  يعد  ا  عر�سً »موبايلي«  ات�سالت  احتاد  �سركة  اأطلقت 

يف اململكة ُينح من خالله امل�سرتكون اجلدد يف باقة »واجد« املفوترة جمانية املكاملات 

الإنرتنت  وا�ستخدام  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  واإر�سال  �سبكة موبايلي  ال�سوتية داخل 

وذلك بعد ا�ستهالك ما قيمته 5 ريالت يومًيا، وذلك ابتداًء من تاريخ ال�سرتاك بالباقة 

وملدة �سهرين متتالني، علًما باأن املميزات املجانية �سيتم تفعيلها تلقائًيا للم�سرتك.

وقالت اإن عر�سها املميز على باقتها املفوترة جاء يف اإطار الروح التناف�سية العالية التي 

تتمتع بها ال�سركة لإبقاء م�سرتكيها متمتعني باأف�سل العرو�س التي تالم�س اهتماماتهم، 

عالية  اعتمادية  ذات  متينة  حتتية  ببنية  املتطورة  منتجاتها  دعم  على  حر�سها  موؤكدًة 

يعزز من قدرتها على  العامل، مما  الت�سالت يف  تقنية  اإليه  تو�سلت  ما  باأحدث  مزودًة 

متكني م�سرتكيها من ال�ستفادة من اخلدمات والعرو�س التي تطرحها بني وقت واآخر.

وتتميز باقة واجد بتكلفة هي الأقل حملًيا بواقع 15 هللة داخل �سبكة »موبايلي« و25 

10 هلالت، اإىل  هللة خارج ال�سبكة، فيما تنخف�س تعرفة الر�سالة الن�سية الواحدة اإىل 

رياًل   99 امل�سرتك  ا�ستهالك  وذلك يف حال جتاوز  ال�سهرية  الر�سوم  من  الإعفاء  جانب 

مع جميع  تعاطيها  وا�سحة يف  ا�سرتاتيجية  على  ذلك  معتمدًة يف  الواحد،  ال�سهر  خالل 

التطورات التي ت�سهدها خدمات الت�سالت، حيث تقوم بني وقت واآخر بطرح العرو�س 

املميزة على منتجاتها بهدف اإثراء حياة م�سرتكيها باأف�سل الأ�سعار واأجود اخلدمات.

موبايلي تمنح مشتركي
»واجد« اإلنترنت المجاني

ـــــت  ـــــن اأعـــــل

الريا�س  �سركة 

امل�ست�سار  املالية، 

املــــــايل ومـــديـــر 

يف  العام  الطرح  بتغطية  واملتعهد  الكتتاب 

نتائج  املدينة،  اأ�سمنت  اأ�سهم �سركة  50% من 

التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم، مبيًنا اأن ح�سة 

اإىل  ترتفع  حني  يف  �سهما،   29 الفرد  املكتتب 

58 �سهًما لطلب الكتتاب املت�سمن �سخ�سني، 

وت�سل اإىل 294 �سهما لالكتتاب امل�ستمل على 

10 اأفراد.

النهائية  التغطية  اأن  البيان  واأفـــاد 

املا�سي  ال�سهر  انتهى  الـــذي  لالكتتاب 

اإجمايل  بلغ  حني  يف   ،%302 قرابة  بلغت 

املبالغ املكتتب بها نحو 2.85 مليار ريال، 

 3 عــن  يزيد  مــا  املكتتبني  عــدد  بلغ  فيما 

ماليني مكتتب.

8
العدد 72 - اكتوبر 2012م

أخبار - الشركات



9
العدد 72 - اكتوبر 2012م

SABB.pdf   1   9/18/12   10:35 AM



قال �سندوق النقد العربي اإنه يعمل على ترتيب ت�سهيل ائتماين 

بقيمة 127 مليون دولر مل�ساعدة املغرب يف مواجهة ارتفاع اأ�سعار 

الغذاء.

واأكد ال�سندوق الذي يعد كياًنا اإقليمًيا عربًيا ي�سم 22 دولة اأن 

القر�س ي�ساهم يف م�ساعدة احلكومة املغربية على مواجهة الظروف 

القت�سادية الطارئة، مثل ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية.

ومل يذكر تفا�سيل اأعمق ب�ساأن القر�س، اإل ت�سريحات توؤكد اأن 

دولر  مليار   1.46 اإىل  و�سلت  للمغرب  ال�سندوق  اإجمايل قرو�س 

حتى الآن.

واأعلنت احلكومة املغربية يف يونيو املا�سي عن زيادة يف اأ�سعار 

الوقود هي الأكرب من نوعها على مدى اأعوام، وذلك يف اإطار خطط 

خلف�س دعم الغذاء ومنتجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن كاهل 

امليزانية.

ال�سريك  اأوروبـــا  يف  القت�سادي  الركود  من  املغرب  وت�سرر 

التجاري الرئي�سي، وم�سدر اإيرادات ال�سياحة وحتويالت العاملني 

املغرتبني.

ووافق �سندوق النقد الدويل يف اأغ�سط�س على ت�سهيل ائتماين 

ملواجهة  عامني،  على  دولر  مليار   6.2 بقيمة  للمغرب  احــرتازي 

احتياجات مالية مفاجئة يف حال تدهور اقت�ساد البالد.

بتقدمي  خليجية  دول  اأي�سا  تعهدت  النقد  �سندوق  وبح�سب 

5 مليارات دولر للمغرب، لكن مل يت�سح اإن  م�ساعدة مالية بقيمة 

كان اأي من هذه الأموال قد جرى ت�سليمه بالفعل.

»النقد العربي« يقرض المغرب 127 مليون دوالر

أكوا السعودية تفوز بمشروع للطاقة الشمسية في المغرب
اأعلنت الوكالة املغربية للطاقة ال�سم�سية 

با�ستدراج  ال�سعودية  اأكوا  �سركة  فوز  »مازن« 

م�سروع  من  الأوىل  املرحلة  لتنفيذ  عرو�س 

الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج  الطموح  املغرب 

ال�سم�سية بقيمة اإجمالية تقدر بت�سعة مليارات 

دولر.

وقال مدير »مازن« م�سطفى باكوري اإن 

»كون�سور�سيوم تقوده ال�سركة الدولية مل�ساريع 

بعقد  فــاز  ال�سعودية  »اأكـــوا«  واملــيــاه  الطاقة 

قيمته حوايل مليار دولر لبناء حمطة للطاقة 

ال�سم�سية املركزة بقدرة 160 ميغاوات جنوب 

�سرق املغرب«.

ـــار  ـــي اخـــت »مت  ــــــاكــــــوري  ب واأ�ـــــــســـــــاف 

مدى  اأ�ــســا�ــس  على  املــذكــور  الكون�سور�سيوم 

التقنية  وال�سروط  التحمالت  دفاتر  احــرتام 

اإن  حيث  للم�سروع،  والقت�سادية  واملــالــيــة 

اإىل  الأقــرب  كانت  بالعقد  الفائزة  املجموعة 

احرتام تلك ال�سروط«.

قدم  الفائز  الكون�سور�سيوم  اأن  واأو�ــســح 

ــواحــد من  ــاج الــكــيــلــواط ال ــت اأحــ�ــســن ثمن لإن

 0.144( مغربي  درهـــم  ــــ1.60  ب الكهرباء 

27% عن عر�س �سركتني اثنتني  يورو( بفارق 

حلتا يف املرتبة الثانية«.

ولفت اإىل اأنه »مت اختيار اأربعة مر�سحني 

لطلب  تقدموا  مر�سًحا   19 اأ�ــســل  مــن  فقط 

يوليو  يف  مــازن  وكالة  اأطلقته  الــذي  العرو�س 

.»2010

يتم  اأن  بــاكــوري  بح�سب  املفرت�س  ومــن 

اإنتاج الكيلو واط الواحد من الكهرباء بالثمن 

الإنتاج  لبدء  الأول  اليوم  من  ابتداء  املذكور 

نهاية 2014.

وحتــالــفــت �ــســركــة »اأكـــــوا« الــ�ــســعــوديــة يف 

اري�س  �سركتي  مــع  الــفــائــر  الكون�سور�سيوم 

اآي.اإ�س، وبح�سب م�سطفى باكوري، فاإن اأكوا 

امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة  هــذه  يف  ت�ساهم 

بـ%5،  الإ�سباين  الطرف  ي�ساهم  فيما  بـ%95، 

م�ساحة  على  املرحلة  هــذه  يف  البناء  و�سيتم 

تقدر بـ2500 هكتار.

م�سدره  اإن  قــال  املــ�ــســروع،  متويل  وعــن 

للتنمية  الإفــريــقــي  والــبــنــك  الــــدويل  الــبــنــك 

كــي.اإف. وبنك  لال�ستثمار  الأوروبــي  والبنك 

للتنمية،  الفرن�سية  والــوكــالــة  الأملـــاين  دبليو 

اللجنة  من  يورو  مليون  بـ30  هبة  اإىل  اإ�سافة 

احلكومة  مــن  ـــورو  ي مــلــيــون  و15  ـــة  ـــي الأوروب

الأملانية.

قدرتها  �ستبلغ  التي  املحطة  عقد  ويعترب 

الإنتاجية 160 ميغاواط اأول عقد متنحه الوكالة 

ال�سم�سية  الطاقة  برنامج  اإطـــار  يف  املغربية 

املغربي الذي يهدف لجتذاب ا�ستثمارات بقيمة 

ميغاوات من   2000 لإنتاج  دولر  مليارات  ت�سعة 

الطاقة ال�سم�سية بحلول 2020.
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تت�سابق اأربعة ائتالفات مكونة من 33 �سركة عاملية خمت�سة يف جمال م�ساريع 

القطارات على تقدمي عرو�سها الفنية واملالية لتنفيذ م�سروع »قطار الريا�س« يف 

الهيئة  حددته  الذي  الزمني  الربنامج  وفق  املقبل  دي�سمرب  مطلع  اأق�ساه  موعد 

العليا لتطوير مدينة الريا�س.

واأو�سحت الهيئة اأن حجم وطبيعة امل�سروع ت�ستدعي تر�سية تنفيذه على اأكرث 

من ائتالف، حيث يتميز ب�سخامته وجتهيزاته الدقيقة وموا�سفاته الت�سميمية 

جمال  يف  والت�سميمية  التقنية  املوا�سفات  اأحدث  و�سيحت�سن  العالية،  والتقنية 

ت�سنيع وتنفيذ القطارات واأنظمة التحكم فيها التي �سارك يف اإعدادها جمموعة 

ت�سميم  جمال  يف  العامل  �سركات  كربى  من  واملخت�سني  اخلــرباء  من  متعددة 

وتنفيذ م�ساريع القطارات.

مبدينة  العام  النقل  م�سروع  تنفيذ  على  لالإ�سراف  العليا  اللجنة  اأن  وبينت 

الريا�س برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن عبد العزيز اأمري منطقة 

الريا�س رئي�س الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س اأقرت اخلطة ال�ساملة للنقل 

الكهربائي يف �ستة حماور  القطار  املُ�ستملة على �سبكة  الريا�س  العام يف مدينة 

رئي�سية بطول اإجمايل يبلغ حوايل 175 كيلو مرًتا، بالإ�سافة اإىل �سبكة متكاملة 

من احلافالت تغطي جميع اأجزاء املدينة.

واأكدت اأنه �سيتم تنفيذ هذه اخلطة وفًقا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني 

التقنية  املوا�سفات  اأعلى  وفــق  امل�سروع  بتنفيذ  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

املتخ�س�سة، واحلر�س على  العاملية  باأف�سل اخلربات  وال�ستعانة  والت�سميمية، 

والإمكانات  والقدرات  اخلربات  ذات  العاملية  ال�سركات  من  عدد  اأكرب  م�ساركة 

يلبي  مبا  له  املحددة  الزمنية  املدة  خالل  املختلفة  امل�سروع  اأعمال  جمالت  يف 

احتياجات املواطنني احلالية وامل�ستقبلية.

خمتلف  يف  �سركة   33 من  تتكون  املتناف�سة  الأربــعــة  الئتالفات  اأن  يذكر 

امل�سنعة  ال�سركات  اأكــرب  وت�سم  دولــة،  ـــ15  ل تنتمي  امل�سروع  اأعــمــال  جمــالت 

للقطارات يف العامل، مثل �سيمنز من اأملانيا، واأل�ستوم من فرن�سا، واأن�سالدو من 

اإيطاليا، و�ستادلر من �سوي�سرا، وبومباردييه من كندا، و�ساركت يف تنفيذ اأ�سهر 

وا�سنطن،  لندن،  باري�س،  مثل  العامل  مدن  كربى  يف  واملرتو  القطارات  �سبكات 

�سان فران�سي�سكو، و�سنغافورة، وهوجن كوجن، �سيدين، فانكوفر، تورنتو، وبر�سلونة 

وغريها.

أربعة ائتالفات عالمية 
تتنافس على »قطار الرياض«

قطر وميرسك 
تبحثان تمديد

عقد حقل نفطي
ــــــــت  قــــــــال

مــــ�ــــســــادر يف 

النفط  �سناعة 

ــك  ــس مــري� اإن 

اأويل الدمنركية 

جتــــــــــــــــــــــــري 

مع  ـــات  حمـــادث

قــطــر لــلــبــرتول 

عقد  ــمــديــد  ــت ل

الإنتاج  اقت�سام 

ال�ساهني  حلقل 

النفطي البحري ملدة 13 عاًما اأخرى حتى 2030.

النفط يف احلقل  اإنتاج  اأن  امل�سادر  اأحد  وذكر 

األف برميل يومًيا يف عام   400 اأن يرتفع اإىل  يكن 

2017 من 300 األف برميل حالًيا مع احتمال تركيب 

معدات جديدة مثل وحدة تخزين وتفريغ عائمة يف 

حال متديد العقد.

مري�سك  با�سم  املتحدث  تايلور  بول  يوؤكد  ومل 

عاًما   13 الإنــتــاج  اقت�سام  عقد  لتمديد  املحادثات 

تقييم  على  تعكفان  ال�سركتني  اإن  قال  لكنه  اأخــرى، 

اإمكانية تطوير احلقل على نحو اأكرب.

واأ�ساف يف ر�سالة بالربيد الإلكرتوين »ين�سب 

تركيزنا الآن على الو�سول اإىل م�ستوى اإنتاج م�ستقر 

يف الأجل الطويل«. 

للحقل  الإنتاجية  الطاقة  اأن  امل�سادر  وذكــرت 

تف�سله  الــكــربيــت  عــايل  ثقياًل  خــاًمــا  ينتج  الـــذي 

امل�سايف الآ�سيوية تبلغ 525 األف برميل يومًيا منذ اأن 

ا�ستكملت مري�سك اأويل م�سروًعا للتو�سعة يف 2010 

يومًيا  برميل  األــف   300 عند  الإنتاج  تقييد  مت  لكن 

الإنتاجية  بــالأهــداف  والــوفــاء  احلقل  عمر  لإطالة 

ملنظمة اأوبك. 

وكانت مري�سك اأويل وهي وحدة تابعة ملجموعة 

يف  دخلت  والنفط  لل�سحن  -مري�سك  مولر  بي  اإيه. 

يف  للبرتول  قطر  مع  الإنتاج  واقت�سام  للتنقيب  عقد 

منذ  البحري  ال�ساهني  حقل  ت�سم  التي   5 املنطقة 

عام 1992. وا�ستخرجت ال�سركتان نحو 1.2 مليار 

برميل من النفط منذ ذلك احلني.
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أميركا تطرح مناطق
للتنقيب عن النفط

قررت الإدارة الأمريكية طرح مناطق جديدة يف خليج املك�سيك 

للتنقيب عن النفط والغاز، وهي ثالث مرة تطرح فيها مناطق امتياز 

من�سة  انفجار  كارثة  منذ  اخلليج  يف  والغاز  النفط  عن  للتنقيب 

اأ�سفرت عن  التي   2010 اأبريل  �سركة بريت�س برتوليوم النفطية يف 

اأ�سواأ كارثة بيئية بحرية يف تاريخ الوليات املتحدة.

وامل�ساحة اجلديدة املطروحة للتاأجري تبلغ 15.4 مليون هكتار 

و�سط خليج املك�سيك. 

وزير  بح�سب   2013 مار�س  يف  اخلطة  تنفيذ  بدء  املقرر  ومن 

الحتياطات  اإن  م�سوؤولون  وقال  �سالزار.  كني  الأمريكي  الداخلية 

النفطية املقدرة يف املنطقة اجلديدة تبلغ حوايل مليار برميل من 

النفط وكميات هائلة من الغاز الطبيعي.

وتبتعد املناطق املطروحة عن ال�ساحل مبا يرتاوح بني 5 و370 

كيلومرًتا وعلى اأعماق ترتاوح بني 3 اأمتار و3600 مرت.

وكانت اإدارة اأوباما قد طرحت منذ نوفمرب 2011 حوايل 24.3 

النفط والغاز يف خليج املك�سيك. وبلغت  للتنقيب عن  مليون هكتار 

ح�سيلة الطرح حتى الآن 2.25 مليار دولر من تاأجري 1.4 مليون 

هكتار وفًقا لبيان وزارة الداخلية الأمريكية.

اإىل  املك�سيك حتول  والغاز يف خليج  النفط  التنقيب عن  وكان 

النفط  ا�ستخراج  من�سة  انفجار  كارثة  منذ  للجدل  مثرية  ق�سية 

ديب هورايزون التابعة ل�سركة النفط الربيطانية العمالقة بريت�س 

وت�سرب  11 عامال  اأ�سفر عن مقتل  2010 مما  اأبريل  برتوليوم يف 

كميات هائلة من النفط اإىل مياه اخلليج.

يف الوقت نف�سه فاإن اإدارة اأوباما حتركت خالل الفرتة الأخرية 

كانت  اأنها  رغم  النفط  عن  للتنقيب  جديدة  مناطق  فتح  اجتاه  يف 

خا�سعة يف املا�سي لقيود �سارمة يف هذا املجال لعتبارات بيئية. 

الإدارة الأمريكية مت�سي قدًما يف ت�سجيع ال�ستثمارات يف  اأن  كما 

قطاعات طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية والوقود احليوي، واأ�سدرت 

ت�سريعات ت�ستهدف اإنتاج اأجيال جديدة من ال�سيارات اأقل ا�ستهالًكا 

للوقود بحلول 2025.

بومباردييه توقع عقودًا مع »تالغو«

تراجع الثقة في االقتصاد األلماني
يف  الثقة  اأن  القت�سادية  للدرا�سات  »اإيفو«  معهد  اأجــراه  م�سح  اأظهر 

القت�ساد الأملاين �سهدت تراجًعا يف �سبتمرب لل�سهر اخلام�س على التوايل، 

على عك�س توقعات جهات م�ستقلة بانتعا�سها.

ملناخ  موؤ�سره  اأن  اإىل  ميونيخ،  ومقره  املعهد،  ن�سره  الذي  امل�سح  واأ�سار 

الأعمال تراجع اإىل 101.4 نقطة مقابل 102.3 يف اأغ�سط�س.

وجاء الرتاجع على عك�س توقعات حمللني يف امل�سارف الكربى بارتفاع 

ال�سهر  هذا  الأوروبــي  املركزي  قرار  اأعقاب  يف  102.5نقطة،  اإىل  املوؤ�سر 

ال�سبعة  اأن  اإل  الأ�سهم،  اأ�سعار  اإىل موجة �سعود يف  �سراء �سندات حكومية 

اأكرث  كانوا  اأملانيا  يف  راأيهم  املعهد  ا�ستطلع  الذين  تنفيذي  م�سوؤول  اآلف 

ت�ساوؤًما، وتراجعت ثقتهم يف تقييم املناخ والو�سع احلايل والتوقعات.

�سركة  مع  عقود  توقيع  عن  للموا�سالت،  بومباردييه  �سركة  اأعلنت 

لـ36 قطاًرا عايل  تالغو الإ�سبانية وذلك لتطوير وتوريد املكونات الأ�سا�سية 

العامة للخطوط احلديدية  املوؤ�س�سة  اأر�ست موؤخًرا  للمملكة، حيث  ال�سرعة 

البالغ طوله  ال�سرعة  �سكة احلديد عايل  وت�سغيل خط  بناء  ال�سعودية عقد 

450 كم والذي ويربط بني مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة، على �سركة 

الإ�سبانية   RENFE �سركة  تقوده  الذي  ال�سعلة«  »ائتالف  يف  الع�سو  تالغو، 

املتخ�س�سة يف ت�سغيل خطوط ال�سكك احلديدية. 

مليون  يورو )367  مليون   281 العقود حوايل  هذه  قيمة  اإجمايل  ويبلغ 

دولر(.

و�ستت�سمن املنتجات واحللول التي �ستقوم �سركة بومباردييه بتوريدها 

»بومباردييه  طــراز  من  والتحكم  الدفع  تكنولوجيا  حزمة  »تالغو«  ل�سركة 

فليك�س  »بومباردييه  نوع  من  ال�سرعة  عالية  جّر  وعربات   ،»300 ميرتاك 

باور 350« خم�س�سة لهذه القطارات البالغة �سرعتها 330 كم يف ال�ساعة، 

مع خدمات �سيانة ملدة تبلغ 12 عاًما لالأنظمة واملكونات التي مت تطويرها 

بوا�سطة بومباردييه.

بومباردييه  بها  �ستقوم  التي  الت�سنيع  عمليات  معظم  جتري  و�سوف 

ل�سالح هذا امل�سروع يف م�سنعها الواقع يف مدينة تراباجا الإ�سبانية.
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تراجع نمو التجارة العالمية في 2012
قالت منظمة التجارة العاملية اإن التجارة العاملية �ستنمو بن�سبة 

اأقل من  اإىل  اأوروبــا  ب�سبب  النمو  ليرتاجع  العام  2.5% فقط هذا 

ن�سف متو�سطه يف الع�سرين عاما ال�سابقة. 

يف  للنمو  ال�سابقة  توقعاتها  باخلف�س  املنظمة  تعدل  وبذلك 

تنمو  اأن  توقعت  كما  اأبريل.  يف  اأعلنتها  التي   %3.7 البالغ   2012

توقعات  من  باخلف�س  تعديل  يف   2013 يف   %4.5 بن�سبه  التجارة 

�سابقة بنمو قدره %5.6.

وقال با�سكال لمي املدير العام للمنظمة يف موؤمتر �سحفي يف 

اأكرب من احتمالت  اأن تكون احتمالت اخلف�س  »اأتوقع  �سنغافورة 

الزيادة«.

لنمو  تقديرات  اإىل  العاملية  التجارة  منظمة  بيانات  وت�ستند 

وهو   2013 يف  و%2.4   2012 يف   %2.1 مبعدل  العاملي  القت�ساد 

متو�سط تقديرات اقت�ساديني ا�ستطلعت اآراءهم. 

املنظمة  املقبل من�سب رئي�س  العام  الذي �سيرتك  وقال لمي 

على  التــفــاق  يف  الآن  حتى  ف�سلت  والــتــي  ــة  دول  157 ت�سم  التي 

وراء  الرئي�سي  »ال�سبب  العاملية  التجارة  لقواعد  كبرية  اإ�سالحات 

تراجع النمو هو بالطبع اأوروبا«..

املتوقع  مــن  اأقــل  الأمــريــكــي  النمو  اأن  كذلك  »نعلم  واأ�ــســاف 

واليابان لي�ست يف و�سع جيد«. 

من  ال�سادرات  يف   %1.5 مبعدل  منــًوا  الآن  املنظمة  وتتوقع 

الدول املتقدمة هذا العام بدل من 2% يف تقديرات العام املا�سي. 

 %3.5 بن�سبة  النامية  الـــدول  مــن  الــ�ــســادرات  منــو  وتتوقع 

ا من 5.6% يف التقديرات ال�سابقة.  انخفا�سً

لأكرث من  املتقدمة  الدول  ال�سادرات يف  يزيد منو  اأن  وتتوقع 

مثليه اإىل 3.3% العام املقبل، واأن يزيد معدل منو �سادرات الدول 

النامية اإىل %5.7.

اأن  2013 تفرت�س  اإن تقديراتها لعام  وقالت املنظمة يف بيان 

دون  للحيلولة  كافية  الراهن  الوقت  يف  املتخذة  الإجــراءات  تكون 

ا�ستقرار  لتحقيق  اتفاق  اإىل  التو�سل  يكن  واأنــه  اليورو،  انهيار 

ال�سرائب  وزيادة  الإنفاق  خف�س  وجتنب  الأمريكية  العامة  املالية 

يف اأوائل العام املقبل.

جنرال موتورز تسحب 
474 ألف سيارة

�سركة  اأكـــرب  مــوتــورز  جـــرال  �سركة  قــالــت 

اأمريكية لإنتاج ال�سيارات اإنها ت�سحب 474 األف 

و�ساترن  بونتيك  �سيفروليه  طــرازي  من  �سيارة 

من اأنحاء العامل لإ�سالح عيب قد يوؤدي لتحرك 

و�سع  يف  احلــركــة  ناقل  يكون  عندما  ال�سيارة 

التوقف.

اأربعة  بوقوع  علمت  اأنها  ال�سركة  وذكــرت 

حوادث نتيجة هذا العيب لكن مل تقع اإ�سابات.

من  �سيارات  يف  ظهر  العيب  اأن  واأ�سافت 

طرز ت�سيفي ماليبو وبونتياك جي6 و�ساترن اأورا 

بناقل حركة  ومــزودة  و2010   2007 اأنتجت بني 

اأوتوماتيكي من اأربع �سرعات.

وت�سمل عملية ال�سحب 426.24 األف �سيارة 

و7.57  كندا  يف  األف  و40  املتحدة  الوليات  يف 

اآلف �سيارة يف الأ�سواق الأخرى.

جتارتها  حجم  اأن  ال�سني  اأكــدت 

مع دول اآ�سيان ارتفعت من 7 مليارات 

دولر يف بداية فرتة التبادل التجاري 

يف  ملياًرا   362 من  اأكرث  اإىل  بينهما، 

العام املا�سي.

وقال رئي�س الوزراء ال�سيني �سي 

لالأعمال  التا�سعة  القمة  يف  جينبينغ 

بني ال�سني ودول اآ�سيان، اإن الطرفني 

مفيدة  بتنمية  ملتزمني  دائــًمــا  كانا 

للجانبني، مما اأثمر جناحات متنامية 

يف التعاون التجاري والقت�سادي بني اجلانبني.

 ،2010 العام  اآ�سيان يف  ودول  ال�سني  بني  التبادل احلر  اإطالق منطقة  منذ  اإنه  وبني 

اأثمر التعاون القت�سادي والتجاري املربح للجانبني تقدًما حيوًيا، لفًتا اإىل اأن بالده كانت 

ال�سريك التجاري الأبرز لدول اآ�سيان لثالث �سنوات متتالية، يف حني اأ�سبحت دول اآ�سيان 

ال�سريك الثالث الأبرز لبالده.

اإن�ساء �سندوق التعاون  واأ�ساف اأن بالده وفرت الدعم املايل لدول اآ�سيان، من خالل 

ال�ستثماري امل�سرتك ومن خالل تقدمي قرو�س مي�ّسرة لدول اآ�سيان.

ارتفاع التجارة بين الصين وآسيان
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صمام أمان القتصاد الدول
املراجعة الداخلية وحوكمة الشركات 

على �لرغم من �أن دور �ملر�جعة �لد�خلية كعامل �أ�شا�شي لتحقيق �حلوكمة �جليدة لل�شركات قد �أهمل لفرتة 

�أد�ة مهمة من  �أنها  �إليها يف �لوقت �حلايل على  �أ�شبح ينظر  �أن وظيفة �ملر�جعة �لد�خلية  �إال  طويلة من �لزمن، 

�أدو�ت �حلوكمة تقدم منافع جيدة لل�شركات، وهو ما يف�شر �هتمام �ملنظمات �ملهنية �ل�شعودية يف �لفرتة �الأخرية 

بالرقابة و�ملر�جعة �لد�خلية كاإحدى �لركائز �الأ�شا�شية لعملية �حلوكمة وبدورها �لفعال يف حماية �ل�شركات 

من �ل�شربات �القت�شادية �ملوؤملة.
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العديد  لتبني  بــدايــة  الــقــرار  هــذا  وكــان  الداخلية. 

للمراجعة  اإدارات  لتاأ�سي�س  والهيئات  ال�سركات  من 

الداخلية بها.

باإ�سدار  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  هيئة  قيام   •
القرار  مبوجب  ال�سعودية  ال�سركات  حلوكمة  لئحة 

 1427/10/21 بــتــاريــخ    2006  -  212  -  1 رقــم 

هـ.  كالئحة ا�سرت�سادية واأ�سبحت ملزمة لل�سركات 

ال�سعودية  الأ�سهم  ب�سوق  اأ�سهمها  املتداولة  امل�ساهمة 

ال�سركات  واأ�سبحت  ن�سرها،  تــاريــخ  مــن   اعــتــبــاًرا 

ال�سعودية تف�سح �سمن تقاريرها املالية ال�سنوية عن 

ما حققته من لئحة احلوكمة.

العاملة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  قيام   •
تعمل  الداخلية  للمراجعة  اإدارات  بتاأ�سي�س  باململكة 

حالًيا يف اإطار املعايري الدولية.

املراجعة  لوحدات  املوحدة  الالئحة  �سدور   •
العامة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  بالوحدات  الداخلية 

العامة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  تلزم  والتي 

مبوجب  الداخلية  للمراجعة  وحدات  اإن�ساء  ب�سرورة 

وتاريخ   )129( برقم  املوقر  الـــوزراء  جمل�س  قــرار 

1428/4/6هـ.

اململكة )ممثلة  املهنية يف  املنظمات  • جتاوبت 
يف الهيئة ال�سعودية للمحا�سبية القانونيني واجلمعية 

بتن�سيط  الجتـــاه  هــذا  مــع  للمحا�سبة(  ال�سعودية 

املمار�سني  من  الهتمام  ذوي  اإىل  وتو�سيلها  الفكرة 

واملهنيني عن طريق عقد اللقاءات والندوات العلمية 

للعمل  املوؤهلة  الكوادر  لإعــداد  التدريبية  والــدورات 

بوحدات املراجعة الداخلية.

دور املراجعة الداخلية

الداخليني  املراجعني  معهد  ذكر   2003 عام  يف 

جمموعة  تت�سمن  احلــوكــمــة  عملية  اأن   )IIA(

طريق  عن  تطبيقها  يتم  التي  والأن�سطة  الإجــراءات 

ممثلي الأطراف ذات الهتمام باملن�ساأة ملعرفة كيف 

اإن  قال  كما  واخلطر،  الرقابة  عملية  الإدارة  تدير 

التقارير  دقة  �سمان  على  ت�ساعد  الفعالة  احلوكمة 

التقرير عن نظام  الإدارة )مثل  تقدمها  التي  املالية 

ا  اأي�سً وت�ساعد  املالية(  والتقارير  الداخلية  الرقابة 

على �سمان فعالية الرقابة الداخلية. 

ـــة اأركــــــان اأ�ــســا�ــســيــة  ـــع وقــــد حــــدد املــعــهــد اأرب

الداخلية،  املراجعة  هــي:  ال�سركات  حوكمة  لعملية 

واخلارجية، وجلان املراجعة، والإدارة. 

امل�سالح  ذات  الأطــراف  اأن  ا  اأي�سً املعهد  وذكر 

واملرتقبني  احلاليني  امل�ستثمرين  ت�سمل  باملن�ساأة 

والعاملني واملقر�سني واآخرين. واملمثلون الأ�سا�سيون 

الأركــان  هم  باملن�ساأة  امل�سالح  اأ�سحاب  لالأطراف 

املراجعة  )جلنة  احلوكمة  لعملية  الأ�سا�سية  الأربعة 

والإدارة واملراجع اخلارجي واملراجعة الداخلية(. 

ال��ع��الق��ة ب���ن امل��راج��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة وامل���راج���ع 

اخلارجي:

املراجعة  فــاإن  املهنية  املعايري  تناولته  ملا  وفًقا 

ومدى  وتوقيت  طبيعة  على  توؤثر  اأن  يكن  الداخلية 

ـــذي يــنــفــذه املــراجــع اخلـــارجـــي، وكــذلــك  الــعــمــل ال

الداخلية  الرقابة  لفهم  بها  يقوم  التي  الإجـــراءات 

الأدلــة.  وجتميع  اخلطر  تقدير  عند  ا  واأي�سً للعميل، 

قد  اخلارجي  املراجع  فاإن  املراجعة  عملية  تنفيذ  يف 

وقد تبلور هذا الهتمام يف عدة حماور اأهمها: 

يف   903 رقــم  الــتــجــارة  وزيــر  قــرار  • �ــســدور 
ال�سركات  يف  املراجعة  جلان  بت�سكيل  1414/12هــــ 

امل�ساهمة كاإحدى اآليات حوكمة ال�سركات.

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  • قيام 
وقواعد  الداخلية  املراجعة  معايري  م�سروع  باإ�سدار 

ال�سلوك املهني يف اململكة، وذلك يف جمادى الآخرة 

مهنة  لتنظيم  املرجعي  الأ�سا�س  لي�سكل  1425هــــ، 

املراجعة الداخلية يف اململكة.

يف   235 ــــــوزراء  ال جمــلــ�ــس  قــــرار  �ـــســـدور   •
الداخلية  للمراقبة  بتاأ�سي�س وحدات  1425/8/20هـ 

املــراجــعــة  مبــهــام  للقيام  احلــكــومــيــة  الـــوحـــدات  يف 
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بع�س  الداخلية يف  املراجعة  نتائج عمل   على  يعتمد 

اأو يطلب م�ساعدة  الأمور التي نفذها ق�سم املراجعة 

بع�س  تنفيذ  مثل  الداخليني  املراجعني  من  مبا�سرة 

الأعمال املكملة لعمله. 

العالقة بن املراجعة الداخلية وجلنة املراجعة:

منها  املطلوب  الــدور  املراجعة  جلنة  تــوؤدي  لكي 

املراجعة  اأن�سطة  على  كبري  ب�سكل  تعتمد  فــاإنــهــا 

املراجعة  جلنة  دور  ات�ساع  فــاإن  وبالطبع  الداخلية. 

اأن�سطة  وبني  بينها  العالقة  تعاظم  اإىل  يــوؤدي  �سوف 

املراجعة الداخلية. 

وكذلك  للحوكمة  املهنية  الإر�سادات  األقت  وقد 

اأهمية  على  بال�سوء  املهنية  واملــمــار�ــســات  املعايري 

املراجعة  واأن�سطة  املراجعة  جلنة  بني  العالقة  جودة 

الداخلية. من الأمثلة على ذلك �سروط الت�سجيل يف 

ال�سركة  تكون  اأن  تتطلب   NYSE نيويورك  بور�سة 

اأن�سطة  واأن  الــداخــلــيــة،  للمراجعة  اأن�سطة  لديها 

عن  املراجعة  جلنة  مع  تتداخل  الداخلية  املراجعة 

اإدارة  لعمليات  م�ستمر  بتقييم  اللجنة  اإمــداد  طريق 

ا  اأي�سً الداخلية.  الرقابة  ونظام  بال�سركة  اخلطر 

تقدم  اأن  اقــرتح   IIA الداخليني  املراجعني  معهد 

املراجعة  جلنة  اإىل  تقاريرها  الداخلية  املراجعة 

واأن   )IIA ،2003b  ،2-Practice Advisory 1110(

للجنة  مالئمة  معلومات  الداخلية  املراجعة  تقدم 

 .)IIA ،2003b( املراجعة

العالقة بن املراجعة الداخلية واالإدارة

الداخلية  املــراجــعــة  بــعــالقــة  يتعلق  فيما  اأمـــا 

بور�سة  يف  الت�سجيل  �سروط  ت�سمنت  فقد  بــالإدارة، 

لديها  ال�سركة  تكون  اأن  �ــســرورة   NYSE نيويورك 

اأن�سطة  تتداخل  واأن  الداخلية،  للمراجعة  اأن�سطة 

اإمدادها  طريقة  عن  الإدارة  مع  الداخلية  املراجعة 

الرقابة  نــظــام  وتقييم  للمخاطر  م�ستمر  بتقييم 

الداخلية. كما قدم معهد املراجعني الداخليني و�سًفا 

للعالقة املتوقعة بني املراجعة الداخلية والإدارة. وقد 

اأن  يجب  الداخلية  املراجعة  اأن  الو�سف  هذا  ت�سمن 

الأول(  )امل�سوؤول  العليا  لالإدارة  دورية  تقارير  تقدم 

الالزمة  واملقرتحات  الداخلية  الرقابة  اأن�سطة  عن 

لتطويرها ومدى تنا�سب ال�سلطة وامل�سوؤولية وم�ستوى 

اأن  يجب  التقارير  هذه  باملخطط.  مقارنة  الإجنــاز 

ا عر�س املخاطر ونظم الرقابة والق�سايا  تت�سمن اأي�سً

اأو  �سرورية  اأخـــرى  اأمـــور  واأي  باحلوكمة  املرتبطة 

 Performance Standard 2060،( الإدارة  تطلبها 

نطاق  فــاإن  �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة   .)IIA ،2003b
عمل املراجعة الداخلية �سوف يتد مل�ساعدة الإدارة 

يف مقابلة اأي متطلبات تنظيمية جديدة.

تعترب  الداخلية  املــراجــعــة  فــاإن  �سبق  مــا  ولكل 

الثالثة  لــالأطــراف  جـــًدا  مهًما  معلومات  م�سدر 

عن�سر  هــي  بــل  احلوكمة،  بعملية  املهتمة  الأخـــرى 

عملية  عن  امل�سوؤولة  الأطـــراف  لكل  مكمل  اأ�سا�سي 

حوكمة  لتحقيق  دوره  طرف  كل  يوؤدي  لكي  احلوكمة 

ولكي  بال�سركة.  املهتمة  الأطراف  لكل  فعالة ومفيدة 

الأخــرى  لالأطرف  مفيدة  الداخلية  املراجعة  تكون 

يجب اأن تكون اخلدمات التي توؤديها على م�ستوى عال 

املراجعة  دور  فعالية  اأن  يعني  ذلك  اإن  اجلــودة،  من 

حد  اإىل  يتاأثر  �سوف  احلوكمة  عملية  يف  الداخلية 

كبري مب�ستوى جودة اخلدمات التي توؤديها لالأطراف 

الثالثة الأخرى. وبالتايل يكون ال�سوؤال املطروح الآن 

هو: ما هي العوامل املحددة جلودة اأن�سطة املراجعة 

الداخلية؟.

الع�امل امل�ؤثرة على اجل�دة 

والإر�ــســادات  والتو�سيات  املعايري  جميع  اأكــدت 

املراجعة  ــودة  ج تناولت  التي  ال�سلة  ذات  املهنية 

)انظر   2007 عــام  حتى   1975 عــام  منذ  الداخلية 

  SAS No.9 AICPA ،1975; SAS على �سبيل املثال 

 No.65 AICPA ،1991; AICPA 1997; PCAOB
جــودة  يف  تــوؤثــر  عــوامــل  ثــالثــة  هــنــاك  اأن   )2007a
بناء عليها  له معايري  الداخلية، وكل عامل  املراجعة 

املقدرة  هو  الأول  العامل  اجلودة.  تتحدد خ�سائ�س 

املهنية Competence، والعامل الثاين هو املو�سوعية 

تنفيذ  جــودة  فهو  الثالث  العامل  اأمــا   ،Objectivity
 .Quality of Work Performance املهام

املراجعني  معهد  عن  ال�سادرة  املعايري  اأن  كما 

باأنها  الداخلية  املراجعة  جــودة  و�سفت  الداخليني 

أسواق سعودية
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للمراجعني  املهنية  واملقدرة  واملو�سوعية  ال�ستقالل  تتوقف على 

.)IIA،2003b;  2005b( الداخليني

:Competence املقدرة املهنية للمراجعن الداخلين

املعرفة  الــداخــلــيــني  املــراجــعــني  ــدى  ل يــتــوافــر  اأن  يفرت�س 

 IIA( واملهارات واملقدرة املهنية لإجناز م�سوؤولياتهم ال�سخ�سية

على  الداخليني  للمراجعني  املهنية  املقدرة  وتتوقف   .)2005b
عدة عوامل هي: املوؤهالت العلمية، ال�سهادات املهنية، التدريب، 

اخلربة، املعرفة بعمليات ال�سركة، واأخرًيا حجم ق�سم املراجعة.

:Objectivity امل��ص�عية

مقدرة  لتحديد  الهامة  املتغريات  مــن  املو�سوعية  تعترب 

اأن�سطة املراجعة الداخلية على لعب دور فعال يف حتقيق احلوكمة 

لل�سركة.  املالية  التقارير  جودة  على  والتاأثري  لل�سركات  اجليدة 

فكلما ات�سفت اأن�سطة املراجعة الداخلية باملو�سوعية كان لديها 

بالتالعب يف  اخلا�سة  الإدارة  اكت�ساف ممار�سات  على  املقدرة 

ا مو�سوعية املراجعة الداخلية  التقارير املالية واحلد منها. اأي�سً

�سوف جتعل الإدارة غري قادرة على منع املراجعني الداخليني من 

العمل يف املناطق التي متار�س فيها الإدارة التالعب يف التقارير 

املالية. وتتحدد درجة مو�سوعية ق�سم املراجعة الداخلية يف اأي 

التنظيمي  ال�ستقالل  هما:  اأ�سا�سيني  معيارين  على  بناًء  �سركة 

القيام  وعــدم  الداخلية(  املراجعة  تقارير  توجه  من  اإىل  )اأي 

باأعمال تنفيذية. 

:Quality of Work Performance ج�دة تنفيذ املهام

اأن�سطة  جــودة  على  املــوؤثــرة  الــعــوامــل  مــن  الثالث  العامل 

بها. فكلما  تقوم  التي  املهام  تنفيذ  الداخلية هو جودة  املراجعة 

ات�سمت املهام التي تنفذها املراجعة الداخلية مب�ستوى عال من 

اجلودة زادت فعالية الدور الذي تلعبه اأن�سطة املراجعة الداخلية 

يف حتقيق احلوكمة اجليدة لل�سركات. وتتوقف جودة تنفيذ املهام 

املراجعة،  لعملية  اجليد  التخطيط  اأهمها  متغريات  عدة  على 

بال�سركة،  الداخلية  للمراجعة  دليل  وجود  املنفذ،  العمل  نطاق 

وجود نظام لرقابة جودة اأداء املراجعة الداخلية بال�سركة.

لماذا كل االهتمام بالمراجعة الداخلية؟ 
�سهدته  ما  اإىل  الأخرية  ال�سنوات  يف  الداخلية  باملراجعة  الهتمام  يرجع 

الأو�ساط املهنية من انهيار مفاجئ لعدد من ال�سركات امل�ساهمة الكربى 

يف بع�س الدول املتقدمة خا�سة الوليات املتحدة الأمريكية، لعل اأ�سهرها 

 Enron ،World Com ،Global Crossings ،Homestore �سركات 

الأحــداث  هــذه  اأدت  وقــد   .،Qwest ،Xerox ،Tyco ،and Adelphia
خا�سة  بال�سركات  امل�سالح  ذات  الأطــراف  حتملتها  كبرية  خ�سائر  اإىل 

امل�ساهمني واملقر�سني، ولأن بع�س هذه ال�سركات كان يتم مراجعتها عن 

املحا�سبة  مهنة  تعر�ست  فقد  العامل  يف  املراجعة  �سركات  كربى  طريق 

على  اخلارجية  املراجعة  قدرة  يف  وت�سكيك  عنيفة  لنتقادات  واملراجعة 

الأحـــداث  هــذه  على  ترتب  وقــد  بال�سركات.  امل�سالح  اأ�سحاب  حماية 

ا انهيار واحدة من اأكرب �سركات املراجعة يف العامل هي �سركة اأرثر  اأي�سً

نتيجة   كبرية  خل�سائر  واملراجعة  املحا�سبة  �سركات  وتعر�ست  اأندر�سون، 

للم�سوؤولية القانونية.

بالوليات   Sarabanes Oxley قانون  �سدر  الأحـــداث  هــذه  اأعــقــاب  يف 

�سرورة  بينها  من  كان  الأمــور  بع�س  على  ركز  والــذي  الأمريكية  املتحدة 

عملية  و�سفافية  نزاهة  ل�سمان  ال�سركات  داخل  الرقابية  الأن�سطة  زيادة 

مالك  من  املتعددة  الأطــراف  م�سالح  على  وللمحافظة  املــايل،  التقرير 

اأخــرى، وهــذا الجتــاه هو ما عرف  واأطــراف  ومقر�سني وعمال وعمالء 

هيئة  قامت  ا  اأي�سً القانون  لهذا  وا�ستجابة  ال�سركات،  بحوكمة  بعد  فيما 

باإجراء تعديالت   2003 املالية )SEC( يف نوفمرب  الأوراق  تنظيم تداول 

يكون  اأن  �سرورة  بينها  من  جعلت  نيويورك  ببور�سة  القيد  �سروط  على 

لدى ال�سركة ق�سم للمراجعة الداخلية له تداخل فعال مع جلنة املراجعة 

والإدارة. 

--------------

اإبراهيم  د.الرفاعي  لـ  حمكمة  درا�سة  على  مبنية  باملو�سوع  املعلومات 

الدرا�سة  طبقت  وقــد  �سعود،  امللك  جامعة   - املحا�سبة  اأ�ستاذ  مبارك 

التطبيقية على عينة من ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة واملتداولة اأ�سهمها 

يف �سوق الأوراق املالية وبلغ حجمها 54 �سركة.

17
العدد 72 - اكتوبر 2012م



ممن  للبع�ض  �شادمة  هنا  نن�شرها  �لتي  �لدر��شة  تكون  رمبا 

�لتكامل  لتحقيق  �ملوحدة  �خلليجية  �لعملة  باأهمية  يعتقدون 

حممد  بن  عبد�لرحمن  د.  �لباحث  كون  �خلليجي  �القت�شادي 

�ل�شلطان �أ�شتاذ �القت�شاد بجامعة �مللك �شعود ال يرى مربًر� لتلك 

منافعها،  من  بكثري  �أكرب  �لعملة  تكاليف  �أن  يعتقد  بل  �الأهمية، 

تبقى  فاإنها  عليه  �ملتعارف  عن  �لدر��شة  تقوله  ما  �ختالف  ورغم 

روؤية �قت�شادية هامة جديرة بالقر�ءة و�لتاأمل.

الوقت لم يحن بعد
العملة الخليجية املوحدة

أسواق خليجية
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الأوروبي  دول الحتاد  اإن جناح  الدرا�سة  تقول 

اقت�سادية  اليورو �سجع جمموعات  اإطالق عملة  يف 

التعاون  جمل�س  دول  بينها  مــن  الــعــامل  يف  اأخـــرى 

عملة  ـــالق  اإط يف  بجدية  التفكري  على  اخلليجي 

موحدة، اإل اأن اأزمة املال العاملية اأظهرت ال�سعوبات 

الكبرية التي يكن اأن تواجهها عملة موحدة، واأنها 

وعلى عك�س ما كان متوقًعا يكن اأن تكون حتى اأقل 

الوطنية  العمالت  من  الأزمــات  مواجهة  على  قدرة 

تاأثًرا  الأ�ــســد  هو  الأمريكي  فالقت�ساد  امل�ستقلة. 

اأن القطاع املايل الأمريكي كان الأكرث  بالأزمة كما 

من  كــان  عــوامــل  وهــي  ب�سببها،  لالنهيار  ا  تعر�سً

الدولر  �سرف  �سعر  تراجع  اإىل  توؤدي  اأن  املفرت�س 

اإل  مثاًل،  كاليورو  العاملية،  الرئي�سية  العمالت  اأمام 

مع  ذلــك  من  العك�س  على  بل  يحدث،  مل  ذلــك  اأن 

ييل  اليورو  �سرف  �سعر  كــان  لالأزمة  ا�ستداد  كل 

للرتاجع اأمام الدولر ومع كل بادرة اأمل بانفراجها 

املنا�سب  من  يجعل  ما  حت�سًنا،  �سرفه  �سعر  ي�سهد 

ا�ستق�ساء مدى اأهمية اإ�سدار عملة خليجية موحدة 

جمل�س  دول  يف  القت�سادي  التكامل  م�سرية  �سمن 

خالل  مــن  ــك  وذل العربية،  اخلليج  ــدول  ل التعاون 

دول  بني  نقدية  وحدة  قيام  وتكاليف  منافع  درا�سة 

القت�سادية  البيئة  تــوافــر  مــدى  ثــم  ومــن  املجل�س 

املالئمة لنجاح م�سروع العملة اخلليجية املوحدة.

ال�اقع احلايل للتكامل االقت�صادي اخلليجي

العربية يف  التعاون لدول اخلليج  اأن�سئ جمل�س 

عام 1981 كتجمع اإقليمي للدول العربية املطلة على 

للثورة  فعل  كرد  العراق،  با�ستثناء  العربي  اخلليج 

الإيرانية التي قامت يف عام 1979 واحلرب العراقية 

مثلت  والتي   ،1981 عــام  يف  ــداأت  ب التي  الإيرانية 

بالن�سبة لدول اخلليج الأخرى تهديدات اإقليمية غري 

م�سبوقة حتمت توحيد ال�سف وتطلبت قدًرا اأكرب من 

التعاون والتن�سيق فيما بينما ملواجهتها. وقد �سملت 

التعاون بني هذه الدول جمالت عديدة، كان  اأوجه 

من اأهمها التعاون والتكامل القت�سادي، والذي بداأ 

بتوقيع التفاقية القت�سادية املوحدة يف عام 1981، 

دول  بني  اقت�سادي  تكامل  حتقيق  اإىل  دعت  والتي 

اإن�ساء منطقة جتارة حرة ومروًرا  املجل�س بدًءا من 

متهيًدا  م�سرتكة  �سوق  ثم  جمركي  احتــاد  باإقامة 

متكنت  وقد  واقت�سادي.  نقدي  احتاد  اإىل  للو�سول 

من  املجل�س  تكوين  من  عامني  خالل  املجل�س  دول 

التفاق على اإقامة منطقة جتارة حرة وذلك يف عام 

تباطاأت  القت�سادي  التكامل  م�سرية  اأن  اإل   ،1983

ـــك، وفــيــمــا عـــدا خــطــوات اتــخــذت هدفت  بــعــد ذل

بع�س  مبمار�سة  املجل�س  دول  ملواطني  ال�سماح  اإىل 

الأن�سطة القت�سادية، مل يكن هناك تقدم يذكر يف 

م�سرية التكامل القت�سادي اإىل اأن مت توقيع اتفاقية 

 2001 عام  يف  املجل�س  دول  بني  جديدة  اقت�سادية 

احتاد  لإقامة  حمددة  وبرامج  اآليات  و�سعت  والتي 

يناير  من  الأول  من  بدًءا  املجل�س  دول  بني  جمركي 

لتحقيق الحتاد  برنامج زمني  اإقرار  كما مت   2003

عام  يف  موحدة  عملة  اإىل  الو�سول  بهدف  النقدي 

الدولر  يكون  اأن  على  ا  اأي�سً التفاق  كما مت   ،2010

مثبتا م�سرتكا لعمالت دول املجل�س، ثم يف قمة قادة 

دول جمل�س التعاون املنعقدة يف الدوحة يف دي�سمرب 

اخلليجية  الــ�ــســوق  قــيــام  عــن  الإعــــالن  ثــم   2007

)الأمانة   2008 يناير  من  الأول  من  بدًءا  امل�سرتكة 

العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 2008(. 

 2006 دي�سمرب  يف  عــمــان  �سلطنة  اإعـــالن  ورغـــم 

املوحدة  اخلليجية  العملة  م�سروع  من  ان�سحابها 

وقرار دولة الكويت يف مايو 2007 اإعادة ربط الدينار 

بني  عليه  التفاق  مت  ما  خالف  على  عمالت  ب�سلة 

دول املجل�س، اإل اأن قادة دول جمل�س التعاون قرروا 

اعتماد   2008 دي�سمرب  يف  عقدت  التي  قمتهم  يف 

اتفاقية الحتاد النقدي املت�سمنة الأطر الت�سريعية 

واملوؤ�س�سية له، كما اعتمد النظام الأ�سا�سي للمجل�س 

النقدي، واأكد على �سرعة م�سادقة الدول الأع�ساء 

على هذه التفاقية، متهيًدا لإن�ساء املجل�س النقدي 

النقدي  لالحتاد  الفنية  املتطلبات  �سيتوىل  الــذي 

العملة  واإ�سدار  املركزي  البنك  لتاأ�سي�س  والتهيئة 

قادة  عقدها  التي  الت�ساورية  القمة  ويف  املــوحــدة. 

دول جمل�س التعاون يف مايو 2009 مت اختيار مدينة 

الريا�س لتكون مقًرا للمجل�س النقدي اخلليجي، اإل 

اأنه مل ي�سدر اأي قرار ب�ساأن ت�سكيل هذا املجل�س اأو 

حتديد موعد بدء ن�ساطه.

تكاليف ومنافع االحتادات النقدية:

بع�سوية  املرتبطة  التكاليف  من  عــدد  هناك 

احتاد نقدي قائم على عملة موحدة اأبرزها:

الحتاد  دول  قدرة  من  النقدية  الوحدة  حتد   -

قدرتها  ومــن  القت�سادي  ال�ستقرار  حتقيق  على 

خالل  من  ال�سدمات  مع   adjustment علىالتكيف 

اأكرب  ت�سبح  التكلفة  وهــذه  ال�سرف،  اأ�سعار  تعديل 

كلما كانت ال�سدمات التي تتعر�س لها دول الحتاد 

هناك  يكن  ومل   asymmertic shocks متماثلة  غري 

اأ�سعار  مرونة  عن  تغني  للتكيف  متاحة  اأخرى  اآليات 

الأ�سعار  عالية يف  يكون هناك مرونة  كاأن  ال�سرف، 

الحتــاد،  دول  بني  الإنــتــاج  عوامل  وانتقال  والأجـــور 

فبدونها �ستزداد احلاجة ملرونة اأ�سعار ال�سرف كاأداة 

الحتاد  تكلفة  من  �سيزيد  ما  ال�سدمات  مع  للتكيف 

ما  ل�سدمات  تتعر�س  قد  التي  الــدول  على  النقدي 

�سيزيد من تكلفة الحتاد النقدي على الدول التي قد 

من  تاأثرها  يكون  اأو  متماثلة  غري  ل�سدمات  تتعر�س 

الحتاد  دول  من  غريها  من  اأكــرث  متماثلة  �سدمات 

)Ricci 2008(. الأمر الذي قد يهدد ا�ستقرار العملة 

املوحدة وي�سعف الثقة بها، كون بع�س الدول الأع�ساء 

اقت�سادية  �سيا�سات  تبني  م�سلحتها  من  تــرى  قد 

خمتلفة عن تلك التي تعر�سها عليها ع�سوية الحتاد 

النقدي، والرتاجع الذي تعر�س له �سعر �سرف اليورو 

ـــدولر والــتــفــاوت يف مــعــدلت الــفــائــدة على  اأمـــام ال

ال�سندات احلكومية يف دول منطقة اليورو بعد تفاقم 

اأزمة املال العاملية يوؤكد اأن العمالت املوحدة يكن اأن 

تتعر�س ل�سغوط هائلة يف اأوقات الرتاجع القت�سادي 

.)Feldstein 2008( احلاد

 Convergence الــتــقــارب  معايري  تفر�س   -

لع�سوية  للتاأهل  ا�ستيفاوؤها  يلزم   criteriaالتي 

الحتاد النقدي قيوًدا تتعلق بعجز امليزانية والدين 

هذا  الت�سخم،  ومــعــدلت  الفائدة  واأ�ــســعــار  الــعــام 

اإ�سافة اإىل املعايري التي يجب على الدول الأع�ساء 

للوحدة  ان�سمامها  بعد  بها  اللــتــزام  ا�ــســتــمــرار 

كميثاق  املوحدة،  العملة  ل�ستقرار  �سماًنا  النقدية 

 The Stability and ـــي  الأوروب والنمو  ال�ستقرار 

اليورو  منطقة  دول  يلزم  والـــذي   Growth Pact
الناجت  من   %3 ال�سنوي  امليزانية  عجز  جتاوز  بعدم 

60% من  العام  الدين  واأل يتجاوز  املحلي الإجمايل 

الناجت املحلي الإجمايل. هذه املعايري حتد من قدرة 

االتحادات النقدية
Monetary Unions �سيغ متفاوتة، بح�سب طبيعة وم�ستوى التن�سيق  لالحتادات النقدية 

النقدي القائم بني جمموعة دول الحتاد. فقد يقوم الحتاد النقدي على اأ�سا�س تبني جمموعة 

النقد  منطقة  ذلك  مثال  م�سرتكة،  تــداول  عملة  لتكون  الحتــاد  دول  اإحــدى  عملة  الــدول  من 

امل�سرتكة The Common Monetary Area (CMA) يف جنوبي اإفريقيا والتي ت�ستخدم عملة 

 (Grandes اإفريقيا، الراند، كعملة تداول يف كل من �سويتو و�سوازيالند وناميبيا  دولة جنوب 

م�سرتك  مثبت  على  الدول  من  باتفاق جمموعة  النقدي  الحتاد  يقوم  اأن  كما يكن   .2003)
لعمالئها، الدولر الأمريكي على �سبيل املثال، بحيث تكون اأ�سعار �سرفها اأمام املثبت امل�سرتك 

التحويل  حرية  العمالت  لتلك  ويكفل  البيني  �سرفها  �سعر  ثبات  ي�سمن  ما  للتغيري  قابلة  غري 

واحلركة والتداول يف دول الحتاد دون قيود اأو تكاليف اإ�سافية، مثال ذلك الو�سع الذي كان 

قائًما بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية منذ عام 2003 وحتى مايو 2007 عندما 

قررت دول الكويت اإعادة ربط الدينار الكويتي ب�سلة عمالت بدًل من ربطه بالدولر كغريها من 

دول املجل�س. وهناك ال�سيغة القوية لالحتاد النقدي، واملتمثلة بقيام جمموعة من الدول باإلغاء 

عمالتها الوطنية وبتبني عملة م�سرتكة واحدة Single Currency، مثال ذلك الحتاد النقدي 

بني دول الحتاد الأوروبي املن�سمة ملنطقة اليورو.
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ال�سيا�سات  خالل  من  التكيف  على  الأع�ساء  الدول 

الأع�ساء  الدول  قدرة  على  قيوًدا  ت�سع  كما  املالية، 

على ا�ستخدام اأدوات تقليدية مهمة لتمويل الإنفاق 

الإنفاق من خالل  النقد ومتويل  احلكومي كطباعة 

الفرتا�س، يف نف�س الوقت الذي تفر�س فيه الوحدة 

النقدية على الدول الأع�ساء �سيا�سة نقدية م�سرتكة 

ل تتيح اأي جمال لتنفيذ �سيا�سة نقدية م�ستقلة.

وارتفاع  القت�سادي  النفتاح  درجة  اأن  رغم   -

حتد  الحتـــاد  دول  بــني  التجاري  التبادل  مــعــدلت 

للتكيف،  اأ�سعار ال�سرف كاأداة  من جدوى تغريات  

دول  اقت�سادات  انك�ساف  من  تزيد  ا  اأي�سً اأنها  اإل 

من  يزيد  مــا  اخلارجية  ال�سدمات  على  الحتـــاد 

حاجتها لمتالك اأدوات للتكيف، ما قد يجعل تكلفة 

الحتاد النقدي تزيد مع انفتاح القت�ساد بدًل من 

.)Ricci 2008( اأن تقل كما يليها معيار ميكنون

- معدل الت�سخم الذي قد يكون منا�سًبا يف بلد 

ما قد ل يكون منا�سًبا يف بلد اآخر، ب�سبب اختالف 

بعبارة  اأو   Phillips Curve فيلبز  منحنى  هيكلية 

اأخرى اختالف معدل العالقة العك�سية بني الت�سخم 

والبطالة من بلد لآخر، اأو ب�سبب التفاوت يف اأهمية 

الت�سخم كاأداة �سريبية نتيجة تفاوت ن�سبة م�ساهمة 

الأن�سطة اخلفية اأو التي من غري املمكن مرتفًعا يف 

اإحدى دول الحتاد فاإن معدل الت�سخم املنا�سب لها 

�سيكون اأعلى، باعتبار اأن الت�سخم هو الأداة الأكرث 

الأن�سطة،  هذه  مثل  من  ال�سريبي  للتح�سيل  كفاءة 

يف  ت�سبب  قد  الت�سخم  معدلت  قيود  اأن  يعني  ما 

الدول  لبع�س  بالن�سبة  النقدي  الحتاد  تكلفة  زيادة 

.)Ricci 2008( الأع�ساء

غياب  ظل  يف  متزامنة  غري  �سدمات  حــدوث   -

القدرة على تغيري اأ�سعار ال�سرف يف البلدان املت�سررة 

الدخل  لتحويل  نــظــام  وجـــود  الــ�ــســروري  مــن  يجعل 

Income Transfer من دول الحتاد الأقل ت�سرًرا اإىل 
الأقل  الــدول  اإحجام  حال  ويف  ت�سرًرا،  الأ�سد  الــدول 

ت�سرًرا عن القيام بذلك، �ستزيد تكلفة الحتاد النقدي 

على الدول املت�سررة نتيجة تقييد قدرتها على التكيف 

مع ال�سدمات التي ل يكون لها تاأثري متماثل على دول 

.Zike 2005/2006(( الحتاد

املنافع:

الحتـــادات  ع�سوية  مــن  املتحققة  املنافع  اأبـــرز 

ــامــالت  ــع ــة تــتــمــثــل يف تــخــفــيــ�ــس تــكــلــفــة امل ــقــدي ــن ال

transaction نتيجة التحول من عملة موحدة ت�ستخدم 
على نطاق اأو�سع، وما يرتتب على ذلك من تخل�س من 

ال�سرف  اأ�سعار  معلومات  بجمع  املرتبطة  التكاليف 

من  واحلــد  العمالت،  بــني  التحويل  عمليات  وتنفيذ 

ت�سوهات الأ�سعار الناجمة عن تكلفة التحويل، وما ينتج 

 price transparency عن ذلك من �سفافية يف الأ�سعار

)Zike 2005/2006(، اإل اأن قيمة واأهمية هذه املنافع 

التي يكن حتقيقها من ع�سوية الحتاد النقدي ترتبط 

دولة  trade off يف كل  املقاي�سة  ب�سكل مبا�سر مبعدل 

القت�ساد اجلزئي  م�ستوى  على  املتحققة  الكفاءة  بني 

من  فقده  يتم  مــا  وبــني  املــوحــدة  العملة  تبني  نتيجة 

مرونة على م�ستوى القت�ساد الكلي نتيجة عدم القدرة 

للتكيف  كاأداة  ال�سرف  اأ�سعار  تغريات  ا�ستخدام  على 

اأكرب  املنافع  هذه  �ستكون  عام  وب�سكل  ال�سدمات،  مع 

التجاري مع  تبادلها  ارتفع ن�سيب  الع�سو كلما  للدولة 

التجاري  تبادلها  اإجــمــايل  من  الأخـــرى  الحتــاد  دول 

.)Coleman 1999(

اللجوء  اإمكانية  ينهي  النقدي  الحتــاد  قيام   -

لتعزيز  ال�سرف  اأ�سعار  تخفي�س  ا�ستخدام  اإىل 

beggar- ب�سيا�سة  ي�سمى  ما  اأو  التناف�سية  القدرة 

تبادلها  يــرتــفــع  الــتــي  فــالــدول   ،the-neighbor
دوامــة  يف  دخولها  مــن  وتخ�سى  البيني  الــتــجــاري 

اأ�سعار ال�سرف يكنها تفادي  تخفي�س تناف�سي يف 

اأ�ــســعــار �سرف  يثبت  نــقــدي  بــاإقــامــة احتـــاد  ذلــك 

عمالتها بينًيا اأو باإ�سدارها عملة موحدة.

اأقوى  املوحدة يف موقف  العملة  تكون  اأن  يتوقع   -

الحتياطيات  اأن  كما  امل�ساربني،  هجوم  مواجهة  يف 

بها  الحتفاظ  املوحد  املركزي  البنك  على  يجب  التي 

�ستكون على الأرجح اأقل من اإجمايل الحتياطيات التي 

�ست�سطر البنوك املركزية كل على حدة الحتفاظ بها 

ل�سمان ا�ستقرار عمالتها الوطنية امل�ستقلة.

ــي منو  ــل ــة ع ــدي ــق ــن ال تــ�ــســجــع الحتــــــــادات   -

الأع�ساء مع تال�سي فر�س  الدول  ال�ستثمارات بني 

متوقعة  تغريات غري  ب�سبب  ال�ستثمارات  تلك  ف�سل 

يكن اأن حتدث يف اأ�سعار ال�سرف.

املثلى  العملة  منطقة  معايري  انطباق  م��دى 

على دول املجل�س

ترتبط جدوى قيام عملة خليجية موحدة ب�سكل 

املثلى  العملة  منطقة  معايري  انطباق  مبدى  مبا�سر 

 trade املقاي�سة  لأن  التعاون،  جمل�س  اإقليم  على 

ت�سبح  النقدية  الــوحــدة  ومنافع  تكاليف  بــني   off
اأكرث مياًل ل�سالح املنافع كلما كان ا�ستيفاء منطقة 

الحتاد النقدي لتلك املعايري اأكرب:

كــوري  تو�سل  القت�سادية:  ـــدورات  ال تــزامــن   -

معدلت  حتليل  خــالل  مــن   )Coury 2008( وديــف 

الت�سخم وبيانات مكونات الدورات القت�سادية للناجت 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  الإجــمــايل  املحلي 

القت�سادية  للدورات  حمــدوًدا  تزامًنا  هناك  اأن  اإىل 

اأن  اإىل  بــالــتــايل  وانــتــهــوا  الــتــعــاون،  جمل�س  دول  يف 

نقدية  وحدة  لقيام  حمــدودا  اقت�ساديا  مربرا  هناك 

ex- خليجية، وراأوا اأن ما يبدو من اأمثلية بدت لحًقا

الأوروبــي  النقدي  الحتــاد  حققها   post optimality
من   European Monoetary Union )EMU(

حجة  اأو  مربًرا  تكون  األ  يجب  النقدية  الوحدة  اإقامة 

دول  يف  النقدي  التكامل  لت�سريع   prima facie اأولية 

التي  النتائج  اأن  يرى  الباحث  اأن  اإل  التعاون،  جمل�س 

تو�سلوا اإليها ب�ساأن عدم تزامن الدورات القت�سادية 

التام  لتعار�سها  الت�سليم بها  يف دول املجل�س ل يكن 

كبري  ب�سكل  تعتمد  الــدول  هــذه  اقت�سادات  كــون  مع 

اقت�ساداتها  اأداء  واأن  النفط،  وهو  وحيد  منتج  على 

منطقة العملة المثلى
بـــاأنـــه يتلك  ــم مــعــني  ــي ــل اإق يــو�ــســف 

عملة  منطقة  لقيام  الالزمة  اخل�سائ�س 

مثلى اإذا حتققت املعايري التالية:

اأو  الإنــتــاج  عــوامــل  مــرونــة حركة   -1

 Mundell Criterion مــونــديــل  مــعــيــار 

يف  كــبــرية  مبــرونــة  ــم  ــي ــل الإق يت�سف  اأن 

ـــاج مــن قــطــر لآخــر  ـــت حــركــة عــوامــل الإن

الإنــتــاجــي  يف  الــتــوازن  ا�ــســتــعــادة  ت�سمن 

يغني  ما  الإقليم،  م�ستوى  على  والعوائد 

ال�سرف  اأ�سعار  تغيري  اإىل  احلــاجــة  عــن 

املتماثلة  غــري  الــ�ــســدمــات  مــع  للتعامل 

لها  تتعر�س  التي   asymmetric shocks
يف  �سرورًيا  �سيكون  والــذي  الحتــاد،  دول 

الإنتاج  عوامل  حركة  ات�ساف  عدم  حال 

الإقليم  م�ستوى  على  الكاملة  بــاملــرونــة 

.)MUNDELL 1961(

2- التبادل التجاري اأو معيار ميكنون 

McMinnon Criterion: اأن القت�سادات 
املــفــتــوحــة الــتــي متــتــاز بــارتــفــاع مــعــدلت 

منطقة  متثل  بينها  فيما  التجاري  التبادل 

عمل مثلى، ففي مثل هذه احلالة فاإن مرونة 

عندما  جمدية  تكون  لن  ال�سرف  اأ�سعار 

 traded جتارًيا  ال�سلع  معظم  تبادل  يتم 

goods بني دول الحتاد، فتغيريات اأ�سعار 
ال�سرف يف هذه احلالة �ستنعك�س مبا�سرة 

على اأ�سعار ال�سلع حملًيا من خالل ارتفاع 

جــدوى  مــن  يحد  مــا  الت�سخم،  مــعــدلت 

يكن  كو�سيلة  الــ�ــســرف  اأ�ــســعــار  مــرونــة 

اللجوء اإليها لتعزيز القدرة التناف�سية، كما 

يحد من جدوى اتباع �سيا�سة نقدية م�ستقلة 

�سدمات  تواجه  الإقليم  دول  اأن  باعتبار 

 symmetric متماثلة  اقت�سادية  ودورات 

ثم  من   ،shock and business cycles
معدلت  بارتفاع  متتاز  التي  الـــدول  ــاإن  ف

التبادل التجاري فيما بينها تفقد اأي فائدة 

اأ�سعار  مرونة  من  جتنيها  اأن  يكن  كــان 

وبالتايل فهي متثل منطقة عملة  ال�سرف 

.)McMinnon 1963( مثلى

اأو  والـــ�ـــســـادرات  الإنـــتـــاج  تــنــوع   -3

بقدر   :Kenen Criterion كينن  معيار 

متنوعة  الإقليم  دول  اقت�سادات  تكون  ما 

ال�سدمات  تكون  ما  بقدر   Diversified
اأهمية  التي تواجهها متماثلة، ما يحد من 

ما  عــادة  التي  املتماثلة  غــري  ال�سدمات 

ــتــغــريات يف اأ�ــســعــار  ــاج مــعــاجلــتــهــا ل حتــت

احلالة  هــذه  يف  �ست�سبح  التي  ال�سرف 

اأهمية  ــة  غــري �ــســروريــة يف ظــل حمــدودي

.)Kenen 1969( ال�سدمات غري املتماثلة
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التي  بالتطورات  ومتزامن  مبا�سر  وب�سكل  بقوة  تتاأثر 

اأن تفاوت معدلت  ت�سهدها �سوق النفط العاملية، كما 

يف  تزامن  عــدم  تعك�س  ل  املجل�س  دول  يف  الت�سخم 

الدورات القت�سادية واإمنا تعك�س يف الغالب اختالًفا 

يف معدلت النمو القت�سادي ويف القدرة ال�ستيعابية 

لقت�سادات دول املجل�س.

- تنوع القت�ساد: وفق معيار كينن ملنطقة العملة 

املثلى فاإنه كلما كان هناك تنوع اأكرب يف ال�سادرات 

ومرونة  املتماثلة  غــري  ال�سدمات  كانت  ــتــاج  والإن

اأ�سعار ال�سرف اأقل اأهمية، والذي يت�سح للباحث اأن 

�سادرات  اإجمايل  من  النفطية  ال�سادرات  ن�سيب 

دول جمل�س التعاون تبدو مرتفعة جًدا حيث و�سلت 

ال�سادرات،  اإجمايل  من   %79 اإىل   2007 عــام  يف 

اإىل  املجل�س  دول  بع�س  يف  الن�سبة  هــذه  وترتفع 

العربية  اململكة  يف  و�سلت  حيث  ذلــك،  مــن  اأكــرث 

ال�سعودية على �سبيل املثال اإىل 87.5% من اإجمايل 

من  النفطي  القطاع  ن�سيب  فاإن  كذلك  �سادراتها. 

جًدا  مرتفع  املجل�س  لــدول  املحلي  الناجت  اإجــمــايل 

اإىل   2007 عــام  يف  م�ساهمته  ن�سبة  و�سلت  حيث 

53.7%. ورغم الرتفاع ال�سديد يف هذه الن�سبة اإل 

اأنها يف الواقع ل تعك�س كامل تاأثري وم�ساهمة القطاع 

فالقطاعان  الإجــمــايل،  املحلي  الناجت  يف  النفطي 

مبا�سر  ب�سكل  اأداوؤهما  يرتبط  واخلا�س  احلكومي 

باأداء القطاع النفطي، ما يجعل لهذا القطاع تاأثريا 

اأكرب بكثري من التاأثري الذي يكن قيا�سه من خالل 

يف  املبا�سرة  م�ساهمته  ن�سبة  اإىل  النظر  جمــرد 

اإقليم جمل�س  فاإن  بالتايل  الإجمايل.  املحلي  الناجت 

التعاون ل ي�ستويف معيار كينن ملنطقة العملة املثلى، 

التنوع  من  مقبول  م�ستوى  لأي  اقت�ساداته  لفتقار 

ملنتج  جــًدا  العالية  امل�ساهمة  ب�سبب  القت�سادي، 

وحيد هو النفط يف اإنتاج و�سادرات دول املجل�س.

معيار  وفــق  البيني:  التجاري  التبادل  معيار   -

حجم  يكون  التي  املفتوحة  القت�سادات  فاإن  ميكنون 

منطقة  متثل  بينها  فيما  مرتفًعا  التجاري  التبادل 

الأجور  يف  مرونة  يلي  ذلك  اأن  باعتبار  مثلى،  عملة 

اأن  واملالحظ  ال�سرف.  تغريات  عن  تغني  والأ�سعار 

املن�ساأ  ذات  ال�سلع  من  البينية  املجل�س  دول  �سادرات 

الوطني، والتي متثل اإجمايل التبادل التجاري البيني، 

لدول  التجاري  التبادل  اإجمايل  4.1% من  تتجاوز  مل 

يجعل  جـــًدا  مــتــدن  مــعــدل  وهــو   ،2007 عــام  املجل�س 

ال�سركاء التجاريني الرئي�سيني ملعظم دول املجل�س هم 

ن�سبة  يف  التدين  وهــذا  املجل�س،  يف  اأع�ساء  غري  دول 

يكن  التي  املنافع  من  يحد  البيني  التجاري  التبادل 

اأن جتنيها دول املجل�س من اإقامة وحدة نقدية، بحيث 

يكن القول وفًقا ملعيار ميكنون اإن قيام وحدة نقدية 

التجاريني  �سركائها  وبع�س  املجل�س  دول  اإحــدى  بني 

اأكرث من دخولها  الرئي�سيني قد تكون مربرة وجمدية 

يف وحدة نقدية مع بقية دول املجل�س.

- مرونة انتقال عوامل الإنتاج: وفق معيار مونديل 

الإنتاج تغني  فاإن توفر مرونة كبرية يف حركة عوامل 

عن احلاجة اإىل تكيف اآخر للتعامل مع ال�سدمات غري 

الأكرث  املناطق  اإىل  الإنتاج  عوامل  فانتقال  املتماثلة، 

م�ستوى  التوازن على  با�ستعادة  ي�سمح  واإنتاجية  دخاًل 

معظم  اأن  العتبار  يف  الأخذ  مت  واإذا  العملة.  منطقة 

الأيدي العاملة يف دول املجل�س هي عمالة اأجنبية توجد 

القطر  داخل  لآخر  كفيل  على حركتها حتى من  قيود 

من  حركتها  مرونة  اأن  فيه  �سك  ل  مما  فاإن  الواحد، 

قطر لآخر متدنية جًدا، كما اأن معظم الطلب على اليد 

ذات  واأعمال  مهارات  يف  الغالب  يف  حم�سور  العاملة 

طبيعة ل تنا�سب مواطني دول املجل�س لذا يلزم تاأمينها 

من بلدان اأخرى، وكل ذلك يلي تدنيا يف مرونة حركة 

حركة  يف  عالية  ومرونة  الإقليم  داخل  الإنتاج  عوامل 

عوامل الإنتاج من اخلارج، يف حني اأن معيار مونديل 

بني  الإنــتــاج  عوامل  حركة  يف  عالية  مرونة  ي�سرتط 

اأجزاء منطقة العملة وتدن يف مرونة حركتها خارجًيا.

مدى جدوى العملة امل�حدة

الــتــعــاون  جمل�س  دول  اأن  يت�سح  �سبق  ممــا 

العملة  منطقة  معايري  عليها  تنطبق  ل  اخلليجي 

املثلى، لذا ي�سبح من ال�سروري جًدا تقييم جدوى 

انتقال دول املجل�س من احتاد نقدي قائم على مثبت 

م�سرتك اإىل احتاد نقدي يقوم على عملة موحدة.

ولذا فاإن اإ�سدار دول جمل�س التعاون اخلليجي 

عبدالرحمن  د.  نظر  وجهة  من  يبدو  موحدة  لعملة 

ال�سلطان خطوة غري مهمة ول توؤثر كثرًيا يف م�سرية 

معدل منو الناجت 

املحلي الإجمايل 

احلقيقي %

الناجت املحلي 

الإجمايل ال�سمي 

)مليار دولر(

ن�سيب كل من الناجت 

املحلي الإجمايل 

ال�سمي %

معدل الت�سخم %

ال�سادرات من ال�سلع 

واخلدمات

)مليار دولر(

ن�سيب القطاع

النفطي من الناجت 

املحلي الإجمايل %

ن�سيب ال�سادرات 

من اإجمايل 
 *

النفطية

ال�سادرات %

ن�سيب الإيرادات 

النفطية من اإجمايل 

الإيرادات احلكومية %

6.617.12.43.418.933.963.480البحرين

4.6111.314.6575.254.581.976.7الكويت

6.440.14.95.525.247.27379.8عمان

14.267.87.813.852.261.183.460.7قطر

4.136746.84.1234.1548587.5ال�سعودية

7.4192.623.611165.73444.774.9الإمارات

5.6804.9100.06.1571.453.775.779دول املجل�س

املراجع:

ال�سيا�سات  على  النقدي  الحتــاد  تاأثري  ال�سويلح.  اأحمد   -

النقدية واملالية. غرفة جتارة و�سناعة دبي، 2006.

املوحدة«.  العملة  م�ساريع  خماطر  تك�سف  املالية  »الأزمــة   -

العدد 5628، �سحيفة القت�سادية، 9 مار�س، 2009.

- »درو�س اأوروبية جمانية للخليجيني«. العدد 5635، �سحيفة 

الحتاد  علي،  ال�سيد  عبداملنعم   .2009 مار�س،   16 القت�سادية، 

مركز  بـــريوت:  امل�سرتكة.  اخلليجية  والعملة  اخلليجي  النقدي 

درا�سات الوحدة العربية، 2008.

على  النقدي  الحتــاد  تاأثري  الــعــاين.  عبدالرحمن  قتيبة   -

ال�سيا�سات املالية والنقدية. متوفر على الإنرتنت، 2006.

المؤشرات االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2007

امل�سدر: من�سورات �سندوق النقد الدويل.

* ال�سادرات النفطية ت�سمل �سادرات النفط اخلام والغاز الطبيعي.

خطوات  عــن  جــذرًيــا  وخمتلفة  اخلليجي  التكامل 

تفوق  تكاليفها  كون  ال�سابقة  القت�سادي  التكامل 

كثرًيا منافعها باعتبار اأن دول املجل�س ل متثل منطقة 

كل  وفوق  معايريها.  من  اأيا  ت�ستويف  ول  مثلى  عملة 

احتاد  لقيام  اأ�ساًل  �سرورية  غري  خطوة  هي  ذلك 

النقدي  فالحتاد  التعاون،  جمل�س  دول  بني  نقدي 

بني دول املجل�س ل يعني بال�سرورة اإ�سدارها عملة 

موحدة، ويكن اأن يقوم هذا الحتاد مبجرد اتفاق 

�سرف  باأ�سعار  م�سرتك  مثبت  على  املجل�س  دول 

الوطنية  واأن يكون مكفول لعمالتها  متعذر تغيريها 

حرية التحويل واحلركة والتداول دون قيد اأو �سرط 

ودون تكاليف اإ�سافية. وكل ما حتتاجه دول املجل�س 

للو�سول اإىل ذلك اأن تتفق على تثبيت عمالتها اأمام 

باأل تقوم  التزامها  اأمام �سلة عمالت مع  اأو  الدولر 

بتغيري �سعر �سرف عملتها ب�سورة منفردة.

مراحل  ا�ستيفاء  على  الرتكيز  الأوىل  اأن  كما 

التكامل القت�سادي الأدنى، منطقة التجارة احلرة، 

اأنها  باعتبار  امل�سرتكة،  وال�سوق  اجلمركي،  الحتاد 

اقت�ساداتها  على  اإ�سافية  تكاليف  متثل  ل  خطوات 

اأن  كما  الوقت.  مع مرور  منافعها  وتزداد  تنمو  كما 

عدم و�سوح الروؤية حول م�ستقبل العملة املوحدة يوؤثر 

�سلًبا على ال�ستقرار القت�سادي والبيئة ال�ستثمارية 

النقدية  ال�سلطات  قدرة  من  ويحد  املجل�س  دول  يف 

قد  اإ�سالحات  اإجــراء  على  املجل�س  دول  واملالية يف 

تكون مطلوبة باإحلاح و�سرورية يتم تاأجيلها حت�سًبا 

لإ�سدار العملة املوحدة، ما ينعك�س �سلًبا على كفاءة 

اأداء ال�سيا�سات القت�سادية يف دول املجل�س.
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وقد اأدى ا�سطراب اأحوال الأ�سواق وحالت 

الإفال�س الناجمة عنه اإىل �سل�سلة من الإ�سارات 

البلدان  اأن  راأوا  من  جانب  من  التهام  باأ�سابع 

النامية األغت �سوابط راأ�س املال ب�سورة متعجلة. 

التحكمات  خلــطــر  مــعــر�ــســة  نف�سها  وتــركــت 

واآثــار  ال�سريعة  املــال  راأ�ــس  لتحركات  ال�سديدة 

املوؤ�س�سات  البع�س عالنية  ال�سوق. وانتقد  ح�سد 

اأنها ت�سجع حترير ح�ساب  الدولية التي اعتربوا 

لبناء  احلاجة  على  ت�سدد  اأن  دون  املــال  راأ�ــس 

املوؤ�س�سات القوية املطلوبة لتوجيه الأ�سواق خالل 

الأوقات ال�سعبة.

املتنامي  الـــراأي  توافق  من  النقي�س  وعلى 

ــى اأن  ـــني القــتــ�ــســاديــني الأكــــاديــــيــــني عــل ب

بالن�سبة  عــام،  ب�سكل  مفيد  الــتــجــارة،  حترير 

حد  على  والنامية  ال�سناعية  لالقت�سادات 

�سواء، يثور اجلدل بني الأكادييني والتطبيقيني 

ب�ساأن تكاليف العوملة املالية ومنافعها. اإذ يعترب 

طليقة  املال  راأ�ــس  تدفقات  القت�ساديني  بع�س 

مما  العاملي،  املايل  لال�ستقرار  مدمرة  العنان، 

راأ�ــس  على  �سوابط  لفر�س  الــدعــوة  اإىل  يــوؤدي 

املـــال وقــيــود اأخـــرى على الــتــجــارة يف الأ�ــســول 

الدولية. ويرى اآخرون اأن النفتاح املتزايد اأمام 

�سروري  اأنه  عموًما  اأثبت  املــال،  راأ�ــس  تدفقات 

بالن�سبة للبلدان التي ت�سعى لالرتقاء من م�ستوى 

البلدان ذات الدخل الأدنى اإىل م�ستوى البلدان 

واأنه دعم ال�ستقرار بني  املتو�سط،  ذات الدخل 

اقت�سادات  واأن  خا�سة  ال�سناعية،  البلدان 

كبرية مثل ال�سني والهند اتخذت اأخرًيا خطوات 

لفتح ح�سابات راأ�س املال بها.

ح�صاب املخاطر واملنافع

اإىل  املالية،  بالعوملة  املعنية  الأدبيات  ت�سري 

تكاماًل مع  اأقل  كونها  البلدان من  اأنه مع حتول 

تكاماًل  اأكرث  كونها  اإىل  العاملية  املالية  الأ�سواق 

اأ�سا�سية.  م�ساعفات  تواجه  اأن  يرجح  معها، 

وبالن�سبة للبلدان النامية، يبدو اأن العوملة املالية 

املنافع  مــن  جمموعة  توليد  على  ــقــدرة  ال لها 

الإ�سافية مما قد ي�ساعد يف تعزيز النمو طويل 

الأجل والرفاهية.

من يكسب الرهان؟
العمال.. والعوملة

�ملالية  �لتدفقات  ظ��اه��رة  وه��ي   - �ملالية  �لعوملة  تتعر�ض 

�الأزم���ات  �شل�شلة  ب�شبب  ع��ادة  للوم  �حل���دود،  ع��رب  �ملت�شاعدة 

�لناه�شة  �الأ�شو�ق  من  بعدد  ع�شفت  �لتي  �ملدمرة  �القت�شادية 

يف  �لت�شعينيات  ويف  �لالتينية،  �أمريكا  يف  �لثمانينيات  �أو�خر  يف 

�ملك�شيك وب�شعة من بلد�ن �آ�شيا.

يعتبر بعض االقتصاديين 
تدفقات رأس المال طليقة 

العنان، مدمرة لالستقرار 
المالي العالمي

أسواق عالمية
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ما  بلد  فتح  اإذا  فــاإنــه  نف�سه،  الــوقــت  ويف 

بع�س  له  يتوافر  اأن  دون  فيه  املال  راأ�س  ح�ساب 

املنافع يكن  فاإن  الأ�سا�سية،  الداعمة  ال�سروط 

ا ملخاطر  تاأخريها وقد ي�سبح البلد اأكرث تعر�سً

ويثل  املــال.  راأ�ــس  لتدفقات  املفاجئ  التوقف 

ا اأ�سا�سًيا بني تكاليف ومنافع العوملة  ذلك تعار�سً

املالية قد ي�سعب حتا�سيه.

البلد  اأمام  لي�س  اأنه  �سمًنا  ذلك  يعني  فهل 

الإ�سافية  املنافع  على  احل�سول  يريد  الــذي 

نف�سه  يعر�س  اأن  �سوى  بديل  من  املالية،  للعوملة 

نحو  على  اأو  الأزمــــات؟  بــوقــوع  كــبــرية  ملخاطر 

تبذل  اأن  النامية  البلدان  على  يتعني  هل  بديل، 

التاأثريات  من  نف�سها  لتحمي  جهدها  ق�سارى 

اخلارجية وهي حتاول حت�سني نوعية �سيا�ساتها 

اإن  مقبول؟  م�ستوى  اإىل  املحلية  وموؤ�س�ساتها 

وجهة نظرنا هي اأنه على الرغم من اأن املخاطر 

ل يكن حتا�سيها ب�سورة تامة، فاإن هناك طرًقا 

على  املرتتبة  واملخاطر  املنافع  ح�ساب  لتح�سني 

يوجد  ل  اأنه  املرجح  من  اأنه  بيد  املالية.  العوملة 

نهج موحد لفتح ح�ساب راأ�س املال، يعمل ب�سكل 

جيد يف كل البلدان.

طريًقا  الإ�سافية  املنافع  منظور  يوفر  وقد 

املــال  ـــس  راأ� ح�ساب  حتــريــر  يف  قــدًمــا  للم�سي 

)ال�سروط  فرادى  البلدان  ظروف  يراعي  الذي 

ملختلف  الن�سبية  الأولــويــات  وكذلك  الأولــيــة(، 

وح�سب  البلد.  لذلك  بالن�سبة  الإ�سافية  املنافع 

تلك  خا�سة   - البلد  يف  الداخلية  الت�سوهات 

للمرء،  املحلي - يكن  املايل  بالقطاع  املرتبطة 

لتحرير ح�ساب  نهًجا  ي�سع  اأن  املبداأ،  من حيث 

بينما  اأن يحقق منافع حمددة  املال يكن  راأ�س 

ورغم  حد.  اأدنــى  اإىل  امل�ساحبة  املخاطر  يقلل 

الق�سايا،  ب�ساأن هذه  للتفكري  اإطاًرا  اأننا و�سعنا 

فمن الوا�سح اأن هناك حاجة لإجراء مزيد من 

ي�ستطيع  اأن  قبل  املجالت  من  عدد  يف  البحوث 

عن  قــويــة  �سيا�سية  نــتــائــج  ا�ستخال�س  ـــرء  امل

خ�سائ�س مثل هذا النهج.

بــاأن  العــــرتاف  يتعني  نف�سه،  الــوقــت  ويف 

اأق�سى  اإىل  للجدل  املــثــرية  الدعــــاءات  بع�س 

على  املالية  العوملة  اآثـــار  ب�ساأن  املطروحة  حــد 

حد  على  واملعار�سة  املــوؤيــدة  النامية،  البلدان 

اإثباتها باأكرب مما يرغب اأي من  �سواء، ي�سعب 

اجلانبني يف العرتاف به ب�سفة عامة.

املالية  العوملة  اأن  العملية  ـــة  الأدل وتبني 

ت�سحيح  على  الــبــلــدان  مــن  عـــدًدا  ا�ستحثت 

ا�ستجابة  فيها،  الــ�ــســركــات  حوكمة  هياكل 

امل�ستثمرين  ومــطــالــب  الأجنبية  للمناف�سة 

ال�ستثمار  ينزع  لذلك،  واإ�سافة  الدوليني. 

من  الــقــادم  املــايل  للقطاع  املبا�سر  الأجنبي 

البلدان امل�سدرة له ذات الإ�سراف والتنظيم 

واحلوكمة  املوؤ�س�سية  التنمية  دعم  اإىل  اجليد 

يف اقت�سادات ال�سوق الناه�سة.

ح�ساب  حترير  يفر�س  اأن  بد  ل  كذلك، 

املحتملة  للتكاليف  بــزيــادتــه  املــــال،  راأ�ــــس 

املنافع  وتعزيز  ال�سيئة  بال�سيا�سات  املرتبطة 

املرتبطة بال�سيا�سات اجليدة، الن�سباط على 

وحتديًدا،  الكلية.  القت�سادية   ال�سيا�سات 

هناك حاجة إلجراء مزيد من 
البحوث في عدد من المجاالت 

قبل أن يستطيع المرء 
استخالص نتائج سياسية قوية 

عن خصائص مثل هذا النهج
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فاإنه نظًرا لأن حترير ح�ساب راأ�س املال يجعل 

ا ملخاطر التحولت املفاجئة  البلد اأكرث تعر�سً

يكن  فاإنه  الدوليني،  امل�ستثمرين  م�ساعر  يف 

اأن يدل على التزام البلد ب�سيا�سات اقت�سادية 

وقوع  احتمال  لتخفيف  كو�سيلة  اأف�سل  كلية 

ورغم  املعاك�سة.  واآثارها  التحولت  هذه  مثل 

مليئة  النقطة  هــذه  ب�ساأن  العملية  ــة  الأدل اأن 

ويــبــدو  ومــبــعــرثة.  قليلة  فــاإنــهــا  ـــالـــدللت،  ب

ذات  البلدان  حتقق   اأن  يف  ــرب  اأك الحتمال 

نتائج  املــايل  النفتاح  من  الأعلى  امل�ستويات 

الت�سخم  حيث  من  النقدية،  لل�سيا�سة  اأف�سل 

العالقة  على  ــة  اأدل هناك  لي�س  ولكن  الأقــل، 

وال�سيا�سات  املـــايل  النــفــتــاح  بــني  املنتظمة 

املالية الأف�سل.

هذا  يف  بدرا�ستها  قمنا  التي  الأدلـــة  اإن 

على  ت�سري  كانت  واإن  بالكاد،  حا�سمة  الق�سم 

نحو مت�سق اإىل التكامل املايل الدويل باعتباره 

املعززة  املنافع  مــن  ملجموعة  حــفــاًزا  عــامــاًل 

لالإنتاجية. ويف �سوء ال�سعوبات التي لقيناها 

من  فاإن  الأقطار،  عرب  النمو  اأدلــة  تف�سري  يف 

املالية  الأ�سواق  تكامل  روؤيــة  امل�سجعة  الأمــور 

القنوات  بع�س  خالل  من  يبدو  ما  على  يعمل 

غري املبا�سرة.

وقد تناولت بع�س الدرا�سات ذات ال�سلة 

تعد  الــتــي  ــة  ــي الأول الــ�ــســروط  هــي  مــا  م�ساألة 

يحقق  اأن  املــايل  لالنفتاح  كــان  اإذا  �سرورية 

يف  مــا  لبلد  بالن�سبة  النمو  يف  جيدة  منافع 

اأزمــة. فما هي هذه  وقــوع  يقلل خماطر  حني 

ال�سروط؟

ب�سفة خا�سة،  املايل،  القطاع  تنمية  تعد 

للعوملة  يكن  التي  املنافع  ملدى  مهًما  حمــدًدا 

املالية اأن تاأتي بها بالن�سبة للنمو وال�ستقرار. 

فكلما زاد تطور القطاع املايل يف بلد ما، زادت 

بالن�سبة  الوافدة  املــال  راأ�ــس  تدفقات  منافع 

للنمو وقل تعر�س البلد ملخاطر الأزمات، 

وغري  املبا�سرة  القنوات  خالل  من 

املبا�سرة على حد �سواء.

لزيادة  اآخــر  نفع  وهناك 

هو  املـــايل  الــقــطــاع  تنمية 

على  ـــي  ـــجـــاب الإي تــــاأثــــريه 

ال�ــســتــقــرار القــتــ�ــســادي 

الــكــلــي، وهـــو بـــــدوره، له 

تــــداعــــيــــات عـــلـــى حــجــم 

وتـــكـــويـــن تـــدفـــقـــات راأ�ــــس 

النامية  البلدان  ويف  ــال.  امل

التي تفتقر اإىل قطاعات مالية 

املفاجئة  التغريات  متيل  عميقة، 

ـــال اإىل  يف اجتـــاه تــدفــقــات راأ�ــــس امل

والك�ساد.  النتعا�س  دورات  حدة  وزيادة  حفز 

حترير  عمليات  اأ�سهمت  لــذلــك،  واإ�ــســافــة 

و�سيئة  الكافية  غــري  املحلي  املـــايل  القطاع 

ترتبط  قد  كثرية  اأزمـــات  ن�سوب  يف  الإدارة 

بالتكامل املايل.

دوًرا  تلعب  املوؤ�س�سات  نوعية  اأن  وبــيــدو 

التكامل  نتائج  حتديد  يف  فقط  لي�س  مهًما 

الفعلي  امل�ستوى  حتديد  يف  ا  اأي�سً واإمنا  املايل 

تكوين  يف  بقوة  توؤثر  اأنها  يبدو  كما  للتكامل. 

التدفقات الواردة لالقت�سادات النامية، وتلك 

طريقة اأخرى توؤثر بها يف النتائج القت�سادية 

الأف�سل يف  املوؤ�س�سات  نوعية  وت�ساعد  الكلية. 

تدفقات  البلد نحو  املال يف  راأ�س  اإمالة هيكل 

مال  راأ�س  واأ�سهم  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 

املحافظ املالية، مما يوؤدي اإىل حتقيق مزيد 

من املنافع الإ�سافية للتكامل املايل.

الــ�ــســيــا�ــســات  ــة  ــوعــي ن اأن  يـــبـــدو  كـــذلـــك 

م�ستوى  على  توؤثر  املحلية  الكلية  القت�سادية 

على  وكــذلــك  وتكوينها،  الــوافــدة  التدفقات 

اإذ تزيد  البلد ملخاطر الأزمات.  مدى تعر�س 

منافع  ال�سليمة  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات 

للنمو،  بالن�سبة  املــال  راأ�ـــس  ح�ساب  حترير 

وت�ساعد على جتنب الأزمات يف البلدان ذات 

واإ�سافة  املـــال.  لــراأ�ــس  املفتوحة  احل�سابات 

لذلك، فاإن ح�ساًبا مفتوًحا لراأ�س املال ونظاًما 

توليفة  يــثــالن  ل  الــثــابــت،  الــ�ــســرف  ل�سعر 

مالئمة بالن�سبة لالقت�سادات �سعيفة النظم 

نظم  بــاأن  مقنعة  حجة  تقدمي  ويكن  املالية. 

�ــســعــر الــ�ــســرف اجلـــامـــدة يكن 

ا  تعر�سً اأكــرث  البلد  جتعل  اأن 

عندما  الأزمات  ملخاطر 

يفتح اأ�سواق راأ�س املال 

فيه.

ويح�سن التكامل التجاري خيار التكاليف 

يقلل  كما  املــايل  بالتكامل  املرتبط  واملنافع 

بالنفتاح  املرتبطة  الأزمـــات  ــوع  وق احتمال 

اإذا  الأزمــات  مثل هذه  تكاليف  ويقلل  املــايل، 

وقعت ولذلك، فاإن الدرا�سات احلديثة تدعم 

القدية  التتابع  اأدبيات  التي قدمتها  الدعوى 

التجارة  حترير  اإعــطــاء  ل�سالح  حتــاج  التي 

اأ�سبقية على حترير ح�ساب راأ�س املال.

الع�ملة والعمل

�سلة  هناك  تبدو  العملي  ال�سعيد  وعلى 

املادية  ب�سورته  والعمل  العوملة  بــني  اأكــيــدة 

املا�سيني،  العقدين  مــدى  فعلى  الوا�سحة 

ال�سني  اندماج  واأدى  العمل.  عوملة  ازدادت 

والهند والكتلة ال�سرقية ال�سابقة يف القت�ساد 

العاملي؛ اإىل جانب النمو ال�سكاين، اإىل زيادة 

العامل  م�ستوى  على  الفاعلة  العاملة  للقوى 

اأن  يكن  عليه،  كانت  ما  اأمثال  باأربعة  تقدر 

اأخــرى  مــرة  تت�ساعف  اأن  جمــرد  حتى  تفوق 

بحلول عام 2050.

اإدمـــاج العمال مــن الأ�ــســواق  اأثــمــر  وقــد 

العمل  قــوة  يف  النامية  والــبــلــدان  ال�ساعدة 

املتقدمة  لالقت�سادات  �سخمة  فوائد  العاملية 

النقي�س  على   - الأجــور  اإجمايل  - حيث منا 

من املخاوف التي تقول باأن العوملة توؤدي اإىل 

املائة  60 يف  بن�سبة  تراكمًيا  الأجــور -  هبوط 

يف املتو�سط منذ عام 1980. ويعزا هذا جزئًيا 

الت�سدير، يف  العوملة نظًرا لزيادة فر�س  اإىل 

حني ا�ستفادت الإنتاجية والناجت من انخفا�س 

والــكــفــاءة  الأدنـــــى  املـــدخـــالت  تكلفة 

تولدت  وقد  الأف�سل.  الإنتاجية 

اأ�سعار  يف  النخفا�س  عن 

املـــتـــداولـــة على  الــ�ــســلــع 

مدى ال�سنوات اخلم�س 

املا�سية  والع�سرين 

زيادة تقدر بن�سبة 6 

كل من  املائة يف  يف 

أسواق عالمية
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متو�سط الناجت والتعوي�س احلقيقي عن العمل 

يف القت�سادات املتقدمة.

هذا  اإىل  املتقدمة  البلدان  و�سلت  وقــد 

خالل  مــن  العاملة  للقوى  الأ�ــســخــم  املجمع 

ال�سلع  ــاج  ــت واإن النهائية،  املنتجات  واردات 

الو�سيطة يف اخلارج والهجرة. وبينما حظيت 

عملية احل�سول على املوارد من اخلارج بقدر 

�سغرية  مازالت  اأنها  اإل  الهتمام،  من  كبري 

احلجم بالن�سبة لالقت�ساد يف جمموعه. وعلى 

�سبيل املثال فاإن املدخالت املنتجة يف اخلارج 

املنتجة يف اخلارج ل متثل �سوى 5 يف املائة من 

اإجمايل الناجت يف البلدان املتقدمة.

االأ�ص�اق االآ�صي�ية

النمو، مثل  يف الدول الآ�سيوية املبكرة يف 

كوريا و�سنغافورة وهوجن كوجن، طفقت الأجور 

احلقيقية تتقارب �سرعة مع م�ستويات الأجور 

يف الوليات املتحدة. واأ�سبحت مرتفعة ن�سبًيا. 

وطفقت الأجور يف البلدان الآ�سيوية الأخرى، 

بطيء  نحو  على  تــتــقــارب  ال�سني  فيها  مبــا 

بالرغم من ت�سارعها يف ال�سنوات الأخرية.

ــد، فقد  ــوائ ــف ــرغــم مــن هـــذه ال وعــلــى ال

تذهب  كانت  التي  الــدخــل  ح�سة  انخف�ست 

املـــال( يف  راأ�ـــس  مــع  )بــاملــقــارنــة  العمل  اإىل 

القت�سادات املتقدمة بن�سبة 7 يف املائة تقريًبا 

يف املتو�سط منذ اأوائل الثمانينيات، مع حدوث 

اأكرب هبوط يف اأوروبا واليابان.

ب�سفة  التكنولوجي  التغري  تقل�س  وقــد 

اإىل  تذهب  كانت  التي  الدخل  ح�سة  خا�سة 

النمو  اإىل تعرث  العمالة غري املاهرة، ومن ثم 

يف  العمل  عن  احلقيقي  التعوي�س  اإجمايل  يف 

قطاعات العمالة غري املاهرة. وقد انعك�س هذا 

يف الوليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا يف 

احلقيقي  التعوي�س  يف  طفيفة  ــادات  زي �سكل 

ات�ساع  مــع  عــامــل،  لكل  بالن�سبة  العمل  عــن 

القطاعات  بــني  الــدخــل  اكت�ساب  يف  الفجوة 

املاهرة وغري املاهرة مع ثبات ت�سغيل العمالة 

)با�ستثناء  اأوروبــا  يف  حاله  على  املاهرة  غري 

اململكة املتحدة( كان الأمر على النقي�س، منا 

القطاعات  يف  عامل  لكل  احلقيقي  التعوي�س 

املاهرة وغري املاهرة ب�سفة عامة وبالتنا�سق 

يف  انكم�س  قد  الت�سغيل  اأن  اإل  بينهما،  فيما 

القطاعات غري املاهرة.

التغري التقني

اأكــرب  املت�سارع  التكنولوجي  للتغري  ــان  وك

الآثار ال�سلبية على ح�س�س العمل، واأعقبه يف 

ذلك عوملة العمل. واعتمدت البلدان اإ�سالحات 

لتخفي�س تكلفة العمل بالن�سبة ملن�ساآت الأعمال 

املــعــدلت  بــني  ــفــروق  ال )مـــن خـــالل تخفي�س 

ال�سريبية املفرو�سة - الفرق بني تكلفة الأجور 

على املن�ساأة و�سايف ما يح�سل عليه العمال( اإل 

مل  عامة  ب�سفة  العمل  �سوق  مرونة  حت�سني  اأن 

يحدث �سوى هبوط طفيف يف ح�سة العمل.

اأن العوملة متثل قوة حيوية ل�ستدامة  ومع 

النمو العاملي؛ فاإن �سناع ال�سيا�سات يحتاجون 

خالل  من  النا�س  جميع  ا�ستفادة  �سمان  اإىل 

تقوية فر�س احل�سول على التعليم والتدريب، 

الجتماعي،  لــالأمــان  كافية  �سبكات  واإن�ساء 

اأدت  وقـــد  الــعــمــل.  ـــواق  اأ�ـــس اأداء  وحتــ�ــســني 

املعدلت  فروق  بتخفي�س  اخلا�سة  اخلطوات 

ال�سريبية املفرو�سة و�سمان األ تثنى معدلت 

منع  اإىل  بالبطالة  اخلا�سة  املــزايــا  اإحـــالل 

اإىل  اأخــرى،  وظائف  عن  البحث  عن  العمال 

م�ساعدة عدد من البلدان على حتقيق التوافق 

مع �سغوط العوملة.

املراجع:

- العوملة املالية.. ورقة عمل ل�سندوق النقد الدويل.

ب�سندوق  اقت�سادي  خبري  كــوزب،  اإيــهــاب  لـــ:  مقال   -

النقد الدويل.

ب�سندوق  البحوث  )دائــرة  جوموت  لفلوران�س  مقال   -

النقد الدويل(.

تدفقات أسهم رأس المال
اأنواع  التمييز بني خمتلف  اإىل  اآثار العوملة املالية على النمو والتقلب  ي�ستند منظور بديل عن 

تدفقات راأ�س املال. ولذلك الأمر اأهميته بوجه خا�س لأن تكوين التدفقات املالية الدولية قد تغري 

ب�سورة ملحوظة على مر الزمن.

لقد اأ�سبح ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر اليوم امل�سدر ال�سائد لتدفقات راأ�س املال اخلا�س اإىل 

اقت�سادات الأ�سواق الناه�سة؛ كذلك زادت اأهمية تدفقات اأ�سهم راأ�س املال، يف حني انخف�ست 

تدفقات الديون. ومن املفرت�س اأن تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر واأ�سهم احلوافظ املالية 

ا لالنقالبات، ويعتقد اأنها تاأتي معها بكثري من املنافع غري املبا�سرة  اأكرث ا�ستقراًرا واأقل تعر�سً

للعوملة املالية، مثل نقل اخلربة الإدارية والتكنولوجية، وعلى النقي�س من ذلك، فاإنه من امل�سلم 

ت�ساير  اأنها  فاإن حقيقة  وب�سفة خا�سة،  اأكرث خطورة؛  الديون  تدفقات  اأن  وا�سع  به على نطاق 

التقلبات الدورية وتتذبذب ب�سورة عالية يكن اأن تزيد من التاأثري املعاك�س لل�سدمات ال�سلبية 

على النمو القت�سادي.

على  الناه�سة  الأ�سواق  اإىل  املالية  املحافظ  مال  راأ�س  اأ�سهم  املتزايدة  الأهمية  حفزت  وقد 

اإجراء عدد من الدرا�سات التي تبحث اآثار حترير اأ�سواق راأ�س مال الأ�سهم على النمو. وت�سري هذه 

البحوث، على نحو موحد، اإىل اأن عمليات التحرير هذه كان لها تاأثري اإيجابي كبري على منو الناجت.
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األمن الغذائي 

ال أمل مع االحتكار
حتتل  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم���ن  ق�شية  ب��ات��ت 

�ملتتالية  �الأزم��ات  نتيجة  متز�يدة  �أهمية 

ت��ر�وح��ت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي،  �ل�شعيد  على 

�شلة  ذلك  و�شمل  �لتاأثري،  حيث  من  حدتها 

�شكلت  فيما  �أ�شنافها،  تنوع  على  �حلبوب 

و�الأع���الف  �ل�شويا  وف���ول  �ل���ذرة  ق�شية 

�لتي  �الأ���ش��ر�ر  م�شرية  يف  ح���اًد�  �نعطاًفا 

نتيجة �حتكار دول  يومًيا  �لعامل  يتكبدها 

جتدد  يعني  ما  �لرئي�شية،  لل�شلع  معينة 

�لعامل  ما مل يتخذ  م�شتقباًل  �الأزم��ات  تلك 

خطو�ت حقيقية نحو �خلروج من �لنفق.

قضية العدد
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الغذائية  الفجوة  حجم  خمت�سون  قدر  العربي  ال�سعيد  على 

ال�سكان  منو  يتوا�سل  فيما   ،2010 عام  دولر  مليار  بـــ37  العربية 

مبعدل �سنوي يقدر بـ2.2 يف املائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون 

ن�سمة.

اأ�سعار  بزيادة  فقرائها  تاأّثر  فاإن  الفقرية  بالبالد  يتعلق  وفيما 

املناخية مبا يف  الأحوال  تقُلّبات  نتيجة  �سوًءا  يزداد  العاملية  الغذاء 

ذلك اجلفاف غري الطبيعي الذي اجتاح الوليات املتحدة موؤخًرا، 

اإ�سافة اإىل الأو�ساع احلالية للمحا�سيل يف املناطق الأخرى املنتجة 

للحبوب.

ومع ارتفاع اأ�سعار الغذاء يف تلك البالد فاإن الأ�سر عادة تواجه 

اأرخ�س  طعام  وتناول  املدار�س،  من  اأطفالها  باإخراج  الو�سع  ذلك 

اآثاًرا ماأ�ساوية ت�ستمر طوال  ثمًنا واأقل قيمة غذائية، وهو ما يرتك 

احلياة على الرفاهة الجتماعية واملادية والعقلية ملاليني ال�سبان.

املتحدة على  الــوليــات  اأزمـــة اجلــفــاف يف  اأثــر  مــن  ومــا يزيد 

احلايل  الوقت  يف  اأي�سا  تعاين  اأخــرى  بلداًنا  اأن  العاملية  الأ�ــســواق 

املتوا�سلة  �سبه  فالأمطار  املناخ،  بــاأحــوال  تت�سل  اإنتاج  م�سكالت 

ت�سبب م�سكالت ملح�سول القمح يف كثري من البلدان الأوروبية، فيما 

ت�سررت حما�سيل القمح يف رو�سيا واأوكرانيا وكازاخ�ستان من جراء 

نق�س الأمطار.

اأ�سعار  يف  تقلبات  العامل  ي�سهد  اأن  املتوقع  من  اأنه  ذلك  ويعني 

ويف  الأقــل،  على   2015 عام  حتى  املتو�سط  عن  وزيادتها  احلبوب 

اأ�سد بلدان العامل فقًرا حيث ينفق النا�س ما ي�سل اإىل ثلثي دخلهم 

النمو  على  خطًرا  متثل  الأ�سعار  زيــادة  فــاإن  الــغــذاء،  على  اليومي 

العاملي وال�ستقرار الجتماعي.

مليار  قرابة  هناك  اإن  الدويل  البنك  جمموعة  اإح�سائيات  وتقول 

الن�ساء،  املائة منهم من  60 يف  اأكرث من  العامل،  اأنحاء  �ستَّى  جائع يف 

واأن �سوء التغذية ي�سهم يف زيادة اأمرا�س الر�سع والأطفال والأمهات، 

وتقلي�س القدرة على التعلم وخف�س الإنتاجية وزيادة الوفيات.

وُيعَزى ثلث كل وفيات الأطفال يف العامل اإىل �سوء التغذية، وينمو 

نحو 80 يف املائة من بنية املخ عند الب�سر خالل الألف يوم الأوىل من 

الغذائية  بالقيمة  على طعام غني  يجعل احل�سول  ما  وهو  احلياة، 

�سرورًيا، ول �سيما لالأطفال ال�سغار.

كما يوؤكد تقرير ملنظمة الفاو �سدر موؤخًرا اأّنه بحلول عام 2050 

�ستفِر�س املعدلت املُت�ساِعدة للنمو ال�سكاين وم�ستويات الدخل، 

زيادًة مقدارها 70 % يف اإنتاج الأغذية العاملي ك�سرورٍة قائمة، 

ويعادل ذلك فعلًيا اإنتاج كمياٍت اإ�سافية مقدارها مليار 

املنتجات  من  طن  مليون  و200  احلبوب  من  طن 

احليوانية ب�سفة �سنوية م�ستمرة.

ن  تتح�سَّ لــكــي  الــتــغــذيــة  اأن  الــتــقــريــر  ويــوؤكــد 

وينخف�س خطر ما يتعلق بالأمن الغذائي وينح�سر 

اأن يرتفع  الزراعي  التغذية، فال بد لالإنتاج  نق�س 

يف امل�ستقبل مبعدل اأ�سرع من منو ال�سكان، ول بد اأن 

ل مناذج ال�ستهالك احلالية ُتعدَّ

اأ�صباب متداخلة 

الغذاء  اأزمــة  اأ�سباب  الوقاد  اأمــاين  الباحثة  ترجع 

مداخلتها  ت�ستند يف  وهي  متداخلة،  اإىل عدة حماور  عاملًيا 

يف  القت�سادي  الريا�س  منتدى  اإىل  قدمت  متكاملة  درا�سة  اإىل 

دورته الأخرية وقام بها جمموعة من الباحثني، اأ�سارت من �سمن 

كانت  القوية  التاأثريية  البداية  اأن  اإىل  نتائج  من  ا�ستخل�سته  ما 

ا ملحوًظا يف  العامل نق�سً 2008م عندما واجه  يف منت�سف عام 

عر�س ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية يف ظل زيادة الطلب عليها مما 

وتزامن  الغذائية،  واملــواد  ال�سلع  اأ�سعار  يف  حاد  ارتفاع  اإىل  اأدى 

وكذلك  للغذاء  املتزايد  والطلب  العامل  خمزونات  انخفا�س  مع 

انخفا�س الإنتاج العاملي للحبوب.

التغري  واآثـــار  املالئمة  غري  الطبيعية  الــظــروف  اأ�سهمت  كما 

اأجزاء  �سربت  التي  املتبادلة  وال�سقيع  اجلفاف  وموجات  املناخي 

اإتالف جزء كبري من  العامل خالل الأعــوام املا�سية يف  كثرية من 

اأ�سرتاليا  مثل  الكربى  الزراعية  الدول  بع�س  يف  الغذائية  احلبوب 

املعرو�س  على حجم  اأثر  الأمر  وهذا  والهند،  والأرجنتني  وال�سني 

من ال�سلع الغذائية فارتفعت اأ�سعارها العاملية.

ويف ظل الأزمة العاملية قامت بع�س الدول امل�سدرة للمنتجات 

الزراعية بفر�س ر�سوم جمركية عالية وفر�س قيود على �سادراتها 

وقت الأزمات القت�سادية.

كما ت�سري الوقاد اإىل تقرير اآخر اأجرته منظمة الأمم املتحدة 

العاملية  الطبيعية  ــوارد  امل حالة  حــول  ــاو«،  »ف والــزراعــة،  لالأغذية 

كاأ�سا�ٍس لالإنتاج الغذائي، اأ�سارت من خالله اإىل اأن النظم الرئي�سية 

لإنــتــاج الــغــذاء يف الــعــامل تــواجــه خــطــًرا يتمثل يف تــدهــور مــوارد 

تفاُقم  ويف  وا�سع،  نطاٍق  على  واملياه  تلك الأرا�سي  نــــدرة 

املوارد مما ي�سكل حتديات 

بعيدة  تــبــعــات  ذات 

اجلهود  يف  املـــدى 

في ظل األزمة العالمية قامت بعض الدول 
المصدرة للمنتجات الزراعية بفرض رسوم 

جمركية عالية وفرض قيود على صادراتها 
وقت األزمات االقتصادية
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املبذولة لتلبية احتياجات العامل الغذائية بحلول 

�سكان  عدد  ي�سل  اأن  ع  يتوَقّ حيث   ،2050 عام 

العامل اإىل ت�سعة مليارات ن�سمة.

اأ�صباب اأخرى

كــذلــك يــــرى د.حمـــمـــد حــامــد عــبــداهلل، 

اأن عدم  �سعود،  امللك  بجامعة  القت�ساد  اأ�ستاذ 

للطلب  حملًيا  املنتجة  الغذائية  املـــواد  كفاية 

يف  العربي  العامل  لوقوع  يرجع  عليها  املتزايد 

الزراعية  التقنية  وتخلف  املائي  العجز  منطقة 

ــة غــري املــوفــقــة واأمــيــة  ــزراعــي والــ�ــســيــا�ــســات ال

املجتمعات الزراعية.

لي�ست  وهـــي  املــائــي،  للعجز  وبالن�سبة 

عماد الزراعة فح�سب بل هي عماد كل �سيء 

احلــزام  يف  يقع  العربي  فالعامل  احلــيــاة،  يف 

اأغلبه،  يف  الأمــطــار  تقل  حيث  ال�سحراوي 

مهددة  الأنــهــار  مياه  لديها  التي  الــدول  حتى 

كنهر  الكبرية  العربية  الأنهار  منابع  كل  لأن 

النيل ودجلة والفرات تقع منابعها يف دول غري 

والفرات  دجلة  مياه  حــول  واخلــالف  عربية، 

منذ الثمانينيات من القرن الع�سرين معروف 

التي  الإفريقية  الدول  بداأت  وحالًيا  للجميع، 

بح�س�س  تطالب  النيل  نهر  روافد  منها  ينبع 

متزايدة من مياهه وتدعو اإىل اإعادة النظر يف 

اتفاقيات مياه النيل. 

اأما بالن�سبة للتخلف التقني فقد ظل يالزم 

الزراعة العربية حتى عندما و�سلت هذه التقنية 

ــاين مــن الــقــرن  ــث اإىل اأوجـــهـــا خـــالل الــعــقــد ال

التقنية  م�ستوى  رفع  يتطلب  ما  وهو  الع�سرين، 

الزراعية يف كل الدول العربية لكي يزداد اإنتاجها 

بها،  امل�ستغلة  والأرا�سي  املياه  اإنتاجية  وتــزداد 

ا واأن اإنتاجية املياه والأرا�سي يف الدول  خ�سو�سً

الأرا�سي  قلة  وب�سبب  للغاية،  �سعيفة  العربية 

املنطقة  هذه  يف  املياه  و�سح  اخل�سبة  الزراعية 

والأر�س  املياه  وحدة  اإنتاجية  زيادة  من  بد  فال 

عن طريق رفع م�ستويات التقنية امل�ستخدمة يف 

الزراعة العربية.

اإىل  عــبــداهلل  حــامــد  يلفت د.حمــمــد  كــمــا 

يف  توؤدي  اإداريــة  م�ساوئ  العربي  العامل  ارتكاب 

الغالب اإىل زيادة حدة امل�سكلة منها ال�سيا�سات 

الزراعية املتبعة يف عدد كبري من الدول العربية، 

والتي ترتاوح بني دعم الإنتاج الزراعي، كما يف 

ال�سرائب  فر�س  وبني  النفطية،  العربية  الدول 

عليه يف الدول العربية غري النفطية باعتبار اأن 

هناك قرابة مليار جائع في 
شتَّى أنحاء العالم، أكثر من 60 

في المائة منهم من النساء
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ال�سرائب هي م�سدر الإيرادات الرئي�س يف هذه 

الدول. 

اإل اأن الدعم اإن زاد عن حده ي�سر بالإنتاج 

الزائدة عن  ال�سرائب  الزراعي بقدر ما ت�سره 

بق�سايا  العربية  الدول  ان�سغال  اأن  كما  اللزوم، 

ا  اأخرى بخالف تطوير القطاع الزراعي هو اأي�سً

من ال�سيا�سات ال�سارة بهذا القطاع الذي يحتاج 

اإىل رعاية خا�سة.

 ومن اأهم نتائج اإهمال هذا القطاع احليوي 

اإنتاجيته،  انخفا�س  اإىل  فقط  يـــوؤدي  ل  اأنـــه 

عن  اجلامعات  طالب  عــزوف  اإىل  ا  اأي�سً واإمنــا 

و�سائل  اأهــم  تعترب  التي  الزراعة  كليات  دخــول 

اأنواعها  بكل  احلديثة  الزراعية  التقنيات  ن�سر 

احلديثة  الفالحة  ــرق  وط واملــعــدات  الآلت  يف 

والإر�ساد والقت�ساد والإدارة الزراعية.

الكليات  دخول  عن  ال�سباب  عزوف  ويعزى 

الفر�س  تــوافــر  عــدم  اإىل  الــزراعــيــة  واملــعــاهــد 

العربية  الــدول  يف  حتى  التخرج  بعد  الوظيفية 

ذات املوارد الزراعية الأكرث من غريها كم�سر 

وال�سودان واملغرب.

املجتمع  ج�سد  يف  تنخر  الــتــي  الأمــيــة  اأمـــا 

القطاع  ن�سيب  فــاإن  الثالثة  الألفية  يف  العربي 

الزراعي منها كبري، فاأكرث النا�س اأمية يف العامل 

العربي يعملون يف هذا القطاع، وهي تتزايد حتى 

مقاعد  توافر  لعدم  ال�سن  �سغرية  الأجيال  بني 

العربية  الــدول  اأغلب  يف  الأطفال  لكل  الدرا�سة 

ا غري النفطية منها. وخ�سو�سً

ولكي يرتفع م�ستوى الأمن الغذائي يف العامل 

اإنتاجية مواطنيه ب�سفة  رفع  العربي فالبد من 

ورفــع  خا�سة  ب�سفة  منهم  واملــزارعــني  عــامــة 

ال�سيا�سات  وانتخاب  الزراعية  التقنية  م�ستوى 

الزراعية املالئمة واملزيد من الهتمام بالقطاع 

التي  العربية  الــدول  يف  ا  وخ�سو�سً الــزراعــي، 

يغلب على اقت�سادها الزراعة.

الفج�ة تت�صع 

العربي  املعهد  د.اإليا�س فيا�س املحا�سر يف 

من  العربي  الوطن  اأن  يرى  واملراعي،  للغابات 

املاأكولة  احليوانية  للمنتجات  امل�ستوردة  البلدان 

والأ�سواق  الآن،  حتى  اخلم�سينيات  اأوائــل  منذ 

امل�ستوردة  احليوانية  باملنتجات  مكتظة  العربية 

من حلوم واألبان ووجنب و�سمن وزبد.... اإلخ.

ـــاد  والــطــلــب عــلــى هـــذه املــنــتــجــات يف ازدي

والــذي  ال�سكان،  عــدد  ـــاد  لزدي نتيجة  م�ستمر 

و�سل يف بع�س البالد العربية اإىل حد النفجار، 

الأمر الذي �سيوؤدي اإىل مزيد من ارتفاع �سعرها 

وبالتايل انخفا�س معدل ن�سيب الفرد من هذه 

املنتجات.

ــيــة الــلــحــوم  ومـــن بـــني املــنــتــجــات احلــيــوان

من  تعد  وهي  ومنتجاتهما،  والبي�ساء  احلمراء 

اأهم م�سادر الربوتني الذي يعد بدوره م�سدًرا 

هاًما من م�سادر الأحما�س الأمينية الأ�سا�سية، 

التي تدخل يف تركيب وبناء خاليا اجل�سم، ويبلغ 

ن�سيب الفرد العربي من بروتني اللحوم املنتجة 

عن  يزيد  ل  ما  اخلــارج  من  وامل�ستوردة  عربًيا، 

11.84 غرام يف اليوم، وهذا الرقم يعترب قلياًل 

جًدا مقارنة بن�سيب الفرد يف البلدان الأخرى.

كما يالحظ اأن امليزان التجاري لدى معظم 

الدول العربية يبدو خا�سًرا، واأن ما ت�سرفه هذه 

وذلك  �سنوًيا،  ــزداد  ي اللحوم  ل�سترياد  ــدول  ال

ب�سبب تدهور املراعي الطبيعية كاأف�سل م�سدر 

املنا�سبة  العلف  م�سادر  توفر  ــدم  وع للعلف، 

لتاأمني احتياجات الرثوة احليوانية، الأمر الذي 

وتنميتها  الطبيعية  باملراعي  الهتمام  ي�ستوجب 

وتطويرها واحلد من العوامل الأخرى التي اأدت 

توفري  على  العمل  وكذلك  املراعي،  تدهور  اإىل 

بغية  زراعتها  قاعدة  وتو�سيع  حملًيا  الأعــالف 

وبالتايل  احليوانية  الـــرثوة  احتياجات  تــاأمــني 

اللحوم  من  ممكن  اإنتاج  اأعلى  على  احل�سول 

يفي باحتياجات الإن�سان العربي واأمنه الغذائي.

مبادرة خادم احلرمني ال�سريفني 

من جانبه يرى د.حممد �سليمان الراجحي 

ـــ»دواجــن  ل التنفيذي  الرئي�س  ــال  ــم الأع ــل  رج

خــادم  ــادرة  مــب وتفعيل  ت�سجيع  اأن  الــوطــنــيــة« 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

هي  اخلارجي  الزراعي  لال�ستثمار  اهلل  حفظه 

العربي  الغذائي  الأمــن  لتحقيق  الأمثل  ال�سبيل 

اأر�ست  الدولة  اأن  اإىل  م�سرًيا  متطلباته،  وتوفري 

الأمــن  اأن حتقيق  مــن  تــدركــه  ملــا  املــبــادرة  تلك 

اأهدافها  من  ا�سرتاتيجًيا  هدًفا  يثل  الغذائي 

دعم  يتم  خاللها  كــان  حيث  ما�سية،  حقبة  يف 

القطاع الزراعي دعًما متوا�ساًل، بحيث ا�ستطاع 

الغذائي  الأمـــن  مــن  كبري  جــزء  توفري  القطاع 

اأفراد املجتمع مع وجود �سيا�سات  حملًيا جلميع 

ا�ستريادية �سهلة ومي�سرة، كما اأن الدولة �سهلت 

املحتاجة  الجتماعية  للطبقات  ال�سلع  و�سول 

من مواطنيها ب�سكل كبري من خالل الإجراءات 

اأو  الأزمــات  اأثناء  الدولة  اتخذتها  التي  الفورية 

الأجل  وطويلة  املتو�سطة  ال�سيا�سات  خالل  من 

التي اأ�سهمت يف رفع دخول املواطنني ومتكينهم 

من ا�ستيفاء احتياجهم من ال�سلع الأ�سا�سية.

ويعتقد الراجحي اأن حالة العجز الغذائي 

التي تغلف معظم دول الوطن العربي تعود اإىل 

غري  عربًيا  املتاحة  واملـــوارد  الإمكانات  كــون 

م�ستغلة ب�سفة مثلى يف اأغلب الأقطار العربية: 

»فبالدنا وهلل احلمد تزخر باأرا�س هامة قابلة 

ح�سرها،  يكن  ل  مب�ساحات  تقدر  للزراعة 

بالإ�سافة اإىل مواردها الب�سرية الكبرية وهي 

وحتى  الــزراعــة،  قطاع  يف  يعملون  مــن  عــدد 

نوع  بوجود  القول  جتاه  البع�س  مع  اتفقنا  لو 

�سروريات  بع�س  يف  الن�سبية  املحدودية  من 

اإل  املــيــاه،  مثل  الــزراعــي  الإنــتــاجــي  التو�سع 

يقدر حجم الفجوة الغذائية العربية 
بـ37 مليار دوالر عام 2010، 

فيما يتواصل نمو السكان ليبلغ 
تعدادهم نحو 355 مليون نسمة
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اأن بــلــدان الــوطــن الــعــربــي حتــوز عـــدًدا من 

و�سعها  مــن  لتخرج  تكفي  بــدرجــة  املقومات 

له،  امل�سدر  اإىل و�سع  للغذاء  كدول م�ستوردة 

الكثريين من رجال  تردد  �سبق  اإىل ما  اأ�سف 

الأبــواب  طرق  يف  العربي  الوطن  يف  الأعمال 

حتقق  م�ساريع  اإن�ساء  اإىل  املو�سلة  وال�سبل 

نوًعا من الكتفاء الزراعي، واعتماد الكثريين 

منهم على اإن�ساء �سركات ت�ستورد من اخلارج 

لتحقيق ربح مادي، دون النظر اإىل امل�سلحة 

العامة للوطن العربي باأكمله«.

وهناك �سبب اآخر ينبغي الق�ساء عليه متاًما 

يتمثل يف التكالية التي ن�ساأت عليها لالأ�سف كثري 

اخلارج،  من  الغذاء  طلب  يف  العربية  دولنا  من 

م�سى  زمــن  منذ  الكربى  ــدول  ال اأن  حــدث  فقد 

فتمدها  الفقرية  العربية  الــدول  ت�ساعد  كانت 

باملواد الغذائية كالقمح وغريه، وحتول املو�سوع 

حياة،  منهج  اإىل  م�ساعدة  ذلك من جمرد  بعد 

النوع  »اتكلت« على هذا  اأو  الدول  اعتادت  حيث 

واأ�سبح  مــادي،  مبقابل  كان  لو  حتى  الدعم  من 

الكربى مربًحا، فدعمت  للدول  بالن�سبة  الو�سع 

�سيا�ستها الرامية اإىل بقاء الو�سع كما هو عليه، 

فاأ�سبحت تورد والدول العربية ت�ستهلك وهكذا، 

الأعمال  اأن بع�س رجال  الو�سع  املوؤمل يف  اإن  بل 

املا�سية  ال�سنوات  يف  اجتــاه  لديهم  كان  العرب 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  القمح  لزراعة 

وغريها من الدول الأجنبية ثم اإعادة توريده اإىل 

الكبرية  الإمكانيات  توفر  العربية بدعوى  الدول 

اأنف�سهم  والت�سهيالت يف تلك الدول، ومل يتعبوا 

يف  الإمكانيات  تلك  توفري  كيفية  يف  التفكري  يف 

بالدهم!

وهـــنـــاك �ــســبــب اآخــــر يــتــمــثــل يف الــثــقــافــة 

ال�ستهالكية وال�سكانية لكثري من الدول العربية، 

حيث اأدى حت�سن الو�سع القت�سادي اإجماًل يف 

معظم الأقطار العربية خالل ال�سنوات املا�سية 

وتغيري  الفردية،  الدخول  م�ستويات  ارتفاع  اإىل 

كذلك  لذلك،  تبعا  ال�ستهالكي  الغذائي  النمط 

تراجع ن�سبة ال�سكان الزراعيني اإىل جمموع 

من  ا�ستقطابهم  نتيجة  ال�سكان 

الأخرى.  القطاعات  طرف 

-عادة-  القت�سادي  النمو  اأن  عليه  واملتعارف 

الريف  بني  ال�سكان  توزيع  يف  تعديل  ي�ساحبه 

واحل�سر، بحيث يتواىل انخفا�س �سكان الأرياف 

التعديل  هــذا  ويـــوؤدي  احل�سر،  �سكان  وازديـــاد 

الأرا�ــســي  ح�ساب  على  العمراين  التو�سع  اإىل 

ما  الزراعي  الإنتاج  تذبذب  وبالتايل  الزراعية، 

مل يقابلها حت�سن ملحوظ يف اإنتاجية املزارعني.

ا هناك �سبب قدمي يعترب م�سوؤوًل ب�سكل  اأي�سً

كبري عما نعانيه الآن، وهو اأن طموح اأغلب الدول 

هرًبا  التنمية  لتحقيق  ا�ستقاللها  منذ  النامية 

الت�سنيع  نحو  تتجه  جعلها  الحتالل،  اإرث  من 

باعتباره مرادًفا للتقدم، فوقعت يف خطاأ فادح 

على  والرتكيز  الزراعية  التنمية  اإهــمــال  وهــو 

اإن�ساء بع�س الوحدات ال�سناعية.

اإن عدًدا كبرًيا من الدول  ويقول الراجحي 

العربية مازال ي�ستورد احتياجاته الأ�سا�سية من 

املواد ال�ستهالكية من اخلارج، ورغم الإح�سا�س 

ينفذ  اأو  ي�سع  اأن  يريد  اأحــد  ل  اأن  اإل  بامل�سكلة 

حلوًل رغم اإمكانية ذلك وعدم ا�ستحالته، فيما 

ثمة تكري�س ممنهج لنظل جمتمعات ا�ستهالكية 

اأن  وبدًل من  قوتها،  توفري  الغري يف  تعتمد على 

تتجه احلكومات العربية اإىل ابتكار حلول وفتح 

الإنتاج،  وم�ساعفة  الزراعي  ال�ستثمار  اأبــواب 

اخــرتاق  على  اجلــاديــن  م�ستثمريها  وم�ساعدة 

اأجواء العمل املنتج جندها تهتم باأ�سياء فرعية، 

اأرباب  من  حل  عن  الباحثني  جهود  وتعرقل  بل 

القطاع اخلا�س با�سرتاطات عجيبة وتعجيزية، 

خطوات  تكبيل  اإىل  ـــدول  ال بع�س  تعمد  فيما 

اقت�سادها القومي بعدد من القوانني التي ياأتي 

ا لبع�س الأ�سخا�س  بع�سها وكاأنه و�سع خ�سي�سً

لي�ستفيدوا منه فيما يعاين الباقون.

مقارنة ظالمة
تبدو املقارنة بني الدول العربية والأخرى الأجنبية يف الت�سدي مل�سكلة الأمن الغذائي 

ور�سد  برامج  وتنظيم  لتد�سني  الدولية  املنظمات  تن�سط  حني  ففي  للطرفني،  ظاملة 

الزراعية،  حما�سيلها  لزيادة  بالزراعة  امل�ستهرة  البالد  من  لعدد  اقت�سادية  معونات 

جند �سكوًنا غريب ال�سكل لدى كثري من الدول العربية، وكاأن املو�سوع ل يعنيهم، وحتى 

ل نظلم اجلميع رمبا ن�ستثني من ذلك اجلهود التي تقوم بها املنظمة الإ�سالمية للرتبية 

والعلوم والثقافة )الإي�سي�سكو(، فرغم اأن جمال عملها يبعد كثرًيا عن اإطار امل�سكلة اإل 

اأن تدبري املوارد الطبيعية ي�سغل حيًزا هاًما من اهتمامها يف اإطار �سيا�ستها يف جمال 

من  ترفع  نتائج  عدة  اإىل  تو�سلت  امل�ستمرة  درا�ساتها  خالل  ومن  امل�ستدامة،  التنمية 

مياه  على  يح�سلون  ل  النامية  الــدول  يف  �سخ�س  مليار   1.4 يفوق  فما  امل�سكلة،  حدة 

ا يف املياه، كما تعرف بع�س  �سحية و�ساحلة لل�سرب، كما يعاين 450 مليون �سخ�س نق�سً

وبالتايل  اإىل اجلفاف،  يوؤدي  املاء  ا حاًدا يف  نق�سً العربية  الدول  املناطق يف عدد من 

عملها  خطط  اإطار  يف  با�ستمرار،  تعمل  اأنها  املنظمة  ويكفي  واملجاعة،  اجلوع  انت�سار 

اأجل تدبري املياه،  املتتالية، على تطوير برامج واأن�سطة فعالة حمافظة على البيئة من 

وكما يرتدد كثرًيا من اأن احلرب العاملية املنتظرة �ستكون على هذا العن�سر احليوي.

قضية العدد
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رحلة ابتكار عمرها 
أكثر من أربعين عامًا

األلياف البصرية

ال تكمن �أهمية �الألياف �لب�شرية فقط يف كونها حتتل 

من  بداًل  حلت  بعدما   �الت�شاالت  جمال  يف  متميًز�  مكاًنا 

�الأ�شالك �لنحا�شية يف �لعديد من �ال�شتخد�مات كالربط 

بني �ملقا�شم �لهاتفية و�خلطوط بعيدة �ملدى وعرب �لبحار، 

و�إمنا ملا متلكه من مميز�ت متعددة ،جعلتها تدخل �لكثري 

�لكمبيوتر،  و�شبكات  �الت�شاالت  �أبرزها  �ل�شناعات  من 

باأنو�عه، وكذلك  �لطبي  �لت�شوير  ت�شتخدم يف  باتت  كما 

كمج�شات عالية �جلودة للتغري يف درجة �حلر�رة و�ل�شغط 

مبا له من تطبيقات يف �لتنقيب بباطن �الأر�ض.

المجهر
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ــا  اأيــ�ــسً )وتــ�ــســمــى  الب�سرية  الألـــيـــاف  تــعــد 

اأنظمة  يف  الأ�سا�سي  العن�سر  ال�سوئية(  الألياف 

من  مكونة  وهــي  الب�سرية،  الليفية  الت�سالت 

�سكل  لها  بال�ستيكية  اأو  زجاجية  عــازلــة  مــواد 

اأخــرى  بطبقة  حمــاًطــا  الــلــب  ي�سمى  اأ�ــســطــواين 

الإ�سارات  نقل  تتيح  تقنية  وهي  الك�ساء،  ت�سمى 

بكثري  اأعلى  بيانات  نقل  اأبعد ومبعدلت  مل�سافات 

من و�سائل الت�سالت الأخرى.

ات�سال  كقنوات  الب�سرية  الألياف  ت�ستخدم 

لنقل ال�سوء املحمل باملعلومات من مكان اإىل اآخر، 

�سورتها  من  الإ�ــســارة  حتويل  على  اآليتها  وتقوم 

اإىل  اأو البيانات  اأو الفيديو  الأولية �سواء ال�سوت 

اإ�سارات كهربية، وتر�سل تلك الإ�سارات اإىل جهاز 

بدوره  يحولها  الــذي   transmitter اأو  الإر�ــســال 

اإىل نب�سات اأو اإ�سارات �سوئية، واجلزء امل�سوؤول 

 light( ال�سوئي  امل�سدر  هو  العملية  هــذه  عن 

عند  الإر�سال  جهاز  اأجــزاء  اأهــم  وهو   )source
انعكا�سات  حتــدث  معينة  بــزاويــة  ال�سوء  دخــول 

داخل الليف عند تقابله مع الك�ساء، ويتطلب ذلك 

معامل  من  اأكــرب  اللب  انك�سار  معامل  يكون  اأن 

انك�سار الك�ساء.

االألياف.. والتاريخ

ن�ساأت اأول حماولة فعلية ل�ستخدام الإ�سارات 

يف  �سابي  كــلــود  املــخــرتع  قبل  مــن  1791م  عــام 

فرن�سا، اإذ ا�ستخدم جمموعة من الأبراج حتتوي 

كيلو   200 م�سافة  معلومات  لنقل  اأذرع  عدة  على 

 15 الواحدة حوايل  اإر�سال املعلومة  مرت ي�ستغرق 

دقيقة. 

تايندل  املخرتع جون  اأجرى  1854م  يف عام 

اأن ال�سوء يكن ثنيه  جتربة ب�سيطة بني خاللها 

اإذا وجد الو�سط املالئم.

بل  جراهام  األك�سندر  قام  1880م  عام  ويف 

بنقل ال�سوت عرب حزمة �سوئية.

ل�ستخدام  عــديــدة  حمــــاولت  ــت  اأجــري ثــم 

ولكنها  القرن  هذا  خالل  الب�سرية  الت�سالت 

مل تلق النجاح لعدم توفر املنابع املنا�سبة عالوة 

والغبار  والثلج  ال�سطرابات اجلوية كاملطر  على 

وال�سباب مما حد من اإمكانية ا�ستخدامها. 

ثم اأدى اكت�ساف الليزر عام 1960م من قبل 

بالت�سالت  الهتمام  جتدد  اإىل  ميمان  ثيودور 

الب�سرية، ويف عام 1966م اقرتح كل من ت�سار�س 

قليلة  زجاجية  األياف  ت�سنيع  هوكام  وجورج  كاو 

الفقد.

ب�سرية  األياف  ت�سنيع  مت  1970م  عام  ويف 

م�سنعة من مادة ال�سليكا وبفقد 20 دي�سيبل لكل 

كليو مرت بدًل من 1000 دي�سيبل لكل كليومرت قبل 

ذلك الوقت. 

وتقول م�سادر علمية اأخرى اإن قاعدة توجيه 

لأول  ا�ستعر�سها  ال�سوئية  الألياف  خلف  ال�سوء 

جاك  كولدون والعامل  دانيال  جان  مرة املخرتع 

الأيرلندي جون  املخرتع  مع  بابينيه عام1840م 

با�ستخدام نوافري  للعامة  ا  تيندال معطني عرو�سً

مياه بعد ع�سر �سنني من ذلك.

�سنغ  الفيزيائي ناريندر  قــام  1952م  ويف 

الألياف  اخرتاع  اإىل  اأدت  جتارب  كـَپاين باإجراء 

ال�سوئية.

ميزات متعددة

جتعلها  ممــيــزات  عــدة  الب�سرية  لالألياف 

تتفوق على التقنيات القدية امل�ستخدمة يف نقل 

املعلومات ومن ذلك:

ال�سوئية  الإ�ــســارات  قوة  على  حمافظتها   -

منها  كبرية  ن�سبة  فقد  دون  خاللها  من  املنقولة 

عك�س الكابالت النحا�سية التي حتتاج اإىل اإعادة 

م�سافة  كل  الكهربية  الإ�ــســارات  واإر�ــســال  تكبري 

�سغرية.

ــتــداخــل اأو  - عـــدم املــعــانــاة مــن حـــدوث ال

ال�سو�سرة داخل كابل الفايرب الواحد مبا ي�سمن 

جودة الإ�سارات املر�سلة وامل�ستقبلة على اختالف 

اأنواعها.

الفايرب  كابالت  قابلية  وعــدم  وزنها  قلة   -

لال�ستعال وهو ما تفتقده الكابالت النحا�سية.

- تعد اأقل حجًما حيث اأن ن�سف قطرها اأقل 

النحا�سية التقليدية  قطر الأ�سالك  ن�سف  من 

فمثاًل يكن ا�ستبدال �سلك نحا�سي قطره 7.62 

يتجاوز  ال�سوئية قطره ل  الألياف  باآخر من  �سم 

مد  عند  خا�سة  اأهمية  يثل  وهــذا  �سم   0.635

الأ�سالك حتت الأر�س.

- اأكـــرث قـــدرة عــلــى حــمــل املــعــلــومــات كــون 

العادية  الأ�ــســالك  مــن  اأرفـــع  ال�سوئية  الألــيــاف 

احلزمة  داخل  منها  كبري  عدد  و�سع  يكن  فاإنه 

عدد  خطوط الهاتف اأو  عدد  يزيد  مما  الواحدة 

قنوات البث التلفزيوين يف حبل واحد.

ال�سوئية  الكبالت  من  اأميال  �سنع  يكن   -

امل�سنوعة من  الكبالت  بتلك  اأقل مقارنة  بتكلفة 

املعادن كاأ�سالك النحا�س. 

- رفيعة ودقيقة مقارنة بالأ�سالك املعدنية، 

وبذلك يكن جتميع العديد منها يف حزم لتمتد 

يف كبالت اأقطارها �سغرية وهو ما ل يكن عمله 

مع اأ�سالك النحا�س. 

بطبيعتها؛  عازلة،  ال�سوئية  الألياف  ُتعد   -

البيئات  يف  باأمان،  ا�ستخدامها،  يكن  ولذلك، 

اإىل  حــاجــة  تــوجــد  ل  اإذ  كــهــربــائــًيــا،  اخلــطــرة 

ا�ستخدام طرف اأر�سي، اأو م�ساكل ناجتة من اأي 

اإ�سعاع كهرومغناطي�سي. 

ا�صتخدامات اأخرى خارج االت�صاالت

يف  الب�سرية  الألياف  ا�ستخدام  ينح�سر  ل 

ا�ستخدامات  فهناك  فقط  التــ�ــســالت  جمــال 

اأخرى منها:

الــكــوابــل  لأنــظــمــة  الع�سكرية  التطبيقات 

ال�سوئية: 
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عاماًل  لي�ست  النفقة  اأن  مــن  الــرغــم  على 

فهناك  الع�سكرية،  الأنظمة  اإىل  بالن�سبة  مهًما، 

و�سعها  يجب  حاكمة،  اأخــرى  عوامل  املقابل،  يف 

للن�سر،  والقابلية  ـــوزن،  ال مثل:  احل�سبان،  يف 

وال�ستخدام، والتكامل التام، والقدرة على العمل 

اخلوا�س  فــاإن  ولهذا  الــظــروف،  اأ�سعب  ظل  يف 

يف  مهم  مغزى  ذات  ال�سوئية  لالألياف  الفريدة 

املجال الع�سكري، خا�سة يف حالتني: 

بالأ�ساليب  معينة  مهمة  اأداء  · عندما يكن 
الألياف  ت�ستطيع  نف�سه،  الوقت  ويف  التقليدية؛ 

اأف�سل،  وبنتائج  تعقيًدا،  ــّل  اأق بطريقه  اأداءهـــا 

مبعنى اأنها اأكرث مالءمة عملياتًيا. 

اأداء مهام  الألياف  اإمكان  يكون يف  · عندما 
ي�سعب اأداوؤها بالأ�ساليب التقليدية. 

اأنظمة امل�صافات الق�صرية 

على  امل�ستخدمة  التطبيقات  من  عدد  هناك 

الأمــتــار(،  ع�سرات  )حتى  الق�سرية  امل�سافات 

ب�سيطة،  تكنولوجية  ا�سرتاطات  تتطلب  والتي 

الإلكرتونية  املعدات  بني  الو�سالت  ذلك  وي�سمل 

العمليات  غرف  يف  املوجودة  تلك  مثل  املتقاربة، 

احلوا�سب؛  يف  الداخلية  والو�سالت  احلربية؛ 

البيانات  مثل  للمعلومات،  الناقلة  والو�سالت 

الرادارية املتجهة اإىل اأجهزة املعاجلة واملبينات. 

الألياف  ا�ستخدام  هو  امل�ستقبلي،  والجتــاه 

ب�سيطة  مواد  من  �سناعتها  يكن  التي  الأحادية 

الفقد،  املتو�سط  الزجاج  مثل  الثمن،  ورخي�سة 

املــكــ�ــســوة  ال�سيليكا  األـــيـــاف  اأو  والــبــال�ــســتــيــك 

حزم  ا�ستخدام  لــتــفــادي  وذلـــك  بالبال�ستيك، 

املطلوبة  املـــرونـــة  اإىل  تفتقر  الــتــي  ـــاف،  ـــي الأل

ا�ستخدامات  ويتد  الداخلية.  لال�ستخدامات 

هذه الأنظمة اإىل الو�سالت بني املعدات املوجودة 

يف اأماكن متفرقة يف اأحد املباين، وحتى م�سافات 

ت�سل اإىل عدة مئات من الأمتار. 

اال�صتخدام يف املركبات 

والدبابات،  وال�سفن  الطائرات  ذلــك  ي�سمل 

من  عالية  درجــة  ذات  بيئة  بكونها  تت�سف  التي 

من  يــزيــد  ممــا  الكهرومغناطي�سية؛  ال�سو�ساء 

التقليدية،  والكوابل  الأ�سالك  ا�ستخدام  �سعوبة 

تظهر  هنا،  ومن  ال�سديد،  احلــذر  توخي  مع  حتى 

ميزة ا�ستخدام و�سالت الألياف، مبا تتمتع به من 

ح�سانة �سد التداخالت، ومبا لها من عر�س نطاق 

)B. W( كبري. لذا، فهي ت�ستخدم يف ربط قنوات 

عديدة بو�سلة م�سرتكة، من دون تعقيدات تذكر. 

يف  جــًدا،  مهمة  احلجم  �سغر  ميزة  اأن  كما 

يف  حمدودة  الفراغات  اإذ  التطبيقات؛  هذه  مثل 

وبالطبع،  تقريًبا،  الع�سكرية،  املركبات  جميع 

مع  ال�ستخدام  عند  اخلفيف،  الــوزن  ميزة  تبدو 

الطائرات، على وجه اخل�سو�س، عند النظر اإىل 

حتملها  التي  الهائلة،  الإلكرتونية  املعدات  كمية 

الطائرة احلديثة. 

املــوؤثــرات  �ــســد  الألـــيـــاف  ح�سانة  اأن  كــمــا 

من  متكن  الكهرومغناطي�سية  واملوجات  ال�سوئية 

ا�ستخدامها باأمان، حول خزانات الوقود وخمازن 

الربامج  مــن  العديد  حالًيا  وهــنــاك  الــذخــائــر، 

املتحدة  والــوليــات  اأوروبـــا  كــلٍّ من  احلكومية يف 

يف  ال�سابقة  للم�سروعات  ا�ستكماًل  الأمريكية، 

الــذي   ،)ALOFT( م�سروع   مثل  املــجــال  هــذا 

ا�سُتخدمت فيه حزم الألياف يف جميع تو�سيالت 

الطائرة )A7(، وعليه قّل وزن هذه التو�سيالت، 

واأمــكــن عن  اأرطـــال فقط.   3 اإىل  رطــاًل   32 من 

طريق مثل هذه الو�سالت ال�سوئية كذلك توجيه 

املقذوفات، ونقل �سور حية لأر�س املعركة، مثلما 

حدث خالل حرب حترير الكويت. 

يمكن صنع أميال من الكبالت 
الضوئية بتكلفة أقل مقارنة 
بتلك الكبالت المصنوعة من 

المعادن كأسالك النحاس

المجهر
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ال��صالت الثابتة على امل�صافات الط�يلة 

يف املجال الع�سكري، يغطي هذا ال�ستخدام 

ات�سالت املواقع الثابتة على م�سافات تراوح بني 

100مرت وعدة كيلومرتات؛ وي�سمل ذلك الو�سالت 

بني مراكز القيادة والقواعد واملطارات. ويتفاوت 

املتو�سط  بني  املطلوب،   )BW( النطاق  عر�س 

)اأقل من 2 ميجا بت، يف الثانية( مع الت�سالت 

بت،  امليجا  مئات  اأو  وع�سرات  فقط،  ال�سوتية 

ويتطلب  الرادارية.  والبيانات  املرئية  لالإ�سارات 

هذا النوع من التطبيقات درجة عالية من متانة 

التدمري  لظروف  ال�سديدة  والحتمالية  للكبول، 

املحتملة للمباين واملن�ساآت. 

ال��صالت املتنقلة 

امل�ستمرة،  لالنتقالت  الكبل   يتعر�س  وفيها 

ــرية ومــتــانــة  ــب ممـــا يــتــطــلــب فــيــه تـــوافـــر قـــوة ك

التكتيكي  التــ�ــســالت  نــظــام  وُيـــَعـــّد  متناهية. 

تارميجان )Ptarmigan(، امل�ستخدم يف اجلي�س 

اأطوال  وت�سل  التطبيق،  لهذا  مثاًل  الربيطاين، 

ي�سهل  ممــا  كــم،   2 نحو  اإىل  امل�ستخدم  الكبل 

احل�سول على املطلوب، با�ستخدام األياف مزودة 

مب�سادر ثنائيات )LEDs( وكوا�سف ب�سيطة. 

املنقولة  الــو�ــســالت  ا�ستخدامات   وت�سمل 

كوابل  اإن  اإذ  والتج�س�س؛  املراقبة  اأعمال  كذلك 

اأو  اكت�سافها  ي�سعب  درجة  اإىل  �سغرية  الألياف 

اعرتا�سها بالو�سائل الإلكرتونية؛ وهي يف الوقت 

نف�سه، تتمتع بدرجة �سرية اأكرب من الال�سلكي. 

يف البحرية

ت�ستطيعها  ل  اإمكانيات،  الألياف  كوابل  تتيح 

و�سالت  ذلــك  على  ومثال  التقليدية،  الو�سائل 

وامل�ست�سعرات  احلربية  ال�سفن  بــني  املعلومات 

طويلة  م�سافات  تتطلب  والتي  خلفها،  املجرورة 

املنخف�س  الفقد  ذات  الألـــيـــاف،  فيها  تتفوق 

وعر�س النطاق )B. W( الكبري. 

الطوربيدات،  توجيه  هو  اآخر،  بحري  ومثال 

مرئية  ومراقبة  طويلة  م�سافات  من  يتطلبه  مبا 

اأعني  عن  الطوربيد  غياب  مع  حتى  بــالألــيــاف، 

حتى  املــراقــبــة  ا�ستمرار  مــع  الإطــــالق،  �سفينة 

ـــذي قــد يبعد  و�ــســولــه اإىل الــهــدف املــحــدد، وال

ع�سرات الكيلومرتات. 

التطبيقات املدنية وال�صناعية 

وال�سناعية،  املدنية  ال�ستخدامات،  تت�سف 

تنظر  اإذ  القــتــ�ــســادي؛  بــاجلــانــب  باهتمامها 

ومع  بحذر،  النفقة  مو�سوع  اإىل  عامة،  الأ�سواق، 

ذلك، فاإن الظروف اخلطرة اأو اخلا�سة، �ستعطي 

احلــالت  بع�س  يف  لال�ستخدام  ميزة  الألــيــاف 

املدنية. 

النقل وامل�ا�صالت

الألـــيـــاف،  ا�ــســتــخــدام  يف  الــتــو�ــســع  ينتظر 

والــتــداخــالت  للبيئة  اخلــطــرة  الطبيعة  ب�سبب 

الكهرومغناطي�سية ال�سديدة املنت�سرة حاليًا. فهي 

احلديدية،  ال�سكك  ل�ستخدامات  مالئمة  تبدو 

اأجرت  ولذا  الكهربائية؛  التاأثريات  تــزداد  حيث 

ا�ستخدام  جتربة  الربيطانية  احلديدية  ال�سكك 

يف  كــم،   6 مل�سافة  بــت/ث  ميجا   2 ب�سعة  نظام 

ُعلِّقت  حيث   ،)Cheshire( ت�سي�ساير  منطقة 

الألياف ال�سوئية بني اأعمدة  الكوابل الكهربائية. 

وهناك اقرتاحات بحمل الألياف ال�سوئية مع 

خطوط كبول الأرا�سي املعلقة، مع خطوط القدرة 

الكهربية. 

 ،)video( املرئية  الإ�ــســارات  نقل  اأن  كما 

الألــيــاف  با�ستخدام  اقت�سادًيا  اأكــرث  �سيكون 

التلفزيونية  الدوائر  مع  ا�ستخدامها  يكن  التي 

ع�سرات  اإىل  ت�سل  م�سافات  وحــتــى  املغلقة، 

مراقبة  مثل  الأغــرا�ــس،  ملختلف  الكيلومرتات 

حركة املرور على الطرق من بعد. وكذلك نظام 

على  للتوزيع  التلفزيوين،  ــال  ــس الإر� يف  الكبل 

العديد من امل�سرتكني يف املنازل. 

الكهرباء وال�صناعات اخلطرة

ــتــخــدامــات، على  ــن ال�ــس يــوجــد الــعــديــد م

هو  كما  كيلومرتات،  عــدة  اإىل  ت�سل  م�سافات 

الــكــهــربــاء واملــواقــع  احلـــال بــني حمــطــات توليد 

للمراقبة،  ات�سال  نظام  تتطلب  والتي  الفرعية، 

عليه  يكون  قريبة،  مراقبة  غــرف  من  والقيا�س 

مئات  حتمل  كهربائية،  كبول  من  قريًبا  العمل 

الآلف من الفولت. وهنا يكن اأن ُي�ستبَدل بالكبل 

املحولت  ت�سل  األياف  الثقيل  املتعدد  النحا�سي 

ونقاط التحويل بالتحكم املركزي. 

ــتــخــدام كـــوابـــل الألـــيـــاف يف  كــمــا يــكــن ا�ــس

ال�سناعات ذات الطبيعة اخلطرة، مثل الكيماويات 

ـــاث الــنــوويــة. وكــذلــك  ـــح وتــكــريــر الـــبـــرتول والأب

امل�ست�سفيات، عند التعامل مع غرف الأ�سعة، حيث 

م�ستوى التداخالت والإ�سعاعات �سديد، وقد جرت 

حماولت ل�ستخدام الألياف كذلك يف الت�سالت 

املائية بني الغطا�س وال�سطح. 

ا�صتخدامات امل�صافات الق�صرية 

يــ�ــســمــل ذلـــك التـــ�ـــســـالت داخــــل املــبــاين 

والعربات  وال�سفن  الطائرات  )مثل  واملركبات 

على  من�سّب  حالًيا  والهــتــمــام  والــقــطــارات(. 

التــ�ــســالت داخـــل ا�ــســتــوديــوهــات الإذاعــــة ويف 

تلفزيونية  قنوات  اإىل  احلاجة  حيث  الفنادق، 

مع  غرفة،  لكل  متطورة  اآلية  وخدمة  متعددة، 

تقارب هذه القنوات للتو�سيالت الكهربائية. 

وبالن�سبة اإىل املركبات، فال ينتظر ا�ستخدام 

ذلك  اإىل  احلاجة  قلة  اإىل  نظًرا  حالًيا،  الألياف 

مدنًيا، مقارنة مبا هو عليه احلال ع�سكرًيا؛ 

العن�سر  هـــي  الــنــفــقــة  اإن  اإذ 

هــــذه  يف  ـــــم  احلـــــاك

احلالة.

املراجع:

- م��ص�عة مقاتل ال�صحراء.

- م��ص�عة املعرفة.

- Fiber Optics, Technology and Applications» 
S. D Personick. Plenum Press ( New York), 
1985. Fundamentals of Optical Fiber 
Communications.» 2d Edition, M. K. 
Barnoski. Academic Press (New York ), 1981.
- The IR and Electre - Optical Systems 
Handbook Vol. 6 «Active Electro - Optical 
Systems.»  Clifton S.  Fox, Editor, 1993.

االتجاه المستقبلي، هو استخدام 
األلياف األحادية التي يمكن 

صناعتها من مواد بسيطة ورخيصة 
الثمن، مثل الزجاج المتوسط الفقد
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �صركات ال��صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( �صبتمرب 2012م

Member Activity  - September 2012

�صركة ال��صاطة

 

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

Member Name
 

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1732,24513.05%11,863,770,269.0020.06%48,987,884,259.2019.13  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,045,25918.63%21,586,889,663.0017.08%41,810,860,225.9516.33 �سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%3892,95915.92%31,121,183,540.0012.07%33,617,680,810.5513.13 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4695,05012.39%4895,417,529.009.64%25,591,831,285.609.99�سامبا كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%6452,3858.06%5684,626,917.007.37%19,457,375,868.757.60ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة  
19,178,947,007.007.49%6750,365,735.008.08%5354,1036.31%7

HSBC
Saudi Arabia Limited

Riyad Capital 6%7449,8178.02%7556,677,933.005.99%16,140,232,829.806.30الريا�س املالية  

8ANB Invest%8337,0616.01%8548,003,026.005.90%14,915,715,311.405.82العربي لالإ�ستثمار   

10Derayah Financial%10119,8352.14%9211,949,405.002.28%6,726,984,251.652.63دراية املالية

9AlIstithmar Capital%9120,4302.15%10262,415,365.002.82%6,556,169,610.552.56الإ�ستثمار كابيتال 

11%1187,9281.57%11173,777,812.001.87%5,334,331,160.202.08فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 12%1275,1921.34%12147,987,184.001.59%3,737,417,809.151.46ال�سعودي الهولندي املالية 

13%1374,2731.32%13127,947,905.001.38%3,168,184,140.251.24�سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad
Investment Company

15Aloula Geojit%1434,6880.62%1479,756,223.000.86%2,415,548,278.250.94الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

14%1537,0970.66%1570,406,562.000.76%1,705,347,702.200.67 �سركة الإمناء لال�ستثمار 
 Alinma Investment
Company

16%1623,0130.41%1646,457,462.000.50%1,469,514,660.650.57جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie
Investment Group

17Osool Capital%1817,9150.32%1727,256,508.000.29%949,612,602.050.37 اأ�سول املالية  

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل
777,334,320.200.30%1841,428,203.000.45%1712,2130.22%18

 Middle East Financial
Investment Company

19%207,5530.13%1914,195,729.000.15%594,345,257.200.23مورغان �ستانلي ال�سعودية  
 Morgan Stanley
Saudi Arabia

20Credit Suisse Saudi Arabia%217,2650.13%2013,983,969.000.15%560,843,269.250.22 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

 مرييل لين�س اململكة العربية 

ال�سعودية  
528,166,229.500.21%219,265,776.000.10%245,6300.10%22

Merrill Lynch
Kingdom of Saudi Arabia

21Jadwa Investment%196,6760.12%2214,610,751.000.16%465,771,957.800.18 جدوى لال�ستثمار 

23EFG_Hermes KSA%235,1030.09%2310,615,639.000.11%346,858,897.400.14 هريمي�س ال�سعودية 

 الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
271,372,560.450.11%2411,149,859.000.12%224,2230.08%24Emirates NBD Capital KSA

26%262,8420.05%255,067,313.000.05%261,301,702.550.10دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities
Saudi Arabia

25Muscat Capital%253,7920.07%268,362,491.000.09%230,777,058.350.09  بيت م�سقط لالأوراق املالية 

28Audi Capital%272,0030.04%275,044,366.000.05%167,942,254.250.07عودة العربية ال�سعودية 

27Arbah Capital%282,1990.04%282,322,352.000.02%121,885,304.250.05اأرباح املالية   

29The Investor for Securities%295820.01%29467,804.000.01%19,191,347.100.01 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

30%3070.00%304,134.000.00%74,323.300.00 اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

256,109,502,294.809,291,407,424.005,609,338Totalاملجموع
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اداء �صركات ال��صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت( �صبتمرب 2012م

Internet Activity - September  2012

�صركة ال��صاطة

 الرتتيبالن�صبةقيمة التداول
ن�صبة القيمة للع�ص� 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيب الن�صبةكمية التداوالت

Company 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%1640,19114.81%1,609,206,26923.89%187.94%43,080,420,078.2523.19اجلزيرة كابيتال

1NCB Capital%3717,75916.61%821,358,59112.19%274.94%25,193,989,354.6513.56الأهلي كابيتال 

�سركة الراجحي 

للخدمات املالية 
25,063,364,312.7513.49%359.94%1,020,913,52515.16%2715,83316.56%2Al Rajhi Capital

4Samba Capital%4639,23014.79%770,648,62411.44%488.04%22,530,407,572.7012.13�سامبا كابيتال  

ال�سعودي الفرن�سي 

كابيتال
16,244,366,341.158.75%583.49%569,778,9738.46%5391,8319.07%5

 Saudi Fransi
Capital

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي 

العربية ال�سعودية املحدودة 
12,663,114,607.706.82%666.03%503,555,3747.48%6251,4655.82%7

 HSBC Saudi
Arabia Limited

Riyad Capital 6%7310,6247.19%328,899,0644.88%761.60%9,941,925,380.605.35الريا�س املالية  

8ANB Invest%8204,2224.73%318,598,2264.73%856.95%8,493,955,320.254.57العربي لالإ�ستثمار 

10%985,7841.99%169,361,6562.51%997.77%5,215,130,102.752.81فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

9Derayah Financial%10101,9602.36%159,433,3662.37%1072.69%4,890,102,854.452.63دراية املالية

11AlIstithmar Capital%1171,6811.66%126,942,0691.88%1150.60%3,317,112,622.901.79الإ�ستثمار كابيتال

 الوىل جوجيت للو�ساطة 

املالية   
2,370,266,542.301.28%1298.13%77,476,6961.15%1333,3170.77%13Aloula Geojit

12%1260,5441.40%95,272,3131.41%1370.25%2,225,509,875.651.20�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

 ال�سعودي الهولندي 

املالية  
1,138,127,167.200.61%1430.45%40,236,7540.60%1527,6910.64%15

 Saudi Hollandi
 Capital

14%1428,2270.65%53,340,4450.79%1562.85%1,071,794,545.050.58�سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

16Osool Capital%1717,1080.40%24,625,9930.37%1695.26%904,557,475.650.49اأ�سول املالية  

 جمموعة النفيعي 

لالإ�ستثمار 
837,152,857.800.45%1756.97%24,939,9930.37%1613,7800.32%17

 Al Nefaie
Investment Group

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
244,816,619.100.13%1831.49%10,481,5630.16%184,5980.11%18

 Middle East
 Financial Investment
Company

بيت م�سقط لالأوراق 

املالية 
142,339,434.350.08%1961.68%4,415,7130.07%192,2060.05%19Muscat Capital

الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية املحدودة
72,973,995.350.04%2026.89%3,360,6130.05%201,3930.03%20

 Emirates NBD
Capital KSA

21Jadwa Investment%218950.02%1,593,6840.02%219.00%41,922,128.400.02جدوى لال�ستثمار 

22EFG_Hermes KSA%224840.01%1,108,4750.02%228.82%30,580,473.300.02هريمي�س ال�سعودية

23Arbah Capital%234210.01%310,0160.00%237.46%9,089,022.000.00اأرباح املالية  

 �سركة امل�ستثمر لالأوراق 

املالية
8,710,229.250.00%2445.39%225,4360.00%242870.01%24

 The Investor for
Securities

25%2530.00%1570.00%2515.63%11,617.000.00 اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

185,731,740,530.556,736,083,5884,321,534Total املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

ــة لــالأ�ــســهــم  ــي ــال بــلــغــت الــقــيــمــة الإجــم

ال�سعودية خالل  املالية  ال�سوق  املتداولة يف 

128.05مليار ريال،  �سهر �سبتمرب 2012م 

تـــداولت  عــن   )%24.6( قـــدره  بــارتــفــاع 

2012،والـــتـــي  الــعــام  مــن  اغ�سط�س  �سهر 

من  نــفــذت  مليار ريال،   102.80 كــانــت 

خالل2.80مليون �سفقة. 

ـــات الأفــــــــــراد  ـــع ـــي ـــب ـــغـــت م ـــل وقـــــــد ب

بــنــ�ــســبــة  اأي  ــــــال  ــــــارري ــــــي 119.49مــــــل

الــ�ــســوق  عــمــلــيــات  جــمــيــع  مــن   )%93.3(

115.05مليار  فقد  ال�سراء  عمليات  اأمــا 

جميع  مــن   )%89.8( بن�سبة  اأي  ـــال  ري

مبيعات  بــلــغــت  بينما  ــوق.  ــس ــ� ال عــمــلــيــات 

اأي  ريــال  ال�سركاتال�سعودية  1.89مليار 

عمليات  اأمـــا   )%1.5( ن�سبته  ت�سكل  مــا 

ال�سراء فقد بلغت   6.13مليار ريال اأي ما 

لل�سناديق  بالن�سبة  )4.8%(.اأمـــا  ن�سبته 

اإجماليمبيعاتها   بلغ  فقد  ال�ستثمارية 

 )%1.8( ن�سبته  ما  اأي  ريــال  2.32مليار 

اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   2.56مليار 

ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )2%(يف حني بلغت 

مبيعات امل�ستثمرين اخلليجيني 1.06مليار 

للم�سرتيات  اأما   )%0.8( بن�سبة  اأي  ريال 

ما  اأي  ريـــــال  ـــار  ـــي ـــل 1.24م بــلــغــت  ــقــد  ف

امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  ن�سبته)1%(وقد 

اخلليجيني(2مليار  )غري  املقيمني  العرب 

ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )1.6%( يف حني 

بلغت م�سرتياتهم2.01مليار ريال اأي بن�سبة 

)1.6%(اأما مبيعات الأجانب املقيمني فقد 

بلغت247.02مليون اأي ما ن�سبته )%0.2( 

وقد بلغت م�سرتياتهم190.51مليون اأي ما 

عرب  الأجانب  مبيعات  )0.1%(اأمــا  ن�سبته 

1.04مليار  بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

امل�سرتيات  اأما  ن�سبته)%0.8(  اأي ما  ريال 

ما  وهــو  ريــال  ــيــون  867.07مــل بلغت  فقد 

ت�سكل ن�سبته )%0.7(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – سبتمبر

اإح�صائيات التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ون�ع امل�صتثمر - �صبتمرب2012م

 اجلن�صية  ن�ع امل�صتثمر  ن�ع العملية  الكمية  %  عدد ال�صفقات  %  قيمة االأ�صهم املتداولة  % 

93.3% 119,486,655,514 94.6% 2654567 94.1% 4,370,677,644 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

89.8% 115,054,077,534 91.9% 2,576,673 91.8% 4,266,305,922 �سراء

1.5% 1,891,015,452 0.8% 21,241 1.4% 63,011,507 بيع

 �سركة 

4.8% 6,126,406,270 3.2% 89,696 3.5% 163,085,851 �سراء

1.8% 2,324,336,353 0.8% 23,815 1.7% 77,621,034 بيع

  �سندوق ا�ستثماري 

2.0% 2,562,764,090 1.0% 28,381 1.8% 82,344,701 �سراء

0.8% 1,062,917,574 0.6% 16,222 0.8% 35,281,909 بيع

 اخلليجيني 

1.0% 1,244,041,844 0.7% 18,281 0.8% 38,197,313 �سراء

1.6% 2,001,816,188 2.4% 67,149 1.5% 68,262,212 بيع

)العرب املقيمني )غري اخلليجيني

1.6% 2,009,884,334 2.6% 73,693 1.5% 70,431,711 �سراء

0.2% 247,021,205 0.3% 7,596 0.2% 6,985,958 بيع

)الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني

0.1% 190,511,359 0.3% 7,675 0.1% 5,853,465 �سراء

0.8% 1,040,988,862 0.5% 14,079 0.5% 23,863,448 بيع

)الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة

0.7% 867,065,716 0.4% 10,270 0.4% 19,484,749 �سراء

100.0% 128,054,751,147 100.0% 2,804,669 100.0% 4,645,703,712 اإجماليات البيع

100.0% 128,054,751,147 100.0% 2,804,669 100.0% 4,645,703,712 اإجماليات ال�صراء
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Sponsored by: 

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  1,616,64 مليار ريال 

34.37 مليون صفقة تم تنفيذها خالل التسعة أشهر األولى 2012 م 
اأغلق  م   2012 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  نهاية  يف 

املوؤ�سر العام لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عند 

م�ستوى 6،839.83  نقطة مرتفعًا 727.46 نقطة 

)11.90%( مقارنة باإغالق نف�س الفرتة من العام 

ال�سابق.

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

تاريخه فقد حقق عائداأً ايجابيًا قدره 422.10 نقطة 

للموؤ�سر  اإغــالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقــد   ،)%6.58(

خالل الفرتة 7،930.58 يف يوم 2012/04/03 م.

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

 1،373.13 م   2012 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  نهاية 

دولر  مليار   366.17 يــعــادل  مــا  اأي  ــال  ري مليار 

 % ن�ســــبته13.09  بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة  اأمريكي، 

عن نهاية الت�سعة اأ�سهر الأوىل من العام ال�سابق.

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

 1،616.64 م   2012 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خالل 

دولر  مليار   431.10 يــعــادل  مــا  اأي  ــال  ري مليار 

 %108.23 ن�ســــبته  بلغت  بارتفاع  وذلك  اأمريكي 

عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

خالل  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 

الت�سعة اأ�سهر الأوىل 2012 م 71.34 مليار �ســــهم 

مقابل 34.66 مليار �سهم مت تداولها خالل الت�سعة 

بارتفاع  وذلــك   ال�سابق،  العام  من  الأوىل  اأ�سهر 

بلغت ن�ســــبته %105.84.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجمايل  اأمــا   

 34.37 بلغ  فقد  م   2012 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة 

مت  �سفقة  مليون   17.59 مقابـــل  �سفقة  مليون 

العام  مــن  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خــالل  تنفيذها 

ال�سابق ، وذلك بارتفاع بلغت ن�ســــبته %95.40.

    

 * معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.

 190 ،2012 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  التداول خالل  اأيام  • بلغ عدد 
يومًا مقابل 187 يومًا خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2012م

اأداء م�ؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices

ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأغ�صط�س - 2012 م �صبتمرب - 2012 م

م�ؤ�صرات القطاعات

YTD Change % August - 2012 September - 2012

Banks & Financial Services 3.76% -5.14% 15,949.04 15,129.50 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -4.72% -3.85% 6,177.04 5,939.00 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 9.08% -4.22% 6,077.03 5,820.76 الأ�سمنت

Retail 13.09% -1.99% 7,471.40 7,322.62 التجزئة

Energy & Utilities -4.36% -0.84% 4,799.66 4,759.15 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 16.02% -1.41% 6,840.44 6,743.93 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 21.76% -5.68% 2,153.89 2,031.63 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 46.35% 3.90% 1,403.78 1,458.58 التاأمني

Multi-Investment 21.05% -0.05% 3,338.18 3,336.66 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 12.58% -3.52% 6,436.14 6,209.86 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -7.64% -2.97% 3,106.96 3,014.75 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 25.69% -8.33% 3,709.08 3,400.16 التطوير العقاري

Transport 54.23% -6.27% 4,742.39 4,445.26 النقل

Media & Publishing 30.15% -10.00% 3,107.58 2,796.86 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 21.53% -1.69% 7,424.68 7,299.02 الفنادق وال�سياحة
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 2012/02/07 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت   •
م اإدراج �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات براأ�سمال 

مقداره 300 مليون  ريال مق�سم اإىل 30 مليون �سهم 

9 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك  حيث مت طرح 

بقيمة 26 ريال لل�سهم الواحد.

 2012/02/27 املوافق  الإثنني  يوم  يف  مت   •
التعاوين  للتاأمني  ال�سعودية  عناية  �سركة  اإدراج  م 

 40 اإىل  مق�سم  ريال  مليون    400 براأ�سمال مقداره 

مليون �سهم حيث مت طرح 16 مليون �سهم لالكتتاب 

العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

ال�سبت املوافق 2012/05/12 م  يوم  يف  • مت 
اإدراج اأ�سهم �سركة اأ�سمنت جنران براأ�سمال مقداره 

1.7 مليار  ريال مق�سم اإىل 170 مليون �سهم حيث 

مت طرح 85 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

10 ريالت لل�سهم الواحد.

2012/06/04 م  املوافق  الإثنني  يوم  يف  • مت 
اإدراج اأ�سهم �سركة جمموعة الطيار لل�سفر براأ�سمال 

مقداره 800 مليون ريال مق�سم اإىل 80 مليون �سهم 

حيث مت طرح 24 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 57 رياًل لل�سهم الواحد.

2012/06/24 م  املوافق  الأحد  يوم  يف  مت   •
اأ�سهم �سركة الإمناء طوكيو مارين براأ�سمال  اإدراج 

مقداره 200 مليون ريال مق�سم اإىل 20 مليون �سهم 

6 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك  حيث مت طرح 

بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

 2012/07/09 املــوافــق  الإثــنــني  يــوم  يف  مت   •
للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  م 

 82 اإىل  مق�سم  ريــال  مليون   820 مقداره  براأ�سمال 

�سهم  مــلــيــون   24.60 طـــرح  مت  حــيــث  �سهم  مــلــيــون 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 54 رياًل لل�سهم الواحد.

لالت�سالت   عــذيــب  اإحتـــاد  �سركة  رفــعــت   •
مليون   117.5 طرح  طريق  عن  وذلــك  راأ�سمالها 

ريالت   10 ب�سعر  اأولوية”  “حقوق  جديدًا  �سهمًا 

امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح  الــواحــد  لل�سهم 

157.5 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/01/14 

م.

راأ�سمالها  للفنادق  ال�سعودية  ال�سركة  • رفعت 
�سهم،   2.23 لــكــل  جمـــاين  �ــســهــم  مبــنــح  وذلــــك 

لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 100 مليون �سهـــــم 

وذلك بتاريخ 2012/02/19 م.

للبرتوكيماويات  املتقدمة  ال�سركة  رفعت   •
 6.25 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها 

 163.995 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهم، 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/02/21 م.

ال�سعودية  اليمامة  ا�سمنت  �سركة  رفعت   •
�سهمني،  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها 

مليون   202.50 امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/02/26 م.

البرتولية  للخدمات  الدري�س  �سركة  رفعت   •
و النقليات  راأ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل 

 30 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  خم�سة 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/03/10 م.

راأ�سماله  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  رفع   •
وذلك مبنح �سهم جماين لكل ثالثة اأ�سهم، لي�سبح 

عدد اأ�سهمه امل�سدرة 1،000 مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2012/03/13 م.

راأ�سماله  الهولندي  ال�سعودي  البنك  رفع   •
وذلك مبنح �سهم جماين لكل خم�سة اأ�سهم، لي�سبح 

عدد اأ�سهمه امل�سدرة 396.9 مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2012/03/18 م.

الطبية  للخدمات  املوا�ساة  �سركة  رفعت   •
�سهم،  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها 

�سهـــــم  مليون   50 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

وذلك بتاريخ 2012/04/2 م.

راأ�سمالها وذلك مبنح  املراعي  • رفعت �سركة 
عدد  لي�سبح  �سهم،   1.3529 لكل  جمــاين  �سهم 

اأ�سهمها امل�سدرة 400 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2012/04/2 م.

الــورق  ل�سناعة  ال�سعودية  ال�سركة  رفعت   •
اأربعة  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  ــك  وذل راأ�سمالها 

اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 37.5 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/2 م.

راأ�سمالها  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  رفعت   •
اأ�ــســهــم،  خم�سة  لــكــل  جمـــاين  �سهم  مبــنــح  وذلـــك 

 668،914،166 امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/04 م.

فتيحي القاب�سة راأ�سمالها  جمموعة  • رفعت 
ـــك مبــنــح �سهم جمـــاين لــكــل عــ�ــســرة اأ�ــســهــم،  وذل

�سهـــــم  مليون   55 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

وذلك بتاريخ 2012/04/04 م.

راأ�سماله  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  رفع   •
وذلك مبنح �سهم جماين لكل اربعة اأ�سهم، لي�سبح 

�سهـــــم   904،017،875 امل�سدرة  اأ�سهمه  عــدد 

وذلك بتاريخ 2012/04/07 م.

راأ�سمالها  ال�سعودي  اخلزف  �سركة  رفعت   •
لي�سبح  �سهمني،  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك 

عدد اأ�سهمها امل�سدرة 37.5 مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2012/04/09 م.

التعليم  و  للتدريب  اخلليج  �سركة  رفعت   •
اأربعة  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  ــك  وذل راأ�سمالها 

مليون   25 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم، 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/10 م.

للموا�سالت  الدولية  ال�سركة املتحدة  • رفعت 
ثالثة  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها 

ا�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 24.4 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/18 م.

�ــســركــة الــبــحــر الأحـــمـــر خلــدمــات  • رفــعــت 
لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الإ�سكان 

 40 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  ثالثة 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/18 م.

و�سبك  للت�سنيع  الوطنية  ال�سركة  رفعت   •
لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها  املعادن 

امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح  اأ�سهم،  ع�سرة 

28،112،089 �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/24 

م.

عبداملح�سن  عبداهلل  اأبــنــاء  �سركة  رفعت   •
جماين  �سهم  مبنح  ــك  وذل راأ�سمالها  اخل�سري  

ــكــل اأربـــعـــة اأ�ـــســـهـــم، لــيــ�ــســبــح عــــدد اأ�ــســهــمــهــا  ل

بتاريخ  وذلــك  �سهـــــم  مليون   53.125 امل�سدرة 

2012/05/09 م.

العربية لالأنابيب راأ�سمالها  ال�سركة  رفعت   •
اأ�سهم،   3.7058 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك 

�سهـــــم  مليون   40 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

وذلك بتاريخ 2012/06/11 م.

ال�سعودية  املتنقلة  الإت�سالت  �سركة  • قامت 
 %65.71 بن�سبة  راأ�ــســمــالــهــا   بتخفي�س  )زيـــن( 

وذلك  ريال  مليار   4.801 اىل  ريال  مليار   14 من 

1.5219 �سهم ومن  بتخفي�س �سهم واحد عن كل 

ثم زيادة راأ�سمالها عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق 

اأولوية بقيمة 6 مليار ريال وب�سعر طرح مقداره 10 

ال�سركة  راأ�سمال  لي�سبح  الواحد  لل�سهم  ريــالت 

اجلديد  10.801 مليار ريال مق�سم اىل 1،080.1 

مليون �سهم، وذلك بتاريخ 2012/07/04 م.

للتاأمني  املتحدة  املجموعة  �سركة  رفعت   •
طريق  عــن  وذلــك  راأ�سمالها  )اأ�ــســيــج(  التعاوين 

اأولوية”  “حقوق  جــديــدًا  �سهمًا  مليون   10 طــرح 

عدد  لي�سبح  الــواحــد  لل�سهم  ريـــالت   10 ب�سعر 

بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   20 امل�سدرة  اأ�سهمها 

2012/09/04 م.

الشركات الجديدة المدرجة خالل التسعة أشهر االولى  2012 م

إجراءات الشركات

ب�����رع�����اي�����ةمؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية
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�شركة تكوين �ملتطورة لل�شناعات

• راأ�صمال ال�صركة: 300 مليون ريال مق�سم اإىل 30 مليون �سهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  9  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 26 رياًل لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2012/01/16 م اإىل 2012/01/22 م.

�شركة طوكيو مارين �ل�شعودية

• راأ�صمال ال�صركة: 200 مليون ريال مق�سم اإىل 20 مليون �سهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  6  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2012/03/19 م اإىل 2012/03/25 م.

�شركة �أ�شمنت جنر�ن

• راأ�صمال ال�صركة: 1.7 مليار ريال مق�سم اإىل 170 مليون �سهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  85  مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2012/04/16 م اإىل 2012/04/22 م.

�شركة جمموعة �لطيار لل�شفر

• راأ�صمال ال�صركة: 800 مليون ريال مق�سم اإىل 80 مليون �سهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  24  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 57 ريال لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2012/05/14 م اإىل 2012/05/20 م.

�شركة �خلطوط �ل�شعودية للتموين

• راأ�صمال ال�صركة: 820 مليون ريال مق�سم اإىل 82 مليون �سهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  24.6  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 54 ريال لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2012/06/18 م اإىل 2012/06/24 م.

�شركة �أ�شمنت �ملدينة

• راأ�صمال ال�صركة: 1،892 مليون ريال مق�سم اإىل 189.2 مليون �سهم.
• اأ�صهم االكتتاب:  94.6  مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب: من 2012/09/10 م اإىل 2012/09/16 م.

االكتتابات األولية

تعليق تداول أسهم

رفع تعليق تداول أسهم

ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول اأ�سهم: • اأ�سدر جمل�س هيئة 
1- �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين.

2-  �سركة بروج للتاأمني التعاوين. 

3- ال�سركة ال�سعودية لالإت�سالت املتكاملة.

الأحد  يوم  من  ابتداًء  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف   

04/01/ 2012 م.

هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سهم  جمل�س  • اأ�سدر 
�سركة جمموعة حممد املعجل يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

وذلك ابتداًء من يوم الأحد 2012/07/22 م.

تداول  تعليق  برفع  قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
ال�سبت  يــوم  من  ابــتــداًء  لالت�سالت،  عذيب  احتــاد  �سركة  اأ�سهم 

 2012/3/24

تداول  تعليق  برفع  قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  التعاوين  للتامني  بــروج  �سركة  اأ�سهم 

)تداول(، ابتداًء من يوم الأحد 2012/04/29 م.

قرارًا برفع تعليق تداول  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  • اأ�سدر 
اأ�سهم �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج( يف ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول(، ابتداًء من يوم ال�سبت 2012/05/19 م.

تعليق تداول  برفع  قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  • اأ�سدر 
املالية  ال�سوق  يف  املتكاملة  لالإت�سالت  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم 

ال�سعودية )تداول(، ابتداًء من يوم الأربعاء 2012/06/20 م.

وذلك  )تــداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإىل  التالية  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت 

ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/03/28 م:

1- ال�سركة املتحدة لالإلكرتونيات 

2- �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات

3- �سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين

ال�سوق  موؤ�سرات  من  الزراعية   للتنمية  بي�سة  �سركة  اأ�سهم  واإ�ستبعاد 

)تداول( وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.

وذلك  )تــداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإىل  التالية  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت 

ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/09/26 م:

1- جمموعة الطيار لل�سفر.

2- �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين.

3- �سركة الإمناء طوكيو مارين.

ال�سوق  موؤ�سرات  من  املعجل  حممد  جمموعة  �سركة  اأ�سهم  واإ�ستبعاد 

)تداول( وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.

اأ�سهم �سركة اأ�سمنت جنران اإىل موؤ�سرات ال�سوق )تداول(  اإ�سافة  • مت 
وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/06/27 م.

صيانة مؤشرات تداول - الربع األول 2012 م

صيانة مؤشرات تداول - الربع الثاني  2012 م

صيانة مؤشرات تداول -  الربع الثالث 2012 م

Sponsored by: ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2012م
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ال�صركات اخلم�س االأكرث ن�صاطا - الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2012 م

Top Five Active Stocks - 1st Nine Months 2012

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�ص�ق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة

To Market % To Sector % Transactions

ZAIN KSA 4.70% 48.25% 1,615,313 زين ال�سعودية

Dar Al Arkan 3.63% 39.55% 1,248,881 دار الركان

Alinma 3.32% 67.93% 1,140,937 الإمناء

Nama Chemicals 2.82% 25.24% 969,414 مناء للكيماويات

Enaya 2.54% 8.89% 871,472 عناية

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

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�ص�ق ن�صبة ال�صركة من القطاع  اال�صهم املتداولة

ال�صركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Dar Al Arkan 11.45% 52.28% 8,170,771,610 دار الركان

Alinma 10.15% 87.57% 7,241,464,083 الإمناء

ZAIN KSA 7.05% 58.43% 5,026,851,632 زين ال�سعودية

Emaar E.C 5.60% 25.58% 3,997,731,791 اإعمار 

Nama Chemicals 3.96% 28.71% 2,825,620,935 مناء للكيماويات

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

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�ص�ق ن�صبة ال�صركة من القطاع قيمة اال�صهم املتداولة

ال�صركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

Alinma 6.08% 70.72% 98,243,448,865.37 الإمناء

SABIC 5.72% 34.70% 92,539,857,976.75 �سابك

ZAIN KSA 5.37% 50.07% 86,871,806,202.50 زين ال�سعودية

Dar Al Arkan 5.34% 45.09% 86,252,859,506.45 دار الركان

Nama Chemicals 2.82% 17.09% 45,570,256,250.10 مناء للكيماويات

تداول االأ�صهم ح�صب القطاعات - الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2012 م

Sectoral Activities - 1st Nine Months 2012   

Sector
الن�صبة اىل االإجماىل قيمه االأ�صهم املتداولة الن�صبه اىل االإجماىل الن�صبه اىل االإجماىل االأ�صهم املتداولة ال�صفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 8.59% 138,922,873,817.07 11.59% 8,269,740,304 4.89% 1,679,592 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 16.50% 266,667,337,913.90 13.80% 9,842,058,450 11.18% 3,840,487 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.77% 60,869,787,669.70 3.43% 2,446,851,736 4.45% 1,530,190 الأ�سمنت

Retail 2.32% 37,466,511,767.60 2.02% 1,437,764,730 2.94% 1,010,304 التجزئة

Energy & Utilities 1.03%  16,633,222,002.60 1.57% 1,119,913,715 0.58% 198,862 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.41% 103,668,236,754.65 4.07% 2,904,382,218 7.46% 2,563,513 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 10.73% 173,497,189,331.65 12.06% 8,602,826,565 9.74% 3,347,924 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 20.68% 334,354,168,453.25 12.72% 9,075,553,614 28.52% 9,801,117 التاأمني

Multi-Investment 4.85% 78,362,123,968.20 5.42% 3,869,836,514 5.57% 1,914,396 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.20% 67,958,066,153.95 2.48% 1,769,090,474 4.80% 1,649,802 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.10% 82,500,129,083.45 5.14% 3,670,143,861 6.06% 2,081,150 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 11.83% 191,283,907,058.35 21.91% 15,628,871,558 9.19% 3,157,503 التطوير العقاري

Transport 2.38% 38,503,099,095.85 2.92% 2,080,937,280 2.29% 786,720 النقل

Media & Publishing 0.60% 9,721,162,879.55 0.33% 236,276,244 0.81% 278,803 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.00% 16,235,104,653.85 0.54% 383,632,529 1.53% 524,901 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 1,616,642,920,603.62 100.00% 71,337,879,792 100.00% 34,365,264 الإجمايل
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تداول االأ�صهم ح�صب القطاعات - الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2012م  

Sectoral Activities - 1st Nine Months 2012
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Market Summary - 1st Nine Months 2012

مقارنة معل�مات التداول الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2012 م مع  الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2011 م

Comparing Trading Statistics 1st Nine Months 2012 with 1st Nine Months 2011

Trading
Information

ن�صبة التغري الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2011 الت�صعة اأ�صهر االأوىل 2012 Sep.  �صبتمرب Aug.  اأغ�صط�س July  ي�لي�   الن�صف االأول 2012

معل�مات التداول

%
Change

1st Nine Months
2011

 1st Nine Months
2012

2012 2012 2012 1st Half 2012

Transactions 95.40% 17,587,392 34,365,264 2,804,669 2,298,299 3,373,292 25,889,004 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 105.84% 34,656,332,601 71,337,879,792 4,648,040,182 4,142,420,080 6,645,541,826 55,901,877,704  عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded (SR) 108.23% 776,360,305,535.15 1,616,642,920,603 128,054,751,147.25 102,803,148,577.85 139,061,832,067.85 1,246,723,188,810.50
قيمة الأ�سهم املتداولة 

)ريال(

 Number of Trading
Days

- 187 190 21 16 23 130  عدد اأيام التداول    

 Daily Average of
Transactions

92.31% 94,050 180,870 133,556 143,644 146,665 199,146
املتو�سط اليومي لعدد 

ال�سفقات املنفذه

  Daily Average of
Shares Traded

102.59% 185,327,982 375,462,525 221,335,247 258,901,255 288,936,601 430,014,444
 املتو�سط اليومي لالأ�سهم 

املتداولة

 Daily Average of
Value (SR)

104.95% 4,151,659,388 8,508,646,951 6,097,845,293 6,425,196,786 6,046,166,612 9,590,178,375
املتو�سط اليومي لقيمة 

الأ�سهم املتداولة )ريال(

 Market Capitalization
(SR biln)

13.09% 1,214.20 1,373.13 1,373.13 1,418.72 1,369.63 1,337.19
)القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم 

امل�سدره )مليار ريال  

 All Share Index
(TASI)

11.90% 6,112.37 6,839.83 6,839.83 7,139.01 6,878.19 6,709.91  )املوؤ�سر العام  )نقطة 
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 Market Activity - 3rd Quarter 2012    تداول االأ�صهم -  الربع الثالث 2012 م

Banks & Financial Services
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 621,170,234.80 27,436,962 6,405 الريا�س

AlJazira 711,430,946.95 27,645,065 15,993 اجلزيرة

Saudi Investment 131,683,451.00 8,121,688 4,027 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 115,940,209.40 4,292,852 2,688 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 315,995,350.00 9,849,804 5,094 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 206,606,851.10 6,376,832 4,121 �سـاب

Arab National 173,409,703.20 6,263,082 3,464 العربي الوطني

SAMBA 389,408,672.00 8,429,494 6,143 �سامبا

Al Rajhi 4,445,784,336.00 60,703,471 44,530 الراجحي

AL Bilad 952,562,431.70 32,463,401 24,272 البالد

Alinma 16,721,330,318.10 1,247,757,318 205,942 الإمناء

Total 24,785,322,504 1,439,339,969 322,679 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,553,820,097.25 105,364,697 45,296 كيمانول

Petrochem 914,730,290.15 43,505,683 16,217 برتوكيم

SABIC 23,995,138,276.75 265,131,233 257,773 �سابك

SAFCO 1,534,803,486.25 8,195,430 16,722 �سافكو

Industrialization 1,193,420,336.70 37,220,391 14,493 الت�سنيع

Alujain 937,539,931.85 56,812,320 29,200 اللجني

Nama Chemicals 8,513,879,997.55 559,993,825 191,688 مناء للكيماويات

SIIG 531,648,878.20 24,045,718 7,510 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,849,004,322.60 135,987,150 36,732 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1,520,902,450.00 33,344,021 19,984 ين�ساب

Sipchem 556,345,016.00 29,251,509 16,751 �سبكيم العاملية

Advanced 596,750,287.65 23,854,650 14,047 املتقدمة

Saudi Kayan 2,754,920,333.45 198,229,657 54,808 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 886,152,306.85 47,129,484 31,487 برتو رابغ

Total 47,339,056,011.25 1,568,065,768 752,708 اجمايل القطاع

Cement
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

اال�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 864,726,817.90 46,046,451 32,293 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 4,567,048,752.05 205,412,680 111,527 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 695,489,941.25 12,570,779 9,696 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 584,213,555.50 12,615,834 9,677 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 558,299,733.25 6,229,117 5,420 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 329,698,394.00 4,223,883 6,148 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 224,255,257.25 2,218,470 2,452 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 303,809,727.50 3,954,187 4,045 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 184,321,165.25 3,493,093 3,491 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 127,536,820.50 5,172,962 4,358 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 782,674,664.00 44,810,394 25,081 ا�سمنت اجلوف

Total 9,222,074,828.45 346,747,850 214,188 اجمايل القطاع

Retail
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 529,494,637.50 6,368,373 7,225 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 210,579,119.45 4,192,646 6,125 املوا�ساة

Extra 163,999,420.75 1,860,025 4,600 اإك�سرتا

SASCO 886,931,265.20 47,499,777 28,102 خدمات ال�سيارات

ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2012م
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Thim›ar 2,022,312,184.50 69,515,373 61,813 ثمار

Fitaihi Group 1,522,940,194.05 97,838,076 44,434 جمموعة فتيحي

Jarir 259,446,312.00 1,698,540 3,756 جرير

Aldrees 486,552,400.50 13,420,612 12,726 الدري�س

AlHokair 337,509,990.50 3,697,576 8,529 احلكري

Alkhaleej Trng 301,718,789.50 8,096,743 11,554 اخلليج للتدريب

Total 6,721,484,313.95 254,187,741 188,864 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 190,245,173.80 8,949,292 7,486 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,878,226,697.15 144,451,850 19,016 كهرباء ال�سعودية

Total 2,068,471,870.95 153,401,142 26,502 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة االسهم املتداوله االسهم املتداوله   الصفقات املنفذه

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 669,327,743.80 18,056,946 11,040 جمموعة �سافول

Food 1,604,354,366.60 61,439,998 49,695 الغذائية

SADAFCO 206,299,409.25 3,436,152 5,243 �سدافكو

Almarai 1,727,028,334.75 26,082,480 31,298 املراعي

Anaam Holding 4,876,875,049.25 64,378,002 84,375 اأنعام القاب�سة

H B 651,738,011.40 15,304,463 24,610 حلواين اإخوان

Herfy Foods 140,039,629.00 1,467,060 3,791 هريف لالأغذية

Catering 4,303,581,351.00 65,047,490 184,723 التموين

NADEC 303,846,020.50 9,841,387 9,292 نادك

Qassim Agriculture 3,876,055,185.15 194,824,628 100,042 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,408,928,821.60 46,618,846 40,734 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 2,583,691,757.30 79,923,750 74,063 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,946,098,674.15 36,381,438 49,027 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 211,679,831.10 5,306,884 5,846 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 1,725,946,097.65 101,161,402.00 50,721.00 جازان للتنمية

Total 26,235,490,282.50 729,270,926 724,500 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

االت�صاالت وتقنية املعل�مات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,388,777,349.50 61,094,840 25,529 الت�سالت

Etihad Etisalat 2,493,456,109.25 37,321,671 21,408 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 15,442,346,028.60 1,218,312,572 298,796 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 7,262,325,242.90 481,629,363 183,480 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela 12,958,433,954.30 480,183,100 298,755  املتكاملة

Total 40,545,338,684.55 2,278,541,546 827,968 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التاأمن

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 584,566,706.90 13,459,730 18,044 التعاونية

Malath Insurance 2,608,868,201.80 107,131,647 84,976 مالذ للتاأمني

MEDGULF 896,568,187.90 34,821,933 27,707 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 4,515,870,704.75 55,389,503 119,510 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 2,484,740,050.45 52,147,700 76,055 �سالمة

Walaa Insurance 5,799,519,067.55 191,057,781 170,759 ولء للتاأمني

Arabian Shield 2,761,340,953.00 75,313,243 79,191 الدرع العربي

SABB Takaful 3,269,814,517.80 89,810,217 90,110 �ساب تكافل

SANAD 2,437,298,963.00 92,626,105 78,954 �سند

SAICO 3,968,629,060.00 68,151,066 110,697 �سايكو

WAFA Insurance 2,726,212,886.85 58,810,833 81,174 وفاء للتاأمني
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Gulf Union 2,617,444,605.35 100,668,179 70,729 احتاد اخلليج

ATC 2,199,292,419.75 34,228,670 59,901 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 3,875,105,171.95 74,869,757 100,304 الأهلية

 ACIG 3,913,410,439.35 116,104,694 124,580 اأ�سيج

AICC 3,587,850,548.00 101,826,383 97,055 التاأمني العربية

Trade Union 1,262,778,011.65 46,797,442 39,367 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 2,743,697,045.00 89,378,523 80,221 ال�سقر للتاأمني

U C A 1,635,908,553.20 44,443,560 50,638 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 3,734,110,271.65 293,289,749 85,691 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,936,900,139.15 77,963,932 57,779 بوبا العربية

Weqaya Takaful 3,251,131,952.20 82,752,443 95,611 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 1,809,225,462.80 31,852,944 47,208 تكافل الراجحي

ACE 1,869,319,052.75 13,693,482 61,922 اي�س

AXA - Cooperative 3,886,282,509.35 88,357,969 117,023 اك�سا - التعاونية

Gulf General 5,776,925,030.50 102,376,312 144,773 اخلليجية العامة

Buruj 4,093,648,203.70 68,043,043 113,704 بروج

Al Alamiya 4,011,232,693.90 68,564,059 110,016 العاملية

Solidarity 5,660,074,720.75 210,435,250 142,689 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 2,684,749,217.00 25,935,763 80,996 الوطنية

Amana Insurance 5,792,187,377.55 64,543,147 183,321 امانة للتامني

 Enaya 13,084,336,939.10 242,050,560 358,367 عناية

 Alinma Tokio M. 8,481,232,375.25 98,524,228 228,095 الإمناء طوكيو م

Total 119,960,272,039.90 2,915,419,847 3,387,167 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

�صركات اال�صتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 3,637,987,600.25 54,070,910 79,219 امل�سايف

Saudi Advanced 1,775,344,968.30 94,763,689 50,199 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 2,573,854,550.15 171,704,033 67,219 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,699,391,466.75 115,193,663 48,264 �سي�سكو

Assir 792,013,330.10 47,485,434 20,375 ع�سري

Al Baha 2,895,853,784.40 129,087,722 98,707 الباحة

kingdom 1,296,364,887.50 90,385,209 34,713 اململكة

Total 14,670,810,587.45 702,690,660 398,696 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

اال�صتثمار ال�صناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 926,152,469.70 20,270,706.00 32,436.00 تكوين

BCI 748,693,938.20 24,848,269.00 26,332.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 1,396,975,865.20 43,803,925 26,656 معادن

Astra Indust 171,723,039.20 4,282,647 8,419 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 829,270,554.30 30,193,152 24,894 جمموعة ال�سريع

Shaker 273,898,434.25 3,870,561 5,194 �ساكر

 Pharmaceutical 189,690,738.40 4,402,239 4,457 الدوائية

Glass 299,302,159.30 10,310,942 9,841 زجاج

FIPCO 2,334,563,941.30 55,805,217 62,867 فيبكو

Maadaniyah 1,202,601,341.30 43,849,313 35,878 معدنية

Saudi Chemical 687,455,247.90 17,663,990 11,922 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 132,846,110.80 4,099,666 5,885 �سناعة الورق

AlAbdullatif 570,564,152.30 19,345,686 13,628 العبداللطيف

Saudi Export 3,104,523,752.75 53,951,989 70,679 ال�سادرات

Total 12,868,261,744.90 336,698,302.00 339,088.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الت�صييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 776,925,506.00 20,119,921 21,718 اأ�سالك

** MMG 315,234,798.60 25,171,967 12,634 ** جمموعة املعجل

SSP 402,281,051.55 16,654,291 15,312 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 501,306,316.20 16,203,498 16,756 اخل�سري

Ceramic 341,730,386.75 3,924,409 7,990 اخلزف

Gypsum 339,478,748.80 11,463,589 12,549 اجلب�س

Cables 1,512,281,052.75 96,216,399 42,341 الكابالت

Saudi Industrial 3,277,422,679.05 183,449,706 93,138 �سدق

Amiantit 538,350,844.80 33,970,888 14,477 اميانتيت

Pipes 878,747,104.45 35,691,183 23,018 اأنابيب

Zamil Industrial 178,342,411.10 5,933,288 4,446 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 418,433,374.75 15,977,055 13,278 البابطني

SVCP 345,886,197.50 5,619,115 8,681 الفخارية

MESC 1,611,533,347.95 76,368,303 48,157 م�سك

Red Sea 430,446,515.40 13,424,099 16,655 البحر الأحمر

Total 11,868,400,335.65 560,187,711 351,150 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التط�ير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 338,717,904.25 12,591,089 6,473 العقارية

Taiba 285,413,665.75 12,959,920 6,760 طيبة لال�ستثمار

Makkah 182,206,386.80 4,495,879 5,513 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 975,934,987.55 42,857,286 21,454 التعمري

Emaar E .C 6,314,331,329.30 652,577,593 128,545 اإعمار

Jabal Omar 1,884,054,447.50 97,508,988 41,098 جبل عمر

Dar Al Arkan 24,047,493,221.05 2,526,190,283 299,741 دار الأركان

KEC 5,782,349,301.15 340,068,473 109,414 مدينة املعرفة

Total 39,810,501,243.35 3,689,249,511 618,998 اجمايل القطاع

Transport
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 2,416,430,896.25 132,176,531 45,600 البحري

SAPTCO 2,390,852,468.55 150,877,692 52,343 النقل اجلماعي

Mubarrad 3,042,505,773.60 45,088,034 62,091 مربد

Budget Saudi 163,334,924.35 3,382,077 5,108 بدجت ال�سعودية

Total 8,013,124,062.75 331,524,334 165,142 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

االعالم والن�صر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 775,963,383 8,796,581 19,424 تهامه لالعالن

SRMG 425,302,777 16,714,152 16,797 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 522,962,696 16,834,004 17,505 طباعة وتغليف

Total 1,724,228,856.85 42,344,737 53,726 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الفنادق وال�صياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 2,096,003,636.25 31,730,334 45,337 الطيار

Hotels 224,476,453.40 7,958,310 6,832 الفنادق

Shams 1,766,414,336.70 48,643,400 52,715 �سم�س

Total 4,086,894,426.35 88,332,044 104,884 اجمايل القطاع

 Market 369,919,731,793.10 15,436,002,088 8,476,260 اجمايل ال�ص�ق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012
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Banks & Financial Services
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 4,541,587,368.15 188,774,580 25,990 الريا�س

AlJazira 4,416,978,740.10 173,350,527 85,919 اجلزيرة

Saudi Investment 966,294,756.60 53,182,383 22,366 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 609,868,904.80 22,361,676 9,518 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 1,048,164,696.80 29,860,303 15,033 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 1,057,228,225.40 31,239,621 15,599 �سـاب

Arab National 783,365,425.10 26,645,745 13,633 العربي الوطني

SAMBA 2,153,070,125.05 43,481,037 27,864 �سامبا

Al Rajhi 19,292,676,367.25 256,010,177 190,104 الراجحي

AL Bilad 5,810,190,342.45 203,370,172 132,629 البالد

Alinma 98,243,448,865.37 7,241,464,083 1,140,937 الإمناء

Total 138,922,873,817.07 8,269,740,304 1,679,592 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

ال�سناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 19,046,321,763.30 1,128,895,380 375,822 كيمانول

Petrochem 4,590,623,514.05 200,489,754 85,691 برتوكيم

SABIC 92,539,857,976.75 960,030,201 841,575 �سابك

SAFCO 5,609,116,844.50 30,544,199 49,954 �سافكو

Industrialization 7,391,682,436.00 212,515,976 81,126 الت�سنيع

Alujain 9,418,427,093.60 478,212,635 216,468 اللجني

Nama Chemicals 45,570,256,250.10 2,825,620,935 969,414 مناء للكيماويات

SIIG 5,368,716,335.30 237,638,890 75,369 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 11,238,079,434.80 689,223,471 215,019 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 9,183,041,756.95 188,024,979 111,144 ين�ساب

Sipchem 5,309,971,587.70 245,939,067 116,686 �سبكيم العاملية

Advanced 5,945,600,270.95 220,166,246 106,247 املتقدمة

Saudi Kayan 37,257,735,888.25 2,073,508,196 407,667 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 8,197,906,761.65 351,248,521 188,305 برتو رابغ

Total 266,667,337,913.90 9,842,058,450 3,840,487 اجمايل القطاع

Cement
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 9,285,795,945.85 456,649,040 274,358 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 24,725,240,369.45 1,108,685,209 767,352 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 3,392,839,450.30 63,151,036 44,655 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 4,076,666,080.60 82,099,088 59,783 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 2,499,509,588.25 28,291,727 30,589 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 1,264,217,565.75 15,804,074 22,239 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 955,166,783.00 9,931,375 15,257 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 1,936,075,126.00 26,162,311 21,489 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 1,012,290,371.50 17,438,381 19,398 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 805,882,500.75 31,954,539 23,503 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 10,916,103,888.25 606,684,956 251,567 ا�سمنت اجلوف

Total 60,869,787,669.70 2,446,851,736 1,530,190 اجمايل القطاع

Retail
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 1,454,685,336.75 16,557,618 34,071 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 1,666,193,016.05 33,418,683 41,352 املوا�ساة

Extra 3,307,167,810.00 39,771,150 79,943 اإك�سرتا

SASCO 6,141,785,210.60 297,172,399 177,700 خدمات ال�سيارات
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Thim›ar 6,926,949,193.95 231,111,096 218,606 ثمار

Fitaihi Group 11,494,099,947.95 696,209,339 298,004 جمموعة فتيحي

Jarir 1,344,925,623.75 8,985,370 20,342 جرير

Aldrees 2,455,594,988.50 64,994,582 63,408 الدري�س

AlHokair 1,569,874,803.00 20,469,918 35,424 احلكري

Alkhaleej Trng 1,105,235,837.05 29,074,575 41,454 اخلليج للتدريب

Total 37,466,511,767.60 1,437,764,730 1,010,304 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 1,452,843,664.80 65,238,735 47,355 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 15,180,378,337.80 1,054,674,980 151,507 كهرباء ال�سعودية

Total 16,633,222,002.60 1,119,913,715 198,862 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 2,649,899,340.70 77,914,442 48,632 جمموعة �سافول

Food 9,124,291,899.55 316,358,119 243,820 الغذائية

SADAFCO 1,912,088,552.30 34,383,346 46,399 �سدافكو

Almarai 6,346,713,591.00 97,050,026 114,002 املراعي

Anaam Holding 16,245,506,215.75 224,370,698 306,853 اأنعام القاب�سة

H B 3,339,249,404.20 68,517,141 109,821 حلواين اإخوان

Herfy Foods 623,098,949.25 6,845,256 15,098 هريف لالأغذية

Catering 4,303,581,351.00 65,047,490 184,723 التموين

NADEC 4,074,759,693.10 128,540,254 103,151 نادك

Qassim Agriculture 13,347,360,960.20 596,353,940 318,791 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 7,408,699,440.45 223,867,175 191,268 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 11,953,365,589.60 332,978,602 319,982 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 8,780,492,572.30 152,635,586 226,418 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 1,924,382,155.00 49,922,088 41,787 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 11,634,747,040.25 529,598,055.00 292,768.00 جازان للتنمية

Total 103,668,236,754.65 2,904,382,218 2,563,513 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 8,195,246,550.50 209,931,472 89,226 الت�سالت

Etihad Etisalat 10,489,124,125.25 165,676,651 93,487 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 86,871,806,202.50 5,026,851,632 1,615,313 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 35,339,854,221.50 2,036,471,648 797,524 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela 32,601,158,231.90 1,163,895,162 752,374  املتكاملة

Total 173,497,189,331.65 8,602,826,565 3,347,924 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 2,826,926,535.20 52,493,261 61,199 التعاونية

Malath Insurance 10,507,749,503.15 430,018,677 323,520 مالذ للتاأمني

MEDGULF 2,754,283,279.10 91,359,539 75,621 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 14,852,644,825.20 200,407,620 424,852 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 6,165,127,595.95 134,198,452 198,506 �سالمة

Walaa Insurance 11,825,368,192.30 444,944,333 362,294 ولء للتاأمني

Arabian Shield 5,483,078,879.20 160,973,645 158,938 الدرع العربي

SABB Takaful 13,096,725,377.50 346,089,881 361,990 �ساب تكافل

SANAD 6,593,014,135.15 254,508,411 214,582 �سند

SAICO 9,826,542,127.65 197,994,585 290,078 �سايكو
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WAFA Insurance 7,490,034,002.45 154,751,352 230,201 وفاء للتاأمني

Gulf Union 7,662,262,194.55 333,819,224 238,446 احتاد اخلليج

ATC 8,047,340,059.00 117,506,704 223,708 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 9,015,654,775.65 193,440,768 267,420 الأهلية

 ACIG 8,217,690,045.40 310,146,682 274,937 اأ�سيج

AICC 7,437,227,691.75 234,849,352 221,882 التاأمني العربية

Trade Union 5,436,253,904.15 193,974,678 168,491 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 7,213,959,539.25 237,115,756 216,167 ال�سقر للتاأمني

U C A 5,982,644,049.45 155,581,250 188,894 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 17,158,494,556.75 1,252,600,494 426,415 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 7,595,606,902.20 284,484,267 222,894 بوبا العربية

Weqaya Takaful 11,219,969,927.95 276,520,019 309,119 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 8,642,957,742.35 146,414,869 218,539 تكافل الراجحي

ACE 7,936,038,332.50 95,621,794 226,446 اي�س

AXA - Cooperative 9,022,006,005.65 221,338,367 279,368 اك�سا - التعاونية

Gulf General 11,977,578,366.30 245,038,847 330,221 اخلليجية العامة

Buruj 11,715,645,723.90 187,574,464 347,770 بروج

Al Alamiya 10,825,657,363.00 206,513,298 309,383 العاملية

Solidarity 19,058,794,670.80 720,942,534 483,209 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 11,209,070,370.00 114,207,274 320,695 الوطنية

Amana Insurance 15,249,695,923.85 313,592,289 469,748 امانة للتامني

 Enaya 30,257,960,512.45 622,537,229 871,472 عناية

 Alinma Tokio M. 12,050,165,343.50 143,993,699 484,112 الإمناء طوكيو م

Total 334,354,168,453.25 9,075,553,614 9,801,117 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 11,169,773,215.00 156,870,792 264,255 امل�سايف

Saudi Advanced 10,551,190,983.85 528,029,701 274,128 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 17,574,617,728.20 1,011,729,969 400,745 الح�ساء للتنميه

SISCO 17,578,837,915.25 1,008,548,482 391,697 �سي�سكو

Assir 8,841,888,030.55 449,004,396 174,819 ع�سري

Al Baha 8,499,767,432.05 380,192,703 286,522 الباحة

kingdom 4,146,048,663.30 335,460,471 122,230 اململكة

Total 78,362,123,968.20 3,869,836,514 1,914,396 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 10,714,002,511.10 195,158,918.00 336,618.00 تكوين

BCI 3,380,628,622.90 101,563,688.00 110,951.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 9,320,191,761.70 295,478,786 148,657 معادن

Astra Indust 1,264,179,358.70 31,393,724 48,389 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 4,512,048,273.80 164,350,027 124,480 جمموعة ال�سريع

Shaker 1,189,753,730.75 17,540,179 22,246 �ساكر

 Pharmaceutical 1,212,021,739.90 27,285,842 21,499 الدوائية

Glass 2,642,883,577.80 75,007,284 61,236 زجاج

FIPCO 9,555,534,026.40 217,828,153 223,919 فيبكو

Maadaniyah 6,774,985,617.05 218,632,026 175,398 معدنية

Saudi Chemical 5,336,801,257.40 132,809,453 83,243 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 1,246,512,824.55 36,397,312 39,373 �سناعة الورق

AlAbdullatif 1,765,025,687.80 60,967,040 46,772 العبداللطيف

Saudi Export 9,043,497,164.10 194,678,042 207,021 ال�سادرات

Total 67,958,066,153.95 1,769,090,474.00 1,649,802.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 7,611,243,614.85 173,607,906 172,588 اأ�سالك

** MMG 7,958,686,580.80 484,328,447 224,792 ** جمموعة املعجل

SSP 2,098,961,924.15 78,866,807 68,706 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 2,006,162,982.10 52,853,732 58,178 اخل�سري

Ceramic 1,965,070,564.75 20,626,402 36,456 اخلزف

Gypsum 1,668,481,443.30 50,711,841 52,146 اجلب�س

Cables 14,835,262,570.90 813,547,866 335,211 الكابالت

Saudi Industrial 16,117,952,008.30 784,423,950 391,421 �سدق

Amiantit 6,165,364,514.90 333,176,452 149,964 اميانتيت

Pipes 5,125,753,858.70 195,718,897 106,101 اأنابيب

Zamil Industrial 1,468,706,953.30 48,077,826 34,116 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 2,574,527,371.75 93,536,677 76,870 البابطني

SVCP 919,967,455.50 14,013,258 23,678 الفخارية

MESC 8,813,397,389.60 436,406,372 261,595 م�سك

Red Sea 3,170,589,850.55 90,247,428 89,328 البحر الأحمر

Total 82,500,129,083.45 3,670,143,861 2,081,150 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 3,100,055,449.15 110,484,382 54,723 العقارية

Taiba 1,355,634,505.65 60,446,695 35,516 طيبة لال�ستثمار

Makkah 930,057,968.00 24,231,336 23,128 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 5,434,701,433.65 231,084,579 109,098 التعمري

Emaar E .C 43,862,384,780.85 3,997,731,791 810,985 اإعمار

Jabal Omar 18,580,249,187.60 1,022,697,011 301,426 جبل عمر

Dar Al Arkan 86,252,859,506.45 8,170,771,610 1,248,881 دار الأركان

KEC 31,767,964,227.00 2,011,424,154 573,746 مدينة املعرفة

Total 191,283,907,058.35 15,628,871,558 3,157,503 اجمايل القطاع

Transport
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 14,418,020,006.40 869,867,561 243,640 البحري

SAPTCO 13,955,068,343.90 1,013,809,197 306,048 النقل اجلماعي

Mubarrad 8,444,620,243.95 158,762,625 196,149 مربد

Budget Saudi 1,685,390,501.60 38,497,897 40,883 بدجت ال�سعودية

Total 38,503,099,095.85 2,080,937,280 786,720 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 5,353,462,246 74,817,675 118,819 تهامه لالعالن

SRMG 1,806,682,005 72,583,319 73,001 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 2,561,018,629 88,875,250 86,983 طباعة وتغليف

Total 9,721,162,879.55 236,276,244 278,803 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 6,849,004,282.00 109,360,226 261,136 الطيار

Hotels 1,429,496,486.95 54,026,805 39,655 الفنادق

Shams 7,956,603,884.90 220,245,498 224,110 �سم�س

Total 16,235,104,653.85 383,632,529 524,901 اجمايل القطاع

 Market 1,616,642,920,603.62 71,337,879,792 34,365,264 اجمايل ال�سوق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012
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FINANCIAL INDICATORS - 30/09/2012  امل�ؤ�صرات املالية الرئي�صية - 30/09/2012 م  

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)ملي�ن(

القيمه ال�ص�قيه 

)ملي�ن(

حق�ق امل�صاهمن 

)ملي�ن(

�صايف الدخل 

)ملي�ن(

Riyad 22.70 20.65 1.10 2.26 10.05 1,500.000 34,050.00 30,971.30 3,388.08 الريا�س

AlJazira 26.10 16.02 1.63 1.49 17.46 300.000 7,830.00 4,806.97 448.40 اجلزيرة

Saudi Investment 16.00 15.89 1.01 1.32 12.13 550.000 8,800.00 8,740.84 725.67 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 26.30 19.32 1.36 2.90 9.05 396.900 10,438.47 7,666.14 1,152.96 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 31.10 23.62 1.32 3.28 9.48 904.018 28,114.96 21,351.86 2,966.66 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 30.40 18.46 1.65 3.05 9.95 1,000.000 30,400.00 18,460.29 3,054.63 �سـاب

Arab National 26.60 20.22 1.32 2.66 10.00 850.000 22,610.00 17,183.51 2,260.55 العربي الوطني

SAMBA 44.30 32.40 1.37 4.87 9.10 900.000 39,870.00 29,158.88 4,380.58 �سامبا

Al Rajhi 71.25 23.12 3.08 5.29 13.46 1,500.000 106,875.00 34,677.87 7,939.25 الراجحي

AL Bilad 28.20 13.63 2.07 2.86 9.87 300.000 8,460.00 4,089.20 857.51 البالد

Alinma 12.95 10.82 1.20 0.39 33.03 1,500.000 19,425.00 16,232.98 588.09 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 19.93 1.64 2.86 11.41 9,700.918 316,873.43 193,339.82 27,762.38
اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 14.05 12.72 1.10 0.84 16.77 120.600 1,694.43 1,533.70 101.04 كيمانول

Petrochem 21.95 9.57 2.29 -0.21 (M)  (س) 480.000 10,536.00 4,593.05 -99.00 برتوكيم

SABIC 91.00 47.20 1.93 8.67 10.50 3,000.000 273,000.00 141,595.30 25,996.95 �سابك

SAFCO 186.50 32.12 5.81 16.23 11.49 250.000 46,625.00 8,030.59 4,058.05 �سافكو

Industrialization 30.50 16.88 1.81 3.55 8.60 668.914 20,401.88 11,288.19 2,373.65 الت�سنيع

Alujain 17.05 8.47 2.01 0.32 53.78 69.200 1,179.86 585.80 21.94 اللجني

Nama Chemicals 14.55 10.66 1.37 -0.795 (M)  (س) 128.520 1,869.97 1,369.93 -102.12 مناء للكيماويات

SIIG 22.95 12.96 1.77 1.00 22.96 450.000 10,327.50 5,832.91 449.80 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 13.20 12.11 1.09 0.45 29.12 438.795 5,792.09 5,314.06 198.89 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 44.70 21.13 2.12 5.09 8.78 562.500 25,143.75 11,884.69 2,862.69 ين�ساب

Sipchem 19.10 14.93 1.28 1.93 9.90 366.667 7,003.33 5,474.85 707.31 �سبكيم العاملية

Advanced 26.00 11.16 2.33 2.055 12.65 163.995 4,263.87 1,830.83 337.06 املتقدمة

Saudi Kayan 13.10 9.88 1.33 -0.42 (M)  (س) 1,500.000 19,650.00 14,812.86 -625.35 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 18.50 9.24 2.00 -0.25 (M)  (س) 876.000 16,206.00 8,098.03 -218.77 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 24.49 2.00 3.97 10.66 9,075.191 443,693.69 222,244.78 36,062.11 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 18.90 9.43 2.00 -0.36 (M)  (س) 97.900 1,850.31 923.14 -35.39 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 20.85 10.65 1.96 1.32 15.79 170.000 3,544.50 1,811.33 224.52 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 51.75 34.37 1.51 5.00 10.36 80.000 4,140.00 2,749.97 399.66 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 44.10 16.04 2.75 4.08 10.80 202.500 8,930.25 3,248.84 826.72 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 88.00 17.46 5.04 6.69 13.16 153.000 13,464.00 2,671.86 1,023.35 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 76.00 21.64 3.51 6.31 12.04 90.000 6,840.00 1,947.70 568.29 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 98.75 19.31 5.11 6.98 14.15 140.000 13,825.00 2,703.61 976.84 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 74.50 28.02 2.66 6.08 12.25 105.000 7,822.50 2,941.81 638.63 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 52.00 24.09 2.16 4.51 11.53 86.000 4,472.00 2,071.62 387.80 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 24.00 12.95 1.85 1.76 13.61 90.000 2,160.00 1,165.15 158.69 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 17.10 10.33 1.66 0.65 26.47 130.000 2,223.00 1,343.03 83.97 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 17.54 2.94 3.91 12.75 1,344.400 69,271.56 23,578.04 5,253.07 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 88.50 26.75 3.31 6.36 13.92 22.500 1,991.25 601.85 143.09 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 51.00 13.74 3.71 3.24 15.74 50.000 2,550.00 687.13 162.02 املوا�ساة

Extra 93.75 16.09 5.83 5.82 16.10 24.000 2,250.00 386.07 139.72 اإك�سرتا

SASCO 18.55 12.23 1.52 1.27 14.61 45.000 834.75 550.38 57.12 خدمات ال�سيارات
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
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Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)ملي�ن(

القيمه ال�ص�قيه 

)ملي�ن(

حق�ق امل�صاهمن 

)ملي�ن(

�صايف الدخل 

)ملي�ن(

Thim›ar 27.40 3.53 7.77 1.08 25.45 10.000 274.00 35.27 10.77 ثمار

Fitaihi Group 16.15 11.39 1.42 -0.72 (M)  (س) 55.000 888.25 626.72 -39.85 جمموعة فتيحي

Jarir 153.75 15.83 9.71 9.15 16.81 60.000 9,225.00 949.78 548.91 جرير

Aldrees 36.60 14.39 2.54 3.16 11.58 30.000 1,098.00 431.60 94.79 الدري�س

AlHokair 90.75 21.76 4.17 6.95 13.06 70.000 6,352.50 1,523.10 486.59  احلكري 

Alkhaleej Trng 36.40 13.12 2.77 2.36 15.40 25.000 910.00 327.96 59.08 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.63 4.31 4.25 14.97 391.500 26,373.75 6,119.84 1,662.23 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 21.10 14.14 1.49 1.94 10.87 75.000 1,582.50 1,060.25 145.55 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.10 12.54 1.04 0.58 22.40 4,166.594 54,582.38 52,258.00 2,437.17 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.57 1.05 0.61 21.75 4,241.594 56,164.88 53,318.24 2,582.72 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 38.70 15.91 2.43 2.78 13.92 500.000 19,350.00 7,952.59 1,390.11 جمموعة �سافول

Food 25.10 10.45 2.40 0.38 65.79 20.000 502.00 209.05 7.63 الغذائية

SADAFCO 58.50 22.05 2.65 4.83 12.12 32.500 1,901.25 716.78 156.87  �سدافكو

Almarai 70.00 17.16 4.08 3.34 20.94 400.000 28,000.00 6,865.06 1,336.88 املراعي

Anaam Holding 83.25 12.55 6.63 1.01 82.60 10.900 907.43 136.82 10.99 اأنعام القاب�سة

 H B 40.60 18.10 2.24 2.67 15.19 28.571 1,160.00 517.13 76.38 حلواين اإخوان

Herfy Foods 101.00 16.09 6.28 5.49 18.40 30.000 3,030.00 482.72 164.66 هريف لالأغذية

Catering 73.00 13.29 5.49 5.60 13.03 82.000 5,986.00 1,089.61 459.30 التموين

NADEC 31.60 17.77 1.78 1.67 18.97 60.000 1,896.00 1,065.95 99.95 نادك

Qassim Agriculture 15.90 7.48 2.13 -0.10 (M)  (س) 50.000 795.00 374.10 -5.22 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 31.20 18.81 1.66 1.27 24.60 20.000 624.00 376.20 25.36 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 30.10 7.14 4.21 -0.69 (M)  (س) 53.538 1,611.48 382.42 -36.88 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 51.25 9.41 5.45 -1.10 (M)  (س) 7.500 384.38 70.54 -8.21 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 43.10 23.00 1.87 3.66 11.79 25.000 1,077.50 575.08 91.41 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 16.00 10.32 1.55 -1.35 (M)  (س) 50.000 800.00 516.25 -67.30 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 15.51 3.21 2.69 16.87 1,375.009 68,373.78 21,330.29 3,701.91
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 39.70 25.08 1.58 4.38 9.05 2,000.000 79,400.00 50,161.05 8,769.36 الت�سالت

Etihad Etisalat 67.75 27.02 2.51 7.93 8.55 700.000 47,425.00 18,916.83 5,549.86 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.25 3.26 3.14 -1.63 (M)  (س) 1,080.100 11,071.03 3,525.22 -1,758.90 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 13.45 - - -0.16 (M)  (س) 157.500 2,118.38 1,094.94 -25.90 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 24.95 9.38 2.66 -0.40 (M)  (س) 100.000 2,495.00 938.48 -39.89 املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 18.49 1.91 3.09 8.86 4,037.600 142,509.40 74,636.53 12,494.54
اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 40.90 24.61 1.66 4.65 8.79 75.000 3,067.50 1,845.72 348.93 التعاونية

Malath Insurance 23.00 10.52 2.19 1.19 19.38 30.000 690.00 315.60 35.61 مالذ للتاأمني

MEDGULF 24.30 13.05 1.86 2.70 8.98 80.000 1,944.00 1,043.77 216.39 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 72.25 8.10 8.92 0.39 184.01 20.000 1,445.00 161.98 7.85 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 48.70 7.52 6.48 -0.84 (M)  (س) 10.000 487.00 75.18 -8.45 �سالمة

Walaa Insurance 31.20 8.11 3.85 1.032 30.23 20.000 624.00 162.24 20.65 ولء للتاأمني

Arabian Shield 37.40 11.59 3.23 0.37 101.64 20.000 748.00 231.80 7.36 الدرع العربي

SABB Takaful 37.50 9.70 3.87 0.39 95.52 34.000 1,275.00 329.80 13.35 �ساب تكافل

SANAD 25.40 5.14 4.94 -0.42 (M)  (س) 20.000 508.00 102.80 -8.31 �سند

SAICO 77.00 7.02 10.97 1.39 55.35 10.000 770.00 70.18 13.91 �سايكو
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Equity (mn)
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�صايف الدخل 

)ملي�ن(

WAFA Insurance 44.90 4.27 10.52 -0.55 (M)  (س) 10.000 449.00 42.69 -5.47 وفا للتاأمني

 Gulf Union 24.35 6.59 3.69 -2.880 (M)  (س) 22.000 535.70 145.01 -63.35 اإحتاد اخلليج

ATC 62.25 8.03 7.75 -0.21 (M)  (س) 16.667 1,037.50 133.91 -3.56 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 58.75 3.41 17.23 0.35 166.43 10.000 587.50 34.09 3.53 الأهلية

ACIG 37.60 5.65 6.66 -0.44 (M)  (س) 20.000 752.00 112.95 -8.77 اأ�سيج

AICC 35.90 9.10 3.95 0.91 39.53 20.000 718.00 181.90 18.16 التاأمني العربية

Trade Union 27.50 11.86 2.32 0.02 1727.39 25.000 687.50 296.40 0.40 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 30.80 13.51 2.28 1.84 16.70 20.000 616.00 270.20 36.88 ال�سقر للتاأمني

U C A 35.00 15.83 2.21 2.42 14.44 20.000 700.00 316.52 48.49 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.80 9.31 1.27 -0.117 (M)  (س) 100.000 1,180.00 931.02 -11.72 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 25.70 12.80 2.01 2.55 10.07 40.000 1,028.00 511.83 102.08 بوبا العربية

Weqaya Takaful 41.60 6.01 6.92 -1.98 (M)  (س) 20.000 832.00 120.23 -39.54 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 56.00 5.20 10.76 -0.93 (M)  (س) 20.000 1,120.00 104.08 -18.59 تكافل الراجحي 

ACE 157.25 15.02 10.47 1.86 84.62 10.000 1,572.50 150.22 18.58 اي�س

AXA - Cooperative 49.40 8.79 5.62 -0.46 (M)  (س) 20.000 988.00 175.76 -9.19 اك�سا - التعاونية

Gulf General 77.25 8.28 9.33 -0.91 (M)  (س) 20.000 1,545.00 165.58 -18.13 اخلليجية العامة

Buruj 57.00 6.40 8.90 -0.88 (M)  (س) 13.000 741.00 83.23 -11.39 بروج للتامني

Al Alamiyah 61.50 6.87 8.95 -0.34 (M)  (س) 20.000 1,230.00 137.43 -6.78 العاملية

Solidarity 26.00 8.32 3.12 -0.41 (M)  (س) 55.500 1,443.00 461.80 -22.67 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 95.25 8.58 11.10 0.55 173.15 10.000 952.50 85.82 5.50 الوطنية

Amana Insurance 254.00 7.62 33.34 -0.49 (M)  (س) 32.000 8,128.00 243.82 -15.59 امانة للتامني

Enaya 47.50 10.00 4.75 - - 40.000 1,900.00 400.00 - عناية

Alinma Tokio M 83.50 10.00 8.35 - - 20.000 1,670.00 200.00 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.68 4.35 0.72 19.41 903.167 41,971.70 9,643.55 646.16 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 68.25 25.43 2.68 1.13 60.61 15.000 1,023.75 381.40 16.89  امل�سايف 

Saudi Advanced 18.50 18.41 1.01 -0.55 (M)  (س) 43.200 799.20 795.15 -23.95 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.05 9.77 1.54 0.02 606.95 49.000 737.45 478.84 1.22 الح�ساء للتنميه

SISCO 15.05 10.97 1.37 0.92 16.35 68.000 1,023.40 745.69 23.88 �سي�سكو

Assir 16.55 18.39 0.90 0.76 21.87 126.389 2,091.74 2,324.61 95.65 ع�سري

Al Baha 18.70 5.72 3.27 -0.54 (M)  (س) 15.000 280.50 85.85 -8.14 الباحة

Kingdom 14.45 6.98 2.07 0.18 80.50 3,705.882 53,550.00 25,867.57 665.21 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 7.63 1.94 0.19 72.77 4,022.471 59,506.04 30,679.11 770.76 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 49.40 12.78 3.87 2.36 20.95 30.000 1,482.00 383.36 70.73 تكوين

BCI 28.10 15.72 1.79 2.17 12.92 27.500 772.75 432.17 59.80 بى �سى اآى

MA›ADEN 31.30 18.77 1.67 0.74 42.51 925.000 28,952.50 17,360.75 681.13 معادن

Astra Indust 39.50 24.04 1.64 3.43 11.53 74.118 2,927.65 1,781.92 253.94 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 31.90 15.86 2.01 1.24 25.72 30.000 957.00 475.85 37.21 جمموعة ال�سريع

Shaker 69.50 20.19 3.44 5.60 12.41 35.000 2,432.50 706.54 195.96 �ساكر

Pharmaceutical 44.20 39.39 1.12 3.19 13.88 78.438 3,466.94 3,089.98 249.85 الدوائية

Glass 28.30 18.25 1.55 2.00 14.15 30.000 849.00 547.43 60.01 زجاج

FIPCO 40.60 13.17 3.08 1.75 23.27 11.500 466.90 151.45 20.07 فيبكو

Maadaniyah 27.10 12.72 2.13 0.20 138.77 28.112 761.84 357.62 5.49 معدنية

Saudi Chemical 39.00 22.88 1.70 4.43 8.81 63.240 2,466.36 1,447.13 279.93 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 31.30 17.44 1.79 2.76 11.36 37.500 1,173.75 654.00 103.35 �سناعة الورق

AlAbdullatif 29.10 14.86 1.96 2.51 11.59 81.250 2,364.38 1,207.63 204.02 العبداللطيف

Saudi Export 60.50 10.33 5.85 0.28 212.49 10.800 653.40 111.60 3.08 ال�سادرات
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Total Industrial
Investment Sector

- 19.63 1.73 1.52 22.35 1,462.457 49,726.96 28,707.44 2,224.55 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 38.200 12.450 3.068 3.117 12.255 32.500 1,241.500 404.627 101.305 اأ�سالك

MMG** 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 24.00 15.30 1.57 1.05 22.89 51.000 1,224.00 780.47 53.46 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 32.00 13.65 2.34 3.06 10.46 53.125 1,700.00 725.12 162.53 اخل�سري

Ceramic 86.00 31.57 2.72 6.21 13.86 37.500 3,225.00 1,184.03 232.72 اخلزف

Gypsum 27.70 14.78 1.87 0.77 35.84 31.667 877.17 468.04 24.48 اجلب�س

Cables 15.90 13.69 1.16 0.11 147.65 76.000 1,208.40 1,040.62 8.18 الكابالت

Saudi Industrial 17.00 9.12 1.86 0.98 17.39 40.000 680.00 364.67 39.09 �سدق

Amiantit 15.80 13.06 1.21 1.24 12.71 115.500 1,824.90 1,508.52 143.63 اميانتيت

Pipes 25.40 18.31 1.39 -0.01 (M)  (س) 40.000 1,016.00 732.26 -0.25 اأنابيب

Zamil Industrial 29.50 23.14 1.27 2.71 10.87 60.000 1,770.00 1,388.36 162.78 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 26.30 13.48 1.95 1.68 15.67 42.631 1,121.20 574.60 71.54 البابطني

SVCP 65.25 15.67 4.16 5.36 12.17 15.000 978.75 235.07 80.43 الفخارية

MESC 22.40 6.89 3.25 -1.83 (M)  (س) 40.000 896.00 275.58 -73.17 م�سك

Red Sea 31.10 18.99 1.64 2.15 14.48 40.000 1,244.00 759.70 85.92 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.05 1.97 1.37 14.66 799.923 20,575.67 10,441.67 1,092.66 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 25.40 26.66 0.95 1.41 17.95 120.000 3,048.00 3,199.14 169.76 العقارية

Taiba 23.50 21.67 1.08 3.19 7.36 150.000 3,525.00 3,250.06 479.24 طيبة لال�ستثمار

Makkah 40.00 22.87 1.75 2.00 20.05 164.816 6,592.65 3,770.10 328.86  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 23.40 14.99 1.56 1.98 11.83 100.000 2,340.00 1,499.26 197.79 التعمري

Emaar E .C 9.00 8.85 1.02 0.17 52.21 850.000 7,650.00 7,518.38 146.53 اإعمار

Jabal Omar 18.30 9.71 1.88 -0.06 (M)  (س) 929.400 17,008.02 9,027.04 -51.25 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.95 14.77 0.61 1.06 8.47 1,080.000 9,666.00 15,946.44 1,140.69 دار الأركان

KEC 14.40 9.48 1.52 -0.09 (M)  (س) 339.300 4,885.92 3,216.49 -29.15 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector

- 12.70 1.15 0.64 13.33 3,733.516 54,715.59 47,426.90 2,382.48 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 17.40 16.74 1.04 1.60 10.87 315.000 5,481.00 5,272.51 504.17 البحري

SAPTCO 16.75 11.22 1.49 0.80 20.92 125.000 2,093.75 1,402.31 100.10 النقل اجلماعي

Mubarrad 67.50 8.53 7.91 -0.14 (M)  (س) 18.000 1,215.00 153.56 -2.46 مربد

Budget Saudi 48.90 21.71 2.25 4.62 10.59 24.400 1,193.16 529.68 112.63 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.25 1.36 1.48 12.23 482.400 9,982.91 7,358.06 714.44 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 81.75 15.91 5.14 1.41 57.94 15.000 1,226.25 238.61 21.16 تهامة لالإعالن

SRMG 23.05 15.40 1.50 1.03 22.39 80.000 1,844.00 1,231.99 82.36 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 35.40 12.36 2.86 0.57 61.83 60.000 2,124.00 741.61 34.35 طباعة وتغليف

Total Media
& Publishing Sector

- 14.27 2.35 0.89 37.67 155.000 5,194.25 2,212.21 137.87 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 63.75 19.71 3.23 8.79 7.26 80.000 5,100.00 1,577.12 702.81 الطيار

Hotels 27.40 17.77 1.54 2.14 12.79 100.000 2,740.00 1,776.66 214.28 الفنادق

Shams 35.50 7.47 4.75 0.37 95.12 10.150 360.33 75.81 3.79 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector

- 18.04 2.39 4.84 8.90 190.150 8,200.33 3,429.60 920.88 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 17.52 1.87 2.35 12.27 41,915.296 1,373,133.92 734,466.10 98,408.76 اجمايل ال�سوق

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

�س: املوؤ�سر �سالب لأن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثاين 2012 م(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2nd Q 2012 as recent).
* Suspended
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Initial Public Offerings (IPOs)
Takween Advanced Industries Co.
Share Capital: SR 300 million divided into 30 million 
shares.
Offer Shares: 9 million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 26 per share.
Offer Period: From 16/01/2012 to 22/01/2012.

Tokio Marine Saudi Arabia Co.
Share Capital: SR 200 million divided into 20 million 
shares.
Offer Shares: 6 million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 19/03/2012 to 25/03/2012.

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.

AL Tayyar Travel Group Co.
Share Capital: SR 800 million divided into 80 million 
shares.
Offer Shares: 24 million shares (30% of its issued 
shares).
Offer Price:  SR 57 per share.
Offer Period: From 14/05/2012 to 20/05/2012.

Saudi Airlines Catering Co. 
Share Capital: SR 820 million divided into 82 million 
shares.
Offer Shares: 24.6 million shares (30% of its issued 
shares).
Offer Price:  SR 54 per share.
Offer Period: From 18/06/2012 to 24/06/2012.

City Cement Co. 
Share Capital: SR 1,892 million divided into 189.2 mil-
lion shares.
Offer Shares: 94.6 million shares (50% of its issued 
shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 10/09/2012 to 16/09/2012.

Tadawul Indices Maintenance – 1st Q 2012

Shares Trading Suspension

Tadawul Indices Maintenance – 2nd Q 2012

Tadawul Indices Maintenance – 3rd Q 2012

The following companies have been in-
cluded to Tadawul Indices as the stock close 
prices on Wednesday 28/03/2012: 

1- United Electronics Co. 
2- Takween Advanced industries Co.
3-  Saudi Enaya Cooperative Insurance Co.
And exclusion of shares of Bishah Agricul-

ture Development Company from Tadawul 
Indices as the stock close price prior to its 
suspension.

• CMA Board issued a resolution to suspend 
trading on the shares of: 

Allied Cooperative Insurance Group.
Buruj Cooperative Insurance Company.
Saudi Integrated Telecom Company.
In the Saudi Stock Exchange (Tadawul), ef-

fective Sunday 01/04/2012.
• CMA Board issued a resolution to suspend 

trading on the shares of Mohammad Al Mojil 
Group Company in the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul), effective Sunday 22/07/2012.

Najran Cement Company has been includ-
ed to Tadawul indices as the stock close price 
on Wednesday 27/06/2012.

The following companies have been in-
cluded to Tadawul Indices as the stock close 
prices on Wednesday 26/09/2012: 

1- Altayyar Travel Group.
2- Saudi Airlines Catering Co.
3-  Alinma Tokio Marine Co.
And exclusion of shares of Mohammad Al 

Mojil Group Company from Tadawul Indices as 
the stock close price prior to its suspension.
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Corporate Actions 
• Etihad Atheeb Tele-communication Company 

increased its paid up capital by offering 117.5 million 
new shares “Rights Issue” at a price of SR 10 per share, 
raising its total number of issued shares to 157.5 million. 
Effective 14/01/2012.

• Saudi Hotels & Resort Areas Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 2.23 shares, 
raising its total number of issued shares to 100 million. 
Effective 19/02/2012.

• Advanced Petrochemical Company increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every 6.25 shares, 
raising its total number of issued shares to 163.995 million. 
Effective 21/02/2012.

• Yamamah Saudi Cement Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every two shares, 
raising its total number of issued shares to 202.50 million. 
Effective 26/02/2012.

• Aldrees Petroleum & Transport Services Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus share for every 
five shares, raising its total number of issued shares to 30 
million. Effective 10/03/2012.

• The Saudi British Bank (SABB) increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every three shares, 
raising its total number of issued shares to 1,000 million. 
Effective 13/03/2012.

• The Saudi Hollandi Bank increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every five shares, raising 
its total number of issued shares to 396.9 million. Effective 
18/03/2012.

• 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 mil-
lion. 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.

• Abdullah A. M. Al-Khodari Sons Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares to 53.125 million, 
Effective 09/05/2012.

• Arabian Pipes Co. increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every 3.7058 shares, raising its total 
number of issued shares to 40 million, Effective 11/06/2012.

• Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia 
(Zain) decreased its paid up capital by 65.71%, from SR 14 
billion to SR 4.801 billion (reducing one share for every 
1.5219 shares), then offering Rights Issue of a value of SR 
6 billion at a price of SR 10 per share, raising its paid up 
capital to SR 10.801 billion divided into 1,080.1 million 
shares, effective 04/07/2012.

• Allied Cooperative Insurance Group (ACIG) increased 
its paid up capital by offering 10 million new shares 
“Rights Issue” at a price of SR 10 per share, raising its 
total number of issued shares to 20 million. Effective 
04/09/2012.

Market Summary - 1st Nine Months 2012
Sponsored by: 
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Market Summary - 1st Nine Months 2012

• On Tuesday 07/02/2012 Takween Advanced Industries Co. 
was listed (with a paid up capital of SR 300 million divided into 
30 million shares). The company offered 9 million shares at SR 
26 per share.

• On Monday 27/02/2012 Saudi Enaya Cooperative Insur-
ance Co. was listed (with a paid up capital of SR 400 million 
divided into 40 million shares). The company offered 16 million 
shares at SR 10 per share.

• On Saturday 12/05/2012 Najran Cement Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 1.7 billion divided into 170 mil-
lion shares). The company offered 85 million shares at SR 10 
per share.

• On Monday 04/06/2012 Al Tayyar Travel Group Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 800 million divided into 80 
million shares). The company offered 24 million shares at SR 57 
per share.

• On Sunday 24/06/2012 Alinma Takoyo Marine Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 200 million divided into 20 
million shares). The company offered 6 million shares at SR 10 
per share.

• On Monday 09/07/2012 Saudi Airlines Catering Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 820 million divided into 82 million 
shares). The company offered 24.60 million shares at SR 54 per 
share.

New Listing During
1st Nine Months 2012

At the end of the 1st nine months 2012 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed at 
a level of 6,839.83 points, gained 727.46 
points (11.90%) over the close of the same 
period of the previous year. 

On an YTD basis TASI gained 6.58% 
(422.10 points). Highest close level for 
the index during the period was at 
7,930.58 points on 03/04/2012.

Total equity market capitalization at 
the end of the 1st nine months 2012 
reached SR 1,373.13 billion (US$ 366.17 
billion), increasing by 13.09% over the 

end of the 1st nine months of the previ-
ous year.

The total value of shares traded for 
the 1st nine months 2012 reached SR 
1,616.64 billion    (US$ 431.10 billion), 
increasing by 108.23% over the same 
period of the previous year.

The total number of shares traded* 
reached 71.34 billion shares for the 1st 
nine months 2012 compared to 34.66 
billion shares traded during the 1st nine 
months of the previous year, increasing 
by 105.84%.

The total number of transactions 
executed during the 1st nine months 
2012 reached 34.37 million compared to 
17.59 million trades during the 1st nine 
months of the previous year, increasing 
by 95.40%.

 * Adjusted to all corporate actions dur-
ing the period.
• Number of trading days during the 1st  
nine  months  2012  were 190,
against 187 trading days for the  same 
period of  the previous year.

34.37 Million Transactions Executed During 1st Nine Months 2012
Value of Shares Traded Reached SR 1,616.64  billion

• CMA Board issued a resolution to 
lift the suspension of trading of Etihad 
Atheeb Telecomm. Co., effective Saturday 
24/03/2012.

• CMA Board issued a resolution to lift 
the suspension on trading of shares of Bu-
ruj Cooperative Insurance Co. in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul), effective Sun-
day 29/04/2012.    

• CMA Board issued a resolution to 
lift the suspension on trading of shares 
of Allied Cooperative Insurance Group 
Co. (ACIG) in the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul), effective Saturday 19/05/2012.  

• CMA Board issued a resolution to 
lift the suspension on trading of shares 
of Saudi Integrated Telecom Co. in the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective 
Wednesday 20/06/2012.  

Lift the Suspension
of Trading   

ب�����رع�����اي�����ة
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News

Tadawul Organized the Investor Relations Workshop in Its 2nd Year
The Saudi Stock Exchange 

(Tadawul) jointly with The Middle East 
Investor Relations Society (ME-IR So-
ciety) organized a workshop on the 
strategy and best practice of investor 
relations. The workshop that was held 
in Riyadh on 18th and 19th September 
2012 was attended by representatives 
of 51listed companies.

The investor relations workshop 
aimed to ensure an appropriate level 
of factual knowledge of investor rela-
tions, which enabled investor relations 
practitioner to operate competently in 
their role. The workshop encouraged 
active adaptionof best practices in In-
vestor Relations.

Abdullah Alsuweilmy, Tadawul’s 
CEO, commented “Continuing with 
Tadawul’s initiative of organizing the 
investor relations workshop and the 
participation of listed companies in 
2011; Tadawul’s investor relations 
workshop for 2012comes in parallel 
with the evolution of the Saudi capi-
tal market. Those workshops helped 
in raising awarenessof 171investor re-
lations representatives and we hope 
to see more listed companies getting 
involved into the practice of Investor 
relations”.

Oliver Schutzmann, Chairman of 
the ME-IR Society’s Education Commit-
tee and Head of Investor Relations of 
SHUAA Capital, said: “Investor Relations 
Officers are the ambassadors of Saudi 
Corporates. Thanks to Tadawul for the 
workshops initiative andwe are glad to 
see more companies within Saudi Ara-
bia applying best practice of Investor 
Relations as a strategic management 
function. Our joint education initiatives 
have been designed to enable Investor 
Relations Officers representing Saudi 

Arabian companies to the investment 
community by implement successful 
investor relations strategies.”

Nader Nuwayhid , Head of Investor 
Relations of Mobilywas present and 
added: ‘’IR aims to provide increased 
levels of support to companies with-
in the Kingdom. In partnership with 
Tadawul, we believe this continuous 
effort will help to unlock the full po-
tential of listed companies in the King-
dom, and contribute to the future suc-
cess of Saudi capital markets overall.’’

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Announces the Quarterly Update (3rd 
Quarter 2012) to the Number of Free 

Floated Shares for All Companies

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
announces that the number of free floated 
shares for all companies has been revised 
for the 3rd quarter 2012(26/09/2012). 
The revised number of free floated shares 
per company is used in the calculation 
of Tadawul indices, replacing the previ-
ous number, and is effective Saturday 
29/09/2012 (13/11/1433H).

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) Announces 
the 3rd Quarter 2012 Indices Maintenance

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) an-
nounces that the following companies have 
been included to Tadawul indices as the 
stock close prices on Wednesday 26/09/2012 
(10/11/1433 H): 

- Altayyar Travel Group. 
- Saudi Airlines Catering Company.
 - AlinmaTokio Marine Company. 
And exclusion of shares of Mohammad Al 

Mojil Group Company from TASI and Building 
& Construction sector index as the stock close 
price prior to its suspension.a
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• More capable to carry information 
because optical fibers, being thinner 
than regular wires, a large number of 
them can be put within a single pack-
age which increases the number of 
telephone lines or the number of televi-
sion channels in one cable.

Other uses outside communica-
tions

Military applications of optical 
cabling:

Although the cost is not an impor-
tant factor for military regimes, there 
are, in contrast, other governing factors 
that must be taken into account, such 
as: weight, and susceptibility to deploy, 
use, full integration, and the ability to 
work under the most difficult circum-
stances. For this, the unique properties 
of optical fibers are of great significance 
in the military field.

Use in vehicles
This includes planes, ships and 

tanks, which are characterized by being 
an environment with a high degree 
of electromagnetic noise; making it 
more difficult to use traditional wires 
and cables, even 
with extreme 
caution. Hence, 
the advantage 
of using the fiber 
c o n n e c t i o n s 
emerges with 
their resistance 
against inter-
ference, and 

including large bandwidth. So, they are 
used to link multiple channels by joint 
connection with little or no complica-
tions.

Navy
Optical fibers have capabilities 

that cannot be provided by traditional 
means. For example, information links 
between warships and sensors towed 
behind them, that require long-dis-
tance where optical fibers with low-loss 
and large bandwidth excel.

Another example of navy is guid-
ing torpedoes, including required long 
distances and visible control by fibers, 
even with the absence of the torpedo 
away from the eyes of the ship at all, 
and with continued surveillance until 
its arrival to the target, which may be 
located tens of kilometers away.

Transportation and cargo
Expansion in the use of fibers is 

expected due to the hazardous nature 
of the environment, and the strong 
electromagnetic interference, cur-
rently dispersed everywhere. Fibers 
seem appropriate for use in the railway, 

where electric effects increase; there-
fore British Rail conducted an experi-
ence of using a system with capacity 
of 2 Mb/s for a distance of 6 km in the 
area of   Cheshire, where optical fibers 
suspended between poles of electric 
cables.

limited the possibility of their use.
Then, the discovery of laser in 

1960 by Theodore Maiman resulted in 
renewed interest in visual communica-
tions. In 1966, both of Charles Kao and 
George Hokum suggested manufactur-
ing glass fiber with little loss.

In 1970, optical fibers have been 
manufactured made of silica with loss 
of 20 dB for each kilometer instead of 
1000 dB per kilometer before that time.

Multiple Features
Optical fibers have several advan-

tages that make them superior to older 
technologies used in transfer of infor-
mation, including:

• Maintaining the strength of signals 
transmitted through them without los-
ing a large proportion of them unlike 
copper cables that need zoom back 
and sending electrical signals every 
small distance.

• No suffering from overlap or dis-
turbance within a single fiber cable 
which ensures the quality of sending 
and receiving signals of different kinds.

• Light weight and inflammability 
of fiber cables that is missing in copper 
cables.

• Slimmer in size as their radius is less 
than the radius of the traditional copper 
wires. For example, a copper wire with 
a diameter of 7.62 cm can be replaced 
by another of optical fiber with a diam-
eter does not exceed 0.635 cm and this 
is particularly important when laying 
down underground wiring.
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Microscope

The optical fibers (also called light 
fibers) are the basic element in fiber 
optic communication systems. They 
consist of insulating glass or plastic 
material with cylindrical shape called 
pulp surrounded by another layer 
called cladding, a technology that 
allows transfer of signals for longer 
distances and with data transfer rates 
much higher than the other means of 
communications.

Fibers and History
The first real attempt to use the sig-

nals started in 1791 by inventor Claude 
Chappe in France. Chappe used a set 
of towers containing several levers to 
transfer information for a distance of 
200 kilometers where sending one 
piece of information takes about 15 
minutes.

In 1854, inventor John Tyndall con-
ducted a simple experience in which he 

demonstrated that light can be bent if 
it finds appropriate medium.

In 1880, Alexander Graham Bell 
attempted to transfer voice over a 
beam of light.

Then several attempts were made 
to use visual communications during 
this century but have not been success-
ful due to the lack of appropriate sourc-
es in addition to weather disturbances 
like rain, snow, dust and fog, which 

Optical Fibers
Innovation Trip of 
more than Forty Years Old

Importance of optical fibers does not lie only in the fact that they occupy 
a privileged place in the field of communications after they replaced 
copper wire in many applications such as linkage between telephone 
exchanges, long-distance lines and across the seas, but also for their 
multiple advantages which made them enter into a lot of industries, 
notably telecommunications and computer networks. Optical fibers are 
also used in different kinds of medical imaging, and as high-quality 
probes for measuring change in temperature and pressure with their 
applications in drilling of earth.
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decline in the share of the work.
While globalization represents a 

vital force for sustainability of the global 
growth; policy makers need to ensure 
that all people benefit by strengthening 
access to education and training, the 
establishment of adequate networks 
of social security, and improving the 
performance of labor markets. Steps to 
reduce imposed tax rates differences 
and ensuring that replacement rates 
of jobless benefits to prevent workers 
from seeking other jobs, have led to 
help a number of countries to achieve 
compliance with the pressures of glo-

balization.
Capital shares flows

An alternative perspective on 
the effects of financial global-
ization is based on growth 

Globalization and labor
At a practical level, it seems that there 

is a definite link between globalization 
and labor in its obvious physical form. 
Over the past two decades, globalization 
of work has increased. The integration of 
China and India and the former Eastern 
Bloc in the global economy; along with 
population growth, has led to the increase 
of active workforce in the world estimated 
at four times what it was, and can even 
outweigh just to double again by 2050.

Asian Markets
In Asian countries that were early to 

growth, such as Korea, Singapore and 
Hong Kong, real wages speed began to 
approach that of the wage levels in the 
United States. And they became relatively 
high. However, wages in other Asian coun-
tries, including China began to rise slowly 
despite their acceleration in recent years. 
Despite these benefits, the share of 
income that used to go to labor (as 
opposed to capital) in developed econo-
mies declined by 7 percent on average 
since the early eighties, with the biggest 
drop occurring in Europe and Japan.

Technical Change
The rapid technological change has 

greatest negative impacts on work quo-
tas, and followed by globalization of labor. 
The countries adopted reforms to reduce 
labor costs for business facilities (through 
the reduction of differences between 
the tax rates imposed - the difference 
between the cost of wages on the 
facility and net dues 
received by work-
ers). But, improv-
ing labor mar-
ket flexibility in 
general has 
only caused 
a slight 

and volatility to distinguish between 
different types of capital flows. Therefore, 
it is important particularly because the 
composition of international financial 
flows has changed markedly over time.

FDI today has become the domi-
nant source of private capital flows to 
the emerging market economies. Also, 
the importance of capital equity flows 
increased, while debt flows declined. It 
is assumed that FDI flows and portfolio 
stocks are more stable and less prone to 
coups, and they are believed to come 
with a lot of indirect benefits of finan-
cial globalization, such as the transfer 
of management expertise and technol-
ogy. On the contrary, it is recognized 
widely that debt flows are more risky. 
In particular, the fact that they keep 
pace with the periodic volatilities and 
fluctuate in high form can increase the 
adverse impact of negative shocks on 
economic growth. 

The growing importance of capital 
share portfolios to emerging markets 
has stimulated to carry out a number 
of studies that examine the effects of 
liberalization of stocks capital markets 
on growth. This research suggests, in a 
uniform manner, that these liberations 
have had a significant positive impact 
on output growth.
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Global Market

Labor .. and Globalization 

Who Will Win the Bet?

Disturbance of market conditions 
and bankruptcies caused by it has led 
to a series of finger signals from the side 
of those who saw that the developing 
countries have abolished capital con-
trols in a hasty manner. Furthermore, 
these countries left themselves exposed 
to the risk of severe controls of the rapid 
capital movements and the effects of 
market rally. 

Some have openly criticized the 
international institutions that they con-
sidered as encouraging capital account 
liberalization without stressing the 
need to build the strong institutions 
required to guide the markets during 
difficult times.

Reckoning the risks and benefits
Literatures on financial globalization 

indicate that with the transformation of 
countries from being less integrated with 
the global financial markets to being 
more integrated with them, it is likely 
that they will face essential complications. 
For developing countries, it seems that 
financial globalization has the potential 
to generate a range of additional ben-
efits which may help enhance long-term 
growth and prosperity.

At the same time, if a country opens 
the capital account without some avail-
able basic supporting conditions to it, 
the benefits can be delayed and the 
country may become more vulnerable 

to the risk of a sudden stop of capital 
flows. This represents a fundamental 
contradiction between the costs and 
benefits of financial globalization that it 
may be difficult to be avoided.

The evidence shows that financial 
globalization process spurred a number 
of countries to correct corporate gover-
nance structures, in response to foreign 
competition and the demands of inter-
national investors. In addition to this, 
FDI (Foreign Direct Investment) of the 
financial sector coming from export-
ing countries with good supervision 
and regulation tends to support institu-
tional development and governance in 
emerging market economies.

Financial globalization, a phenomenon of escalating financial flows across 
borders, usually subjects to blame because of the series of devastating 
economic crises that rocked a number of emerging markets in the late eighties 
in Latin America, and in the nineties in Mexico and some countries in Asia.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Humanitarian Success
The growing employment is considered as one of the most 

important features of economic recovery. 
Economic performance of societies and states is measured 

by several indicators including always adjusting the rates of 
unemployment and providing social protection for job seek-
ers across unemployment insurance system. In addition, it is 
gauged by expanding the financial and technical scope of sup-
port provided to the private sector to be able to accommodate 
young citizens in more effective and productive manner.

The global economic crisis experienced by the world over 
the past years showed that the economic recovery and job 
growth should go together in parallel lines. It is imperative to 
provide strong and sustainable economic growth for generat-
ing jobs to work properly, as this dilemma is affecting particu-
larly on young people group, which is one of the most groups 
hit by the slow recovery of global economy and tight jobs.

As we strive to develop our ability to prevent any negative 
repercussions on our labor markets and ensure growth of the 
labor market in a firm economic and development environ-
ment, we must deal with job creation file and with the process 
of localization of jobs as a constantly renewed challenge. This 
challenge requires continuous development of education, con-
stant upgrading of skills and capabilities of national workforce 
in the various work sites through ongoing training programs 
and a system of material and moral incentives that opens hori-
zons of creativity and innovation at work.

In all countries of the world, job growth requires coopera-
tion of everyone including governments, employers, workers, 
and civil society institutions. Experience and history have 
proven that the unification of formal and civil efforts in support 
and development of human resources is one of the features 
of strong economies. And if economy becomes strong and its 
foundations are established, it will be of the most important 
power factors for continued success at all levels.

Job opportunity is not only represented by the successful 
planning and implementation, but it is also a beautiful and 
noble humanitarian success.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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