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يعتبر عمل المر�أة في ال�سعودية من الق�ضايا الم�ستمرة لجهة النقا�ش� ,أو ًال
لجهة �آل�ي��ات التطبيق ،فمنذ زم��ن ك��ان عمل ال�م��ر�أة ال�سعودية يكاد يقت�صر على
التعليم مما �أدى �إلى تكد�س �أعداد كبيرة من الن�ساء العاطالت عن العمل.
ومع النمو زادت الحاجة لفتح مجاالت جديدة لعمل المر�أة ،وهي المطالب
التي وج��دت �أ��ص��داء حكومية �إيجابية ،ف�ب��د�أت خطوات تنفيذية فتحت مجاالت
متخ�ص�صة لها ،وق�صرت العمل في بع�ض الأن�شطة التجارية المرتبطة بها على
الن�ساء ال�سعوديات.
لقد كان للقطاع الخا�ص دور ب��ارز في توظيف ال�م��ر�أة ،ولعل القطاع المالي
والم�صرفي يعد من �أبرز المجاالت ،حيث يلحظ المراقب ب�سهولة �أن معظم الفروع
الم�صرفية الن�سائية حققت ال�سعودة الكاملة.
وبعيدًا عن التجاذب الثقافي في هذه الق�ضية ف�إن االقت�صاد الذي تقوم عليه
ال�سعودية ي�سعى لأن يكون اقت�صادًا حقيق ًيا بحيث من يعمل �أكثر يح�صل على
الأكثر ،بعيدًا عن االتكاء على الثروة الطبيعية واالقت�صاد ال��ذي تكون الحكومة
المنفق الوحيد فيه ،ولهذا كان لزا ًما اال�ستفادة من القدرات المعطلة للمر�أة خا�صة
�أنها نجحت وفر�ضت نف�سها اليوم.
لقد ا�ستثمرت الحكومة والمجتمع في تعليم ال�م��ر�أة ،ويعتبر توظيفها في
مجاالت كثيرة متعددة ،و�إتاحة الفر�ص لها للأعمال الحرة والتجارية والمهن
الم�ستقلة بمثابة تحقيق ال�ع��ائ��د الأف���ض��ل على اال��س�ت�ث�م��ار ،وق��د �أث�ب�ت��ت ال�م��ر�أة
ال�سعودية قدراتها في �شتى المجاالت.
نفتح هذا الملف مع موادنا االقت�صادية الأخ��رى ،ونناق�ش مع �أ�صحاب الر�أي
والتجربة هذا المو�ضوع لت�ستفيد منه المر�أة �أو ًال ،وكل المجتمع ثان ًيا ،فالقوة
االنتاجية التي لم نكن ن�ستفيد منها باتت اليوم جاهزة للم�شاركة ورفع م�ستوى
االقت�صاد وبالتالي رفع م�ستوى المجتمع.
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اآلراء المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي
تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

النا�شر

يعد مشروع الربط الكهربائي بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
من أهم مخرجات التعاون والتنسيق يف شتى املجاالت فيما بينها ،ومن شأنه
أن يقوي نسيج التالحم والترابط ويوجد قاعدة اقتصادية متينة والزمة للبناء
والتطور وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى احلدود اجلغرافية بني
دول يجمعها ويوحدها ماض عريق وحاضر مشرق ومستقبل واعد.
تفاصيل املوضوع ،تقرؤونها كاملة داخل العدد.

�ص.ب  26450ـ الريا�ض 11486
هاتف  01/4197333:فاك�س01/4192640 :

www.rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

ر�ؤيتنا:
�أن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم
المتخ�ص�ص بالعالم العربي..
ر�سالتنا:
نحن �أول �شركة للإعالم المتخ�ص�ص في المملكة العربية
ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربي ًا من خالل تقديم
حلول متكاملة ومنتجات �إعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ضاهم
وتتجاوز توقعاتهم.
�إدارة ال�ش�ؤون الفنية
�إدارة التحرير المركزي
هاتف 01-4197333 :تحويلة 3540:هاتف 01-4197333 :تحويلة3580:
فـاك�س 01-4192624 :
فـاك�س 01-4192624 :
edit@rawnaa.com

art@rawnaa.com

�إدارة الإعالن والت�سويق
�إدارة تطوير الأعمال
هاتف 01-4197333 :تحويلة 3544:هاتف 01-4197333 :تحويلة3580:
فـاك�س 01-4197696 :
فـاك�س 01-4608897 :
bsd@rawnaa.com

adv@rawnaa.com

�إدارة التوزيع واال�شتراكات
هاتف 01-4197333 :تحويلة3174:
فـاك�س مجاني8001242277 :
pro@rawnaa.com

�إحدى �شركات
الطباعة:

المدير العام لدار اليوم للإعالم

�صالح بن علي الحميدان

علب كرتون معب�أة بالنقود يف مطار
كابُل ،ونافذة �صرّاف يف مو�ضع
ا�سرتاتيجي قبل منفذ الهجرة
مبا�شرة يف �أنتيغوا ،وبع�ض �سطور من
الرموز يف برنامج �آيل للمحا�سبة يف
�أحد بنوك اجلمهورية الدومينيكية -
هي ظواهر تبدو غري مرتبطة بع�ضها
ببع�ض ،لكنها ت�شكل جانبًا من م�شكلة
عاملية هي غ�سل الأموال وترتبط
هذه الظواهر جميعًا ب�إخفاقات
القطاع املايل التي ت�سببت يف امل�شقة
االقت�صادية احلقيقية التي عانى منها
املواطنون ال�شرفاء يف البلدان املعنية.

«يعلم اجلميع ب�أن للمر�أة امل�سلمة يف تاريخنا
الإ�سالمي ،مواقف ال ميكن تهمي�شها ،منها
�صواب الر�أي ،وامل�شورة ،منذ عهد النبوة،
دليل ذلك م�شورة �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة يوم
احلديبية ،وال�شواهد كثرية مرورًا بعهد
ال�صحابة ،والتابعني� ،إىل يومنا هذا»..
ر�سخت كلمات خادم احلرمني ال�شريفني
يحفظه اهلل� ،إميان الدولة العميق مب�شاركة
املر�أة يف النتاج الوطني ،وحر�ص اململكة على
�أن تتقلد دورها املناط بها

يعد مركز امللك عبداهلل املايل ،الأول من نوعه
يف منطقة ال�شرق الأو�سط من ناحية احلجم
والتنظيم ،ومن حيث املوا�صفات التقنية والدور
املتوقع للمكا�سب االقت�صادية املتعددة التي
يرمي �إليها �إن�شاء املركز ،ف�ض ًال عن �إ�سهامه يف
النمو االقت�صادي والتطور الذي ت�شهده مدينة
الريا�ض يف �شتى املجاالت.

�أظهرت ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) �أدا ًء
الفتًا خالل الن�صف الأول من عام 2012م على
م�ستوى قيمة التداول ،واحتلت املرتبة الأوىل
يف �سلّم ترتيب الأ�سواق املالية حول العامل وفقًا
لأحدث التقارير ال�صادرة عن االحتاد العاملي
للبور�صات ،الذي ي�ضم يف ع�ضويته �أكرث من
 50بور�صة عاملية.

أخبار السوق

أخبار الشركات

أخبار عربية

تعليق تداول سهم مجموعة
محمد المعجل

«العثيم» تطلق خدمة
التسوق اإللكتروني

الجزائر تستورد
أدوية بـ  990مليون

أخبار عالمية

أسواق سعودية

تقرير

دول أوبك تحقق إيرادات بـ 1.08
تريليون دوالر في 2011

أزمة الذرة وفول الصويا
الحل في االستثمار الخارجي

(تداول) األولى عالمياً في نمو قيمة التداول
خالل النصف األول لعام 2012م

أخبار  -السوق

بالتعاون مع غرفة جدة ومشاركة  14خبريًا

اختتام ملتقى مستقبل تحول
الشركات العائلية إلى مساهمة
جدة :تداول
�أو�صى (ملتقى م�ستقبل حتول ال�شركات العائلية �إىل
م�ساهمة) الذي اختتمت فعالياته مب�شاركة ( )14خبريًا
اقت�صاديًا م�ؤخرًا بجدة ب�ضرورة �إزالة كل العقبات التي
حتول دون �إدراج بع�ض ال�شركات �ضمن �سوق الأ�سهم
ال�سعودية ،و�شددت على �ضرورة �إزالة كل املخاوف التي
تعرتي البع�ض والعمل على النهو�ض بهذه ال�شركات من
�أجل م�ستقبل زاهر باعتبارها عماد االقت�صاد الوطني
حيث ت�ساهم ب���ـ( )350مليار ري��ال وه��و م��ا يزيد عن
( )%25من �إجمايل الناجت املحلي.
و���ش��دد امللتقى ال��ذي د�شنه رئي�س جمل�س �إدارة
الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة �صالح بن عبداهلل
كامل وت�ضمن ( )3جل�سات علمية على �ضرورة ت�ضافر
اجلهود ودم��ج ن�شاط الغرف التجارية وجمال�سها مع
املركز الوطني للمن�ش�آت العائلية من �أجل الو�صول �إىل
جهد حقيقي وم�شرتك مع خرباء ومتخ�ص�صني للتعاون
م��ع جمل�س ال�����ش��ورى وهيئة �سوق امل��ال ووزارة العدل
والهيئة العامة لال�ستثمار وم�ؤ�س�سة النقد وديوان املظامل
ملراجعة م�سودة نظام ال�شركات الذي �أعلن عنه م�ؤخرًا.
وقال �صالح كامل يف كلمته �أمام امللتقى :بني �أكرث
من � 5آالف �شركة �سعودية منت�شرة يف جميع مناطق
وم��دن اململكة هناك (� )156شركة فقط م��درج��ة يف
ال�سوق امل��ايل ال�سعودي وهو رقم متوا�ضع ج��دًا �إذا ما
قي�س ب�إمكانات هذه ال�سوق ..وال�شك �أن هناك �أ�سبابًا
م��ت��ع��ددة ل��ع��دم االن��خ��راط ال��ق��وي م��ن قبل ال�شركات
ال�سعودية يف ال�سوق املايل وحتولها �إىل �شركات م�ساهمة
عامة ،ي�أتي يف طليعتها مت�سك بع�ض العائالت ب�شركاتهم
وعدم رغبتهم يف دخول �شركاء ،عالوة على �أن مو�ضوع
التحول �إىل �شركات م�ساهمة عامة �أمامه �صعوبات فنية
وتقنية لها عالقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائالت
االقت�صادية املعروفة ،وهو ما ينعك�س �سلبًا جلهة اتخاذ
مواقف موحدة وجريئة.
و�أ�ضاف :لعل �أحد �أ�سباب تعطل حتول ال�شركات
�إىل م�ساهمة تعود ال�شركات العائلية على الإدارة
الذاتية وعدم ميلها لتقا�سم القرار مع جهات �أخرى،
وع���دم رغبتها ب��اخل�����ض��وع ل��ن��ظ��ام حما�سبة علني
وجماعي ،كما �أن هناك �أ�سبابًا �أخرى لها عالقة بعدم
حاجة ه��ذه ال�شركات لأم��وال �إ�ضافية ..فقد يكون
لديها �سيولة ذاتية كافية وميكنها االقرتا�ض ب�سهولة
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�صالح كامل يف �أثناء تكرميه لل�سويلمي

�إذا ما ا�ستدعى الأمر .على عك�س ال�شركات اخلا�صة
الأخرى ،فهي تتمتع بتاريخ من الثقة يجعلها املف�ضلة
بالن�سبة للبنوك.
وتابع :من امل�شاكل الأخ��رى الوا�ضحة للعيان عدم
التوافق بني �أفراد العائلة الواحدة يف بع�ض ال�شركات،
وخ�لاف��ات ال��ورث��ة على احل�ص�ص بعد وف���اة م�ؤ�س�س
ال�شركة ،وه��و الأم���ر ال��ذي ي����ؤدي �إىل حالة م��ن عدم
اال�ستقرار داخل هذه ال�شركات� ..سواء للهيكل التنظيمي
لها �أو مل�ستقبل العاملني بها ..ولعل هذه النقطة بالذات
وراء الدعوة �إىل حتول ال�شركات �إىل م�ساهمة ..بحثًا
على حتقيق الدميومة واال�ستمرار ..وحتقيقًا ال�ستقرار
املاليني من املوظفني يف هذه ال�شركات وحفاظ ًا على
م�ستقبل �أبنائهم.
و�أكد كامل �أن حتويل ال�شركات العائلية �إىل م�ساهمة
ي��ه��دف �إىل حتقيق م�ستوى ج��دي��د م��ن النمو والتنوع
وم�سايرة رك��ب الأو���ض��اع االقت�صادية امل�ستجدة التي
تعتمد على ر�شاقة احلركة واملرونة يف اقتنا�ص الفر�ص،

صالح كامل :هدفنا الحفاظ على
مستقبل أكثر من مليون موظف

وق��ال :وال �شك �أن الكثري من ال�شركات العائلية تقوم
اليوم بدرا�سة �إعادة هيكلة نف�سها مبا ين�سجم والظروف
وخ�صو�صا فيما يتعلق بتجنب
ً
التي طر�أت على الأ�سواق،
االعتماد على منط ا�ستثماري حمدد ،واللجوء �إىل تنويع
حمافظها اال�ستثمارية ب�أن�شطة جديدة تن�سجم ومرحلة
ثورة املعلومات وتبني خطط م�ستوحاة من مرحلة ما بعد
الأزمة املالية العاملية.
و�أ�ضاف� :إننا ن�شهد زيادة يف الوعي حول حوكمة
ال�شركات عرب جمال�س �إدارة ال�شركات ..فاحلوكمة
اجليدة لل�شركات ت�ساعد على حماية امل�ساهمني،
وحت�سني �أدائها ،و�ضمان ا�ستخدام ال�شركات ملواردها
ب�شكل �أكرث فاعلية ،وزيادة الو�صول لر�أ�س املال لكونها
جميعًا عنا�صر �ضرورية ال�ستدامة ال�شركات املدارة
عائليًا على املدى الطويل ،الأمر الذي من �ش�أنه زيادة
النمو االقت�صادي ،وملتقانا يهدف �إىل دعم توجهات
اململكة ل�ضمان النمو امل�ستدام واال�ستقرار يف القطاع
اخلا�ص الذي ت�شكل ال�شركات العائلية �إحدى دعاماته
الأ�سا�سية ،ولتعزيز الوعي حول �أهمية بدء تطبيق
احلوكمة يف ال�شركات العائلية ملا لها من �أث��ر على
تطوير الإن��ت��اج وتعزيز ال�شفافية وازده���ار الأعمال
وتنمية املكت�سبات.

أخبار  -السوق
تطوير وتنويع اخلدمات
م��ن جهته �أ���ش��ار امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة ال�سوق
املالية ال�سعودية (ت��داول) عبداهلل بن �صالح ال�سويلمي
�إىل �أن الهدف من امللتقى نقل اخلربة يف عملية حتويل
ال�شركات من من�ش�أة عائلية �أو خا�صة �إىل �شركة عامة
وذل��ك من خ�لال ا�ستعرا�ض جت��ارب بع�ض ال�شركات
املدرجة وحلقات النقا�ش مع امل�ست�شارين املاليني ،حيث
قام امل�شاركون يف امللتقى بتغطية املوا�ضيع الرئي�سية التي
تتعلق بال�شركة قبل التحول وخالل فرتة الطرح وما بعد
�إدراج ال�شركة يف ال�سوق املالية والرد على اال�ستف�سارات..
�إمي��ا ًن��ا من ت��داول ب��ال��دور الكبري ال��ذي تلعبه املن�ش�آت
اخلا�صة والعائلية يف اقت�صادنا الوطني و�أهمية دعم
عوامل ا�ستمراريتها وا�ستقرارها ومنو �أعمالها وكذلك
الرفع من �أ�ساليب حوكمة و�إدارة هذه ال�شركات.
وخاطب ح�ضور امللتقى ق��ائ�لاً :كما تعلمون فقد
انخف�ض ن�شاط الطروحات الأولية �إىل �أدنى م�ستوياتها
يف املنطقة يف حني مت ط��رح العديد من ال�شركات يف
ال�سوق املالية ال�سعودية وق��د حققت ه��ذه الطروحات
جناحً ا كبريًا متثل بعدد املكتتبني ون�سب التغطية مما
يدل على الثقة التي يوليها امل�ستثمرون باالقت�صاد املحلي
و ب�أنظمة وكفاءة ال�سوق املالية.
ووا�صل يقول :منذ �إن�شاء هيئة ال�سوق املالية يف عام
 2004والتي قامت بو�ضع الأنظمة واللوائح التي تنظم
عمل امل�شاركني بال�سوق ومنها قواعد الت�سجيل والإدراج
منا عدد ال�شركات املدرجة من � 73شركة لت�صبح 156
�شركة مدرجة ب�إجمايل قيمة �سوقية تقارب  1.3تريليون
ريال و�ضعت ال�سوق املالية ال�سعودية يف مقدمة �أ�سواق
املنطقة و�أح��د �أك�بر الأ���س��واق النا�شئة و�أن��ه من دواعي
فخرنا �أن ت�ضم ال�سوق املالية ال�سعودية كربى ال�شركات
ال�سعودية يف القطاعات املختلفة.
و�أو�ضح ال�سويلمي �أن �شركة (ت��داول) عملت منذ
ت�أ�سي�سها على و���ض��ع ا�سرتاتيجيات لتطوير وتنويع
اخلدمات يف ال�سوق املالية ال�سعودية �سعيًا منا لتقدم
خ��دم��ات م��ال��ي��ة ���ش��ام��ل��ة وم��ت��ن��وع��ة وت��ق��دمي املنتجات
واخلدمات بكل كفاءة وفعالية مبا يحقق قيمة م�ضافة
جلميع امل�ستفيدين يف ال�سوق .فتم �إطالق من�صة �سوق
ال�صكوك وال�سندات و�إن�شاء �سوق ل�صناديق امل�ؤ�شرات

عبداهلل السويلمي :السوق المالية
السعودية تتصدر أسواق المنطقة

املتداولة كما مت يف العام املا�ضي �إطالق منظومة خدمات
تداوالتي التي حظيت بقبول كبري لدى ال�شركات املدرجة
وامل�ستثمرين.
و���ش��دد على ال��ت��زام (ت���داول) بالتطوير ..فقال:
�سنعمل جاهدين لرنتقي بخدماتنا املقدمة جلميع
املتعاملني بال�سوق و�أن نحافظ على مركزنا ك�أف�ضل �سوق
مالية يف املنطقة ومق�صدًا لل�شركات الراغبة يف الإدراج
وامل�ستثمرين حمليًا وعامليًا مع تطبيق �أف�ضل املمار�سات
للأ�سواق املالية مبا يتنا�سب مع اهتمامات املتعاملني يف
ال�سوق وما ينعك�س �إيجابًا على االقت�صاد املحلي ،ون�سعد
بوجود ممثلني لل�شركات العائلية يف هذا امللتقى �ضمن
برناجمنا للتوا�صل مع ال�شركات العائلية التي ت�شكل
جزءًا هامًا يف اقت�صادنا الوطني.
و�شكر امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة ال�����س��وق املالية
ال�سعودية (تداول) عبداهلل بن �صالح ال�سويلمي يف نهاية
كلمته الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة على التعاون يف
تنظيم امللتقى ،وثمن دور ال�شركات امل�شاركة واملتحدثني
والرعاة.
وتناول امللتقى ( )3حماور رئي�سية ..حيث حتدثت
اجلل�سة الأوىل التي تر�أ�سها الدكتور �أح��م��د الن�شار
(جتربة ال�شركات العائلية) وحت��دث خاللها الأ�ستاذ
�أحمد بن ح�سن فتيحي رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
فتيحي القاب�ضة ،والأ���س��ت��اذ حممد ب��ن عبدالرحمن
العقيل رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ج��ري��ر للت�سويق،
والأ�ستاذ �صالح بن نا�صر ال�سريع ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة جمموعة ال�سريع التجارية ال�صناعية ،يف حني
تناولت اجلل�سة الثانية (كيفية التحول من �شركة عائلية
�إىل م�ساهمة عامة) ،وحتدث خاللها الأ�ستاذ طارق بن
زياد ال�سديري الرئي�س التنفيذي للم�صرفية لال�ستثمار،
والأ�ستاذ �أ�شرف بن عثمان الغزايل رئي�س ق�سم �أ�سواق
ر�أ�س املال ب�إدارة اخلدمات اال�ست�شارية املالية مبجموعة
الدخيل املالية ،والأ�ستاذ وليد بن عبداهلل البواردي مدير
ع��ام ال��ت��داول النقدي ب�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية
(ت��داول) ،يف حني ناق�شت اجلل�سة الثالثة التي �أدارها

الأ�ستاذ تركي فدعق (احلوكمة وال�شركات العائلية)
وحت��دث خاللها الأ�ستاذ �أحمد بن عبداهلل �آل ال�شيخ
مدير �إدارة حوكمة ال�شركات بهيئة ال�سوق املالية،
وامل�ست�شار القانوين الدكتور عديل بن علي حماد.
دعم قطاع الأعمال
من جهته نوه �أمني عام الغرفة التجارية ال�صناعية
بجدة عدنان بن ح�سني مندورة باجلهود املبذولة من
غرفة جدة يف دعم قطاع الأعمال مبختلف م�ستوياته
واملتمثلة يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية التي ر�سمتها
الغرفة يف الدورة احلالية من خالل جمل�س �إدارتها ويف
مقدمتها دعم كافة من�ش�آت القطاع اخلا�ص وم�ساندتها
يف مواجهة املتغريات التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي،
م�ؤكدًا الدور الرائد الذي بذلته الغرفة من خالل تكوين
�أك�ث�ر م��ن  60جلنة تهتم مبختلف قطاعات الأع��م��ال
احليوية ت�ضم يف ع�ضويتها �أك�ثر من  1500ع�ضو من
�أ�صحاب الأعمال واملهتمني بال�ش�أن االقت�صادي.
و���ش��دد ع��ل��ى الأف���ك���ار وال�����ر�ؤى ال��ت��ي يطرحها
امللتقى م��ن خ�لال جل�ساته التي يقدمها نخبة من
املتخ�ص�صني واخلرباء يف �أن�شطة ال�شركات العائلية
وامل�ساهمة �إىل جانب النقا�شات الهادفة واملفيدة التي
�سترثي امللتقى وحتقق املزيد من اخلطوات واملبادرات
ذات الأثر الإيجابي والفاعل على تطلعات غرفة جدة
�إىل تعزيز عملية حتول ال�شركات العائلية �إىل �شركات
م�ساهمة والتي �سيكون لها �أثرها البالغ على تعزيز
احل�ضور التناف�سي لهذه ال�شركات و�أث���ر الأ���س��واق
املحلية والعاملية.
و�أك����د �أن وج����ود ه���ذه ال��ن��خ��ب��ة امل��ت��م��ي��زة من
امل��ح��اوري��ن واملتحدثني الرئي�سني يف ه��ذا امللتقى
�سي�سهم ب�شكل كبري يف �إثراء النقا�شات التي �ستدور
يف هذا امللتقى وذلك من خالل حماور �أ�سا�سية ثالثة
تتمحور �أولها حول التجربة الرثية لل�شركات العائلية
باململكة ،وثانيها حول كيفية �إحداث التحول املطلوب
يف هذه ال�شركات من منط ال�شركات العائلية �إىل
الإط���ار الأو���س��ع ال��ذي متثله ال�شركات امل�ساهمة،
وثالثها ح��ول مو�ضوع احلوكمة وال�����ض��رورة التي
متثلها بالن�سبة ل�شركاتنا العائلية تعزيزً ا حل�ضورها
التناف�سي داخل الأ�سواق.

جانب من الفعاليات
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و�أ�شاد مبا �أولته حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
من اهتمام خا�ص بتطوير وتنمية القطاع اخلا�ص ودعم
م�سريته لقيادة عملية التنمية يف اململكة وتوفري فر�ص
العمل وتعزيز خمتلف امل�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية
حيث ترتب على هذا الدعم ارتفاع م�ؤ�شرات �أداء القطاع
اخلا�ص ب�شكل ملمو�س.
ولفت مندورة �إىل التحديات التي تواجه القطاع
اخلا�ص ومنها ب��طء حت��ول ج��زء كبري من املن�ش�آت
العاملة فيه من النمط العائلي �إىل ال�شركات امل�ساهمة
وب��طء تطبيق قواعد احلوكمة مما ي�شكل قيدً ا على
تطوير القدرات التناف�سية للقطاع اخلا�ص بال�شكل
املطلوب.
و�أكد �أن الت�سريع املبني على اخلطط املدرو�سة يف
عملية حتويل ال�شركات العائلية �إىل م�ساهمة من �ش�أنه
�أن ي�سهم يف تقوية املركز التناف�سي لهذه ال�شركات داخل
الأ�سواق املحلية والعاملية و�إىل متتعها مب�ستوى متميز من
الكفاءة االقت�صادية مما �سي�ؤدي للإ�سهام ب�أعلى ح�صة
يف الناجت املحلي الإجمايل وامل�ساهمة ب�أعلى م�ساهمة
ن�سبية يف توظيف القوى العاملة الوطنية� ،إ�ضافة �إىل
تف�صيل دورها التنموي يف تنويع القاعدة االقت�صادية �أو
حت�سني الإنتاجية واملقدرة التناف�سية للمنتجات الوطنية
ف�ض ًال عن امل�ساهمة ب�شكل �أكرب يف رفع م�ستوى املعي�شة
وحت�سني جودة احلياة للمواطنني.
و���ش��دد على ا�ستمرار مالكي ال�شركات العائلية
باململكة كافة اجلهود وا�ستغالل كافة الفر�ص امل�ؤدية �إىل
املحافظة على هذه ال�شركات كمتطوعة فاعلة وم�ؤثرة
يف بيئة االقت�صاد الوطني وذلك نظرًا ملا تت�سم به هذه
ال�شركات من خ�صائ�ص فريدة وملا تعود به من منافع
عديدة بالن�سبة للعائلة واملجتمع ال�سعودي ب�شكل عام من
هذه الفر�ص التي ينبغي ملالك هذه ال�شركات العائلية
ا�ستغاللها خ�لاف مرحلة النمو املقبلة والعمل على
التحول بهذه ال�شركات من �إطار النمط العائلي �إىل �إطار
ال�شركات امل�ساهمة الأرحب والأكرث �ضمانًا ال�ستمرارية
هذه ال�شركات كمتطوعة فاعلة وم�ؤثرة على عملية النمو
املقدام القت�صادنا الوطني.
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و�أ���ض��اف �أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي
�ستواجه مالكي ال�شركات العائلية يف ع�صر العوملة الذي
نعي�شه وال بد من مواجهة ه��ذه التحديات حيث يتعني
على ه��ذه املن�ش�آت العائلية و�ضع ر�ؤى وت�صور علمي
وعملي ال�ست�شراف امل�ستقبل وحتديد ال�سبل والو�سائل
التي �ست�ساعد هذه املن�شات على التعاي�ش والتكيف وعلى
اال�ستجابة لكافة املتغريات وامل�ستجدات االقت�صادية
والإدارية واالجتماعية التي جتتاح بالدنا والعامل.
وق��ال� :إن ه��ذه امل�س�ؤولية بالكامل تقع على عاتق
الأجيال اجلديدة لال�ستعداد التام لهذه املتغريات وذلك
م��ن خ�لال اختيار الهياكل الإداري����ة املالئمة وتطبيق
الأ�ساليب الإداري���ة الناجحة واختيار �أوج��ه اال�ستثمار
وو�سائل املناف�سة التي �ستمكن من�ش�آتنا العائلية من
مواجهة ه��ذه املتغريات والتحديات التي يف ع�صرنا
احلايل .وتعزيزًا لهذا التوجه اال�سرتاتيجي الهام ف�إنه
�سيكون من ال�ضروري �إيجاد لغة تفاهم م�شرتكة بني
جميع اجلهات املعنية بدعم وتطوير ال��ر�ؤى والأه��داف
اال�سرتاتيجية لل�شركات العائلية حول مو�ضوع حتول هذه
ال�شركات العائلية �إىل م�ساهمة والذي �أ�صبح يحتل يف

الآونة الأخرية حيزًا كبريًا من اهتمامات القطاعني العام
واخلا�ص على حد �سواء.
و�أ�ضاف �أنه �سيكون من �ضمن اجلهود التي يتعني
على اجلهات املعنية بعملية تطوير القطاع اخلا�ص قيام
الغرف ال�سعودية وجمل�سها مب��ب��ادرات فاعلة وم�ؤثرة
لالرتقاء ب��ق��درات ال�شركات العائلية �سواء يف و�ضعه
الراهن �أو مرحلة التحول �إىل �شركات م�ساهمة وذلك
لكي تتمكن هذه ال�شركات من التعامل بكفاءة ومرونة مع
املتغريات وامل�ستجدات على الأ�صعدة املحلية والإقليمية
والدولية.
أي�ضا من بني املبادرات التي
و�أف��اد ب�أنه �سيكون � ً
يتعني �أن تتبناها الغرف ال�سعودية زيادة معدل حتفيز
ال�شركات العائلية وتوعيتها للتحول على �شركات
م�ساهمة وللو�صول يف عمليات �إع��ادة هيكلة ت�ضمن
ا�ستمرار جن��اح ه��ذه ال�شركات وكذلك توعية وحث
ال�شركات الوطنية على تطبيق قواعد احلوكمة واجلودة
باعتبارها الآل��ي��ة الأن�سب والأك�ث�ر ق��درة على متكن
هذه ال�شركات من اكت�ساب مواقع متقدمة يف الأ�سواق
املحلية والعاملية.

تعليق تداول سهم مجموعة
محمد المعجل

إجازة عيد الفطر
المبارك للسوق
المالية السعودية
�أعلنت ال�سوق املالية �أن �إج��ازة عيد
الفطر امل��ب��ارك لل�سوق املالية ال�سعودية
(ت������داول) ���س��ت��ب��د�أ ب��ن��ه��اي��ة ت�����داول ي��وم
الأربعاء 1433/9/27هـ (ح�سب تقومي �أم
القرى) املوافق 2012/8/15م ،على �أن
ي�ست�أنف التداول بعد الإجازة يوم ال�سبت
1433/10/7هـ (ح�سب تقومي �أم القرى)
املوافق 2012/8/25م.

ق���ررت هيئة ال�سوق
امل���ال���ي���ة ت��ع��ل��ي��ق ت�����داول
���س��ه��م ���ش��رك��ة جمموعة
حم�����م�����د امل�����ع�����ج�����ل يف
ال�سوق املالية ال�سعودية
(ت��داول) ابتدا ًء من يوم
الأح�����د 1433/9/3ه��������ـ
امل��واف��ق 2012/7/22م
ح��ت��ى �إع���ل��ان ال�����ش��رك��ة
ق�����وائ�����م�����ه�����ا امل����ال����ي����ة
الأول���ي���ة ل��ل��ف�ترة امل��ال��ي��ة
امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 2012/6/30م ،وذل����ك ن��ظ��رًا �إىل ع���دم ال���ت���زام ���ش��رك��ة جمموعة
حممد املعجل ب��الإع�لان ع��ن ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة الأول��ي��ة للفرتة امل��ال��ي��ة املنتهية يف
2012/6/30م خ�لال امل���دة النظامية امل��ح��ددة يف ق��واع��د الت�سجيل والإدراج,
وا�ستنادًا �إىل نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية وقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية يف
�ش�أن ال�شركات املدرجة التي ال تلتزم بالإعالن عن قوائمها املالية خالل املدد النظامية
املحددة ،ومن �أجل حماية امل�ستثمرين واملحافظة على �سوق منتظمة.
وقالت الهيئة �إن ذلك ال يعفي ال�شركة غري امللتزمة بهذا القيد من م�س�ؤولية
خمالفة االلتزام املفرو�ض على جميع ال�شركات املدرجة يف ال�سوق بن�شر قوائمها املالية
خالل املدة املحددة.

 250ألف ريال غرامات مالية ضد مجموعة السريع
والقصيم الزراعية وساسكو وأسمنت ينبع

قررت هيئة ال�سوق املالية فر�ض غرامة مالية مقدارها ()50.000
خم�سون �ألف ريال ،على �شركة جمموعة ال�سريع التجارية ال�صناعية،
ملخالفتها الفقرة الفرعية ( )11من الفقرة (ب) من املادة ال�سابعة
والع�شرين من قواعد الت�سجيل والإدراج� ،إذ مل يحتو تقرير جمل�س
�إدارة ال�شركة املرفق بالقوائم املالية ال�سنوية للعام املايل املنتهي يف
2011/12/31م ،على بيان ملكية بع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارتها يف
�أ�سهم ال�شركة.
كما فر�ضت الهيئة غرامة مالية مقدارها ( )100.000مئة �ألف ريال
على �شركة الق�صيم الزراعية ملخالفتها الفقرة (هـ) من املادة الثانية
ع�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ،والفقرة (�أ) من املادة الرابعة ع�شرة
من الئحة حوكمة ال�شركات� ،إذ مل تلتزم ال�شركة بالعدد الكايف من الأع�ضاء
امل�ستقلني عند تكوين جمل�س �إدارتها امل�شار �إليه يف تقرير جمل�س الإدارة
املرفق بالقوائم املالية ال�سنوية للعام املايل املنتهي يف 2011/12/31م،
كما مل تلتزم بالعدد املطلوب من الأع�ضاء يف جلنة املراجعة ،وال يوجد من

�أع�ضائها من هو خمت�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية.
كذلك فر�ضت الهيئة غرامة مالية مقدارها ( )50.000خم�سون
�أل��ف ري��ال على ال�شركة ال�سعودية خل��دم��ات ال�سيارات وامل��ع��دات
(�سا�سكو) ،وذلك ملخالفتها الفقرة الفرعية ( )16من الفقرة (ب)
من املادة ال�سابعة والع�شرين من قواعد الت�سجيل والإدراج� ،إذ مل يحتو
تقرير جمل�س �إدارتها املرفق بالقوائم املالية ال�سنوية لل�شركة للعام
املايل املنتهي يف 2011/12/31م على �سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها لكل اجتماع على حدة.
كما �أعلنت الهيئة فر�ض غرامة مالية مقدارها ( )50.000خم�سون
�ألف ريال على �شركة �أ�سمنت ينبع ،ملخالفتها الفقرة الفرعية ( )16من
الفقرة (ب) من املادة ال�سابعة والع�شرين من قواعد الت�سجيل والإدراج،
�إذ مل يحتو تقرير جمل�س �إدارتها املرفق بالقوائم املالية ال�سنوية لل�شركة
للعام املايل املنتهي يف 2011/12/31م على �سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها لكل اجتماع على حدة.

العدد  - 70أغسطس 2012م

9

أخبار  -الشركات

«العثيم» تطلق خدمة
التسوق اإللكتروني
�أطلقت �شركة �أ�سواق العثيم خدمة الت�سوق الإلكتـروين والتو�صيل
املجاين يف جميع ف��روع ال�شركة بالريا�ض ,وتتميز اخلدمة بال�سهولة
من حيث التطبيق من خ�لال الت�سجيل يف املوقع الإل��ك�تروين لأ�سواق
العثيم  ،www.othaimmarkets.comوت�صفح قائمة املنتجات
و�إ���ض��اف��ت��ه��ا �إىل ق��ائ��م��ة ال��ت�����س��وق واالن��ت��ق��ال �إىل املحا�سبة وم��راج��ع��ة
الفاتورة ،ومن ثم االختيار بني ا�ستالم الطلبية من الفرع �أو تو�صيلها
�إىل ال��ع��ن��وان امل��ط��ل��وب ب��ال��ري��ا���ض يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ح��دده العميل.
وق��ال م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�شركة عبداهلل البطحي �إن خدمة
الت�سوق الإل��ك�تروين خدمة جمانية مت تطبيقها على نطاق الريا�ض
يف املرحلة الأوىل ،و�سيتم تعميم التجربة يف جميع مناطق اململكة.
و�أو�ضح �أن اخلدمة تخت�صر الوقت وامل�سافة ,وتنقل الأ�سواق �إىل منزل
املت�سوق ,وتتيح لكل �أف��راد العائلة امل�شاركة يف اختيار ال�سلع املطلوبة.

و�أ�ضاف البطحي �أن ت�سديد قيمة الطلبية يتم نقدً ا ملوظفي التو�صيل،
والذين مت تزويدهم ب�أجهزة الدفع عن طريق ال�شبكة الإلكرتونية ،م�شريًا
�إىل توفر العرو�ض الأ�سبوعية على املوقع ،ويتم حتديثها �أ�سبوعيًا كل
�أربعاء ،بجانب عرو�ض اخل�ضار يوم االثنني وعرو�ض اللحوم يوم الأربعاء،
ف�ض ًال عن جتهيز �سيارات التو�صيل بثالجات ل�ضمان �سالمة و�صول
املنتجات املربدة واملثلجة.

 341.3مليون ريال صافي ربح صافوال في الربع الثاني
قال الع�ضو املنتدب ملجموعة �صافوال الدكتور عبدالر�ؤوف
حممد مناع �إن املجموعة حققت �صايف ربح للربع الثاين من
العام املايل  2012قدره  341.3مليون ريال ،مقابل 230.7
مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره
 .%48وو�صل بذلك �صايف الربح لفرتة ال�ستة �أ�شهر الأوىل من
العام احلايل �إىل  583.6مليون ريال ،مقابل 395.9مليون ريال
للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره .%47.4
كما بلغ �إجمايل الربح خالل الربع الثاين  1.2مليار ريال،
مقابل 963.2مليون ري��ال للربع املماثل من العام ال�سابق
وذل��ك بارتفاع ق��دره  ،%24.6لي�صل بذلك �إجمايل الربح
خالل �ستة �أ�شهر �إىل  2.2مليار ريال ،مقابل  1.8مليار ريال
للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره .%22.2
كما بلغ الربح الت�شغيلي خالل الربع الثاين  603.8ماليني
ريال ،مقابل 423.4مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق
وذلك بارتفاع قدره  .%42.6لي�صل بذلك الربح الت�شغيلي
خالل �ستة �أ�شهر �إىل  1.04مليار ريال ،مقابل 730.1مليون
ري��ال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذل��ك بارتفاع قدره
.%42.4
ه��ذا وق��د بلغت ربحية ال�سهم خ�لال �ستة �أ�شهر 1.17
ريال ،مقابل  0.79ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
و�أو�ضح مناع �أن �سبب االرتفاع يف ربحية املجموعة لهذا
الربع وفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2012مقارنة
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بنف�س الربع والفرتة املماثلة من العام املا�ضي ب�صفة رئي�سة
�إىل الأرباح املتميزة ،التي حققتها املجموعة يف عملياتها يف
قطاع الأغذية وللنمو امل�ستمر يف مبيعاتها وزي��ادة ح�صتها
ال�سوقية يف قطاع التجزئة ،مما نتج عنه زيادة يف املبيعات
املوحدة للمجموعة ،حيث بلغت لفرتة ال�ستة �أ�شهر من العام
اجلاري 13.57مليار ريال مقابل  11.95مليار ريال للفرتة
املماثلة من العام ال�سابق وبزيادة ن�سبتها  %13.6عن نف�س
الفرتة من العام املا�ضي .2011

ارتفاع أرباح المملكة القابضة
للنصف األول إلى  280مليون ريال
�أع��ل��ن��ت �شركة اململكة القاب�ضة
ال��ت��ي ي��ر�أ���س جمل�س �إدارت���ه���ا الأم�ي�ر
ال��ول��ي��د ب��ن ط�لال ب��ن عبدالعزيز �آل
�سعود نتائجها امل��ال��ي��ة للربع الثاين
وال�����س��ت��ة �أ���ش��ه��ر م���ن ال���ع���ام احل���ايل
2012م واملنتهي يف  30يونية 2012م.
و�شهد �صايف الدخل املوحد للربع الثاين
من هذا العام ارتفاعً ا حيث بلغ 178.9
مليون ريال ،ومقارنة بنتائج الربع الثاين
من عام 2011م ت�صبح الزيادة بن�سبة
 %9.4وخالل ال�ستة �أ�شهر املا�ضية بلغ
�إج��م��ايل �صايف الدخل  279.7مليون
ريال زيادة بن�سبة .10.1%
وقد علق الأم�ير الوليد بن طالل�« :أرب��اح �شركة اململكة القاب�ضة تثبت حكمة
ا�سرتاتيجيتنا اال�ستثمارية».
من جهته قال املدير املايل اال�ستاذ �شادي �صنرب« :لقد مت �إيداع الدفعة الثانية من
الأرباح يف ح�سابات امل�ساهمني ،و�إين مت�أكد من ا�ستمرارية ربحية ال�شركة» .و�أ�ضاف
«اململكة القاب�ضة دائمًا على ا�ستعداد لال�ستفادة من جميع الفر�ص اال�ستثمارية
واال�سرتاتيجية».

«زين» تخسر  394مليون ريال
للربع الثاني
�أعلنت �شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية «زين
ال�سعودية» عن نتائجها املالية للربع ال��ث��اين ،فقد
انخف�ض �صايف اخل�سارة بواقع  %12يف الربع الثاين
�إىل  394مليون ريال �سعودي من  448مليون ريال يف
الربع املماثل من العام ال�سابق .كما انخف�ض �صايف
اخل�سارة بن�سبة  %17عن الفرتة املماثلة من العام
ال�سابق� .أما بالن�سبة خل�سارة ال�سهم خالل فرتة ال�ستة
�أ�شهر املا�ضية ،فقد انخف�ضت �إىل  0.58ريال ،مقارنة
مع  0.7ريال خالل الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
وقد بلغت �إيرادات الربع الثاين  1.6مليار ريال ،مقارنة بـ 1.7مليار ريال يف الربع
انخفا�ضا بواقع .%4
ً
املماثل من العام املا�ضي ،مما ميثل
وقال رئي�س جمل�س �إدارة زين ال�سعودية الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود« :توا�صل
ال�شركة حتقيق التقدم املتوا�صل والإمتام الناجح لعملية �إعادة هيكلة ر�أ�س املال ،مما
�سيعزّز من موا�صلة تقدّم ال�شركة باالجتاه ال�صحيح على املدى القريب واملتو�سط».
و�أ�ضاف :لقد و�ضعت «زين ال�سعودية» جمموعة من الأولويات الت�شغيلية الهامة
�إىل جانب برنامج مف�صل لال�ستثمار يف حت�سني �شبكتها وخدماتها وعرو�ضها.

 143مليون ريال أرباح
«السعودية للتموين» بزيادة %39
حققت �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين �صايف ربح خالل الربع
الثاين من العام احلايل بلغ  143.1مليون ريال ،مقابل102.7مليون
ريال للربع املماثل من عام  2011بارتفاع قدره  ،%39ومقابل 105.9
مليون ريال للربع ال�سابق بارتفاع قدره .%35
وذك����رت ال�����ش��رك��ة يف ب��ي��ان �صحفي �أن زي����ادة ���ص��ايف �أرب���اح
ال��رب��ع ال��ث��اين مقارنة بالربع املماثل م��ن ال��ع��ام ال�سابق يعود �إىل
زي��ادة الإي���رادات بن�سبة  %12.6م�صحوبًا بارتفاع طفيف يف كلفة
الإي����رادات بن�سبة  %5فيما يعود �سبب زي���ادة �صايف �أرب���اح الربع
الثاين مقارنة بالربع الأول من العام احل��ايل �إىل زي��اده الإي��رادات
بن�سبة  ،%8ي��ق��اب��ل��ه ان��خ��ف��ا���ض بن�سبة  %2يف كلفه الإي������رادات.
وبلغ �إجمايل الربح يف الربع الثاين  176.7مليون ريال ،مقابل 142.3
مليون ريال بارتفاع قدره  .% 24كما بلغ �صايف الدخل الت�شغيلي 142.4
مليون ريال ،مقابل  102.4مليون ريال بارتفاع قدره .%39
وعلى �صعيد نتائج الن�صف الأول بلغ �صايف الربح  249مليون
ري��ال ،مقابل  190.1مليون ري��ال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق
بارتفاع .% 31
وبلغت ربحية ال�سهم خالل �ستة �أ�شهر  3.04ري��االت ،مقابل
 2.32ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
وعزت ال�شركة �سبب زيادة الإي��رادات يف فرتة ال�ستة �أ�شهر من
العام احلايل عن الفرتة املماثلة من العام ال�سابق �إىل الزيادة يف
الرحالت و �أعداد امل�سافرين والذي �أدى �إىل ارتفاع املبيعات بن�سبة
 .21بينما ارتفعت التكلفة بن�سبة .% 20
وبلغ �إجمايل الربح خالل �ستة �أ�شهر  318.2مليون ريال ،مقابل
262مليون ريال بارتفاع  %21وبلغ الربح الت�شغيلي  247.1مليون ريال،
مقابل  189.8مليون ريال بارتفاع .%30
و�صرح رئي�س جمل�س الإدارة املهند�س خالد بن عبداهلل امللحم
�أن ال�سبب الرئي�سي يف الزيادة امللحوظة يف املبيعات يف الربع الثاين
من عام  2012عن الربع املماثل من عام  2011يعود �إىل الزيادة
يف ع��دد امل�سافرين وال��رح�لات ،وزي���ادة يف �أع��م��ال ال�شركة خ��ارج
نطاق اخل��دم��ات الغذائية للطائرات ،وك��ذل��ك زي���ادة يف املبيعات
اجلوية بن�سبة  ،%15وارت��ف��اع ن�سبة دخ��ل �صاالت الفر�سان بن�سبة
 %27.5وال��ذي �أدى �إىل ارتفاع بن�سبة  %12.6يف �صايف املبيعات.
�أما الزيادة يف مبيعات الربع الثاين من عام  2012باملقارنة مع الربع
الأول من نف�س العام وال��ذي ارتفع بن�سبة � %8إجماليًا يعود بدرجة
كبرية �إىل ارتفاع مبيعات متوين الطائرات ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع
مبيعات متوين قطاعي الأعمال وال�صناعة بن�سبة .%14
وا�ستمرت ال�شركة يف الرتكيز على اال�ستفادة الق�صوى من
الأ���ص��ول وبالتايل حققت م�ستويات �أعلى يف الربحية والتي زادت
ربحية ال�سهم عن الربع الأول من عام 2012م والربع املماثل من عام
2011م.
وتتمثل تلك الزيادة يف ربحية ال�سهم للن�صف الأول من عام
� 2012إىل  3.04رياالت لل�سهم وذلك بزيادة  %31يف نف�س الفرتة
من العام ال�سابق.
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انتعاش عائدات السياحة التونسية
قال وزير ال�سياحة التون�سية �إن عائدات
القطاع منت بحوايل  %36يف الن�صف الأول
من هذا العام ،مقارنة بنف�س الفرتة من العام
املا�ضي لت�ؤكد تعايف �صناعة ال�سياحة من
�آثار الأزمة التي �أعقبت الثورة التي �أطاحت
بالنظام ال�سابق العام املا�ضي.
وق����ال �إل��ي��ا���س ف��خ��ف��اخ وزي����ر ال�سياحة
التون�سي يف م���ؤمت��ر �صحفي �إن «ع��ائ��دات
ال�سياحة ارتفعت خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل
من هذا العام بن�سبة  %36لتبلغ  1.15مليار
دينار ،وهذا يدل على مكانة ال�سوق التون�سية».
وخ�ل�ال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ت��راج��ع القطاع
ال�سياحي بتون�س ب�شكل ح���اد ،وق��ل توافد
ال�سياح على تون�س بعد ان��دالع ال��ث��ورة التي
�أطاحت بنظام الرئي�س ال�سابق ب�سبب بع�ض
امل�شاكل الأمنية واالجتماعية.
وتراجع عدد ال�سياح العام املا�ضي �إىل
حوايل  5ماليني �سائح مقارنة ب�سبعة ماليني
�سائح يف .2010
وتكافح احلكومة لإع��ادة القطاع ،الذي
يعترب ث��اين �أك�ب�ر ال��ق��ط��اع��ات ت�شغي ًال لليد

العاملة بعد القطاع الزراعي �إىل ن�سقه العادي
لرفع احتياطاتها من العملة الأجنبية ورفع
ن�سق النمو االقت�صادي.
أي�ضا
وذكر الوزير �أن عدد ال�سياح ارتفع � ً
خ�لال الن�صف الأول من ه��ذا العام بن�سبة

 ،%41مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي
لتبلغ  2.5مليون �سائح.
و�أ�شار �إىل ا�ستعادة ن�سق تدفق ال�سياح
من الوجهات الرو�سية والإجنليزية والليبية
والبلجيكية خالل هذه الفرتة من هذا العام.

لبنان يسعى لشراء  150ألف طن من زيت الغاز
قال جتار ال�شهر املا�ضي �إن
وزارة الطاقة يف لبنان �أ�صدرت
مناق�صة ل�شراء � 150ألف طن من
زيت الغاز للت�سليم يف الفرتة بني
يوليو و�سبتمرب ،وال�شحنة الأوىل
ال��ب��ال��غ��ة � 30أل���ف ط��ن للت�سليم
يف منت�صف يوليو على �أن تليها
�شحنات مماثلة يف احلجم على
ف�ت�رات ت�ت�راوح ب�ين ع�شرة و15
يومًا.
وت���������س����ت����خ����دم احل���ك���وم���ة
املناق�صات ل�شراء كميات كبرية
من زيت الغاز هذا العام للت�صدي
لنق�ص ال��ك��ه��رب��اء لكن واردات
أي�ضا.
القطاع اخلا�ص تزداد � ً
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ال نفطياً جنوب البالد
العراق يفتتح حق ً
افتتح نائب رئي�س الوزراء العراقي ل�ش�ؤون
ال��ط��اق��ة ح�سني ال�شهر�ستاين م���ؤخ��رًا حقل
احللفاية للنفط يف اجلنوب ,والذي ي�ستثمره
ائتالف �شركات «�سي �إن بي �سي» ال�صينية
و«توتال» الفرن�سية و«برتونا�س» املاليزية.
وقال في�صل عبداهلل املتحدث با�سم مكتب
ال�شهر�ستاين «افتتح ر�سميًا حقل احللفاية
النفطي ال��واق��ع يف حمافظة مي�سان جنوب
ب��غ��داد برعاية نائب رئي�س ال����وزراء ل�ش�ؤون
الطاقة».
و�أ�ضاف �أن احلقل ب��د�أ الإنتاج منت�صف
�شهر يونيو املا�ضي مبعدل �سبعني �ألف برميل
يوميًا ،وا�ستمر �سري الأعمال خالل الأ�سابيع
الأربعة املا�ضية حتى مت االفتتاح الر�سمي �أم�س.
وي�أمل امل�س�ؤولون �أن ي�صل الإنتاج �إىل 535
�ألف برميل يوميًا يف عام  ،2017وفق ًا للم�صدر
ذاته.
وح�����ض��ر ح��ف��ل االف���ت���ت���اح وزي�����ر ال��ن��ف��ط
وق���ال ع��ب��داهلل «�إن��ه��ا امل���رة الأوىل التي الكلي مع االئتالف.
ويقدر احتياطي حقل احللفاية الذي يقع
عبدالكرمي لعيبي وال�سفري ال�صيني يف بغداد ي�ستثمر فيها حقل احللفاية الذي ي�ضم ثمانية
ت�شانغ ي��ي وم�����س���ؤول��ون يف حمافظة مي�سان مواقع نفطية ،منذ اكت�شافه عام  .»1979وتعمل جنوب مدينة العمارة ( 305كلم جنوب بغداد)
و�أع�ضاء يف الربملان العراقي.
�شركة نفط اجلنوب الوطنية ك�شريك يف العمل بحوايل  4.1مليارات برميل من النفط.

الجزائر تستورد
أدوية بـ 990
مليون
ا�ستوردت اجلزائر �أدوي��ة وم�ستلزمات
�صيدالنية منذ بداية العام احل��ايل بقيمة
ف��اق��ت  990م��ل��ي��ون دوالر ،وذل���ك ب��زي��ادة
ن�سبتها  %39.7مقارنة بنف�س الفرتة من
ال�سنة املا�ضية.
و�أفادت �إح�صاءات اجلمارك اجلزائرية
�أن كمية الأدوي�����ة امل�����س��ت��وردة �سجلت هي
الأخرى ارتفاعً ا بن�سبة  %48.13لت�صل �إىل
� 13.13ألف طن.
وقد بلغت فاتورة الأدوية ذات اال�ستعمال
الب�شري  938مليون دوالر مقابل  34مليون
دوالر للمواد ال�صيدالنية و  18مليون دوالر
للأدوية ذات اال�ستهالك البيطري.
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أخبار  -عالمية

ألمانيا تتخوف من تواضع
نموها االقتصادي

دول أوبك تحقق إيرادات بـ 1.08
تريليون دوالر في 2011
حققت الدول الـ  12امل�شكلة ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك»
�إيرادات بلغت  1.08تريليون دوالر يف عام � ،2011أي بزيادة ب ـ 307
مليارات دوالر عما حققته يف عام  ،2010بح�سب التقرير الإح�صائي
ال�سنوي الأخري للمنظمة.
وج��اءت اململكة يف املرتبة الأوىل ك�أكرب دول املنظمة من حيث
الإيرادات النفطية ،تليها �إيران ثم الإمارات العربية املتحدة ،فيما
كانت ليبيا الع�ضو الوحيد يف املنظمة الذي �سجّ ل تراجعًا يف �إيراداته
النفطية ب�سبب ا�ستمرار اال�ضطرابات فيها.
وبح�سب التقرير ،ف�إن �أهم عامل يف ارتفاع الإي��رادات النفطية
لدول �أوبك هو ارتفاع �سعر ال�سلة املرجعية لأنواع النفط التي تنتجها
ال���دول الأع�����ض��اء وال���ذي ارت��ف��ع م��ن  77.45دوالرًا يف � 2010إىل
 107.46دوالرات يف .2011
ويف الوقت نف�سه ارتفعت كميات الإنتاج لأع�ضاء املنظمة خالل
عام  2011مقارنة مبا كانت عليه يف  ،2010حيث تربعت ال�سعودية
أي�ضا وتلتها �إيران ثم فنزويال ،بينما كانت ليبيا
على املرتبة الأوىل � ً
أي�ضا ب�سبب الظروف غري
ا�ستثناء ،حيث تراجع �إنتاجها يف ً � 2011
امل�ستتبة فيها.

و�صف البنك امل��رك��زي الأمل���اين «بوند�سبنك» يف
تقريره لل�شهر قبل املا�ضي ،الو�ضع االقت�صادي الأملاين
بال�ضبابي ،م�شريًا �إىل وجود قدر هائل من عدم اليقني
يكتنف االقت�صاد الأمل��اين ،متوقعًا �أن تكون �أملانيا قد
حققت منوًا متوا�ضعًا يف الربع الثاين على الرغم من
ت�صاعد �أزمة ديون منطقة اليورو.
وظلت �أملانيا �أكرب اقت�صاد يف منطقة اليورو حتى
الآن حم�صنة من اال�ضطرابات التي ت�شهدها منطقة
اليورو ،و�ساعدت املنطقة على جتنب الدخول يف حالة
ركود يف بداية العام ،لكن البيانات ال�صادرة يف الفرتة
الأخرية ر�سمت �صورة متباينة.
وقال البنك املركزي �إن �آفاق التطور االقت�صادي
حم��اط��ة ب��ق��در كبري م��ن ع��دم اليقني ،الف�� ًت��ا �إىل �أن
ال�شركات الأملانية عدلت باخلف�ض توقعاتها للأعمال
يف يونيو حزيران على الرغم من ارتفاع الطلبيات يف
�أبريل /ني�سان ومايو�/أيار.

دفعة مساعدات اليونان بعد سبتمبر

ا�ستبعدت املفو�ضية الأوروبية� ،أن ت�صرف الدفعة التالية من م�ساعدات منطقة اليورو
لليونان قبل �سبتمرب املقبل ،م�شرية �إىل �أنه يتعني على زعماء العامل �أو ًال االنتهاء من تقييم
الإ�صالحات يف اليونان والتي ت�أخرت كثريًا عن مواعيدها امل�ستهدفة.
وقال متحدث با�سم املفو�ضية يف �إف��ادة دوري��ة لل�صحفيني« :القرار ب�ش�أن الدفعة
التالية لن يتخذ �إال بعد ا�ستكمال عملية املراجعة ،م�ضيفًا« :يف الأ�شهر القليلة املا�ضية
�شهد تنفيذ الربنامج ت�أخريات كبرية ب�سبب االنتخابات الربملانية يف الربيع».
ورف�ض املتحدث التعليق على تقارير �صحفية تفيد �أن �صندوق النقد الدويل قد يتوقف
عن �إقرا�ض اليونان ،م�شددًا على بقاء اليونان ع�ضوًا يف منطقة اليورو التي ت�ضم  17دولة.
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االقتراض البريطاني أكبر من المتوقع
�أظهرت بيانات ر�سمية ال�شهر املا�ضي �أن
احلكومة الربيطانية اقرت�ضت �أكرث من املتوقع
يف يونيو املا�ضي� ،إذ م��ازال �ضعف االقت�صاد
ي�ؤثر على الأو�ضاع املالية للبالد.
وق���ال مكتب الإح�����ص��اءات ال��وط��ن��ي �إن
���ص��ايف اق�ترا���ض ال��ق��ط��اع ال��ع��ام با�ستبعاد
تدخالت القطاع املايل ارتفع ال�شهر املا�ضي
�إىل  14.45مليار جنيه ا�سرتليني من 13.4
مليار جنيه.
وج���اء ذل���ك �أع��ل��ى م��ن متو�سط توقعات
االقت�صاديني يف ا�ستطالع �أجرته رويرتز والتي
�أ�شارت �إىل اقرتا�ض بحجم  13.4مليار جنيه.
وبلغ االقرتا�ض بذلك يف ال�سنة املالية الراهنة
حتى الآن  14.93مليار جنيه �أي �أقل من ن�صف
 38.44مليار يف ال�سنة املالية ،2012 - 2011
لكن بيانات هذا العام ت�أثرت بتحويل �أ�صول
�صندوق املعا�شات رويال ميل للحكومة.
وب��ا���س��ت��ب��ع��اد �أث������ر ذل�����ك ي���ق���ول م��ك��ت��ب
الإح�صاءات �إن �صايف اقرتا�ض القطاع العام
يف ال�سنة املالية حتى الآن ارتفع بن�سبة ،%11.7
باملقارنة بتوقعات مكتب امليزانية انخفا�ضه
بن�سبة  %4.6يف ال�سنة املالية بكاملها.
من جهة �أخرى تراجع معدل البطالة يف
بريطانيا لأدنى م�ستوى يف ت�سعة �أ�شهر خالل

الربع ال�سنوي املمتد حتى مايو ما ي�ؤكد قوة
�سوق العمل يف مواجهة ال��رك��ود يف الداخل
و�أزمة الديون املتفاقمة يف �أوروبا.
وقال مكتب الإح�صاء الوطني يف لندن �إن
معدل البطالة املعتمد على طرق منظمة العمل
الدولية يف احت�سابه تراجع �إىل  %8.1مقابل
 % 8.2يف الربع ال�سنوي املمتد حتى �أبريل.
وذكرت وكالة �أنباء بلومبريج االقت�صادية
الأمريكية �أن عدد العاطلني تراجع مبقدار
� 65أل���ف �شخ�ص �إىل  2.58مليون عاطل
يف الأ�شهر الثالثة حتى مايو .وي�أتي معدل
البطالة البالغ  %8.1باملقارنة مع معدالت
تبلغ  %11.1يف منطقة ال��ي��ورو و  %8.2يف
الواليات املتحدة و %4.4يف اليابان.
وي��ق��ل ال��رق��م ع��ن ذروات ارت��ف��اع��ه بعد
ف�ت�رات ال��رك��ود مطلع الثمانينيات و�أوائ���ل
الت�سعينيات عندما زاد معدل البطالة فوق
م�ستوى .%10
وت��ق��دم ق��وة ���س��وق العمل دف��ع��ة لرئي�س
ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون �إذ تقوم
حكومته ب�شطب مئات الآالف من الوظائف
احلكومية للم�ساعدة يف خف�ض عجز امليزانية،
وت��ب��ذل ج��ه��ودًا م�ستميتة النت�شال اقت�صاد
البالد من ثاين ركود له منذ عام .2009

الركود يتفاقم في إسبانيا وعائد السندات يصل لرقم قياسي
وذكر البنك املركزي �أن الناجت املحلي الإجمايل انكم�ش
قال البنك الإ�سباين املركزي� ،إن الركود تفاقم يف الربع
الثاين من العام اجلاري بينما قفزت تكاليف اقرتا�ض البالد بن�سبة  %0.4خ�لال ال��ف�ترة م��ن ني�سان �إىل يونيو ،مقابل
 ،%0.3يف الربع الأول.
�إىل م�ستويات قيا�سية.
وانكم�ش الطلب الداخلي بن�سبة كبرية بلغت  ،%1.2لكن
ارتفاع ال�صادرات عو�ض ذلك ب�شكل جزئي.
وتتوقع احلكومة �أن ينكم�ش االقت�صاد بن�سبة  %1.5هذا
العام وفقًا لتوقعات �صدرت الأ�سبوع املا�ضي� ،إال �أن الكثري من
املحللني يتوقعون انكما�شً ا بحوايل .%2
من جانب �آخ��ر ارتفع العائد على ال�سندات لأج��ل ع�شر
�سنوات �إىل رقم قيا�سي عند  ،%7.5يف �أعلى م�ستوى منذ
طرح عملة اليورو.
وارتفع هام�ش املخاطرة الذي يقي�س الفارق بني عائدي
ال�سندات الأ�سبانية والأملانية الع�شرية �إىل  642نقطة �أ�سا�س
يف رقم قيا�سي.
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أسواق سعودية

أزمة الذرة وفول الصويا

الحل في االستثمار الخارجي
�إعداد :أحمد السيد علي

مثل كرة الثلج التي ي��زداد حجمها كلما تقدمت �إىل الأم��ام
ؤخرا ،لتقود
تبدو �أزمة الذرة وفول ال�صويا التي �أطلت بر�أ�سها م� ً
ا�ضطرا ًبا يف الأ�سواق العاملية� ،أدى يف مرحلته الأوىل �إىل التهديد
بحدوث �أزم��ة عاملية يف الغذاء ،ف�ض ًال عن تداعيات لي�ست �أقل
خطورة تتعلق بارتفاع �أ�سعار احلبوب الرئي�سة ،فيما تتوقع
املنظمات الدولية العاملة يف جمال الزراعة والأغذية �أن تت�سبب
الأزمة يف ارتفاع كبري ب�أ�سعار الدواجن واللحوم والبي�ض والزبدة
وغريها من م�صنعات اللحوم والدواجن ،م�شرية �إىل �أن االرتفاع
�سي�ستمر على مدى الأ�شهر املقبلة.
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ترجع التقارير العاملية ال�صادرة عن املنظمات
ال��دول��ي��ة �أزم���ة ال���ذرة وف���ول ال�صويا �إىل م�شكلة
اجلفاف التي يتعر�ض لها ثلثا ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،خا�صة يف واليات الو�سط وال�شمال منها،
فنحو  %61من الواليات تعاين من اجلفاف وانعدام
الأمطار وارتفاع درجات احلرارة  10درجات فوق
املعدل ،بينما تعاين  %39من القحط وال��ذي يعني
انعدام جميع �صور املاء فوق وحتت �سطح الأر�ض
وانقطاع الأمطار وارتفاع احل��رارة ،مما �أدى �إىل
تدمري �إنتاجية نحو  %38من حم�صول ال��ذرة ،وما
يقرب من  %30من حم�صول فول ال�صويا ،مع تدين
أي�ضا.
نوعيتهما �إىل الدرجة الثانية والثالثة � ً
ويقول التقرير ال��ذي �أع��دت��ه م�ؤ�س�سة القمح
الأمريكي (� )US Wheat Associatesإن �سيطرة
ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة على نحو  %28من
�إجمايل �أ�سواق الغذاء واحلبوب العاملية ،من �ش�أنه
مع الأزمة �أن يرفع من التوقعات برفع �أ�سعار الغذاء
عامليا ب�شدة ،ومنها ارت��ف��اع �أ�سعار القمح بن�سبة
 ،%25و % 50يف �أ�سعار الذرة.
ووفقًا للتقرير تتعر�ض  55يف املائة من م�ساحة
الواليات املتحدة ال�شا�سعة  -من كاليفورنيا حتى
�أركن�سا�س ومن تك�سا�س حتى داكوتا ال�شمالية -
ملوجة جفاف �شديدة �أو معتدلة ،ول��ذا تعد �أك�بر
منطقة تتعر�ض للجفاف يف البالد منذ دي�سمرب
1956م ،فيما يظهر التحليل الذي �أ�صدره برنامج
مراقبة اجلفاف يف الواليات املتحدة �أن  %88من
حم�صول ال��ذرة و %87من فول ال�صويا يف البالد
يوجد يف املناطق التي ت�ضربها موجة اجلفاف،
ما �أدى �إىل رف��ع �أ�سعار ال��ذرة وف��ول ال�صويا �إىل
م�ستويات قيا�سية ،ومتثل ذلك يف زيادة �سعر الذرة
 8.07دوالرات للبو�شيل ،بينما ارتفعت �أ�سعار فول
ال�صويا بنحو  17.49دوالرًا.
التداعيات
ال تقف تداعيات الأزمة عند حد ارتفاع �أ�سعار
ال��ذرة وف��ول ال�صويا ،و�إمن��ا متتد لت�شمل منتجات
وم����وارد �أخ���رى منها ال��زي��ادة ال��ك�برى يف �أ�سعار
الأعالف اجلافة امل�ستوردة والتي ت�شكل فيها الذرة
نحو  %75من مكوناتها ،بن�سبة جتاوزت .%50
كما ت�سببت الأزمة يف قيام م�ستوردي الأعالف
يف عدد من الدول العربية برفع �أ�سعار طن العلف
امل�ستورد دون انتظار لو�صول ال�شحنات اجلديدة
بالأ�سعار اجلديدة ،ما �سي�ؤدي �إىل ارتفاع كبري يف
�أ�سعار الدواجن واللحوم والبي�ض والزبدة وغريها
من م�صنعات اللحوم والدواجن.
ك��ذل��ك �أدت الأزم����ة �إىل ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار فول
ال�صويا ،ما ينعك�س على زيادة �أ�سعار زيوت الطعام

المستوردون رفعوا أسعار العلف
المستورد دون انتظار الشحنات
الجديدة
األزمة أجبرت منظمة (الفاو) على
خفض توقعاتها لإلنتاج العالمي
ال
من الحبوب مستقب ً
ب�شدة ،وبن�سبة �ست�صل �إىل  %50نظرًا لأن��ه ميثل
نحو  %50من مكونات الزيوت امل�ستخدمة يف القلي،
بالإ�ضافة �إىل دخوله يف م�صنعات اللحوم بن�سبة
أي�ضا زيادة �أ�سعار
 ،%50ما �سي�ؤدي �إىل زيادتها ،و� ً
ك�سب ال�صويا امل�ستخدم كعلف مركز للموا�شي
ما �سي�ؤدي �إىل املزيد من ارت��ف��اع �أ�سعار اللحوم
والدواجن.
وب�سبب م�ضاربات التجار العامليني على الأ�سعار
لتقليل امل��خ��اط��ر ارت��ف��ع��ت ك��ذل��ك �أ���س��ع��ار املحا�صيل
ال��زراع��ي��ة ،نتيجة ع��دم و���ض��وح ال��ر�ؤي��ة ح��ول الإن��ت��اج
غام�ضا حتى �شهر �سبتمرب املقبل.
العاملي الذي �سيظل ً
وتو�ضح التقارير ال�صادرة عن جمل�س احلبوب
العاملي االرتفاع الوا�ضح يف �سعر الذرة بفعل الأزمة،
حيث ارتفعت يف �أ�سبوع واحد من  322دوالرًا �إىل
 344دوالرًا  ،فيما مل يزد �سعرها يف نف�س الفرتة من
العام املا�ضي عن  317دوالرًا ،فيما ارتفعت �أ�سعار
ال�صويا مع بداية الأزمة من  � 627إىل  644دوالرًا
مقارنة ب��ـ  539دوالرًا يف نف�س ال��ف�ترة م��ن العام
املا�ضي.

انخفا�ض التوقعات
كما �أجربت الأزمة منظمة الأغذية والزراعة
ال��ت��اب��ع��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة (ال���ف���او) ع��ل��ى خف�ض
توقعاتها للإنتاج العاملي من احلبوب ،ففي ظل
تدهور ظ��روف زراع��ة املح�صول ج��راء ا�ستمرار
اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة عن املتو�سط يف
الكثري من مناطق الزراعة الرئي�سية يف الواليات
امل��ت��ح��دة ت�شري �آخ���ر ت��وق��ع��ات منظمة الأغ��ذي��ة
والزراعة �إىل �أن �إنتاج الذرة يف الواليات املتحدة
�سيبلغ  350مليون طن بانخفا�ض قدره 25مليون
ط��ن  ،كما يتوقع �أن ي�صل الإن��ت��اج العاملي من
احلبوب اخل�شنة �إىل  2291مليون طن هذا العام.
كما تقول تقارير املنظمة �إن اجلانب الأكرب
من الهبوط منذ يونيو املا�ضي يتعلق باحلبوب
اخل�شنة (ال��ذرة ب�صورة �أ�سا�سية) والتي ت�شري
التوقعات �إىل �أن خمزوناتها يف يوليو 2012م
تبلغ  189مليون طن ،بانخفا�ض قدره  11.7مليون
طن عما جاء يف تقارير املنظمة يف يونيو املا�ضي.
فول ال�صويا
فيما يتعلق بفول ال�صويا فقد ارت��ف��ع �سعر
البو�شل منه يف �شيكاغو م��ع ب��داي��ة الأزم���ة �إىل
 11.14دوالرًا ،وه��و �أع��ل��ى �سعر ل��ه منذ يوليو
1973م ،ومما �ساعد على ارتفاعه ذلك الطلب
املتزايد من جانب �صناعة الوقود احليوي ،وكذلك
امل��خ��اوف �إزاء املح�صول ال�برازي��ل��ي ،حيث تعد
الربازيل ثاين منتج لفول ال�صويا يف العامل ،وذلك
بعد اجلفاف الذي �شهدته والية ماتوجرا�سو التي
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تعترب منطقة الإنتاج الرئي�سية.
وتفيد تقديرات منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة
(الفاو) �أن تدين حم�صول فول ال�صويا� ،إ�ضافة
�إىل ارتفاع الطلب على الأعالف احليوانية ،وكذلك
من �أجل �إنتاج الديزل احليوي� ،أدت �إىل تراجع يف
املخزون العاملي ،حيث هبطت ن�سبة املخزون �إىل
امل�ستخدم �إىل �أدنى م�ستوياته خالل خم�س �سنوات
على الأقل ،وال ت�شكل املخزونات احلالية �سوى 10
يف املائة من الطلب ال�سنوي.
وميثل فول ال�صويا ،الذرة ،الأرز ،والقمح �أهم
املحا�صيل الرئي�سية عامليًا ،فيما يتم ت�صنيع نحو
 80يف املائة من الإنتاج لي�صبح وجبات فول �صويا
وخالئط لتغذية املوا�شي ،بينما يتم حتويل الـ 20

ارتفاع تكاليف فول الصويا ربما
تدفع المزارعين للتوقف عن إنتاج
لحوم البقر والخراف
18
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يف املائة الباقية منه �إىل زيوت نباتية لال�ستهالك
الب�شري� ،إ���ض��اف��ة �إىل م��ا مت ا�ستحداثه خالل
ال�سنوات الأخ�يرة من ا�ستخدامه لتغذية �صناعة
الوقود احليوي.
وق��د تراجعت م�ساحة زراع���ة ف��ول ال�صويا
يف الواليات املتحدة هذا العام �إىل  16يف املائة،
حيث بلغت  63.7مليون ف���دان ،ح�سب بيانات
وزارة الزراعة الأمريكية ،و�أدى تراجع امل�ساحات
امل���زروع���ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل ت��راج��ع �إم�����دادات ف��ول
ال�صويا� ،إىل �إنتاج  2.6مليار بو�شل� ،أي �أقل بن�سبة
 19يف املئة من الإنتاج القيا�سي للعام املا�ضي.
لذا يهدد ارتفاع �أ�سعار فول ال�صويا ب�أن تكون
له �أ���ص��داء عرب �سل�سلة الإم���دادات ،مما �سريفع
�سعر اللحوم احلمراء وحل��وم الطيور البي�ضاء،
نظرًا لال�ستخدام الوا�سع لفول ال�صويا يف تغذية
احليوانات.
كما ميكن ل�لارت��ف��اع الكبري يف تكاليف فول
ال�صويا ،وما يرافقه من ارتفاع يف �أ�سعار اللقائم

الأخرى مثل القمح والذرة� ،أن يدفع بع�ض املزارعني
�إىل التوقف عن �إنتاج حلوم البقر واخلراف ،و�سط
خ�سائر مت�صاعدة ،مما ميهد ال�سبيل الرتفاعات
أي�ضا يف امل�ستقبل.
مت�صاعدة يف �أ�سعار اللحوم � ً
ولأن الأمور ت�شبه ال�سل�سلة املتداخلة بع�ضها يف
بع�ض ف�إن اجلفاف احلا�صل يف الواليات املتحدة
والأرجنتني �سي�ؤدي �إىل ارتفاع تكلفة �شحن املواد
امل�ستوردة �سواء فيما يتعلق بالذرة وفول ال�صويا
�أو م�شتقاتهما ،م��ا يعني �إل��ق��اء �أع��ب��اء متزايدة
على امل�ستهلكني يف نهاية امل��ط��اف ،ف���آث��ار موجة

مبادرة خادم الحرمين الشريفين
لالستثمار الخارجي يمكنها
ال
مواجهة األزمة مستقب ً
اجلفاف احلالية امتدت ملا وراء ال��زراع��ة ،ففي
والي��ة مي�سوري� ،أدت درج��ات احل���رارة املرتفعة
�إىل الت�سبب يف اندالع حرائق الغابات ،التي ت�شبه
موجة احلرائق التي �شهدها الغرب الأمريكي،
حيث اندلعت  117من حرائق الغابات يف حممية
م��ارك توين الوطنية للغابات يف والي��ة مي�سوري،
وه��و رق��م قيا�سي ،ويف الأث��ن��اء نف�سها ،تنخف�ض
م�ستويات املياه اجلوفية يف خزانات املدن ،ف�ض ًال
عن املجاري املائية الكبرية مثل نهري امل�سي�سبي

و�أوه��اي��و ،ما جعل م�شغلي ال�سفن وزوارق القطر
يقومون بتقليل �أحجام حموالتهم ب�سبب انخفا�ض
م�ستويات املياه ،ما يعني �أنه يتعني على �شركات
ال�شحن البحري ،التي تقوم بنقل كميات متنوعة
م��ن ال�سلع ب��داي��ة م��ن املحا�صيل ال��زراع��ي��ة �إىل
احل�صى� ،أن تقوم باملزيد م��ن ال��رح�لات ،مما
�سيزيد من تكلفة ال�شحن.
الإيثانول �شريك يف الأزمة
منذ ف�ترة بعيدة مل يكن الإي��ث��ان��ول معروفًا
ل��دى الكثريين �سوى باعتباره م��ادة �أث�يري��ة يتم

ا�ستخال�صها من تخمر ال�سكر الطبيعي �أو من
حتويل املواد الن�شوية املوجودة بالذرة والقمح �أو
مبحا�صيل زراعية مثل ق�صب ال�سكر والبطاط�س
والتمور وغريها ،لكنه يف الفرتة القليلة املا�ضية
بات يروج له على �أنه بديل للبرتول ،باعتباره طاقة
متجددة بحكم ك��ون م�صدره حما�صيل زراعية
عك�س البنزين والغاز كونهما طاقة �ستن�ضب يومً ا
ما ،ولذلك عكفت ال��دول ال�صناعية على تطوير
ال��ب��ح��وث حول �إنتاج الإي��ث��ان��ول ،وت���أت��ي �أمريكا
على ر�أ�س الدول املنتجة لهذه املادة ثم الربازيل
وال�صني ودول االحتاد الأوروبي ،ف�ض ًال عن بلدان
�أخرى ب�آ�سيا و�أمريكا الالتينية ت�أتي بدرجة �أقل
�أهمية.
وتطورت يف العقود الأخرية تكنولوجيا �إنتاج
الإي��ث��ان��ول و���ص��ار م��ن �أب���رز م�صادره يف الوقت
ال��راه��ن ال���ذرة وال��ق��م��ح ،ومي��ك��ن �أن يحل حمل
البنزين مبا�شرة يف املركبات بعد �إج��راء تعديل
على حمركاتها ،غري �أن ا�ستعماله وحده وقودًا ال
يزال حمدودًا حيث ي�صعب ت�شغيل املحرك يف وقت
الربد ال�شديد بالإيثانول وحده.
واملالحظ �أن �سعر الذرة وفول ال�صويا املتوفرة
للدول العربية ظل يف الفرتة من عام 1960م �إىل
منخف�ضا حتى قررت الدول املنتجة حتفيز
ً
2005
�إنتاج مادة الإيثانول من الذرة و�أخذت ت�شجع من
يرغب يف بناء م�صنع لإنتاج الإيثانول و�شرائه من
هذه املعامل ب�أ�سعار مرتفعة توازي �ضعفي �سعره
يف الربازيل ،ما �شجع العديد من امل�ستثمرين على
الإقبال ال�شديد لبناء هذه امل�صانع والإ�سراع يف
التعاقد مع مزارعي الذرة ،فكان �أن �أخذ الطلب
على ال���ذرة ي���زداد وت���زداد معه ال��رق��ع الزراعية
��ص�لا ل��زراع��ة املحا�صيل الأخ���رى
املخ�ص�صة �أ� ً
كالقمح وفول ال�صويا وال�شعري ،وت�شري الدرا�سات
�إىل �أن �أمريكا �ستزيد من ا�ستخدامها ال�سنوي
من الذرة لإنتاج الإيثانول من � 75إىل  150مليون
ط��ن ب��ح��ل��ول  ،2015و�ستبقى ال����ذرة ل�ل�أع�لاف
واال���س��ت��ه�لاك الب�شري ب��ح��دود  190مليون طن
�سنويًا ،ما يعني �أنه من غري املمكن انخفا�ض �سعر
ال��ذرة وفول ال�صويا واملحا�صيل الأخ��رى� ،إال �إذا
زادت رقع زراعة هذه املحا�صيل يف الدول الأخرى
كالأرجنتني والربازيل و�أوكرانيا وغريها.
وبالطبع ف�إن ت�صنيع الإيثانول من املحا�صيل
الزراعية بات يطرح �إ�شكا ًال اقت�صاديًا خا�صة يف
ظل �أزمة الذرة حاليًا حيث �أن املنتوج الزراعي كان
يوجه يف الغالب للغذاء ال للطاقة ،ما يعني �أهمية
طرح الت�سا�ؤل عن �أيهما الأوىل التغذية �أم الطاقة؟
مع �أهمية �أن تكون �إجابة �أكرث و�ضوحً ا.

البدائل والحلول

على �صعيد احللول املتوقعة للأزمة
ف�إنه لي�س ثمة بارقة �أم��ل �إال يف
ازدي���اد رقعة امل�ساحة الزراعية
املخ�ص�صة للذرة وفول ال�صويا،
يف ع����دة دول خ����ارج ال���والي���ات
املتحدة الأمريكية� ،أما عربيًا ف�إن
الو�ضع يحتم اال�ستفادة من البيئة
الزراعية املتاحة ل��زراع��ة ال��ذرة
وغريها من احلبوب يف عدد من
الدول العربية كال�سودان وم�صر،
�إ�ضافة �إىل �أهمية اال�ستفادة من
مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني
لال�ستثمار اخلارجي يف التو�سع
زراعيًا خارج دول اخلليج ،للتغلب
على م��ا ت��واج��ه تلك ال����دول من
م�����ش��اك��ل م��ن��اخ��ي��ة ت��ت��ع��ار���ض مع
زراع��ة احل��ب��وب ،وهناك جتارب
�سعودية ناجحة يف ه��ذا املجال
ميكن اال�ستفادة منها وتنميتها
ودعمها ب�شكل �أكرث فعالية ،وت�أتي
يف مقدمتها جتربة ال�شيخ �سليمان
الراجحي التي �أحرزت جناحً ا يف
مدينتي تو�شكى امل�صرية وبربر
ال�سودانية.
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الربط الكهربائي بين دول الخليج
قاعدة اقتصادية للتطور والبناء
يعد م�شروع الربط الكهربائي بني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية من �أهم خمرجات
التعاون والتن�سيق يف �شتى املجاالت فيما بينها ،ومن
�ش�أنه �أن يقوي ن�سيج التالحم والرتابط ويوجد
قاعدة اقت�صادية متينة والزمة للبناء والتطور
وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى
احل��دود اجلغرافية بني دول يجمعها ويوحدها
ما�ض عريق وحا�ضر م�شرق وم�ستقبل واعد.

نتيجة للتطور املذهل الذي �شهده قطاع الكهرباء من خالل ت�شجيع
وم�ساهمة دول التعاون اخلليجي بالقرو�ض والإع��ان��ات والإع��ف��اءات
و�ضمان الأرب����اح ,فقد خطا ه��ذا القطاع خ��ط��وات حثيثة يف مراحل
تطورية �سريعة متالحقة ويف مدد زمنية قيا�سية �أملتها طبيعة احلاجة
لهذه اخلدمات وتركيز خطط التنمية التي اختطتها الدولة على توفريها
وامتدادها وتو�سعها.
واملالحظ من التجربة ال�سعودية �أن الدولة اتخذت �أ�سلوبًا طموحً ا
للتقدم والو�صول �إىل تنمية اقت�صادية ورقي ح�ضاري ,وذلك من منظور
تخطيطي مت�أن و�صياغة خلفية واعية يبنى عليها وينطلق منها هذا
التخطيط .ويف قطاع الكهرباء كانت هناك برامج طموحة �آلت الدولة
20
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على نف�سها �أن ت�أخذ بزمام املبادرة يف و�ضعها و�إدخال التقنيات احلديثة
بها وتطوير العن�صر الب�شري امل�ؤهل و�إيجاد البنى والتجهيزات الأ�سا�سية
املتكاملة لها.
مزايا فنية واقت�صادية
يتم �إن�شاء خطوط الربط (�شبكات النقل) ذات اجلهد العايل
لنقل القدرات الكبرية من مكان �إىل �آخر ,وتكون ذات جهد عال بغية
تقلي�ص الفاقد يف ال�شبكات عندما تكون امل�سافات طويلة ،وال �شك �أن
ثمة مميزات فنية واقت�صادية خلطوط الربط الكهربائي منها:
 حت�سني م�ستويات املوثوقية (وهي مقدرة النظام الكهربائي علىجمابهة الأحمال القائمة بقدرة كافية ودون انقطاعات يف اخلدمة عند

تقليص هامش االحتياطي المطلوب توافره
لمجابهة األحمال المستقبلية ولتأمين استمرارية
الخدمة دون انقطاع ،وهذا بال شك يقلص من
التكاليف الرأسمالية والتشغيلية

حدوث �أعطال يف بع�ض املولدات مما ي�ستدعي خروجها من اخلدمة)،
كذلك االنخفا�ض يف تكاليف الإن�شاءات والرتكيبات والت�شغيل وال�صيانة.
 تقلي�ص هام�ش االحتياطي املطلوب ت��واف��ره ملجابهة الأحمالامل�ستقبلية ولت�أمني ا�ستمرارية اخلدمة دون انقطاع ،وه��ذا بال �شك
يقل�ص من التكاليف الر�أ�سمالية والت�شغيلية.
 �ضمان تدفق الطاقة بني املناطق املرتابطة حيث يتم نقل القدراتفيما بني الأنظمة الكهربائية يف احل��االت الطارئة وعندما ت�ستدعي
احلاجة امللحة لذلك� .إمكانية م�ساعدة الأنظمة بع�ضها بع�ضا عند
حاالت الف�شل والأعطال الق�سرية الطارئة التي تتعر�ض لها حيث يتم
تقا�سمه بني الأنظمة املرتابطة.

 �إمكانية تبادل الطاقة (بيعها و�شرائها) بني الأنظمة املرتبطة. يتم اختيار املواقع الأف�ضل ملحطات التوليد عند تنفيذ خطط التو�سعامل�ستقبلية ،وبناء املحطات ذات الكفاءة العالية والتكاليف املنخف�ضة
وبقرب مراكز الأحمال وم�صادر الوقود دون التو�سع �أو تعزيز قدرات التوليد
ملحطات �أقل كفاءة و�أكرث تكلفة.
الربط بني دول جمل�س التعاون
ال �شك �أن الأنظمة الكهربائية ب��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية قد و�صلت الآن مرحلة متقدمة من التطور والتو�سع ،و�أ�ضحت مهي�أة
�أكرث من �أي وقت م�ضى التخاذ اخلطوة التالية والطبيعية �أال وهي �أن ترتبط
فيما بينها ب�شبكات نقل موحدة على غرار الدول املتقدمة وال�صناعية .ولعل
�أبرز حوافز هذه اخلطوة هو �أن تقف دول جمل�س التعاون جنبًا �إىل جنب يف
�إعادة تقييم م�صادر الطاقة يف بلدانها وو�ضع خطط متكاملة ومدرو�سة يف
كيفية ا�ستغالل الطاقة الكهربائية واال�ستفادة منها والتي تعاظمت �أهميتها
وازداد االعتماد عليها ل�سهولة نقلها وتبادلها بني الأقطار املتجاورة ،ولهذا
فقد مت يف � 1أغ�سط�س 2001م �إن�شاء �إدارة م�ستقلة لهذا الغر�ض حتت م�سمى
«هيئة الربط اخلليجية» ومقرها يف الدمام ،وهذه الهيئة تتكون من اثني
ع�شر ع�ضوًا� ،أي ع�ضوين من كل دولة من الدول ال�ست يف جمل�س التعاون
وهي اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين
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تجربة المملكة في مشاريع الربط الكهربائي
نظرًا لكرب حجم اململكة اجلغرايف وات�ساع رقعتها وتباعد مناطقها وتناثر مدنها
وقراها وهجرها فقد تطلب ذلك �إن�شاء �شبكات كهربائية وا�سعة ذات جهود عالية لنقل
الطاقة الكهربائية من م�صادر توليدها عرب م�سافات �شا�سعة لإي�صالها وتوزيعها تبعًا
جلهود التوزيع املختلفة �إىل خمتلف فئات امل�ستهلكني (�سكنيني وجتاريني و�صناعيني
وحكوميني) ،لذا ت�شكل النظم الكهربائية يف مناطق اململكة املختلفة نظمًا متكاملة
ومتطورة وبخا�صة بعد دجمها حتت مظلة ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،والربط بني
هذه الأنظمة يعطي مردودًا اقت�صاديًا وفنيًا عاليًا حيث يحقق هذا الربط تخفي�ض
تكلفة الت�شغيل وحت�سني معدل اال�ستفادة من ق��درات التوليد املتوفرة وتخفي�ض
احتياطي التوليد مع �ضمان ا�ستمرار تدفق الطاقة الكهربائية دومنا تذبذب �أو تدن
�أو انقطاع.
ولقد مت �إن�شاء عدد من اخلطوط ذات اجلهد العايل لربط املناطق ،كما مت كذلك
ربط املنطقتني ال�شرقية والو�سطى بخط نقلٍ عمالق ذي جهد عال ( 380ك ف)،
كما �أن هناك م�شروع ربط بني الق�صيم وحائل وبني الق�صيم واملدينة متهيدا لربط
كافة مناطق اململكة يف امل�ستقبل ب�شبكة وطنية موحدة تنقل الطاقة الكهربائية بني
أي�ضا مبثابة تهيئة وتزامن
منطقة و�أخرى وبني نظام كهربائي و�آخر حتى يكون ذلك � ً
مع م�شروع ربط دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شبكات وطنية والذي مت
ال�شروع والبدء فيه منذ �أكرث من ثالث �سنوات.
و�سلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
ولقد مت ر�سم �أه���داف ه��ذه الهيئة املعنية
بالربط الكهربائي اخلليجي كما يلي:
 ربط ال�شبكات الكهربائية يف دول جمل�سالتعاون بغية تبادل ال��ق��درات الكهربائية بينها
وتوفري الدعم املايل والفني (واللوج�ستي) الالزم
لذلك.
 ت��ق��ل��ي�����ص ح��ج��م االح���ت���ي���اط���ي ال��ل�ازمملجابهة وتغطية الأحمال الكهربائية (القائمة
وامل�ستقبلية) يف كل دول��ة من ال��دول الأع�ضاء،
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق امل�����ش��ارك��ة يف االحتياطيات
املتاحة يف كل دولة.
 حت�سني ال��ك��ف��اءة االق��ت�����ص��ادي��ة والأداءالت�شغيلي ملحطات التوليد العاملة وال�شبكات
القائمة يف دول جمل�س التعاون.

هناك حاجة لبناء خط نقل
جهد عال ( 400كيلوفولت)
مزدوج الدائرة ،لنقل القدرة بين
األنظمة المترابطة في دول
الخليج العربية.
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 ت�سهيل تبادل الطاقة الكهربائية يف الدولالأع�ضاء بكيفية تعظم من قدراتها التوليدية
وحت�سن من م�ستوى املوثوقية لأنظمتها وتعزز
من متانة �شبكاتها الكهربائية وتقلل من تكاليفها
الت�شغيلية.
 �إيجاد الفر�ص وتوفري الإمكانيات لل�شركاتاملحلية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
للتن�سيق والتعاون فيما بينها يف عمليات تبادل وبيع
و�شراء الطاقة ب�شكل ينعك�س على عمليات الت�شغيل
والإدارة ويجعلها �أكرث فاعلية وجدوى.
 م��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��ج��دات ال��ف��ن��ي��ة وم��واك��ب��ةالتطورات التقنية يف دول العامل الأخ��رى لتبني
�أف�ضلها م�ستوى و�أك�ثره��ا ك��ف��اءة يف جم��االت
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت�����ص��م��ي��م والإدارة والت�شغيل
وال�صيانة.
ولقد بد�أ التفكري يف م�شروع الربط اخلليجي
يف درا���س��ة �أج��ري��ت ع��ام 1986م ،ومت حتديثها
يف ع��ام 1992م بوا�سطة ال�شركة اال�ست�شارية
العاملية هيدرو كويبك الكندية بالتعاون مع الدار
ال�سعودية لال�ست�شارات وبنك اخلليج ال��دويل
بالبحرين ،وك��ان الهدف من ه��ذه الدرا�سة هو
بناء �أ�سا�س متني وتكوين ر�ؤية وا�ضحة للتوجه نحو

ربط ال�شبكات الكهربائية بني دول جمل�س التعاون
ومن ثم التو�صل ملرئيات وتعريفات لهذا امل�شروع،
ولقد خل�صت ال��درا���س��ة يف حيثياتها ونتائجها
�إىل �أن تنفيذ هذا امل�شروع �سيكون جمديًا تقنيًا
واقت�صاديًا وماليًا ،وهذا امل�شروع ميكن حتقيقه
من خالل �إجناز مراحل ثالث هي كالتايل:
املرحلة الأوىل :رب��ط الأن��ظ��م��ة ال�شمالية:
الكويت ،اململكة ،البحرين ،قطر.
املرحلة الثانية :رب��ط الأنظمة اجلنوبية:
الإمارات العربية املتحدة ،عمان.
امل��رح��ل��ة الثالثة :رب��ط الأن��ظ��م��ة ال�شمالية
واجلنوبية :الكويت ،اململكة ،البحرين ،قطر,
الإمارات ،عمان.
ولقد ا�س ُت ْنبِطت نتائج ه��ذه ال��درا���س��ة من
�أرب��ع خطط بنيت على �أ�س�س اقت�صادية وفنية
بحتة حيث مت اختيار البديل الأمثل من بني تلك
اخلطط الأرب���ع ،وم��ن ثم خل�صت الدرا�سة �إىل
�أن هناك �إمكانية للتنفيذ العملي لهذا امل�شروع،
�إ�ضافة �إىل ال�ستنتاجات مت التو�صل �إليها من
خالل تلك الدرا�سة و�أهمها:
 ه��ن��اك ح��اج��ة لبناء خ��ط نقل جهد عال( 400كيلوفولت) مزدوج الدائرة ،لنقل القدرة

بني الأنظمة املرتابطة يف دول اخلليج العربية.
 �سيكون امل�شروع اقت�صاديًا لو ظلت �أ�سعارالوقود منخف�ضة.
 يتم الربط على �أ�سا�س املراحل املذكورةع��ل��ى �أن ت��رت��ب��ط ال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر
والإم����ارات وعمان بخط ع��ايل اجلهد ذي تيار
متناوب ( )ACومع اململكة بخط عايل اجلهد
ذي تيار ثابت ( )DCنظرًا الختالف ال�تردد
املطبق يف اململكة ( 60هريتز) عن الرتدد املطبق
يف دول جمل�س التعاون ( 50هريتز) يرتبط بفرع
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء باملنطقة ال�شرقية
ذهابًا و�إيابًا.
 لي�س ثمة ت�أثري على البيئة من حيث التلوث�أو الظواهر امل�صاحبة للجهود العالية التي يخ�شى
معها �أن تتعر�ض حياة النا�س للخطر ،حيث �سيتم
اختيار ط��رق وم�سارات �شبكات اجلهد العايل
بعيدً ا عن املناطق والأحياء امل�أهولة.
وقالت الدرا�سة �إن مرحلة التطور املطرد التي
ت�شهدها دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف الوقت احلا�ضر تقت�ضي بال�ضرورة م�سايرة
هذا التطور بت�أمني املزيد من حمطات التوليد
وبناء �شبكات النقل لتتما�شى مع برامج الت�صنيع

والتطور يف تلك ال��دول التي �سرتتبط بال�شبكة
املوحدة ،ولذلك ف�إن احلاجة ملحة لتن�سيق برامج
التوليد مبا ي�ضمن تغطية �أحمال ال��ذروة يف كل
دول��ة �أخ��ذً ا يف االعتبار �أن �إن�شاء حمطة توليد
(�سواء �أكانت غازية �أو بخارية) يحتاج �إىل وقت
يرتاوح بني �أربع �إىل ثماين �سنوات.
وغني عن البيان �أن تن�سيق برامج التوليد
ي�شري �إىل املزية الأوىل من املزايا االقت�صادية
والفنية للربط الكهربائي حيث �إنه يغطي العجز
يف القدرات املتاحة وامل�ؤقتة الذي قد تعاين منه
كل دولة �أثناء الأعطال والتوقف الذي قد يحدث
لبع�ض املولدات يف حمطة التوليد .كما �أن الربط
ميت�ص الفائ�ض من القدرات املتاحة عقب �إن�شاء
وت�شغيل حمطات التوليد اجل��دي��دة ،وذل��ك عن
طريق ا�ستثمار هذا الفائ�ض وحتويله �إىل الدول
املجاورة .وال ميكن �أن تقت�صر املزايا التي يحققها
الربط الكهربائي عند هذا احلد بل �إن ثمة مزايا
�إ�ضافية ميكن تلخي�صها فيما يلي:
 �ضمان ن�سبة عالية م��ن ق���درات التوليداالحتياطية التي يفرت�ض وجودها لتغطية الأحمال
القائمة والطارئة وحت�سبًا خلروج وحدات توليد
نتيجة عطل �أو خروج ق�سري من اخلدمة.

الربط يمتص الفائض من
القدرات المتاحة عقب
إنشاء وتشغيل محطات
التوليد الجديدة
 النهو�ض بامل�ستوى ال�صناعي واالقت�صاديل��ل��دول ال��ت��ي يتم ربطها نتيجة ت���أم�ين الطاقة
الكهربائية مع انخفا�ض تكاليف �إنتاجها.
 �إحداث �صناعات اقت�صادية جديدة وعلىالأخ�����ص ال�صناعات البرتوكيميائية املتعلقة
مب�شتقات البرتول والتي حتتاج عادة �إىل قدرات
كهربائية عالية.
 �إم��ك��ان��ي��ة ال�ترك��ي��ز على �إن�����ش��اء حمطاتالتوليد بالقرب من حقول البرتول وم�صادر الغاز
الطبيعي مما يهيئ م�صادر رخي�صة للوقود لإنتاج
الطاقة الكهربائية ومبا يعزز ال�شبكات املرتابطة
واملوحدة.
 الرتكيز على ب��ن��اء حم��ط��ات توليد ذاتق���درات ك��ب�يرة وك��ف��اءة عالية (م��ث��ل املحطات
البخارية).
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غسيل األموال:

دول بأكملها تدفع الثمن

�صراف يف مو�ضع ا�سرتاتيجي قبل
علب كرتون معب�أة بالنقود يف مطار كا ُبل ،ونافذة ّ
منفذ الهجرة مبا�شرة يف �أنتيغوا ،وبع�ض �سطور من الرموز يف برنامج �آيل للمحا�سبة يف
�أحد بنوك اجلمهورية الدومينيكية  -هي ظواهر تبدو غري مرتبطة بع�ضها ببع�ض ،لكنها
ت�شكل جان ًبا من م�شكلة عاملية هي غ�سل الأموال وترتبط هذه الظواهر جمي ًعا ب�إخفاقات
القطاع املايل التي ت�سببت يف امل�شقة االقت�صادية احلقيقية التي عانى منها املواطنون
ال�شرفاء يف البلدان املعنية.
غ�سل الأموال هي العملية التي يتم مبوجبها
حتويل مدخالت غري م�شروعة �إىل خمرجات
يفرت�ض �أنها م�شروعة .فتتم معاجلة عائدات
الأن�شطة الإجرامية كاالحتيال وال�سرقة وتهريب
املخدرات لتبدو ك�أنها ثمار عمل جاد و�شريف
 حيث يتم حتويلها ،على �سبيل امل��ث��ال� ،إىلح�سابات م�صرفية �أو عقارات �أو �سلع كمالية
تبدو م�شروعة .وتتيح هذه العملية للمجرمني
رغد العي�ش من ح�صيلة جرائمهم و�أن ي�سلكوا
�سبل احلياة دون �أن يبدو جمرمني.
ع�لاوة على ذل��ك ،ميكنهم ا�ستخدام هذه
العائدات املغ�سولة لتو�سعة �أن�شطتهم الإجرامية،
وبالتايل زي��ادة ثرواتهم وقوتهم ،مبا يف ذلك
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قوتهم على ن�شر الف�ساد و�شراء احلماية من
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وهيئات تطبيق القانون.
و�إذا مل يكن ه��ن��اك اح��ت��ي��ال ،وال جرائم
�ضريبية ،وال ت���داول م��ن ال��داخ��ل ،وال تهريب
للمخدرات ،وال �أي جرائم مدرة للعائد على وجه
الإطالق ،ملا كان هناك غ�سل للأموال .والعالقة
الوثيقة بني الن�شاط الإجرامي املدر للعائدات
وغ�سل هذه العائدات تزيد من �صعوبة الف�صل
بني ن�شاط غ�سل الأم��وال واجلرمية الأ�سا�سية،
رغ��م التعامل معهما م��ن الناحية القانونية
كن�شاطني منف�صلني .وغ�سل الأم��وال هو �أحد
العنا�صر الأ�سا�سية يف �أي جرمية حتقق �أرباحً ا،
لأن اجلرمية بدون غ�سل الأموال ال «تفيد» فعالً.

وع��ن��دم��ا ت��ك��ون اجل��رمي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة � -أو
«الأ���ص��ل��ي��ة»  -ع��ل��ى ���ش��اك��ل��ة ج���رائ���م تهريب
امل��خ��درات ،جند �أن الكل يتفهم طبيعة الآث��ار
االجتماعية التي تخلفها ،وهي يف العادة كبرية
وملمو�سة .لكن الآثار االجتماعية واالقت�صادية
جل��رائ��م الطبقة املتو�سطة م��ن املوظفني مثل
جرائم االختال�س والتهريب ال�ضريبي والتداول
من الداخل واالحتيال امل�صريف ،رغم �أنها �أقل
أي�ضا.
و�ضوحً ا ،قد تكون �ضخمة � ً
ق�ص�ص
يف �أغ�سط�س  ،2010على �سبيل امل��ث��ال،
عندما تدخلت احلكومة الأفغانية لكي ت�ستبدل
�إدارة �أكرب بنك خا�ص يف البالد ،بنك كابُل ،قام

ال��ع��ق��ارات الأج��ن��ب��ي��ة ،و�شحنات غام�ضة من
النقدية على منت طائرات متجهة من كابُل �إىل
دبي  -غ�سل الأموال على ارتفاع � 30ألف قدم.
و�أفاد حتقيق الحق ب�أن هناك مبلغًا يتجاوز 900
مليون دوالر � -أو �أكرث من  ٪5من �إجمايل الناجت
املحلي لهذا البلد الفقري و ٪50من ميزانية
حكومته  -قد مت حتويله من ح�سابات البنك.
ويف �أكتوبر � ،2011أي بعد �أك�ثر من �سنة
من �سيطرة احلكومة على بنك كابُل ،مل يكن
امل�س�ؤولون قد متكنوا من ا�ستعادة �سوى جانب
�صغري من هذه الأموال املفقودة ،ومل تتم �إدانة
�أحد جنائيًا حتى الآن .وقد �أنفق بنك �أفغان�ستان
املركزي حتى الآن قرابة املليار دوالر لإنقاذ
القطاع امل�صريف ،وهي تكلفة هائلة بالن�سبة لبلد
فقري جدً ا.
�أما الق�صة التي وقعت �أحداثها يف �أنتيغوا
وب��ارب��ودا فكانت خمتلفة ،لكن عواقبها كانت
�����ض��ا ع��ل��ى اق��ت�����ص��اد ه���ذه اجل��زي��رة
وخ��ي��م��ة �أي ً
ال�صغرية .فقد وقع اختيار املحتال الأمريكي
«�ألن �ستانفورد» على هذه اجلزيرة لتكون مركزً ا
خلطته الكبرية لال�ستثمار االحتيايل بطريقة
«بونزي» ،التي قام من خاللها بت�سويق �شهادات
�إي��داع «ذات عائد مرتفع» من بنكه الكائن يف
�أنتيغوا �إىل جمموعة من امل�ستثمرين ال�سذج
يف مدينة ميامي الأمريكية وغريها من املدن
(�سنلقي عليه ال�ضوء بتفا�صيل �أكرث) .وبالطبع
ف�إن العائدات املرتفعة املزعومة مل تكن نتيجة
ا�ستثمارات �سحرية ق��ادرة على هزمية ال�سوق
دون �أن يعرف عنها �أي بنك �آخر.
وب�������د ًال م����ن ذل������ك ،ك��ان��ت
العائدات
املودعون الذين �أ�صابهم القلق البالغ ب�سحب
�أكرث من  300مليون دوالر من ح�سابات الودائع،
يف �إطار عملية �سحب جماعي هددت بزعزعة
��ص�لا يف
اال�ستقرار امل��ايل وال�سيا�سي املهتز �أ� ً
ال��ب�لاد .وك��ان ه��ذا البنك ،ال��ذي لديه �أكرب
�شبكة فروع م�صرفية يف البالد ،ي�ستخدم
ل��دف��ع روات�����ب ق����وات الأم�����ن وم��وظ��ف��ي
احلكومة الآخرين ،مما جعل احتماالت
انهياره �ش�أنًا من �ش�ؤون الدولة.
وعلى خلفية ه��ذه الأح���داث ،هناك
تاريخ من القرو�ض بدون فوائد للعاملني
م��ن داخ��ل البنك ولأط���راف ذات �صالت
�سيا�سية ،وا���س��ت��ث��م��ارات غ�ير م�شروعة يف

ت��دف��ع للم�ستثمرين م��ن ال��دخ��ل املتحقق من
امل�ستثمرين الالحقني  -با�ستثناء مبلغ قدره 1.6
مليار دوالر مت حتويله �إىل ح�ساب ي�ستخدم يف
دعم حياة الرتف التي كان يعي�شها «�ستانفورد»،
مبا يف ذلك وقف «بيبي ماما تر�ست» (Baby
 )Mama Trustيف ج��زر «ك���وك» حل�ساب
�أم طفليه .وبينما ك��ان �ستانفورد وم�ساعدوه
م�ستمرين يف ن�شر الف�ساد بني امل�س�ؤولني ،كانوا
أي�ضا بعمليات غ�سل الأموال عن طريق
يقومون � ً
حت��وي��ل م�لاي�ين ال�����دوالرات م��ن الأم����وال التي
يح�صلون عليها باالحتيال من امل�ستثمرين من
ح�سابات م�صرفية خارج الواليات املتحدة وفيما
بينها �إىل ح�سابات م�صرفية متعددة داخ��ل
الواليات املتحدة.
وم���اذا ع��ن ن��اف��ذة ال�����ص��راف؟ �إن��ه��ا جمرد
و�سيلة للتي�سري متاحة حلاملي الأموال القادمني
م��ن ميامي لإي����داع النقدية �أو ال�شيكات وال
يرغبون يف ت�سجيل قدومهم وم��غ��ادرت��ه��م يف
م�صلحة ال��ه��ج��رة ب��ال��ب�لاد .وبو�سعهم فقط
اخلروج من الطائرة يف املطار ،والقيام بعملية
الإي����داع ،ث��م ال��ع��ودة �إىل �صالة عبور الركاب
«الرتانزيت» واالنتظار حلني موعد �إقالع طائرة
العودة.
وعندما تهاوت �أرك��ان اخلطة بالكامل يف
عام  ،2009مثلما يحدث يف نهاية الأمر دائمًا
يف خطط اال�ستثمار االحتيايل بطريقة »بونزي»،
انهار معها بنك �ستانفورد  -ومعظم ما تبقى
من اقت�صاد �أنتيغوا ،الذي كان واقعًا يف حبائل
منو ما كان معروفًا ب�أنه �أكرب �صاحب عمل يف
اجلزيرة .ويف هذا العام ،انكم�ش �إجمايل الناجت
املحلي يف �أنتيغوا بن�سبة ٪9.6؛ ووقع بنك
�أن��ت��ي��غ��وا امل���رك���زي حت��ت �سيطرة
ال�����ب�����ن�����ك

العدد  - 70أغسطس 2012م

25

أسواق عالمية
قر�ضا بقيمة
امل��رك��زي الإقليمي وطلب منحه ً
تعادل  ٪3من �إجمايل الناجت املحلي للبالد .ويف
نهاية الأم��ر كانت �أنتيغوا بحاجة �إىل برنامج
مدعم مبوارد �صندوق النقد الدويل بقيمة 118
مليون دوالر ويف �شهر مار�س � ،2012صدر حكم
ب�إدانة �ستانفورد باالحتيال على � 30ألف م�ستثمر
يف  113بلداً.
ويف اجل��م��ه��وري��ة ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ي��ة ،ق��ام��ت
جم��م��وع��ة م��ن امل��ط��ل��ع�ين ع��ل��ى ب��واط��ن الأم���ور
يف «ب���ن���ك ان�ترك��ون��ت��ن��ي��ن��ن��ت��ال» (Banco
 ،)Intercontinentalثاين �أكرب بنك خا�ص
يف البالد ،بو�ضع خطة تف�صيلية ل�سرقة �أ�صول
البنك .ف���أق��ر���ض��وا الأم����وال لأنف�سهم وق��ام��وا
بت�أمني قرو�ض من �أطراف ثالثة ب�أموال البنك
بينما �أخفوا هذه الأ�صول املتعرثة يف جمموعة
موازية من ال�سجالت.
وعلى م��دار �أربعة ع�شر عامً ا ظل برنامج
�آيل للمحا�سبة م�ستمرًا يف «موازنة» دفاتر البنك
ب�صفة يومية عن طريق حتويل خ�صوم و�أ�صول
حقيقية بني النظامني لكي يبدو البنك «العلني»
متمتعًا ب��امل�لاءة .وع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،كانت
القرو�ض املتعرثة للأطراف ذات ال�صلة تُلغى
من ح�سابات الأ�صول الر�سمية يف البنك �إىل
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العالقة الوثيقة بين النشاط
اإلجرامي المدر للعائدات
وغسل هذه العائدات تزيد من
صعوبة الفصل بين نشاط غسل
األموال والجريمة األساسية
جانب جمموعة من اخل�صوم املوازنة  -مثالً،
جمموعة خمتارة ع�شوائيًا من �شهادات الإيداع
طويلة الأج��ل التي لن ي�شعر �أح��د باختفائها.
ويف اليوم التايل ،يقوم الربنامج ب�إدخال هذه
اخل�صوم احلقيقية مرة �أخرى يف دفاتر البنك
واختيار جمموعة �أخرى توازن الأ�صول املتعرثة
املخفية.
وعندما مت اكت�شاف عملية االحتيال �أخريًا
يف عام  ،2003قامت احلكومة ب�إنقاذ «بانينرت»
(( )BANINTERوه��و ا�سم ذل��ك البنك)
واثنني من البنوك التجارية التابعة بتكلفة بلغت
ما يعادل  ٪21من �إجمايل الناجت املحلي للبالد.
وف��اق��ت التكاليف االجتماعية واالقت�صادية
التكاليف املبا�شرة لعمليات الإنقاذ؛ فقد �أ�سفر
التدهور ال�سريع يف قيمة البيزو بن�سبة قاربت
� ٪65إىل ارتفاع هائل يف معدل ت�ضخم وت�آكل

خطري للدخل احلقيقي .وتدهورت �أو�ضاع 1.5
مليون مواطن دومينيكاين تقريبًا (حوايل ٪16
م��ن ت��ع��داد ال�سكان) وهبطت بهم حت��ت خط
الفقر يف �أعقاب الأزمة امل�صرفية ،منهم 670
�ألف مواطن يف حالة فقر مدقع.
ولي�ست هذه الق�ص�ص بطبيعة احل��ال هي
كل ما يف جعبة املجرمني من �أ�ساليب لإخفاء
�أ���ص��ل ث��روات��ه��م .ف���الإي���داع ال��ن��ق��دي ل��ع��ائ��دات
أي�ضا من الأ�ساليب
الأن�شطة الإج��رام��ي��ة هو � ً
الأ�سا�سية لغ�سل الأموال .لذا جند �أن املجرمني
يف ب��ل��دان مثل ال��والي��ات املتحدة ،حيث يتعني
على البنوك الإب�ل�اغ ب���أي ودائ���ع �أو �سحوبات
نقدية تتجاوز � 10آالف دوالر ،يحاولون غالبًا
هيكلة ودائعهم يف �شكل مبالغ عديدة �أ�صغر
من ذلك .وهناك جهات و�ساطة متعددة تقوم
بتنفيذ ه��ذه العمليات امل��ج��ز�أة يف ع��دة بنوك
و�أ�صبحت معروفة با�سم «العمليات ال�سنفورية»
( ،)smurfingلأن الن�شاط املحموم ال��ذي
مي��ار���س��ه ال��و���س��ط��اء غ�ير امل��ع��روف�ين �أع���اد �إىل
�أذهان املحققني �شخ�صيات امل�سل�سل الكرتوين
ال�شهري ال��ذي يحمل ذات اال�سم (ال�سنافر).
ومثلما انتقلت تلك ال�شخ�صيات الكرتونية زرقاء
اللون و�صغرية احلجم من التليفزيون �إىل �ألعاب

الكمبيوتر ثم �إىل �شا�شة ال�سينما ،ف���إن هذا
امل�صطلح ال ي��زال م�ستخدمً ا يف عامل مكافحة
غ�سل الأموال.
وغ��ال��بً��ا م��ا تنطوي خطط غ�سل الأم���وال
املتطورة على �إن�شاء �شبكة معقدة من ال�شركات
الوهمية يف مناطق اخت�صا�ص متعددة لإخفاء
هوية امل��ج��رم احلقيقي ال��ذي ميتلك الأ���ص��ول
ويديرها .ولي�س بامل�ستغرب �أن نعرف �أن �أحد
غا�سلي الأموال �أن�ش�أ وقفًا يف منطقة اخت�صا�ص
وك��ان الغر�ض الوحيد منه هو �أن يكون مالك
�أ�سهم يف �إح��دى ال�شركات القاب�ضة يف مركز
مايل خارجي ،و�أن لديه «كيانات تابعة» يف بلد
ثالث وراب��ع وخام�س يتمثل عملها الوحيد يف
فتح ح�سابات م�صرفية ميكن للطرف الأ�صلي
ا�ستخدامها دون الك�شف عن هويته .ومثل هذه
الكيانات امل�ؤ�س�سية اخلارجية التي تت�سم بعدم
ال�شفافية كانت حجر الزاوية يف عملية احتيال
�ضخمة ارتكبها مديرو �شركة «�إنرون» الأمريكية،
الذين وجهت �إليهم اتهامات مبمار�سة غ�سل
الأم���وال �إىل جانب ارت��ك��اب ج��رائ��م االحتيال
الأ�صلية.
ت�سديد �ضربة لالقت�صاد
يت�ضح لنا من الأمثلة ال�سابقة كيف ميكن �أن
تن�ش�أ امل�شكالت االقت�صادية مب�ساهمة اجلرائم
املالية كالف�ساد واجلرائم ال�ضريبية واالحتيال
امل��ايل والتداول من الداخل ،وجميعها جرائم
�أ�صلية لغ�سل الأم��وال .وميكن ال�شعور بت�أثريها
ب�صفة خا�صة يف القطاعات املالية ال�صغرية
ن�سبيًا ،مثلما ات�ضح من ق�ضية «�ستانفورد» ،حيث
�أدت عملية احتيال مقرها يف الواليات املتحدة
�إىل زعزعة اقت�صاد جزيرة �صغرية.
وق���د ي������ؤدي �إخ���ف���اق �أي ب��ل��د يف معاجلة
خماطر غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب معاجلة
فعالة �إىل �إع��اق��ة و�صوله �إىل الأ���س��واق املالية
العاملية .فعلى �سبيل املثال �سوف ي�ستغرق تنفيذ
التحويالت الربقية من و�إىل البلدان التي تر�صد
فيها �أنظمة �ضعيفة ملكافحة غ�سل الأموال وقتًا
�أطول لأن امل�ؤ�س�سات املالية تتفح�ص مثل هذه
املعامالت على نحو �أك�ثر دق��ة .وعندما تتدفق
مبالغ �ضخمة من عائدات الأن�شطة الإجرامية
�أو «الأم����وال اجل��وال��ة» ( )hot moneyمن
امل�ؤ�س�سات املالية و�إليها ف���إن �آث��اره��ا ت�صبح
ملمو�سة يف �أنحاء النظام املايل بالكامل.
ومن ثم ميكن اعتبار �ضوابط مكافحة غ�سل
الأموال جزءًا من جمموعة الأدوات التي حتول
دون ن�شوء هذه الظواهر وقمعها حال ن�شوئها.

وت�سهم هذه ال�ضوابط يف تعزيز ثقة اجلمهور
يف �أوق����ات امل��ع��ان��اة االق��ت�����ص��ادي��ة .وم���ن ���ش���أن
التطبيق الفعال لأدوات مكافحة غ�سل الأموال
 مبا يف ذلك معرفة هوية �أ�صحاب احل�ساباتامل�صرفية وال��ق��ائ��م�ين على �إدارت���ه���ا وجتميد
عائدات الأن�شطة الإجرامية وم�صادرتها عند
القب�ض على املجرمني و�إدانتهم � -أن يحول دون
تربح املجرمني من جرائمهم على ح�ساب عامة
املجتمع واالقت�صاد ككل.
ويف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ،ن��ظ��رًا لأن ال�سلوك
املرتبط بغ�سل الأم��وال يهدد �سالمة االقت�صاد
يف البلدان املختلفة وي�شكل عقبة كبرية �أمام
النمو ،لن يتحقق اال�ستقرار املايل احلقيقي يف
غياب النزاهة املالية املالئمة � -أي عدم تعر�ض
ال�سوق العاملية لال�ستغالل امل��ايل ،مبا يف ذلك
غ�سل الأموال.
ومن �ش�أن �ضوابط مكافحة غ�سل الأموال،
متى مت تطبيقها بفعالية� ،أن تخفف من الآثار
ال�سلبية النا�شئة ع��ن الن�شاط االقت�صادي
الإجرامي وت�شجع على نزاهة الأ�سواق املالية
وا�ستقرارها .ومت حتديد املعايري الدولية يف

تدابير مكافحة غسل األموال
ال تقتصر فقط على تمكين
السلطات من تقديم الجناة إلى
العدالة بل وحرمانهم أيضاً ،وهو
األهم من األصول التي حصلوا
عليها بطرق غير مشروعة

ه��ذا املجال مبعرفة «فرقة العمل ل�ل�إج��راءات
املالية املعنية بغ�سل الأموال» ( - )FATFوهي
هيئة م�شرتكة بني احلكومات تقوم بو�ضع ودعم
ال�سيا�سات الرامية �إىل مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
وج��اءت تو�صيات فرقة العمل لتعالج جمموعة
من الق�ضايا املتنوعة ،منها تنظيم اخلدمات
املقدمة من امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن
غري املالية ،وحتركات العمالت عرب احل��دود،
و�شفافية الكيانات ال�شرعية ،والقانون اجلنائي
املو�ضوعي والإج��رائ��ي ،وال��ق��درات امل�ؤ�س�سية،
والعقوبات ،والتعاون املحلي والدويل.
وع��ل��ى اجل���ان���ب ال���وق���ائ���ي ،جن���د �أن ه��ذه
التدابري تت�ضمن متطلبات حتديد ما �إذا كان
العميل ينوب ع��ن �شخ�ص �آخ���ر؛ وفهم هيكل
امللكية وال�سيطرة لدى الأ�شخا�ص االعتباريني؛
ومم��ار���س��ة ت��داب�ير ال��ع��ن��اي��ة ال��واج��ب��ة امل��ع��ززة
بالن�سبة للفئات عالية املخاطر من العمالء،
وعالقات الأعمال ،واملعامالت؛ وتنفيذ تدابري
العناية ال��واج��ب��ة بالعمالء الآخ��ري��ن وتدابري
م�سك الدفاتر.
وع��ل��ى ج��ان��ب الإن���ق���اذ ،جن��د �أن ت��داب�ير
مكافحة غ�سل الأم����وال ال تقت�صر فقط على
متكني ال�سلطات من تقدمي اجلناة �إىل العدالة
(بدرجة �أعلى من العقوبات عمومً ا عندما تكون
اجلرائم الأ�سا�سية مقرتنة بغ�سل الأم��وال) بل
أي�ضا ،وهو الأهم ،من الأ�صول التي
وحرمانهم � ً
ح�صلوا عليها بطرق غ�ير م�شروعة .ويرتتب
على ذلك تخفي�ض احلافز على اال�شرتاك يف
اجلرائم املدرة للربح وتزيد من �صعوبة تزايد
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ث���روات املنظمات الإج��رام��ي��ة �إىل م�ستويات
خطرية.
�شبكة معقدة
يتزايد يف ال��وق��ت احل��ايل ت��راب��ط النظام
العاملي .فمن املمكن حتويل الأم��وال حاليًا عرب
ع�شر م��ن��اط��ق اخت�صا�ص يف غ�����ض��ون دق��ائ��ق
معدودة .لكن العوملة جتلب املخاطر �إىل جانب
خمتلف امل��زاي��ا ال��وا���ض��ح��ة مثل ك��ف��اءة توزيع
امل���وارد ،وزي���ادة فر�ص احل�صول على ر�ؤو���س
الأموال ،وزيادة تنويع املخاطر ،وزيادة الرفاهية
بوجه عام.
وت�ستغل ع�صابات غ�سل الأم���وال التعقيد
والرتابط يف النظام املايل العاملي ف�ض ًال على
الفروق بني القوانني والنظم الوطنية ملكافحة
غ�سل الأم��وال وجتتذبها ب�صفة خا�صة مناطق
االخت�صا�ص التي تطبق �ضوابط �ضعيفة �أو غري
فعالة حيث ميكنها نقل �أموالها و�إن�شاء ال�شركات
ذات الغر�ض اخلا�ص ب�سهولة �أكرب ودون �أن يتم
ر�صدها .ويكون بو�سعها �أن تظل متقدمة عدة
خطوات عن هيئات التنظيم امل�صريف و�سلطات
�إنفاذ القانون التي غالبًا ما يتعذر عليها تنفيذ
تدابري التعاون ال��دويل العاجلة .وع�لاوة على
ذلك ،وكما يت�ضح من الأمثلة �آنفة الذكر ،ف�إن
امل�شكالت التي يتعر�ض لها �أحد البلدان �سرعان
ما تنتقل �إىل بلدان �أخرى يف املنطقة �أو يف �أنحاء
�أخرى من العامل.
خماطر بونزي
ت��زده��ر م�شروعات اال�ستثمار االحتيالية
بطريقة «ب���ون���زي» ،ال��ت��ي ت��غ��ري امل�ستثمرين
بدفع عوائد �أعلى مما تغله �أم��وال غريهم من
امل�ستثمرين ،حتى يف البلدان املتقدمة .فالإطار
التنظيمي املحكم يف الواليات املتحدة ليم يحُ ل
دون النمو واالنهيار ال�سريعني ل�شركة «برينارد
م��ادوف» الوهمية لتوظيف الأم��وال التي بلغت
تعامالتها  65مليار دوالر يف �أواخر عام ،2008
وم��ا ت�لاه من انهيار م�شروعات عديدة �أخ��رى
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�إبان الأزمة املالية العاملية.
بيد �أن امل�شروعات االحتيالية لتوظيف
الأموال بطريقة «بونزي» كان لها وقع �أ�شد يف
البلدان التي تت�سم �أطرها التنظيمية ب�ضعف
�أكرب .ويتجلى هذا النمط امل�ؤ�سف فيما حدث
يف �ألبانيا يف ع��ام  ،1996عندما �أ�سفرت
�أعمال ال�شغب عن �سقوط احلكومة ،بل عن
حاالت وفاة ،ومثلما يتجلى يف حاالت �أحدث
عهدً ا .فقد ت�سببت هذه امل�شروعات الوهمية
يف جامايكا ،على �سبيل امل��ث��ال ،يف خ�سائر
و�صلت �إىل  ٪12.5من �إجمايل الناجت املحلي،
ث��م انت�شرت �إىل ع��دد م��ن ب��ل��دان الكاريبي
الأخ��رى .وعقب انهيار مثل هذه امل�شروعات
الوهمية يف كولومبيا ،التي ع�صفت مبا يقدر
مببلغ مليار دوالر �أمريكي ،وقعت �أعمال �شغب
واحتياجات عنيفة يف  13مدينة ،وا�ضطرت
احلكومة �إىل �إع�لان حالة الطوارئ وت�سبب
م�شروع يف لي�سوتو يف خ�سارة �أموال ما يقرب
من � 100ألف م�ستثمر ،كثري منهم فقراء ومن
ال�شرائح ال�ضعيفة للغاية.
م� ��ا ه� ��ي خ �ط ��ط «ب � ��ون � ��زي» ل�لا� �س �ت �ث �م��ار
االحتيايل؟
و���س��م��ي��ت خ��ط��ط «ب����ون����زي» ل�لا���س��ت��ث��م��ار
االحتيايل  -على ا�سم ت�شارلز ب��ون��زي ،وهو
حم��ت��ال م��ن مدينة بو�سطون �أق���ام م�شروعً ا
ا�ستثماريًا احتياليًا انهار يف عام  - 1920هي
ن��وع من الن�صب واالحتيال اال�ستثماري ،يتم
فيه دفع العوائد للم�ستثمرين من الأموال التي
يودعها م�ستثمرون الحقون ،ولي�س من �أرب��اح
حقيقية تتولد من ن�شاط ا�ستثماري �أو �أعمال
جتارية .وهذه امل�شروعات الوهمية عمومً ا تغري
امل�ستثمرين بعر�ض عوائد �أعلى مما ميكن �أن
يتحمله على نحو م�ستمر �أي ن�شاط م�شروع
ل�ل�أع��م��ال ب�صورة ي�ست�سيغها العقل ،ويتعني
على خطط «ب��ون��زي» لال�ستثمار االحتيايل
�أن جت��ت��ذب ا���س��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة مب��ع��دل منو

�أُ�سِّ ي حتى ت�ستمر يف الدفع �إىل
امل�سثتمرين امل��وج��ودي��ن ،وتنهار
حتمًا عندما تتجاوز اال�ستثمارات
اجلديدة املطلوبة قدرتها على �إغواء
م�ساهمني �آخرين وعند ه��ذه النقطة
يخ�سر معظم امل�ستثمرين �أموالهم ،رغم
�أن امل�ستثمرين الأوائل  -مبن فيهم م�ؤ�س�سو
امل�شروع الوهمي  -رمبا يكونون قد حققوا عوائد
مرتفعة� ،أو انتزعوا ريعًا من حيث ال يحت�سبون،
لو �سحبوا �أموالهم نقدً ا ب�سرعة كافية.
وقد تتباين «الفر�صة التجارية» املعلن عنها
لإغراء امل�ستثمرين تباينًا �شا�سعًا يف طبيعتها.
فعلى �سبيل املثال ،ادعى �أحد م�شروعات توظيف
الأموال يف جامايكا (�أولينت) �أنه يقوم بالتداول
يف النقد الأجنبي؛ وب��د�أت �إح��دى ال�شركات يف
لي�ستو (جمعية �إم كيه �إم لدفن املوتى) ،التي
تقدم خدمات دفن املوتى املدفوعة مقدمً ا ،يف
طرح منتجات ا�ستثمارية؛ وكان �أحد امل�شروعات
الوهمية يف كولومبيا (جمموعة دي �إم جي)
يبيع بطاقات ح�سم مدفوعة مقدمً ا وغالبًا
ما ت�ستهدف خطط اال�ستثمار االحتيايل على
وجه اخل�صو�ص �أف��رادًا من جماعة �أو جمتمع
جتمعهم �صلة ق��راب��ة م�شرتكة ك��ال��ع��رق� ،أو
الديانة� ،أو املهمة� ،أم ًال يف ا�ستغالل �أوا�صر الثقة
املتبادلة .وقد �أغرت خطط اال�ستثمار االحتيايل
م�ستثمرين على جميع م�ستويات الدخل والرثوة.
متكن كثري من منظمي خطط اال�ستثمار
االحتيايل من مد نطاق عملياتهم من خالل
ال��ت�برع��ات اخل�يري��ة امل��ظ��ه��ري��ة ،والإ���س��ه��ام��ات
ال�سيا�سية ذات ال�����ش���أن ،واملبالغة يف �إظ��ه��ار
ث��روت��ه��م اخل��ا���ص��ة �أو ث�����روات م�����ش��روع��ات��ه��م
الوهمية .فعلى �سبيل املثال قامت �إحدى خطط
«بونزي» لال�ستثمار االحتيايل يف جامايكا (هي
كا�ش بل ََ�س) برعاية الدوري الوطني لكرة القدم
يف ع��ام  .2007وق���ام �أل���ن �ستانفورد برعاية
دورة دولية يف لعبة الكريكيت ،وك��ان م�ؤ�س�س
جمموعة دي �إم جي يف كولومبيا ميتلك طائرة
نفاثة خا�صة و�أ���س��ط��و ًال م��ن ال�سيارات .وقبل
�سقوطهم ،قد يعترب منظمو ه��ذه امل�شروعات
�أعمدة ملجتمعاتهم  -فم�ؤ�س�س �شركة �أولينت
يف جامايكا اخ��ت��ارت��ه �صحيفة �أع��م��ال ليكون
�شخ�صية العام يف جمال الأعمال.
ال�ضرر االقت�صادي واملايل
تلحق خطط «بونزي» لال�ستثمار االحتيايل
حتمًا ���ض��ررًا ماليًا مبعظم م�ستثمريها وتغري
وجهة م�سار امل��دخ��رات عن اال�ستثمار املنتج.

ول���و ت��رك��ت ب�لا ���ض��اب��ط وال راب����ط ،ف��ق��د تنمو
أي�ضا �ضررًا اقت�صاديًا
مبعدل �أُ� ِّ��س��ي ،وحت��دث � ً
وم�ؤ�س�سيًا �أو�سع ،مع تفوي�ض الثقة يف امل�ؤ�س�سات
املالية وال�سلطات التنظيمية ،وتلقي بالأعباء
على املالية العامة لو جرت عمليات كفالة لهذه
أي�ضا �إىل عدم ا�ستقرار
امل�شروعات .وقد ت�ؤدي � ً
�سيا�سي واجتماعي عند انهيارها.
وقد وقعت �أكرث احلاالت ت�أثريًا يف �ألبانيا.
فعندما ان��ه��ارت ع��دة م�شروعات لال�ستثمار
االحتيايل هناك يف عام  ،1996وقعت �أحداث
���ش��غ��ب ا�ستع�صت ع��ل��ى االح���ت���واء ،و�سقطت
احلكومة ،وغرقت البالد يف الفو�ضى ،وقتل نحو
� 2000شخ�ص ح�سب بع�ض التقديرات.
�أهم �إجراءات املواجهة
ولي�س م��ن ال�سهل يف ال��ع��ادة الك�شف عن
خطط «بونزي» لال�ستثمار االحتيايل ،خا�صة
تلك التي تنظم من خالل كيانات غري خا�ضعة
للوائح التنظيمية؛ لأن كثريًا منها يعمل ب�شكل
م�سترت  -ب��ل ح��ت��ى يف ���س��ري��ة  -وي��ط��ل��ب من
امل�ستثمرين احلفاظ على ال�سرية .وعلى الوكاالت
التنظيمية �أن تزيد من جهودها للك�شف عن

خطط «بونزي» لال�ستثمار االحتيايل با�ستنباط
�أدوات ا�ستق�صاء فعالة ،مبا يف ذلك دق �أجرا�س
اخلطر التي ت�شري �إىل اال�ستثمار االحتيايل،
وتوفري و�سائل لتي�سري البحث عرب الإنرتنت،
وغريها من و�سائل الإعالم اجلماهريي ،و�إن�شاء
�آل��ي��ات لتلقي ال�شكاوى م��ن اجلمهور واتخاذ
�إجراءات حيالها.
التما�س امل�ساعدة ال�ط��ارئ��ة :قد ي�ستغرق
�إمتام التحقيق الكامل لتوجيه اتهامات مدنية،
�أو �إداري��ة� ،أو جنائية وقتًا طويالً ،ويف غ�ضون
ذلك قد يختفي �إما منظمو امل�شروعات الوهمية
�أو �أم��وال امل�ستثمرين .ومبجرد �أن يتوافر لدى
اجلهة التنظيمية �أدلة معقولة على وجود ن�صب
واحتيال ارتكب من خالل �أحد خطط «بونزي»
لال�ستثمار االحتياطي ،عليها �أن ت�ست�صدر فورًا
�أوام��ر تقييد طارئة مثل جتميد الأ���ص��ول ،من
�أجل حماية م�صالح امل�ستثمرين �أثناء ا�ستمرار
التحقيق.
توجيه االتهامات :على اجلهات التنظيمية
املالية �أن ت�ستخدم ما يوجد حتت ت�صرفها من
تدابري عالجية مدنية �أو �إدارية مع تقدمي ملفات

الدعاوى �إىل ال�سلطات اجلنائية .ففي جامايكا،
مل ُت ْتبَع �أوامر التوقف واالمتناع ال�صادرة �ضد
�شركة �أولينت باتهامات جنائية ،وهو ما �أخر
غلق امل�شروع الوهمي .وعلى اجلهات التنظيمية
�أن تقف على �أهمية اال�ستعداد مل�ساعدة ال�سلطات
يف بناء �أركان ق�ضية جنائية� ،أو تكون لها بذاتها
�صالحية توجيه االتهامات .وتختلف التدابري
ال��ع�لاج��ي��ة امل��دن��ي��ة �أو الإداري�����ة ع��ن ال��ت��داب�ير
العالجية اجلنائية فيما يتعلق بكل من ال�سلطة
امل�س�ؤولة عن مالحقتها ق�ضائيًا وفر�ضها وعبء
الإثبات الالزم وج�سامة العقوبة.
التن�سيق وال �ت �ع��اون :قد ي�شكل م�شروع
بونزي لال�ستثمار االحتيايل خمالفة مبوجب
العديد من القوانني املالية ،وهو �أمر قد تتعقبه
�أكرث من جهة تنظيمية واحدة .وميكن للحوار
الوثيق مع ال�سلطات اجلنائية �أن ي���ؤدي �إىل
زيادة فاعلية �إنفاذ القانون .وحتتاج اجلهات
التنظيمية �إىل �آليات ناجحة لتبادل املعلومات
والتعاون يف احل��د من امل�شروعات الوهمية
غري اخلا�ضعة للوائح التنظيمية .وقد �صارت
مذكرة التفاهم متعددة الأط��راف ال�صادرة
م��ن املنظمة الدولية للجان الأوراق املالية
�إحدى هذه الو�سائل املهمة.
�إط�ل�اع اجل�م�ه��ور �أو ًال ب � ��أول :ق��د ت�ساعد
ب��رام��ج حم��و الأم���ي���ة امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة يف وق��ف
امل�����ش��روع��ات الوهمية غ�ير اخلا�ضعة للوائح
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة .ي�����ض��اف �إىل ذل���ك �أن �إط�ل�اع
اجلمهور �أو ًال ب�أول �أمر حا�سم ،وذلك من خالل
التحذيرات العامة ب�ش�أن الطرق امل�ستخدمة
للن�صب على امل�ستثمرين ،و�ضرورة اال�ستف�سار
ع��ن م��دى ق���درة اال���س��ت��ث��م��ارات املحتملة على
اال�ستمرار ماليًا .و�أال يتم اال�ستثمار �سوى من
خالل الهيئات املرخ�صة؛ ومن خالل الإعالن
وقوائم الأف��راد والهيئات التي حتوز �أو ال حتوز
ترخي�صا للقيام بالأن�شطة املالية ،ومن خالل
ً
قاعدة بيانات بالإجراءات املتخذة �ضد �أفراد
وهيئات بعينها .ويبدو �أن �إعالنًا ن�شر على �شبكة
الإنرتنت مبعرفة الهيئة التنظيمية ل�سانت كيت�س
ونيفي�س ي�ؤكد �أن م�شروع �أولينت لال�ستثمار
مرخ�صا بالعمل هناك ،هو
ً
االحتيايل مل يكن
الذي حال دون توطد �أعمال م�شروع اال�ستثمار
االحتيايل.
املراجع:

بول �آ�شني خبري �أول يف �ش�ؤون القطاع املايل ب�إدارة
ال�ش�ؤون القانونية يف �صندوق النقد الدويل.
درا�سات لـ
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املرأة يف مجاالت العمل املختلفة

وانضباطا ..وأفضل إنتاجية
ً
أكثر التزاماً
«يعلم اجلميع ب�أن للمر�أة امل�سلمة يف تاريخنا الإ�سالمي ،مواقف ال ميكن تهمي�شها ،منها �صواب ال��ر�أي ،وامل�شورة ،منذ عهد
النبوة ،دليل ذلك م�شورة �أم امل�ؤمنني �أم �سلمة يوم احلديبية ،وال�شواهد كثرية مرو ًرا بعهد ال�صحابة ،والتابعني� ،إىل يومنا هذا»..
ر�سخت كلمات خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،يحفظه اهلل� ،إميان الدولة العميق مب�شاركة املر�أة يف النتاج
الوطني ،وحر�ص اململكة على �أن تتقلد دورها املناط بها ،ما يعني الت�أكيد على حقها يف العمل ،وامل�ساهمة يف الن�شاط االجتماعي،
وتذليل العقبات التي تعرت�ض طريقها.

يرى االقت�صادي عبدالعزيز البوعييل �أنه منذ قرابة  15عامً ا ت�ستحوذ
اخلريجات ال�سعوديات من التعليم العايل على الن�سبة الغالبة يف �إجمايل
عدد اخلريجني واخلريجات ،وتبلغ حاليًا �أكرث من  %60من هذا الإجمايل،
ورغم كل هذه احلقائق �إال �أن جماالت عمل املر�أة مازالت حمدودة ،حيث
متثل م�شاركة امل��ر�أة ال�سعودية يف العمل بكثافة يف ن�شاط التعليم بن�سبة
 %76.6من �إجمايل عدد امل�شتغالت ال�سعوديات ،ثم بن�سب �أقل %10.9
يف ال�صحة والعمل االجتماعي ،و %6.1يف ن�شاط الإدارة العامة ،وبن�سب
حمدودة يف جتارة اجلملة  %1.4والو�ساطة املالية � ،%1.1أما م�شاركتها
يف الأن�شطة الإنتاجية فهي �ضعيفة للغاية ال تتجاوز  %0.2يف معظمها طبقًا
للبيانات الواردة يف ن�شرة بحث القوى العاملة لعام 1430هـ الذي ت�صدره
م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات.
وقد �أثبتت امل��ر�أة ال�سعودية فيما �أتيح لها من فر�ص حديثة جدارة
وان�ضباط ي�شهد به اجلميع ،ومن ذلك ما يحدث يف �أق�سام اال�ستقبال يف
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امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية حيث ت�شغل وظائف معظمها الإناث
ال�سعوديات ويقمن بجدارة با�ستخدام قواعد البيانات وتنظيم دخول
املر�ضى للأطباء ،مع �إج��ادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل واللغة الإجنليزية
مبهارة ،وهو جمال كان ي�شغله الرجال.
ورغ��م ن��درة فر�ص العمل التي عملت فيها امل��ر�أة حتى الآن �إال �أنها
�أثبتت �أنها �أكرث التزامً ا وان�ضباطً ا يف العمل و�أف�ضل �إنتاجية ،ما يجعل
الكرة ت�ستقر يف ملعب اجلهات التي توفر املظلة واحلماية لها لت�ؤدي عملها،
وكذلك القطاع اخلا�ص الذي يجب �أن يهيئ املكان ب�صورة جيدة وح�ضارية
تتيح لها �أداء واجبها يف �أمان وا�ستقرار.

املوا�صالت

ومن �أبرز امل�شاكل التي تواجه املر�أة يف �إطار االلتحاق بالأعمال املختلفة
طول �ساعات العمل التنقل خا�صة يف نطاق املحالت ال�صغرية،كون ظروف
هذه املن�ش�آت تختلف عن املن�ش�آت الكبرية التي ت�ستطيع جتاوز هذه الظروف

أبرز المشاكل التي تواجه المرأة طول
ساعات العمل والتنقل
تحسين بيئة العمل بالنسبة للمرأة يحتاج
لقرارات تطبق ال تقرأ
بو�سائلها و�إمكاناتها.
وترى �سيدة الأعمال د .ندى اخلالدي �أنه يجب �إعادة النظر يف �ساعات
العمل للمر�أة ب�صفة عامة ولذوي االحتياجات اخلا�صة ب�شكل �أكرث دقة ،حيث
اعتربت �أن ال�ست �ساعات املقررة لتلك الفئة لي�ست منا�سبة ،وحثت رجال
الأعمال على توظيف ذوي االحتياجات اخلا�صة �سواء كانوا رجا ًال �أو ن�ساء
كم�س�ؤولية اجتماعية على من�ش�آتهم ،وانتقدت �سلوك بع�ض رجال الأعمال
الذين يوظفون بع�ض ذوي االحتياجات اخلا�صة برواتب متدنية ويطالبونهم
بعدم احل�ضور للعمل ،وذلك ال�ستغالل ا�سمهم يف الن�سب املفرو�ضة عليهم
يف ال�سعودة.
وتو�ضح �سيدة الأعمال ح�صة الربيعان امل�شكلة �أكرث بقولها �إن العامالت
امل�ستهدفات هن من �شريحة الأ�سر الراغبة يف العمل ،وهذه ال متلك �سائقني
بطبيعة احلال ،و�إذا �أرادت الأ�سرة الراغبة يف ت�شغيل بناتها يف هذا املجال
ف�إن عليها �أو ًال ت�أمني �سائق لها براتب يزيد على  1500ريال ،ما يعني �أهمية
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قضية العدد
حت��رك جهات االخت�صا�ص حلل تلك امل�شكلة من
خ�لال تقدمي ال��دع��م للمن�ش�آت ال�صغرية لتوفري
ال�سكن واملوا�صالت و�ضرورة تنظيم �ساعات العمل
لتكون منا�سبة للعامالت بني واجباتهن العملية
واملنزلية.
كذلك ت��رى د .ن��دى اخل��ال��دي �أن جم��ا ًال مثل
املعار�ض الن�سائية يتطلب من اجلهات املعنية �أن
تنظر لعمل امل��ر�أة فيه بنف�س نظرتها لعمل امل��ر�أة
يف امل�ست�شفيات��� ،ش��رط �أن ت��وج��ه ال��رق��اب��ة �إىل
مظهر املر�أة وتقيدها مبلب�سها و�سلوكها ومظهرها
دون فر�ض قيود �إداري��ة م�سبقة خا�صة ،و�أن املر�أة
ال�سعودية بحمداهلل هي الأحر�ص على جتنب كل ما
قد يخد�ش حياءها والتزامها بدينها و�أخالقها.

قرارات م�شجعة

وت���رى الباحثة ن���ورة املحي�سن �أن ال��ق��رارات
ال��ت��ي ت�صدرها وزارة العمل م��ن ح�ين �إىل �آخ��ر
ميكنها امل�ساهمة يف حت�سني بيئة العمل بالن�سبة
للمر�أة  ،ومن ذلك القرار الذي حدد �آلية احت�ساب
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المرأة بحاجة إلى دعم إضافي
لتشغيلها في المحالت التجارية
يجب تنظيم عالقة صاحب العمل
والعامالت والجهات المعنية
عمل امل���ر�أة ع��ن بعد يف ن�سب ت��وط�ين الوظائف،
وا�شرتاطات توظيف الن�ساء يف امل�صانع ،وذلك لكي
ي�سري العمل يف جميع مفا�صل بيئة العمل اخلا�ص يف
ال�سوق ال�سعودية ل�صالح تدعيم فر�ص عمل املر�أة
وتهيئة البيئة املنا�سبة لها بحيث تكون املر�أة مناف�سً ا
قويًا يف �سوق العمل.
فقد ا�شرتط القرار �أال تزيد ن�سبة العامالت
عن بعد التي يتم احت�سابها يف النطاق املمتاز على
 ٪7من �إجمايل املوظفني ،و ٪5يف النطاق الأخ�ضر،
و ٪3يف النطاق الأ�صفر.

كما ا�شرتط القرار الحت�ساب املر�أة العاملة عن
بعد �ضمن ن�سبة التوطني الوظائف (ال�سعودة) يف
برنامج نطاقات:
 �أال يقل عمرها عن � 20سنة وال يزيد عن .35 �أن تكن م�سجلة لدى الت�أمينات االجتماعية. �أن تكون م�سجلة وفق الدوام الكامل. �أن يقدم �صاحب العمل �شهادة بنكية تثبتا�ستالم العاملة لأجورها فرتة عملها لديه.
�أم��ا البند الثالث يف ال��ق��رار فينظم العالقة
التعاقدية للعاملة ع��ن بعد م��ن خ�لال عقد عمل
يوثق كافة احلقوق والبدالت مبا يف ذلك الت�أمني
الطبي لها وملن تعولهم �شرعً ا� ،إ�ضافة �إىل �أي حقوق
�أخرى من�صو�ص عليها يف نظام العمل �أو يف اللوائح
والأنظمة املتبعة يف املن�ش�أة.
كما عمل القرار على معاقبة املن�ش�أة التي تقوم
بت�سجيل العامالت عن بعد يف وظائف وهمية بعدة
عقوبات منها:
 -حرمان املن�ش�أة من احل�صول على ت�أ�شريات

عمل جديدة �أو نقل خدمات عمال لها �أو تغيري مهن
عمال لديها مل��دة ال تقل عن � 3سنوات للمخالفة
الأوىل وال تقل عن � 5سنوات للمخالفة الثانية.
 وك��ذل��ك حرمانها م��ن ال��دع��م ال��ذي يوفره�صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية مل��دة ال تقل عن 3
�سنوات للمخالفة الأوىل وال تقل ع��ن � 5سنوات
للمخالفة الثانية.
 كذلك فر�ض على املن�ش�أة املخالفة غرامةمالية ال تتجاوز  5000ريال وذلك على كل موظفة
وهمية م�سجلة لديها طبقًا للمادة  239من نظام
العمل.
كما �أ�شار القرار �إىل �أنه يف حال قيام امر�أة
ما بالتعاون مع املن�ش�أة بالت�سجيل يف وظيفة وهمية،
ف���إن��ه يتم ح��رم��ان امل���ر�أة م��ن ال��دع��م ال��ذي يوفره
�صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية مل��دة ال تقل عن 3
�سنوات للمخالفة الأوىل وال تقل ع��ن � 5سنوات
للمخالفة الثانية.

امل�صانع

من القرارات الأخرى التي ت�شري �إىل �أهميتها
الباحثة نورة املحي�سن ذلك القرار اخلا�ص بتوظيف
امل��ر�أة يف امل�صانع ،حيث ن�ص على �أنه« :ال يتطلب
توظيف الن�ساء يف امل�صانع احل�صول على ت�صريح
من وزارة العمل �أو من �أي جهة �أخرى».
كما ت�شري البنود الأخرى للقرار �إىل االهتمام
ال�شديد بتقنني عمل املر�أة وحفظ حقوقها و�صيانة
عملها املتوافق مع ال�شريعة ف�ض ًال عن التقاليد ومن
ذلك:
 �إذا كانت العامالت يعملن يف مرحلة منمراحل خط الإنتاج فيجب �أن يكون جميع العاملني
يف هذه املرحلة من الن�ساء ،كما يجب يف هذه احلالة
�أال يقل عدد الن�ساء عن ع�شر ن�ساء يف تلك املرحلة،
وعلى �أن ي�شكلن ما ال يقل عن ثلث جمموع العاملني
يف خط الإنتاج �إجماالً.
 ي��ج��ب ع��ل��ى ���ص��اح��ب ال��ع��م��ل ت��وف�ير مالب�س�آمنة وحمت�شمة للعاملة يف خطوط الإن��ت��اج ،و�أن
خم�ص�صا لأداء ال�صالة
ً
يوفر للعامالت مكانًا
واال�سرتاحة ،ودورة مياه �أو �أكرث بح�سب احلاجة.
 يكون عمل الن�ساء يف املكاتب التابعة للم�صانعوفق ال�ضوابط التالية:
 �أن يعملن يف �أق�سام خا�صة بهن. حتظر اخل��ل��وة ب�ين اجلن�سني ،وي��ج��ب على���ص��اح��ب ال��ع��م��ل ات��خ��اذ ال��ت��ج��ه��ي��زات وال�ترت��ي��ب��ات
الالزمة لتجنب ذلك.
 ال يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل امل���ر�أة يفاملكاتب التابعة للم�صنع �إذا ك��ان ع��دد العاملني
يف مكان العمل ،خالل الوردية الواحدة� ،أق��ل من

ع�شرة ،وعلى �أال يقل عدد العامالت عن ثالث يف
الوردية الواحدة.
 يحظر على �صاحب العمل ت�شغيل الن�ساءيف امل�صانع قبل ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحً ا �أو بعد
ال�ساعة اخلام�سة م�����س��اءً ،كما ال ي��ج��وز ت�شغيل
العاملة ت�شغي ًال فعليًا �أك�ثر من ثماين �ساعات يف
اليوم الواحد �إذا اعتمد املعيار الأ�سبوعي ،وتخف�ض
�ساعات العمل الفعلية خالل �شهر رم�ضان بحيث ال
تزيد على �ست �ساعات يف اليوم� ،أو �ست وثالثني
�ساعة يف الأ�سبوع ،كما مينع �أي متييز يف الأجور بني
العاملني والعامالت عن العمل ذي القيمة املت�ساوية.

الإعالم ..م�س�ؤول

من جانبها ترى الكاتبة نادية املطرف �أهمية
توجيه حملة �إعالمية مو�سعة لتوعية املجتمع وقطاع
الأعمال ب�أهمية امل�ساعدة يف عمل الن�ساء مبحالت
بيع امل�ستلزمات الن�سائية ،وتنظيم �أوق��ات العمل
مب��ا ي�ساعد على تنفيذ ق��رار العمل اخل��ا���ص به،

المرأة في الرياض بحاجة إلى دعم
إضافي لتهيئة وسائل الدعم
لتشغيلها في المحالت التجارية
بمنطقة الرياض

وقيام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بو�ضع �إجراءات ولوائح
داخلية لتنظيم عالقة �صاحب العمل والعامالت
واجلهات املعنية ،وطم�أنة رجال الأعمال وت�شجيعهم
على اال�ستثمار يف توظيف وتدريب العمالة الن�سائية.
ك��م��ا لفتت �إىل ���ض��رورة �أن تتجه ال��ل��ق��اءات
املنعقدة بخ�صو�ص عمل امل���ر�أة لبحث اجلوانب
الفنية والتطبيقية ب��د ًال م��ن اال�ستغراق يف بحث
وتو�صيف البيئة العامة لعمل املر�أة ،حيث �إن هدف
القطاع اخلا�ص هو ت�سهيل ا�ستيعاب امل��ر�أة ولي�س
و�ضع العراقيل �أم��ام �أي خطوة هامة على �صعيد
تذليل امل�صاعب التي تواجه املر�أة العاملة.
كما قالت الكاتبة �إن وزارة العمل جنحت �سابقًا يف
�إطالق حملة مكثفة للتعريف بربنامج نطاقات ،وعليها
�أن تتبع ذات الطريق للتعريف ب�أ�صول و�شروط ت�شغيل
العمالة الن�سائية يف املجاالت التي حتددها قراراتها،
م�شرية �إىل �أن هناك تفاوتًا كبريًا يف جاهزية منطقة
الريا�ض مث ًال لتطبيق ت�شغيل الن�ساء قيا�سً ا مبنطقة
جدة وال�شرقية ،ومن ثم ف�إن املر�أة يف الريا�ض بحاجة
�إىل دع��م �إ�ضايف لتهيئة و�سائل الدعم لت�شغيلها يف
املحالت التجارية مبنطقة الريا�ض ،فيما اقرتحت
�أن يتم حتديد �أوق���ات العمل يف كل �سوق ح�سب كل
مدينة ،ومراعاة االختالفات بني �إيقاعاتها البيئية
واالجتماعية والزمنية وغريها بحيث تعك�س �أ�سواق كل
مدينة طبيعتها و�سماتها اخلا�صة.
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تقرير

حسب تصنيف االتحاد العاملي للبورصات

(تداول) األولى عالمياً في نمو قيمة التداول
خالل النصف األول لعام 2012م
أداء الفتًا خالل الن�صف الأول من عام 2012م على م�ستوى قيمة
�أظهرت ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) � ً
التداول ،واحتلت املرتبة الأوىل يف �سلّم ترتيب الأ�سواق املالية حول العامل وفقًا لأحدث التقارير ال�صادرة عن
االحتاد العاملي للبور�صات ،الذي ي�ضم يف ع�ضويته �أكرث من  50بور�صة عاملية.
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�إذ حققت ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
النمو الأك�بر بني تلك الأ�سواق العاملية ،وذلك
بن�سبة و�صلتْ �إىل  114.4يف املئة ،باملقارنة
مع ذات القيمة للن�صف الأول من العام املا�ضي
2011م ،وو�صلت بذلك قيمة تداوالتها خالل
الن�صف الأول �إىل نحو  1.25تريليون ريال
( 331.3م��ل��ي��ار دوالر �أم��ري��ك��ي) .ويف حني
متكنت ثالثة �أ�سواق عاملية (الفلبني ،كولومبيا،
�إيرلندا) من ت�سجيل معدالت منو �أدن��ى تلك
التي �سجلتها ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)،
فقد تعرّ�ضت بقية الأ�سواق العاملية لرتاجعات
يف قيم تداوالتها عن الفرتة ذاتها.
كما ارتفع ع��دد الأ�سهم املتداولة بنف�س
الن�سبة تقريبًا لت�صل �إىل  60مليار �سهم مقابل
 27.50مليار �سهم ،وت�ضاعف عدد ال�صفقات
خ�لال الن�صف الأول م��ن ال��ع��ام لت�صل �إىل
نحو  26مليون �صفقة مقارنة بنحو  13مليون
�صفقة لنف�س الفرتة من العام ال�سابق .وعلى
م�ستوى القطاعات ،ا�ستحوذ قطاع ال�صناعات
البرتوكيماوية على ما ن�سبته  17.6يف املئة من
�إجمايل قيمة التداوالت حمققًا املرتبة الأوىل،
ت�لاه يف املرتبة الثانية قطاع الت�أمني بن�سبة
 17.2يف املئة من الإجمايل ،فيما حل يف املرتبة
الثالثة القطاع العقاري بن�سبة  12.2يف املئة
من الإجمايل.
ويف الفرتة التي زاد خاللها عدد ال�شركات
امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية

(تداول) مع نهاية يونيو املا�ضي �إىل � 155شركة
(بزيادة � 5شركات باملقارنة مع مطلع العام)،
فقد �سجلتْ ال�سوق املالية ال�سعودية من��وًّا يف
قيمتها ال�سوقية �أهلها لأن حتتل املرتبة ال�سابعة
يف �سلّم ترتيب �أك�ثر من � 50سوقًا مالية حول
العامل خالل الن�صف الأول من عام 2012م،
حيث ا�ستقرّتْ ال�سوق عند ما قيمته تتجاوز
 1.33تريليون ريال ( �أكرث من  356.5مليار
دوالر �أمريكي) م�سجلة منوًا خالل الفرتة بلغ
 2.3يف املئة ،وهو ما ي�ضعها �ضمن � 7أ�سواق
مالية فقط حول العامل متكنت من ت�سجيل منو
�إيجابي للفرتة.
وبالنظر �إىل تلك النتائج امل�ستقاة من
الن�شرات وال��دوري��ات والتقارير الإح�صائية،
ال��ت��ي يُ�صدرها االحت���اد العاملي للبور�صات،
والتي تُعد م�صدرًا رئي�سً ا للمعلومات عن �أداء
الأ�سواق املالية حول العامل ،ويُ�صدرها االحتاد
ب�شكل دوري ومنتظم ،يتم توزيعها ون�شرها
على م�ستوى جميع الأ���س��واق املالية الأع�ضاء
واملتعاونني م��ع االحت���اد� ،إ���ض��اف��ة �إىل جمتمع

استحوذ قطاع الصناعات
البتروكيماوية على ما نسبته
 17.6في المئة من إجمالي
محققا
ً
قيمة التداوالت
المرتبة األولى

املراقبني واملحللني حول العامل؛ ف�إنّ من �ش�أنه
�أن ي�ؤكد على الثقة املت�صاعدة يف ال�سوق املالية
ال�سعودية (تداول) من قبل جمتمع املتعاملني،
والتي ت�أتي ان�سجام ًا مع التوقعات الإيجابية
حول االقت�صاد الوطني الذي �سجّ ل معدالت من ٍو
حقيقي و�صل �إىل نحو  6.8يف املئة حمافظً ا
على �أدائ��ه الإيجابي للعام احل��ادي ع�شر على
التوايل ،وو�صل بالن�سبة ملعدل النمو احلقيقي
للقطاع غري النفطي �إىل  7.8يف املئة بنهاية
ع��ام 2011م ،ووف��قً��ا للتوقعات ال�صادرة عن
���ص��ن��دوق النقد ال���دويل �أن���ه ال ي���زال يحتفظ
بالكثري م��ن ال��ت��وق��ع��ات الإي��ج��اب��ي��ة ح��ول �أداء
م�ؤ�شراته احلقيقية للعام اجل��اري ،واملر�شحة
لال�ستمرار والتح�سّ ن حتى ع��ام 2016م على
�أقل تقدير ،هذا على م�ستوى ال�صورة العامّة
لالقت�صاد ،وامتداد تلك الت�أكيدات الإيجابية
عن الأداء االقت�صادي الكلي �إىل ال�سوق املالية
ال�سعودية ،التي �سجّ لتْ �شركاتها امل�ساهمة النمو
الإيجابي يف �أرباحها ال�صافية للعام الثالث على
التوايل مع نهاية عام 2011م ناهز  21يف املئة،
مقارنة مبعديل منوه للعامني ال�سابقني 2009م
و2010م الذين بلغا  25.8يف املئة و  34.3يف
املئة على التوايل .ويبدو �أنها يف الطريق حتى
الآن وفقًا للأرباح املتنامية التي �سجلتها مع
منت�صف ال��ع��ام اجل���اري يف طريقها لتحقيق
معدل منو �إيجابي للعام الرابع على التوايل مع
نهاية عام 2012م.
العدد  - 70أغسطس 2012م
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مركز امللك عبداهلل املالي

بيئة عمل عالية الجودة لجذب
الفرص االستثمارية
يعد مركز امللك عبداهلل املايل ،الأول من
نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط من ناحية
احلجم والتنظيم ،وم��ن حيث املوا�صفات
التقنية والدور املتوقع للمكا�سب االقت�صادية
املتعددة التي يرمي �إليها �إن�شاء املركز ،ف�ض ًال
عن �إ�سهامه يف النمو االقت�صادي والتطور
ال���ذي ت�����ش��ه��ده م��دي��ن��ة ال��ري��ا���ض يف �شتى
املجاالت.
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ان��ط��ل��ق��ت ف��ك��رة م�����ش��روع م��رك��ز امل��ل��ك
عبداهلل املايل منذ عام 2003م عندما �أعلن
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل
بن عبدالعزيز حفظه اهلل عن هذا امل�شروع
الكبري ال��ذي �سيعزز من و�ضع اململكة املايل
واالقت�صادي وي�ساعد يف حتويل الريا�ض �إىل
عا�صمة االقت�صاد والتجارة املالية يف ال�شرق
الأو�سط.
وميثل املركز دفعة قوية القت�صاد اململكة
ب�شكل عام� ،إذ �سيكون املركز ملتقى لل�شركات
املالية العاملية و�أحدث ما تو�صلت �إليه التقنية،
وه���و م��ا ي���ؤه��ل��ه لرت�سيخ منظومة الأ���س�����س
التطويرية التي ت�ضمن ا�ستمرارية ال��دور
القيادي للمملكة العربية ال�سعودية بو�صفها
�صاحبة االقت�صاد الأكرب يف املنطقة.

يوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين
ويساهم في تخفيض مستوى
البطالة والفقر ،والتوسع في
األسواق المالية واالقتصادية

�أ�ضخم مركز مايل
ويعترب مركز امللك عبداهلل املايل �أ�ضخم
م��رك��ز م��ايل يف ال�����ش��رق الأو���س��ط ومن��وذجً ��ا
ح�ضاريًا واقت�صاديًا على م�ستوى العامل،
حيث �إن هذا املعلم تزيد م�ساحته عن 1.6
مليون مرت مربع ،وي�شيد حاليًا وفقًا لأف�ضل
الأ�ساليب املعمارية احلديثة ،وتتوىل تطويره
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ,كما ي�ضم الكثري من
امل�ؤ�س�سات املالية واخلدمات العامة والفنادق
وامل�����س��اج��د ،وي�ساهم يف ت��وف�ير ال��ع��دي��د من
الفر�ص الوظيفية للمواطنني يف املجاالت
املالية واال�ستثمارية واالقت�صادية.
ومن املتوقع �أن يكون امل�شروع مقرًا لعدة
ب��ن��وك و���ش��رك��ات ا�ستثمار حملية وع��امل��ي��ة،
و�سيحت�ضن مقر هيئة ���س��وق امل���ال والبنك
املركزي ومقرات البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
وم�ؤ�س�سات املحا�سبة القانونية واملحاماة
واال���س��ت�����ش��ارات امل��ال��ي��ة واخل��دم��ات التقنية
ومركزً ا للم�ؤمترات واملعار�ض ومرافق ترفيهية
خا�صة و�أك��ادمي��ي��ة مالية ل��ت��دري��ب وتطوير
مهارات ال�شباب ال�سعودي ،ويتوقع �أن يعمل

يف مركز امللك عبداهلل املايل بعد �إجنازه �أكرث
من � 75ألف موظف.
تنويع اقت�صاد البالد
وي�ساهم املركز كذلك يف دع��م اجلهود
الوطنية التي ت�سعى �إىل تنويع اقت�صاد البالد
من خالل ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية،
كما ي�ساعد على تطوير وتنمية اقت�صاديات
الوطن ،ويوفر فر�ص عمل كثرية للمواطنني
وي�ساهم يف تخفي�ض م�ستوى البطالة والفقر،
والتو�سع يف الأ�سواق املالية واالقت�صادية مما
�سيجعل االقت�صاد ال�سعودي حمل ا�ستقطاب
دول العامل.
مكا�سب اقت�صادية متعددة
يرمي �إن�شاء املركز امل��ايل �إىل ع��دد من
الأه��داف الرئي�سية ،ف�ض ًال عن �إ�سهامه يف
النمو االقت�صادي والتطور الذي ت�شهده مدينة
الريا�ض يف �شتى املجاالت ،و�أهمها:
• جتميع امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع
املايل.
• جزء من خمططات الربنامج ال�شامل
للتنويع االقت�صادي.
العدد  - 70أغسطس 2012م

37

المجهر

• رفع م�ساهمة القطاع املايل يف تنمية
االقت�صاد الوطني بكل �إمكانياته املتاحة.
• ا�ستقطاب اال�ستثمارات املالية املختلفة.
• توفري الفر�ص الوظيفية للقوى الوطنية
العاملة من خالل ا�ستحداث �آالف الوظائف.
• تلبية حاجات التدريب والتطوير ب�إقامة
�أكادميية مالية.
مركز ذكي
كذلك يعترب مركز امللك عبداهلل امل��ايل،
الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط من
ناحية احلجم والتنظيم ،ومن حيث املوا�صفات
التقنية والدور املتوقع ،ويجري العمل يف �شمال
الريا�ض مب�ساحة �إجمالية تبلغ  1.6مليون مرت
مربع ،وميكن مقارنته مبركز (كناري وورف)
يف لندن ( )London Canary Wharfالذي
تبلغ م�ساحته � 345أل���ف م�تر م��رب��ع .ويجري
�إجناز امل�شروع وفقًا للجداول واخلطط الزمنية
املو�ضوعة له ،وي�ؤمل بانتهائها �أن تعزز اململكة
من موقعها كعا�صمة مالية لل�شرق الأو���س��ط،
خ��ا���ص��ة �أن اململكة قطعت ���ش��وطً ��ا ب��ع��ي��دً ا يف
برناجمها املتكامل واملخطط له بعناية لتحديث
وتنمية وتطوير قطاعها املايل.
38
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ومت ت�صميم امل�شروع وفق �أحدث املعايري
ال��ع��امل��ي��ة ل��ي��ك��ون م���رك���زً ا ذك��يً��ا وم���ذه�ل�اً ذا
اكتفاء ذاتي لت�سهيل ممار�سة الأعمال املالية
واال���س��ت��ث��م��ار يف امل��م��ل��ك��ة ،وق���د ع�ب�رت ع��دة
بنوك حملية وعاملية كربى و�شركات ا�ستثمار
وم�ؤ�س�سات مهنية وخدمية عاملة يف املجال
املايل باململكة عن رغبتها لالنتقال �إىل املركز
للم�ساهمة ب�شكل فعال يف تنويع ن�شاطات �أحد
�أكرب اقت�صادات العامل املعتمدة على النفط.
ن�شاطات ومكونات امل�شروع
ي�ضم مركز امللك ع��ب��داهلل امل��ايل املقر
الرئي�سي لهيئة ال�سوق املالية ومقر ال�سوق
املالية ال�سعودية (تداول) و�أكادميية مالية يف
قلب املركز ومقار للعديد من البنوك وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وما يرتبط بها من
�شركات خدمات كمكاتب املحا�سبة واملراجعة

يشتمل المركز على بنية
تحتية متكاملة للنقل بالسيارات
ووسائل النقل العام ،ما يتيح
للمارة التنقل براحة ويسر

ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��ح��ام��اة وم���ؤ���س�����س��ات التقييم
وامل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية واملالية �إىل جانب
خدمات ومرافق �أخرى متعددة مثل الفنادق
واحلي ال�سكني وقاعات امل�ؤمترات واملعار�ض
و�أم���اك���ن الأن�����ش��ط��ة الرتفيهية والريا�ضية
وو�سائل النقل واملوا�صالت احلديثة.
وي�شتمل املركز على العديد من الأن�شطة
وعنا�صر العمل مثل:
• �أماكن العمل :و�ستكون مكانًا تلتقي فيه
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية مما �سي�ساعد يف
ا�ستيعاب الكثري من املوظفني ذوي الت�أهيل
ال��ع��ايل م��ن العاملني يف القطاعات املالية
والقطاعات ذات العالقة ،و�سي�ضم املركز
املقار الرئي�سية لهيئة ال�سوق املالية وال�سوق
املالية والبنوك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى� ،إ�ضافة �إىل مكاتب اخلدمات الأخرى
مثل املحا�سبني والقانونيني واملحامني وهيئات
الت�صنيف.
و�سي�ضع امل��رك��ز امل���ايل �أُ���س��� ً��س��ا تطويرية
منا�سبة لطموحات الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة والتي
�ست�ضمن الدور القيادي للمملكة بو�ضعها �صاحبة
االقت�صاد واملركز املايل الأكرب يف املنطقة.

• التعليم� :ستكون الأكادميية املالية التي �ستن�ش�أ يف املركز
م�ؤ�س�سة تعليمية رائدة تعنى بالتخ�ص�صات املالية وتقدم دورات
تدريبية للعاملني يف القطاعات املالية �أو الراغبني للعمل فيها
م�ستقبالً ،مما �سيكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات املت�أخرة
لهم ،و�سيتم تعميم تلك الأكادميية لتكون غاية يف التميز حلفز
همم اجليل اجلديد املتنامي من �أ�صحاب املهن يف العلوم املالية.
• اجلامع :ي�ضم املركز جامعًا وعددًا من امل�ساجد مهي�أة
ب�شكل يوفر لل�ساكنني واملرتادين جوًا من الراحة والي�سر لت�أدية
عباداتهم.
• الإ�سكان :ي�ضم املركز جممعًا �إ�سكانيًا للعاملني باملركز
وخدمات تعليمية �سوف جتعل منه منوذجً ا ذا مقايي�س عاملية.
فر�صا وا�سعة لاللتقاء وتبادل
• �أماكن االلتقاء :يهيئ املركز ً
الآراء والأفكار بني املرتادين ،حيث يتوفر فيه منطقة �سياحية
بخدمات فريدة ملنح �ألوان من املتع لكافة �أفراد املجتمع وبوجود
الكثري من الأن�شطة املمتعة وامل�ستمرة يف قلب هذا املركز املتميز.
• املوا�صالت :ي�شتمل املركز على بنية حتتية متكاملة للنقل
بال�سيارات وو�سائل النقل العام ،ما يتيح للمارة التنقل براحة وي�سر.
• اخلدمات واملرافق :ي�ضم املركز العديد من اخلدمات
واملرافق التي �ستجعل منه �أحد �أهم املراكز املالية املتكاملة يف
العامل ومبوا�صفات القرن الواحد والع�شرين ،ومن تلك اخلدمات
واملرافق الفنادق فئة خم�س جنوم وقاعات امل�ؤمترات والندوات
ومراكز املعار�ض املتخ�ص�صة.

قالوا عن المركز
«م�شروع مركز امللك عبداهلل املايل �سي�سهم يف دعم اجلهود
الرامية �إىل تنويع اقت�صاد البالد من خ�لال تعظيم م�ساهمة
القطاعات االقت�صادية املختلفة يف الناجت الوطني الإج��م��ايل،
وا�ستقطاب اال�ستثمارات املختلفة ،وتوفري الفر�ص الوظيفية للقوى
العاملة ال�سعودية ،كما �أن �إن�شاء امل�شروع يج�سد ما ورد يف الر�ؤية
امل�ستقبلية ويرتجم ا�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية التي ت�ضمنت
العديد من ال�سيا�سات التي تدعم تعزيز القطاع امل��ايل ك�أحد
القطاعات الواعدة يف مدينة الريا�ض».
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد وزير الدفاع

«�إن هدفنا امل�شرتك من ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل املايل؛
يتمثل يف توفري بيئة للعمل جذابة للعدد املتزايد من ال�سعوديني
العاملني يف القطاع املايل».
معايل وزير املالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف

«�إننا نوا�صل العمل بجد لتطوير ودعم �سوقنا املالية ،ونتوقع �أن
يعمل «مركز امللك عبداهلل املايل» على رفع م�ساهمة القطاع املايل
يف تنمية االقت�صاد الوطني بكل �إمكاناته املتاحة ،و�أن يقدم ل�شبابنا
فر�صا متنوعة ل�صقل مهاراتهم ،وتطوير
الطاحمني يف التعلم؛ ً
كافة �إمكاناتهم للم�شاركة يف تطوير وتو�سيع قاعدة �سوقنا املالية».
معايل الدكتور عبدالرحمن التويجري رئي�س هيئة ال�سوق املالية

«�إن امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد تتبنى برامج ا�ستثمارية تعود
بالنفع على حقوق املتقاعدين وت�ساعد يف تعزيز امل��وارد املالية
للم�ؤ�س�سة ،ولقد جاء ا�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف هذا امل�شروع ان�سجامً ا مع
هذه ال�سيا�سة ،و�سوف تقوم امل�ؤ�س�سة بتملك وتطوير كامل امل�شروع
و�إتاحة الفر�صة لهيئة �سوق املال واجلهات احلكومية الأخرى مثل
م�ؤ�س�سة النقد وكذلك ال�شركات ذات العالقة كالت�أمني والبنوك
واخل��دم��ات املالية باحل�صول على م��واق��ع منا�سبة لها جمهزة
ب�أحدث امل�ستويات العاملية .وتتوقع امل�ؤ�س�سة �أن يخلق هذا امل�شروع
بيئة عمل عالية اجل��ودة والكفاءة جل��ذب الفر�ص اال�ستثمارية
اجليدة لبالدنا».
معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
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مؤشرات  -أداء شركات الوساطة
اداء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء ) يوليو 2012م
Member Activity - July 2012

قيمة التداول

الن�سبة

الرتتيب

كمية التداوالت

الن�سبة

VALUE

%

Position

VOLUME

%

اجلزيرة كابيتال

54,975,302,325.65

19.77%

1

2,976,472,012.00

22.09%

1

�شركة الراجحي للخدمات املالية

43,469,956,773.05

15.63%

2

2,073,209,892.00

15.39%

2

18.44% 1,244,252

الأهلي كابيتال

35,986,445,685.45

12.94%

3

1,601,892,421.00

11.89%

3

16.46% 1,110,567

2

�سامبا كابيتال

28,841,215,168.60

10.37%

4

1,312,741,691.00

9.74%

4

843,118

12.50%

4

Samba Capital

فرن�سي تداول

19,863,491,938.45

7.14%

5

887,116,213.00

6.59%

5

546,378

8.10%

5

Saudi Fransi Capital

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدودة

18,356,823,994.10

6.60%

6

821,071,695.00

6.09%

6

394,210

5.84%

7

HSBC Saudi Arabia
Limited

15,924,866,151.25

5.73%

7

804,692,562.00

5.97%

7

389,994

5.78%

8

ANB Invest

الريا�ض املالية

15,845,812,388.00

5.70%

8

714,937,635.00

5.31%

8

532,483

7.89%

6

Riyad Capital

فالكم للخدمات املالية

7,496,413,122.65

2.70%

9

322,835,359.00

2.40%

10

133,455

1.98%

10

Falcom Investment
Company

الإ�ستثمار كابيتال

6,924,446,757.20

2.49%

10

321,051,731.00

2.38%

11

143,137

2.12%

9

AlIstithmar Capital

اخلري كابيتال ال�سعوديه

4,820,005,956.30

1.73%

11

455,073,821.00

3.38%

9

352

0.01%

30

�شركة البالد للإ�ستثمار

4,704,676,068.70

1.69%

12

214,227,236.00

1.59%

12

101,292

1.50%

12

3,850,530,423.40

1.38%

13

169,506,538.00

1.26%

15

101,362

1.50%

11

Derayah Financial

ال�سعودي الهولندي املالية

3,505,744,207.90

1.26%

14

185,096,439.00

1.37%

14

69,927

1.04%

13

Saudi Hollandi Capital

االوىل جوجيت للو�ساطة املالية

3,272,645,028.20

1.18%

15

187,940,500.00

1.40%

13

50,437

0.75%

15

Aloula Geojit

�شركة الإمناء لال�ستثمار

2,184,966,344.65

0.79%

16

111,146,331.00

0.83%

16

50,733

0.75%

14

جمموعة النفيعي للإ�ستثمار

1,704,096,622.85

0.61%

17

70,832,636.00

0.53%

17

31,966

0.47%

16

�أ�صول املالية

1,205,819,980.20

0.43%

18

46,636,009.00

0.35%

19

24,416

0.36%

17

Osool Capital

921,897,380.95

0.33%

19

54,299,034.00

0.40%

18

13,534

0.20%

18

Middle East Financial
Investment Company

857,623,131.10

0.31%

20

30,707,667.00

0.23%

20

11,467

0.17%

19

Jadwa Investment

�شركة الو�ساطة

العربي للإ�ستثمار

دراية املالية

�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار
املايل
جدوى لال�ستثمار

الرتتيب

ال�صفقات

TRADES Position
909,196

الن�سبة

الرتتيب

%

Position

13.48%

3

AlJazira Capital

1

Al Rajhi Capital
NCB Capital

Member Name

Al-Khair Capital Saudi
Arabia
Al Bilad Investment
Company

Alinma Investment
Company
Al Nefaie
Investment Group

مرييل لين�ش اململكة العربية
ال�سعودية

562,843,371.95

0.20%

21

11,994,678.00

0.09%

25

6,055

0.09%

22

مورغان �ستانلي ال�سعودية

556,976,221.50

0.20%

22

13,649,687.00

0.10%

23

6,271

0.09%

21

464,327,353.75

0.17%

23

15,745,499.00

0.12%

22

6,724

0.10%

20

Credit Suisse Saudi Arabia

428,770,298.55

0.15%

24

21,172,056.00

0.16%

21

5,366

0.08%

24

Emirates NBD Capital KSA

هريمي�س ال�سعودية

370,038,412.05

0.13%

25

11,142,645.00

0.08%

26

5,867

0.09%

23

EFG_Hermes KSA

دويت�شه للأوراق املالية

359,956,682.70

0.13%

26

8,977,670.00

0.07%

28

4,110

0.06%

25

Deutsche Securities Saudi
Arabia

عودة العربية ال�سعودية

310,476,396.05

0.11%

27

10,855,426.00

0.08%

27

3,288

0.05%

27

Audi Capital

بيت م�سقط للأوراق املالية

204,128,600.50

0.07%

28

12,270,315.00

0.09%

24

3,527

0.05%

26

Muscat Capital

138,284,199.90

0.05%

29

3,535,134.00

0.03%

29

2,528

0.04%

28

Arbah Capital

15,083,150.10

0.01%

30

469,666.00

0.00%

30

572

0.01%

29

The Investor for Securities

مرييل لين�ش اململكة العربية
ال�سعودية
الإمارات دبي الوطني كابيتال
ال�سعودية املحدودة

�أرباح املالية
�شركة امل�ستثمر للأوراق املالية
املجموع
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278,123,664,135.70

13,471,300,198.00

6,746,584

Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia
Morgan Stanley Saudi
Arabia

Total

اداء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت) يوليو2012م
Internet Activity -July 2012

قيمة التداول

الن�سبة

�شركة الو�ساطة

ن�سبة القيمة للع�ضو
الرتتيب من االنرتنت

الرتتيب

ال�صفقات

الن�سبة

الرتتيب

كمية التداوالت

الن�سبة

Volume Internet
Internet Volume
Rank Vol. Ratio

Internet
Trades

Internet
Trades Ratio

Trades
Rank

26.77%

1

788,419

15.17%

3

AlJazira Capital

2

884,228

17.02%

1

Al Rajhi Capital

868,854

16.72%

2

NCB Capital

14.51%

4

Samba Capital

5

Saudi Fransi Capital
HSBC Saudi Arabia
Limited

Members Name

Internet Value

Internet
Value Ratio

Value
Rank

Internet Value
Member Ratio

اجلزيرة كابيتال

2,547,489,942

26.77%

1

86.60%

2,547,489,942

�شركة الراجحي
للخدمات املالية

1,364,454,341

14.34%

2

63.21%

1,364,454,341

14.34%

الأهلي كابيتال

1,150,348,173

12.09%

3

72.96%

1,150,348,173

12.09%

3

�سامبا كابيتال

1,025,766,395

10.78%

4

80.35%

1,025,766,395

10.78%

4

754,069

فرن�سي تداول

754,837,116

7.93%

5

84.57%

754,837,116

7.93%

5

479,382

9.23%

453,711,991

4.77%

8

55.94%

453,711,991

4.77%

8

253,476

4.88%

7

الريا�ض املالية

462,205,902

4.86%

7

64.27%

462,205,902

4.86%

7

361,718

6.96%

6

Riyad Capital

العربي للإ�ستثمار

511,305,207

5.37%

6

60.32%

511,305,207

5.37%

6

243,610

4.69%

8

ANB Invest

فالكم للخدمات املالية

314,205,086

3.30%

9

96.94%

314,205,086

3.30%

9

129,443

2.49%

9

Falcom Investment
Company

الإ�ستثمار كابيتال

180,530,161

1.90%

11

57.09%

180,530,161

1.90%

11

92,138

1.77%

11

AlIstithmar Capital

دراية املالية

155,595,792

1.63%

12

92.09%

155,595,792

1.63%

12

95,931

1.85%

10

Derayah Financial

االوىل جوجيت للو�ساطة
املالية

183,996,998

1.93%

10

97.66%

183,996,998

1.93%

10

47,867

0.92%

13

Aloula Geojit

�شركة البالد للإ�ستثمار

149,463,786

1.57%

13

55.21%

149,463,786

1.57%

13

77,794

1.50%

12

Al Bilad Investment
Company

91,565,104

0.96%

14

70.05%

91,565,104

0.96%

14

40,558

0.78%

14

Alinma Investment
Company

ال�سعودي الهولندي
املالية

60,637,997

0.64%

15

33.51%

60,637,997

0.64%

15

27,463

0.53%

15

Saudi Hollandi
Capital

�أ�صول املالية

44,941,746

0.47%

16

96.79%

44,941,746

0.47%

16

23,694

0.46%

16

Osool Capital

36,756,103

0.39%

17

53.64%

36,756,103

0.39%

17

18,436

0.35%

17

Al Nefaie Investment
Group

10,572,415

0.11%

18

85.47%

10,572,415

0.11%

18

2,886

0.06%

18

Muscat Capital

5,276,848

0.06%

20

14.88%

5,276,848

0.06%

20

2,800

0.05%

19

Middle East
Financial Investment
Company

4,343,744

0.05%

21

9.50%

4,343,744

0.05%

21

1,398

0.03%

20

Jadwa Investment

5,635,234

0.06%

19

14.45%

5,635,234

0.06%

19

842

0.02%

21

Emirates NBD
Capital KSA

1,959,057

0.02%

22

0.41%

1,959,057

0.02%

22

239

0.00%

25

Al-Khair Capital
Saudi Arabia

هريمي�س ال�سعودية

650,496

0.01%

23

4.80%

650,496

0.01%

23

465

0.01%

23

EFG_Hermes KSA

�شركة امل�ستثمر للأوراق
املالية

393,583

0.00%

25

80.44%

393,583

0.00%

25

524

0.01%

22

The Investor for
Securities

503,419

0.01%

24

7.60%

503,419

0.01%

24

302

0.01%

24

Arbah Capital

�شركة �إت�ش �إ�س بي
�سي العربية ال�سعودية
املحدودة

�شركة الإمناء لال�ستثمار

جمموعة النفيعي
للإ�ستثمار
بيت م�سقط للأوراق
املالية
�شركة ال�شرق الأو�سط
لال�ستثمار املايل
املحدودة جدوى
لال�ستثمار
الإمارات دبي الوطني
كابيتال ال�سعودية
اخلري كابيتال ال�سعوديه

�أرباح املالية
املجموع

9,517,146,636

9,517,146,636

Total

5,196,536
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مؤشرات  -المستثمرون حسب الجنسية

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية
ونوع المستثمر – يوليو 2012
ال�شركات ال�سعودية  4.50مليار ريال �أي
م��ا ت�شكل ن�سبته (� )%3.2أم���ا عمليات
ال�شراء فقد بلغت  6.34مليار ريال �أي ما
ن�سبته (� .)%4.6أما بالن�سبة لل�صناديق
اال�ستثمارية فقد بلغ �إج��م��ايل مبيعاتها
 2.90مليار ريال �أي ما ن�سبته ()%2.1
�أم��ا عمليات ال�شراء فقد بلغت3.51   
مليار ريال �أي ما ت�شكل ن�سبته ( )%2.5يف
حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين اخلليجيني
 1.16مليار ري���ال �أي بن�سبة ()%0.8
�أم��ا للم�شرتيات فقد بلغت  2.95مليار
ري��ال �أي م��ا ن�سبته ( )%2.1وق��د بلغت

ب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة الإج��م��ال��ي��ة ل�ل�أ���س��ه��م
املتداولة يف ال�سوق املالية ال�سعودية خالل
�شهر يوليو 2012م  139.06مليار ريال
ب��ارت��ف��اع ق���دره ( )%7,67ع��ن ت���داوالت
�شهر يونيو من العام  ،2012والتي كانت
 129.16مليار ريال ،ن��ف��ذت م��ن خالل
 3.37مليون �صفقة .وق��د بلغت مبيعات
الأف���راد  127.11مليار ري��ال �أي بن�سبة
( )%91.4من جميع عمليات ال�سوق �أما
عمليات ال�����ش��راء ف��ق��د بلغت 122.78  
م��ل��ي��ار ري���ال �أي بن�سبة ( )%88.3من
جميع عمليات ال�سوق .بينما بلغت مبيعات

م��ب��ي��ع��ات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��رب املقيمني
(الغري خليجيني)  2.11مليار ري��ال �أي
ما ت�شكل ن�سبته ( )%1.5يف حني بلغت
م�شرتياتهم 2.04مليار ري��ال �أي بن�سبة
(� )%1.5أم��ا مبيعات الأج��ان��ب املقيمني
فقد بلغت  265.99مليون �أي ما ن�سبته
( )%0.2وقد بلغت م�شرتياتهم 295.58
مليون �أي ما ن�سبته (�)%0.2أم��ا مبيعات
الأجانب عرب اتفاقيات املبادلة فقد بلغت
 1.02مليار ريال �أي ما ن�سبته ()%0.7
�أما امل�شرتيات فقد بلغت  1.14مليار ريال
وهو ما ت�شكل ن�سبته(.)%0.8

�إح�صائيات التداول ح�سب ت�صنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر  -يوليو2012م
نوع العملية

الكمية

%

عدد ال�صفقات

%

قيمة الأ�سهم املتداولة

%

بيع

6216421096

92.3%

3188643

94.5%

127,105,454,803.80

91.4%

�شراء

6062919290

90.0%

3109777

92.2%

122,781,532,914.90

88.3%

بيع

240278123

3.6%

43404

1.3%

4,496,793,395.35

3.2%

�شراء

214387081

3.2%

98282

2.9%

6,343,016,745.10

4.6%

بيع

107456932

1.6%

25009

0.7%

2,895,723,438.35

2.1%

�شراء

110811363

1.6%

40538

1.2%

3,512,198,916.55

2.5%

بيع

45321082

0.7%

15221

0.5%

1,162,247,476.95

0.8%

�شراء

209550927

3.1%

18015

0.5%

2,949,589,782.35

2.1%

بيع

93714547

1.4%

79369

2.4%

2,112,708,298.55

1.5%

�شراء

92408505

1.4%

82958

2.5%

2,042,082,619.70

1.5%

بيع

9919009

0.1%

9148

0.3%

265,992,235.30

0.2%

�شراء

12814555

0.2%

8492

0.3%

295,577,787.75

0.2%

بيع

22539310

0.3%

12498

0.4%

1,022,912,419.55

0.7%

�شراء

32758378

0.5%

15230

0.5%

1,137,833,301.50

0.8%

�إجماليات البيع

6735650099

100.0%

3373292

100.0%

139,061,832,067.85

100.0%

�إجماليات ال�شراء

6735650099

100.0%

3373292

100.0%

139,061,832,067.85

100.0%

نوع امل�ستثمر

اجلن�سية

فرد

ال�سعوديني

�شركة

�صندوق ا�ستثماري

اخلليجيني

)العرب املقيمني (غري اخلليجيني

)الأجانب املقيمني (غري العرب واخلليجيني

)الأجانب (عرب اتفاقيات املبادلة
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Sponsored by:

ملخص السوق  -الشهري

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  139.06مليار ريال

 3.37مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو  2012م
يف نهاية �شهر يوليو  2012م �أغ��ل��ق امل�ؤ�شر
العام لل�سوق املالية ال�سعودية (تداول) عند م�ستوى
 6,878.19نقطة مرتفع ًا  168.28نقطة ()%2.51
مقارنة بال�شهر ال�سابق.
وبالن�سبة لأداء امل�ؤ�شر من بداية العام حتى
تاريخه فقد حقق ع��ائ��د ًا ايجابي ًا ق��دره %7.17
( 460.46نقطه) .وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق
للم�ؤ�شر خالل ال�شهر يف يوم  2012/07/03م عند
م�ستوى  6,885.27نقطة.
بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم امل�صدرة يف

الشركات الجديدة المدرجة
خالل شهر يوليو  2012م
• مت يف يوم الإثنني املوافق 2012/07/09
م �إدراج �أ�سهم �شركة اخل��ط��وط ال�سعودية
للتموين بر�أ�سمال مقداره  820مليون ريال
مق�سم �إىل  82مليون �سهم حيث مت طرح
 24.60مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك
بقيمة  54ريا ًال لل�سهم الواحد.

نهاية �شهر يوليو  2012م 1,369.63 ،مليار ريال
�أي ما يعادل  365.23مليار دوالر �أمريكي ،م�سجلة
�إرت��ف��اع�� ًا بلغت ن�سـ ــبته  %2.43مقارنة بال�شهر
ال�سابق.
بلغت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة ل�شهر
يوليو  2012م 139.06 ،مليار ريال �أي ما يعادل
 37.08مليار دوالر �أمريكي وذل��ك ب�إرتفاع بلغت
ن�سـ ــبته  %7.67عن ال�شهر ال�سابق.
وبلغ �إج��م��ايل ع��دد الأ�سهم املتداولة* ل�شهر
يوليو  2012م 6.64 ،مليار �سـ ــهم مقابل 6.09

مليار �سهم مت تداولها خالل ال�شهر ال�سابق ،وذلك
بارتفاع بلغت ن�سـ ــبته .%8.92
�أما �إجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل �شهر
يوليو  2012م ،فقد بلغ  3.37مليون �صفقة مقاب ــل
 3.46مليون �صفقة مت تنفيذها خالل �شهر يونيو
 2012م ،وذلك ب�إنخفا�ض بلغت ن�سـ ــبته .%2.40
* معدلة جلميع �إجراءات ال�شركات خالل الفرتة.
بلغ عدد �أيام التداول خالل �شهر يوليو  2012،23يوم ًا
مقابل  21يوم ًا خالل �شهر يونيو  2012م.

إجراءات الشركات
قامت �شركة الإت�����ص��االت املتنقلة ال�سعودية (زي��ن)
بتخفي�ض ر�أ�سمالها بن�سبة  %65.71من  14مليار ريال
اىل  4.801مليار ريال وذلك بتخفي�ض �سهم واحد عن
كل � 1.5219سهم ومن ثم زيادة ر�أ�سمالها عن طريق
�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية بقيمة  6مليار ريال وب�سعر
طرح مقداره  10رياالت لل�سهم الواحد لي�صبح ر�أ�سمال
ال�شركة اجل��دي��د  10.801مليار ري���ال مق�سم اىل
 1,080.1مليون �سهم ،وذلك بتاريخ  2012/07/04م.

تعليق تداول
أسهم

�أ�صدر جمل�س هيئة ال�سوق
املالية ق��رار ًا بتعليق تداول
����س���ه���م ����ش���رك���ة جم��م��وع��ة
حم��م��د امل��ع��ج��ل يف ال�����س��وق
املالية ال�سعودية (ت��داول)
وذلك ابتدا ًء من يوم الأحد
 2012/07/22م.

�أداء م�ؤ�شرات القطاعات
Performance of Sectoral Indices

يوليو  2012 -م

يونيو  2012 -م

ن�سبة التغري

للعام حتي تاريخه

July - 2012

June - 2012

Change %

YTD

امل�صارف واخلدمات املالية

15,587.09

15,321.96

1.73%

6.89%

Banks & Financial Services

ال�صناعات البرتوكيماوية

6,037.66

5,929.60

1.82%

-3.13%

Petrochemical Industries

الأ�سمنت

5,988.65

6,064.33

-1.25%

12.23%

Cement

التجزئة

7,095.77

6,848.79

3.61%

9.58%

Retail

م�ؤ�شرات القطاعات

Sectoral Indices

الطاقة واملرافق اخلدمية

4,689.31

4,691.61

-0.05%

-5.77%

Energy & Utilities

الزراعة وال�صناعات الغذائية

6,490.36

6,074.28

6.85%

11.66%

.Agriculture & Food Indust

الإت�صاالت وتقنية املعلومات

2,022.01

2,012.95

0.45%

21.18%

.Telecom. & Information Tech

الت�أمني

1,272.63

1,073.10

18.59%

27.69%

Insurance

�شركات اال�ستثمار املتعدد

2,990.81

2,846.82

5.06%

8.50%

Multi-Investment

اال�ستثمار ال�صناعي

6,106.42

5,874.63

3.95%

10.71%

Industrial Investment

الت�شييد والبناء

2,937.81

2,822.88

4.07%

-10.00%

Building & Construction

التطوير العقاري

3,448.72

3,313.94

4.07%

27.48%

Real Estate Development

النقل

4,372.74

4,175.06

4.73%

51.71%

Transport

االعالم والن�شر

2,955.76

2,686.63

10.02%

37.54%

Media & Publishing

الفنادق وال�سياحة

7,397.73

7,139.18

3.62%

23.17%

Hotel & Tourism

العدد  - 70أغسطس 2012م
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مقارنة معلومات التداول عن �شهر يوليو  2012م مع �شهر يونيو  2012م
Comparing Trading Information for July 2012 with June 2012
معلومات التداول

 Julyيوليو

 Juneيونيو

ن�سبة التغري

2012

2012

Change %

Trading Information

عدد ال�صفقات املنفذة

3,373,292

3,456,380

-2.40%

Transactions

* عدد الأ�سهم املتداولة

6,637,475,690

6,093,651,663

8.92%

* Shares Traded

139,061,832,067.85

129,155,736,462.40

7.67%

)Value Traded (SR

23

21

-

قيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)
عدد �أيام التداول
املتو�سط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

Number of Trading Days

146,665

164,590

-10.89%

Daily Average of Transactions

288,585,900

290,173,889

-0.55%

* Daily Average of Shares Traded

املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)

6,046,166,612

6,150,273,165

-1.69%

)Daily Average of Value (SR

(القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة (مليار ريال

1,369.63

1,337.19

2.43%

)Market Capitalization (SR biln

6,878.19

6,709.91

2.51%

)Tadawul All Share Index (TASI

* املتو�سط اليومي للأ�سهم املتداولة

(امل�ؤ�شر العام (نقطة
معدلة جلميع اجراءات ال�شركات *

* Adjusted for all corporate actions

مقارنة معلومات التداول عن �شهر يوليو  2012م مع �شهر يوليو  2011م
Comparing Trading Information for July 2012 with July 2011
معلومات التداول

 Julyيوليو

 Julyيوليو

ن�سبة التغري

2012

2011

Change %

Trading Information

عدد ال�صفقات املنفذة

3,373,292

1,594,102

111.61%

Transactions

* عدد الأ�سهم املتداولة

6,637,475,690

2,585,333,862

156.74%

* Shares Traded

139,061,832,067.85

66,579,633,432.85

108.87%

)Value Traded (SR

23

22

-

قيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)
عدد �أيام التداول
املتو�سط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

Number of Trading Days

146,665

72,459

102.41%

Daily Average of Transactions

288,585,900

117,515,176

145.57%

* Daily Average of Shares Traded

املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)

6,046,166,612

3,026,346,974

99.78%

)Daily Average of Value (SR

(القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة (مليار ريال

1,369.63

1,273.66

7.53%

)Market Capitalization (SR biln

6,878.19

6,392.13

7.60%

)Tadawul All Share Index (TASI

* املتو�سط اليومي للأ�سهم املتداولة

(امل�ؤ�شر العام (نقطة

* معدلة جلميع اجراء�آت ال�شركات

* Adjusted for all corporate actions

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات  -يوليو  2012م
Sectoral Activities - July 2012
القطاعات

امل�صارف واخلدمات املالية
ال�صناعات البرتوكيماوية
الأ�سمنت
التجزئة
الطاقة واملرافق اخلدمية
الزراعة وال�صناعات الغذائية
الإت�صاالت وتقنية املعلومات
الت�أمني
�شركات اال�ستثمار املتعدد
اال�ستثمار ال�صناعي
الت�شييد والبناء
التطوير العقاري
النقل
االعالم والن�شر
الفنادق وال�سياحة
الإجمايل

44
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الصفقات املنفذة

النسبه الى اإلجمالى

األسهم املتداولة

النسبه الى اإلجمالى

قيمه األسهم املتداولة

النسبة الى اإلجمالى

Transactions

To Market %

Shares Traded

To Market %

)Value Traded (SR

To Market%

Sector

156,409

4.64%

727,097,498

10.95%

11,943,000,862.65

8.59%

Banks & F. Services

294,318

8.72%

662,010,688

9.97%

17,346,033,132.30

12.47%

Petrochemical Indust.

99,483

2.95%

176,573,624

2.66%

4,639,109,517.55

3.34%

Cement

62,242

1.85%

84,518,658

1.27%

2,138,668,589.35

1.54%

Retail

9,505

0.28%

52,277,916

0.79%

703,471,372.15

0.51%

Energy & Utilities

325,733

9.66%

252,777,876

3.81%

9,332,536,732.25

6.71%

Agri. & Food Indust.

372,971

11.06%

1,001,719,635

15.09%

16,438,341,214.25

11.82%

Telecom. & Info. Tech.

1,256,739

37.26%

1,081,247,253

16.29%

39,570,454,790.10

28.46%

Insurance

97,772

2.90%

183,556,763

2.77%

3,113,901,905.45

2.24%

Multi-Investment

133,443

3.96%

127,663,321

1.92%

4,802,162,398.10

3.45%

Industrial Investment

133,250

3.95%

211,861,206

3.19%

3,950,882,011.05

2.84%

Building & Construction

297,792

8.83%

1,903,525,739

28.68%

19,557,962,202.00

14.06%

Real Estate Development

62,699

1.86%

115,551,100

1.74%

2,824,973,164.45

2.03%

Transport

25,660

0.76%

20,237,929

0.30%

874,274,080.90

0.63%

Media & Publishing

45,276

1.34%

36,856,484

0.56%

1,826,060,095.30

1.31%

Hotel & Tourism

3,373,292

100.00%

6,637,475,690

100.00%

139,061,832,067.85

100.00%

Total

Sponsored by:

Market Summary - Monthly

Thousands

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات  -يوليو 2012م

20,000

Sectoral Activities - July 2012

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

الفنادق
وال�سياحة

الإعالم والن�شر

Media & Publishing

Hotel & Tourism

النقل

Transport

التطوير العقاري الت�شييد والبناء
Real Estate
Development

& Building
Construction

ال�صفقات

اال�ستثمار
ال�صناعي

Industrial
Investment

Transactions

�شركات
اال�ستثمار املتعدد
Multi-Invest

الت�أمني

Insurance

االت�صاالت وتقنية
املعلومات

Telecom & Info Tech

الزراعة
وال�صناعات
الغذائية

التجزئة

الطاقة واملرافق
اخلدمية

Retail

Energy & Utilities

الكميه باملئات

Cement

Petrochemical
Industry

Agri & Food Industry

(Volume )00

الأ�سمنت

ال�صناعات
البرتوكيماوية

امل�صارف
واخلدمات املالية
Banks & Financial
Services

القيمه بالع�شرة �آالف (Value )0،000

ال�شركات الأكرث �إرتفاعا يف �أ�سعارها (مقارنة �سعر �إغالق يوليو  2012م مع يونيو  2012م)
)Top Gainers (Comparing Close Price of July 2012 with June 2012

ال�شركة

2012/07/31

2012/06/30

ن�سبة التغري
Change %

Company

�أمانة للت�أمني

111.25

33.30

234.08%

Amana Insurance

�أ�سيج

49.80

25.10

98.41%

ACIG

اي�س

155.25

87.75

76.92%

ACE

والء للت�أمني

33.50

21.10

58.77%

Walaa Insurance

مربد

72.50

50.75

42.86%

Mubarrad

ال�شركات الأكرث �إنخفا�ضا يف �أ�سعارها (ممقارنة �سعر �إغالق يوليو  2012م مع يونيو  2012م)
)Top Losers (Comparing Close Price of July 2012 with June 2012

ال�شركة

2012/07/31

2012/06/30

ن�سبة التغري
Change %

Company

عناية

57.00

80.50

-29.19%

Enaya

زين ال�سعودية

11.85

15.65

-24.28%

ZAIN KSA

ميدغلف

24.70

29.40

-15.99%

MEDGULF

اخلزف

81.75

92.75

-11.86%

Ceramic

التعاونية

42.10

47.40

-11.18%

Tawuniya

العدد  - 70أغسطس 2012م
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تداول الأ�سهم  -يوليو  2012م
امل�صارف واخلدمات املالية
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
اجمايل القطاع
ال�صناعات البرتوكيماوية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
اجمايل القطاع
اال�سمنت
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
اجمايل القطاع
التجزئة
�أ�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
خدمات ال�سيارات
46
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Market Activity - July 2012

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Banks & Financial Services

3,026

8,262,447

192,680,078.15

Riyad

7,844

12,965,842

309,023,552.40

AlJazira

1,982

3,903,727

62,510,954.75

Saudi Investment

1,123

1,933,137

51,894,337.30

Saudi Hollandi

1,571

2,112,955

69,512,115.80

Saudi Fransi

1,366

1,998,346

65,509,988.50

SABB

1,465

2,646,417

71,309,792.60

Arab National

2,486

3,303,325

149,152,650.80

SAMBA

19,331

27,021,732

1,975,907,788.75

Al Rajhi

11,168

14,290,239

412,281,298.90

AL Bilad

105,047

648,659,331

8,583,218,304.70

Alinma

156,409

727,097,498

11,943,000,862.65

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

16,906

36,939,128

511,743,341.75

CHEMANOL

4,670

11,744,962

222,769,924.25

Petrochem

Petrochemical Industries

86,736

88,720,898

7,837,107,802.25

SABIC

6,733

3,382,776

627,626,633.25

SAFCO

5,457

14,683,634

456,025,095.90

Industrialization

9,053

16,246,613

241,676,768.70

Alujain

90,017

264,174,150

3,717,330,637.65

Nama Chemicals

2,534

8,508,011

172,117,626.65

SIIG

14,373

58,120,797

762,169,712.50

Sahara Petrochemical

7,338

12,130,617

533,474,502.60

YANSAB

6,271

10,345,636

188,523,217.65

Sipchem

6,348

11,141,437

261,348,450.25

Advanced

25,466

108,192,484

1,496,427,049.90

Saudi Kayan

12,416

17,679,545

317,692,369.00

Petro Rabigh

294,318

662,010,688

17,346,033,132.30

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Cement

11,743

15,957,850

276,811,740.70

HCC

59,494

125,829,906

2,832,799,664.75

Najran Cement

5,065

6,615,746

380,517,552.25

Arab Cement

4,349

5,729,428

267,433,739.50

Yamamah Cement

2,729

3,274,018

291,967,472.50

Saudi Cement

1,402

804,561

64,045,596.75

Qassim Cement

1,083

1,026,311

103,119,128.25

Southern Cement

1,532

1,280,315

101,749,254.00

Yanbu Cement

1,325

1,016,215

54,063,546.75

Eastern Cement

1,442

1,694,785

40,978,534.40

Tabuk Cement

9,319

13,344,489

225,623,287.70

Jouf Cement

99,483

176,573,624

4,639,109,517.55

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Retail

3,071

4,844,919

391,714,458.25

A. Othaim Market

2,268

1,466,996

70,651,646.30

Mouwasat

1,858

879,747

74,605,733.75

Extra

9,058

13,671,433

234,240,734.25

SASCO

Sponsored by:

تداول الأ�سهم  -يوليو  2012م
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
اجمايل القطاع
الطاقة واملرافق اخلدمية
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
اجمايل القطاع
الزراعة وال�صناعات الغذائية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
* بي�شة الزراعيه
جازان للتنمية
اجمايل القطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة
اجمايل القطاع
الت�أمني
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل
�سند
�سايكو

Market Summary - Monthly
Market Activity - July 2012

19,104

21,280,101

546,724,430.10

Thim›ar

16,214

35,698,665

489,319,410.05

Fitaihi Group

1,188

393,497

58,936,190.25

Jarir

3,036

2,465,715

83,724,918.60

Aldrees

2,495

1,162,111

98,499,041.50

AlHokair

3,950

2,655,474

90,252,026.30

Alkhaleej Trng

62,242

84,518,658

2,138,668,589.35

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Energy & Utilities

3,101

3,555,858

74,799,385.30

Gas & Industrialization

6,404

48,722,058

628,671,986.85

Saudi Electricity

9,505

52,277,916

703,471,372.15

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Total
Agriculture & Food Industries

4,031

6,190,560

215,908,285.80

SAVOLA Group

18,801

21,812,270

512,003,960.35

Food

1,930

1,610,250

92,155,145.00

SADAFCO

9,602

7,715,766

492,598,380.25

Almarai

21,292

15,828,733

967,757,972.00

Anaam Holding

10,253

6,689,446

270,754,321.60

HB

1,575

734,419

67,056,975.25

Herfy Foods

161,527

55,040,741

3,566,131,809.25

Catering

3,334

3,305,956

98,433,915.90

NADEC

28,472

54,948,478

1,072,722,896.65

Qassim Agriculture

13,318

15,827,345

421,612,963.40

Tabuk Agriculture

17,237

17,716,969

492,723,741.20

Saudi Fisheries

14,875

10,437,649

490,323,812.15

Sharqiya Dev Co

1,579

1,323,135

49,616,269.70

Jouff Agriculture

0

0

0

* Bishah Agriculture

17,907.00

33,596,159.00

522,736,283.75

Jazan Development

325,733

252,777,876

9,332,536,732.25

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Telecomm. & Information
Technology

12,676

28,307,436

1,083,357,331.80

STC

8,908

14,457,743

937,933,522.50

Etihad Etisalat

170,954

586,268,906

7,774,411,916.35

ZAIN KSA

79,619

206,558,154

2,915,957,243.65

Atheeb Telecom

100,814

166,127,396

3,726,681,199.95

Almutakamela

372,971

1,001,719,635

16,438,341,214.25

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Insurance

6,388

4,906,520

218,271,552.30

Tawuniya

40,458

47,900,402

1,124,050,442.95

Malath Insurance

11,241

13,188,429

345,921,019.70

MEDGULF

35,561

18,915,356

1,129,726,328.25

ALLIANZ SF

29,007

18,407,163

767,890,844.80

SALAMA

82,177

91,323,555

2,539,496,581.95

Walaa Insurance

22,129

19,244,059

642,777,178.80

Arabian Shield

27,711

26,648,049

837,140,620.40

SABB Takaful

26,123

28,762,910

678,975,668.55

SANAD

30,388

21,604,899

936,694,152.05

SAICO
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وفاء للت�أمني
احتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م
اجمايل القطاع
�شركات اال�ستثمار املتعدد
امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
اجمايل القطاع
اال�ستثمار ال�صناعي
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات
اجمايل القطاع
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21,527

13,451,120

565,126,224.50

WAFA Insurance

22,885

27,523,741

654,546,021.20

Gulf Union

21,663

12,064,817

728,434,820.25

ATC

23,699

17,547,755

694,245,038.90

Al - Ahlia

13,657

11,536,237

354,729,467.60

ACIG

13,608

14,192,299

375,321,139.50

AICC

15,436

18,656,034

464,716,573.05

Trade Union

36,738

40,017,869

1,141,501,324.80

Sagr Insurance

16,637

14,298,454

504,758,756.20

UCA

34,704

114,408,365

1,396,906,762.60

Saudi Re

23,359

35,184,048

806,571,867.10

Bupa Arabia

38,497

32,183,192

1,136,189,582.30

Weqaya Takaful

19,275

12,353,576

650,259,844.80

Al Rajhi Takaful

19,176

5,990,353

625,953,629.75

ACE

33,854

26,828,033

976,114,117.30

AXA - Cooperative

40,842

30,246,788

1,260,473,890.50

Gulf General

61,042

33,659,819

1,919,435,077.95

Buruj

36,203

24,359,321

1,196,411,330.90

Al Alamiya

63,416

92,893,088

2,267,033,702.50

Solidarity

24,296

7,910,114

728,661,857.50

Wataniya

76,452

47,089,722

2,826,162,378.80

Amana Insurance

197,258

122,566,258

6,373,756,324.60

Enaya

91,332

35,384,908

2,702,200,667.75

Alinma Tokio M.

1,256,739

1,081,247,253

39,570,454,790.10

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

16,208

10,292,991

566,274,252.50

Multi- Investment
SARCO

15,931

29,837,823

499,643,687.55

Saudi Advanced

22,291

59,030,246

792,563,993.95

Al Ahsa for Dev.

18,591

44,739,355

607,312,866.40

SISCO

6,325

13,525,824

216,685,855.75

Assir

15,639

22,280,235

385,775,197.40

Al Baha

2,787

3,850,289

45,646,051.90

kingdom

97,772

183,556,763

3,113,901,905.45

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Total
Industrial Investment

13,264.00

8,381,690.00

350,606,067.40

Takween

10,229.00

8,505,353.00

250,034,898.90

BCI

12,455

21,059,258

655,191,808.90

MA›ADEN

2,446

1,019,411

40,111,119.50

Astra Indust

4,289

5,223,054

115,972,966.60

ALSorayai

1,157

875,874

61,621,502.50

Shaker

2,087

2,277,248

95,383,859.90

Pharmaceutical

3,215

3,041,509

83,810,769.50

Glass

27,735

24,298,499

950,940,703.00

FIPCO

15,074

16,701,907

424,269,056.20

Maadaniyah

5,666

8,368,225

318,405,913.50

Saudi Chemical

1,738

1,112,413

34,362,854.70

SPM

2,630

2,621,222

71,354,835.00

AlAbdullatif

31,458

24,177,658

1,350,096,042.50

Saudi Export

133,443.00

127,663,321.00

4,802,162,398.10

Total

Sponsored by:

Market Summary - Monthly

تداول الأ�سهم  -يوليو  2012م
الت�شييد والبناء
�أ�سالك
** جمموعة املعجل
الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر
اجمايل القطاع
التطوير العقاري
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
اجمايل القطاع
النقل
البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
اجمايل القطاع
االعالم والن�شر
تهامه لالعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف
اجمايل القطاع

Market Activity - July 2012

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Building & Construction

5,914

4,823,407

177,309,818.70

ASLAK

12,634

25,171,967

315,234,798.60

** MMG

3,904

3,641,802

80,532,842.15

SSP

8,608

8,872,093

258,970,988.80

ALKHODARI

2,977

1,441,946

121,812,502.50

Ceramic

3,757

3,369,482

99,047,650.40

Gypsum

16,318

36,415,892

533,261,982.35

Cables

43,056

84,783,950

1,415,753,620.40

Saudi Industrial

4,670

9,492,930

143,549,564.30

Amiantit

4,921

6,305,811

129,328,762.00

Pipes

1,806

2,446,670

71,274,474.00

Zamil Industrial

3,381

3,398,589

76,120,155.10

AL Babtain

2,371

1,309,065

78,922,205.25

SVCP

12,035

14,651,627

279,105,123.10

MESC

6,898

5,735,975

170,657,523.40

Red Sea

133,250

211,861,206

3,950,882,011.05

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Real Estate Development

2,136

3,583,445

95,663,630.05

Real Estate

2,981

5,817,434

118,448,087.55

Taiba

3,043

2,591,042

105,383,431.50

Makkah

7,869

13,806,880

318,236,209.70

Arriyadh Development

58,411

268,491,514

2,513,245,228.45

Emaar E .C

16,189

36,579,293

674,788,762.50

Jabal Omar

164,130

1,436,565,733

13,531,958,014.00

Dar Al Arkan

43,033

136,090,398

2,200,238,838.25

KEC

297,792

1,903,525,739

19,557,962,202.00

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Transport

24,120

62,080,122

1,145,510,081.55

Bahri

11,838

32,105,830

449,551,707.10

SAPTCO

24,361

19,766,599

1,156,696,082.10

Mubarrad

2,380

1,598,549

73,215,293.70

Budget Saudi

62,699

115,551,100

2,824,973,164.45

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

11,614

5,823,687

495,866,374

Media and Publishing
Tihama

7,661

7,629,690

199,052,654

SRMG

6,385

6,784,552

179,355,054

SPPC

25,660

20,237,929

874,274,080.90

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

الطيار
الفنادق
�شم�س
اجمايل القطاع

26,845

19,017,718

1,249,748,025.50

ALTAYYAR

922

874,439

24,533,068.80

Hotels

17,509

16,964,327

551,779,001.00

Shams

45,276

36,856,484

1,826,060,095.30

Total

اجمايل ال�سوق

3,373,292

6,637,475,690

139,061,832,067.85

Market

الفنادق وال�سياحة

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012

Total
Hotel & Tourism

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012
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امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية  31/07/2012 -م

ال�شركة
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
�إجمايل قطاع امل�صارف
واخلدمات املالية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
�إجمايل قطاع ال�صناعات
البرتوكيماوية
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
�إجمايل قطاع الأ�سمنت
ا�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
خدمات ال�سيارات
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
�إجمايل قطاع التجزئة
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
�إجمايل قطاع الطاقة
واملرافق اخلدمية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
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Book Value
)(SR

Close
Price

EPS
)(SR

P/B
Value

Net Income
)(mn

›Shareholders
)Equity (mn

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

P/E
Ratio

القيمه
الدفرتيه

�سعر الإغالق

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره
(مليون)

ال�سعر للعائد

1.11

20.65

22.90

Riyad

1.56

16.02

24.95

AlJazira

3,388.08

30,971.30

34,350.00

1,500.000

10.14

2.26

448.40

4,806.97

7,485.00

300.000

16.69

1.49

1.01

15.89

16.00

Saudi Investment

1.42

19.32

27.50

Saudi Hollandi

725.67

8,740.84

8,800.00

550.000

12.13

1.32

1,152.96

7,666.14

10,914.75

396.900

9.47

2.90
3.28

1.37

23.62

32.30

Saudi Fransi

3.05

1.76

18.46

32.50

SABB

2,966.66

21,351.86

29,199.78

904.018

9.84

3,054.63

18,460.29

32,500.00

1,000.000

10.64

2.66

1.41

20.22

28.50

Arab National

2,260.55

17,183.51

24,225.00

850.000

10.72

1.44

32.40

46.50

SAMBA

4,380.58

29,158.88

41,850.00

900.000

9.55

4.87

23.12

72.75

Al Rajhi

7,939.25

34,677.87

109,125.00

1,500.000

13.75

5.29

3.15

29.00

AL Bilad

857.51

4,089.20

8,700.00

300.000

10.15

2.86

2.13

13.63

Alinma

588.09

16,232.98

20,025.00

1,500.000

34.05

0.39

1.23

10.82

13.35

27,762.38

193,339.82

327,174.53

9,700.918

11.78

2.86

1.69

19.93

-

101.04

1,533.70

1,754.73

120.600

17.37

0.84

1.14

12.72

14.55

CHEMANOL

-99.00

4,593.05

9,216.00

480.000

(( )Mس)

-0.21

2.01

9.57

19.20

Petrochem

25,996.95

141,595.30

271,500.00

3,000.000

10.44

8.67

1.92

47.20

90.50

SABIC

4,058.05

8,030.59

49,937.50

250.000

12.31

16.23

6.22

32.12

199.75

SAFCO

2,373.65

11,288.19

21,739.71

668.914

9.16

3.55

1.93

16.88

32.50

Industrialization

21.94

585.80

1,086.44

69.200

49.52

0.32

1.85

8.47

15.70

Alujain

-102.12

1,369.93

1,876.39

128.520

(( )Mس)

-0.795

1.37

10.66

14.60

Nama Chemicals

449.80

5,832.91

9,405.00

450.000

20.91

1.00

1.61

12.96

20.90

SIIG

198.89

5,314.06

6,011.49

438.795

30.23

0.45

1.13

12.11

13.70

Sahara Petrochemical

2,862.69

11,884.69

26,212.50

562.500

9.16

5.09

2.21

21.13

46.60

YANSAB

707.31

5,474.85

7,076.67

366.667

10.01

1.93

1.29

14.93

19.30

Sipchem

337.06

1,830.83

4,058.88

163.995

12.04

2.055

2.22

11.16

24.75

Advanced

-625.35

14,812.86

21,450.00

1,500.000

(( )Mس)

-0.42

1.45

9.88

14.30

Saudi Kayan

-218.77

8,098.03

15,855.60

876.000

(( )Mس)

-0.25

1.96

9.24

18.10

Petro Rabigh

36,062.11

222,244.78

447,180.91

9,075.191

10.75

3.97

2.01

24.49

-

العائد على ال�سعر/القيمه
الدفرتيه
ال�سهم

Company

Total Banks & Financial
Services Sector

Total Petrochemical Industries
Sector

-35.39

923.14

1,718.15

97.900

(( )Mس)

-0.36

1.86

9.43

17.55

HCC

224.52

1,811.33

3,714.50

170.000

16.54

1.32

2.05

10.65

21.85

Najran Cement

399.66

2,749.97

4,280.00

80.000

10.71

5.00

1.56

34.37

53.50

Arab Cement

826.72

3,248.84

9,254.25

202.500

11.19

4.08

2.85

16.04

45.70

Yamamah Cement

1,023.35

2,671.86

13,961.25

153.000

13.64

6.69

5.23

17.46

91.25

Saudi Cement

568.29

1,947.70

7,200.00

90.000

12.67

6.31

3.70

21.64

80.00

Qassim Cement

976.84

2,703.61

13,860.00

140.000

14.19

6.98

5.13

19.31

99.00

Southern Cement

638.63

2,941.81

8,163.75

105.000

12.78

6.08

2.78

28.02

77.75

Yanbu Cement

387.80

2,071.62

4,515.00

86.000

11.64

4.51

2.18

24.09

52.50

Eastern Cement

158.69

1,165.15

2,250.00

90.000

14.18

1.76

1.93

12.95

25.00

Tabuk Cement

83.97

1,343.03

2,190.50

130.000

26.09

0.65

1.63

10.33

16.85

Jouf Cement

5,253.07

23,578.04

71,107.40

1,344.400

13.12

3.91

3.02

17.54

-

143.09

601.85

1,884.38

22.500

13.17

6.36

3.13

26.75

83.75

A. Othaim Market

162.02

687.13

2,525.00

50.000

15.58

3.24

3.67

13.74

50.50

Mouwasat

139.72

386.07

2,058.00

24.000

14.73

5.82

5.33

16.09

85.75

Extra

57.12

550.38

823.50

45.000

14.42

1.27

1.50

12.23

18.30

SASCO

10.77

35.27

283.00

10.000

26.28

1.08

8.02

3.53

28.30

Thim›ar

-39.85

626.72

830.50

55.000

(( )Mس)

-0.72

1.33

11.39

15.10

Fitaihi Group

548.91

949.78

8,970.00

60.000

16.34

9.15

9.44

15.83

149.50

Jarir

94.79

431.60

1,041.00

30.000

10.98

3.16

2.41

14.39

34.70

Aldrees

486.59

1,523.10

6,195.00

70.000

12.73

6.95

4.07

21.76

88.50

AlHokair

59.08

327.96

895.00

25.000

15.15

2.36

2.73

13.12

35.80

Alkhaleej Trng

1,662.23

6,119.84

25,505.38

391.500

14.50

4.25

4.17

15.63

-

145.55

1,060.25

1,567.50

75.000

10.77

1.94

1.48

14.14

20.90

Gas & Industrialization

2,437.17

52,258.00

53,749.06

4,166.594

22.05

0.58

1.03

12.54

12.90

Saudi Electricity

2,582.72

53,318.24

55,316.56

4,241.594

21.42

0.61

1.04

12.57

-

& Total Energy
Utilities Sector

1,390.11

7,952.59

18,500.00

500.000

13.31

2.78

2.33

15.91

37.00

SAVOLA Group

7.63

209.05

506.00

20.000

66.32

0.38

2.42

10.45

25.30

Food

156.87

716.78

2,039.38

32.500

13.00

4.83

2.85

22.05

62.75

SADAFCO

1,336.88

6,865.06

26,400.00

400.000

19.75

3.34

3.85

17.16

66.00

Almarai

10.99

136.82

771.18

10.900

70.20

1.01

5.64

12.55

70.75

Anaam Holding

76.38

517.13

1,202.86

28.571

15.75

2.67

2.33

18.10

42.10

HB

Total Cement Sector

Total Retail Sector

Sponsored by:

ال�شركة
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
بي�شة الزراعيه *
جازان للتنمية
�إجمايل قطاع الزراعة
وال�صناعات الغذائية
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة
�إجمايل قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل
�سند
�سايكو
وفا للت�أمني
�إحتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج للتامني
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م
�إجمايل قطاع الت�أمني
امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
�إجمايل قطاع �شركات اال�ستثمار املتعدد

Market Summary - Monthly

Book Value
)(SR

Close
Price

EPS
)(SR

Net Income
)(mn

›Shareholders
)Equity (mn

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

P/E
Ratio

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره
(مليون)

ال�سعر للعائد

164.66

482.72

2,782.50

30.000

16.90

5.49

459.30

1,089.61

5,965.50

82.000

12.99

5.60

99.95

1,065.95

1,848.00

60.000

18.49

1.67

-5.22

374.10

997.50

50.000

(( )Mس)

-0.10

25.36

376.20

564.00

20.000

22.24

-36.88

P/B
Value

القيمه
الدفرتيه

�سعر الإغالق

5.76

16.09

92.75

Herfy Foods

5.47

13.29

72.75

Catering

1.73

17.77

30.80

NADEC

2.67

7.48

19.95

Qassim Agriculture

1.27

1.50

18.81

28.20

Tabuk Agriculture

العائد على ال�سعر/القيمه
الدفرتيه
ال�سهم

Company

382.42

1,541.88

53.538

(( )Mس)

-0.69

4.03

7.14

28.80

Saudi Fisheries

-8.21

70.54

386.25

7.500

(( )Mس)

-1.10

5.48

9.41

51.50

Sharqiya Dev Co

91.41

575.08

962.50

25.000

10.53

3.66

1.67

23.00

38.50

Jouff Agriculture

-

-

348.75

5.000

-

-

-

-

69.75

*Bishah Agriculture

-67.30

516.25

857.50

50.000

(( )Mس)

-1.35

1.66

10.32

17.15

Jazan Development
Total Agriculture
& Food Industries

3,701.91

21,330.29

65,673.79

1,375.009

16.11

2.69

3.08

15.51

-

8,769.36

50,161.05

79,800.00

2,000.000

9.10

4.38

1.59

25.08

39.90

STC

5,549.86

18,916.83

45,150.00

700.000

8.14

7.93

2.39

27.02

64.50

Etihad Etisalat

-1,758.90

3,525.22

12,799.19

1,080.100

(( )Mس)

-1.63

3.63

3.26

11.85

Zain KSA

-25.90

1,094.94

2,323.13

157.500

(( )Mس)

-0.16

-

-

14.75

Atheeb Telecom

-39.89

938.48

2,630.00

100.000

(( )Mس)

-0.40

2.80

9.38

26.30

12,494.54

74,636.53

142,702.31

4,037.600

8.73

3.09

1.91

18.49

-

Almutakamela
Total Telecomm. & Information
Tech. Sector

348.93

1,845.72

3,157.50

75.000

9.05

4.65

1.71

24.61

42.10

Tawuniya

35.61

315.60

742.50

30.000

20.85

1.19

2.35

10.52

24.75

Malath Insurance

216.39

1,043.77

1,976.00

80.000

9.13

2.70

1.89

13.05

24.70

MEDGULF

7.85

161.98

1,390.00

20.000

177.00

0.39

8.58

8.10

69.50

ALLIANZE SF

-8.45

75.18

486.00

10.000

(( )Mس)

-0.84

6.46

7.52

48.60

SALAMA

20.65

162.24

670.00

20.000

32.45

1.032

4.13

8.11

33.50

Walaa Insurance

7.36

231.80

668.00

20.000

90.77

0.37

2.88

11.59

33.40

Arabian Shield

13.35

329.80

1,135.60

34.000

85.08

0.39

3.44

9.70

33.40

SABB Takaful

-8.31

102.80

499.00

20.000

(( )Mس)

-0.42

4.85

5.14

24.95

SANAD

13.91

70.18

505.00

10.000

36.30

1.39

7.20

7.02

50.50

SAICO

-5.47

42.69

480.00

10.000

(( )Mس)

-0.55

11.24

4.27

48.00

WAFA Insurance

-63.35

145.01

587.40

22.000

(( )Mس)

-2.880

4.05

6.59

26.70

Gulf Union

-3.56

133.91

1,037.50

16.667

(( )Mس)

-0.21

7.75

8.03

62.25

ATC

3.53

34.09

464.00

10.000

131.44

0.35

13.61

3.41

46.40

Al - Ahlia

-8.77

12.95

498.00

10.000

(( )Mس)

-0.88

38.46

1.30

49.80

ACIG

18.16

181.90

554.00

20.000

30.50

0.91

3.05

9.10

27.70

AICC

0.40

296.40

647.50

25.000

1626.88

0.02

2.18

11.86

25.90

Trade Union

36.88

270.20

584.00

20.000

15.84

1.84

2.16

13.51

29.20

Sagr Insurnce

48.49

316.52

712.00

20.000

14.68

2.42

2.25

15.83

35.60

UCA

-11.72

931.02

1,265.00

100.000

(( )Mس)

-0.117

1.36

9.31

12.65

Saudi Re

102.08

511.83

986.00

40.000

9.66

2.55

1.93

12.80

24.65

Bupa Arabia

-39.54

120.23

762.00

20.000

(( )Mس)

-1.98

6.34

6.01

38.10

Weqaya Takaful

-18.59

104.08

1,115.00

20.000

(( )Mس)

-0.93

10.71

5.20

55.75

Al Rajhi Takaful

18.58

150.22

1,552.50

10.000

83.54

1.86

10.33

15.02

155.25

ACE

-9.19

175.76

784.00

20.000

(( )Mس)

-0.46

4.46

8.79

39.20

AXA - Cooperative

-18.13

165.58

940.00

20.000

(( )Mس)

-0.91

5.68

8.28

47.00

Gulf General

-11.39

83.23

796.25

13.000

(( )Mس)

-0.88

9.57

6.40

61.25

Buruj

-6.78

137.43

1,085.00

20.000

(( )Mس)

-0.34

7.89

6.87

54.25

Al Alamiyah

-22.67

461.80

1,520.70

55.500

(( )Mس)

-0.41

3.29

8.32

27.40

Solidarity

5.50

85.82

1,017.50

10.000

184.97

0.55

11.86

8.58

101.75

Wataniya

-15.59

243.82

3,560.00

32.000

(( )Mس)

-0.49

14.60

7.62

111.25

Amana Insurance

-

400.00

2,280.00

40.000

-

-

5.70

10.00

57.00

Enaya

-

200.00

1,620.00

20.000

-

-

8.10

10.00

81.00

Alinma Tokio M

646.16

9,543.55

36,077.95

893.167

18.67

0.72

3.78

10.69

-

16.89

381.40

877.50

15.000

51.95

1.13

2.30

25.43

58.50

SARCO

-23.95

795.15

745.20

43.200

(( )Mس)

-0.55

0.94

18.41

17.25

Saudi Advanced

1.22

478.84

712.95

49.000

586.79

0.02

1.49

9.77

14.55

Al Ahsa for Dev.

23.88

745.69

975.80

68.000

15.59

0.92

1.31

10.97

14.35

SISCO

95.65

Total Insurance Sector

2,324.61

2,022.22

126.389

21.14

0.76

0.87

18.39

16.00

Assir

-8.14

85.85

279.75

15.000

(( )Mس)

-0.54

3.26

5.72

18.65

Al Baha

665.21

25,867.57

44,285.29

3,705.882

66.57

0.18

1.71

6.98

11.95

Kingdom

770.76

30,679.11

49,898.72

4,022.471

60.88

0.19

1.63

7.63

-

Total Multi-Investment Sector
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ملخص السوق  -الشهري
Net Income
)(mn

›Shareholders
)Equity (mn

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

P/E
Ratio

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره
(مليون)

ال�سعر للعائد

70.73

383.36

1,332.00

30.000

18.83

2.36

59.80

432.17

825.00

27.500

13.80

2.17

681.13

17,360.75

28,582.50

925.000

41.96

0.74

1.65

253.94

1,781.92

2,964.71

74.118

11.67

3.43

1.66

37.21

475.85

685.50

30.000

18.42

1.24

1.44

15.86

195.96

706.54

2,432.50

35.000

12.41

5.60

3.44

20.19

69.50

249.85

3,089.98

3,529.69

78.438

14.13

3.19

1.14

39.39

45.00

Pharmaceutical

60.01

547.43

837.00

30.000

13.95

2.00

1.53

18.25

27.90

Glass

20.07

151.45

477.25

11.500

23.78

1.75

3.15

13.17

41.50

FIPCO

5.49

357.62

761.84

28.112

138.77

0.20

2.13

12.72

27.10

Maadaniyah

279.93

1,447.13

2,428.42

63.240

8.68

4.43

1.68

22.88

38.40

Saudi Chemical

103.35

654.00

1,185.00

37.500

11.47

2.76

1.81

17.44

31.60

SPM

204.02

1,207.63

2,242.50

81.250

10.99

2.51

1.86

14.86

27.60

AlAbdullatif

3.08

111.60

677.70

10.800

220.39

0.28

6.07

10.33

62.75

�إجمايل قطاع اال�ستثمار ال�صناعي

2,224.55

28,707.44

48,961.60

1,462.457

22.01

1.52

1.71

19.63

-

�أ�سالك
* جمموعة املعجل
الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر

101.305

404.627

1,218.750

32.500

12.031

3.117

3.012

12.450

37.500

Saudi Export
Total Industrial
Investment Sector
ASLAK

-

-

1,568.75

125.000

-

-

-

-

12.55

*MMG

53.46

780.47

1,198.50

51.000

22.42

1.05

1.54

15.30

23.50

SSP

162.53

725.12

1,678.75

53.125

10.33

3.06

2.32

13.65

31.60

ALKHODARI

232.72

1,184.03

3,065.63

37.500

13.17

6.21

2.59

31.57

81.75

Ceramic

24.48

468.04

927.83

31.667

37.91

0.77

1.98

14.78

29.30

Gypsum

8.18

1,040.62

1,155.20

76.000

141.15

0.11

1.11

13.69

15.20

Cables

39.09

364.67

730.00

40.000

18.67

0.98

2.00

9.12

18.25

Saudi Industrial

143.63

1,508.52

1,807.58

115.500

12.58

1.24

1.20

13.06

15.65

Amiantit

-0.25

732.26

892.00

40.000

(( )Mس)

-0.01

1.22

18.31

22.30

Pipes

162.78

1,388.36

1,830.00

60.000

11.24

2.71

1.32

23.14

30.50

Zamil Industrial

71.54

574.60

1,008.23

42.631

14.09

1.68

1.75

13.48

23.65

AL Babtain

80.43

235.07

922.50

15.000

11.47

5.36

3.92

15.67

61.50

SVCP

-73.17

275.58

822.00

40.000

(( )Mس)

-1.83

2.98

6.89

20.55

MESC

85.92

759.70

1,308.00

40.000

15.22

2.15

1.72

18.99

32.70

Red Sea

1,092.66

10,441.67

20,133.71

799.923

14.45

1.37

1.93

13.05

-

169.76

3,199.14

3,240.00

120.000

19.09

1.41

1.01

26.66

27.00

& Total Building
Constructuion Sector
Real Estate

479.24

3,250.06

3,180.00

150.000

6.64

3.19

0.98

21.67

21.20

Taiba

328.86

3,770.10

6,543.20

164.816

19.90

2.00

1.74

22.87

39.70

Makkah

197.79

1,499.26

2,180.00

100.000

11.02

1.98

1.45

14.99

21.80

Arriyadh Development

146.53

7,518.38

7,862.50

850.000

53.66

0.17

1.05

8.85

9.25

Emaar E .C

-49.04

9,038.82

17,705.07

929.400

(( )Mس)

-0.05

1.96

9.73

19.05

Jabal Omar

1,140.69

15,946.44

9,720.00

1,080.000

8.52

1.06

0.61

14.77

9.00

Dar Al Arkan

-29.15

3,216.49

5,768.10

339.300

(( )Mس)

-0.09

1.79

9.48

17.00

KEC

2,384.69

47,438.69

56,198.87

3,733.516

13.29

0.64

1.18

12.71

-

504.17

5,272.51

5,559.75

315.000

11.03

1.60

1.05

16.74

17.65

Bahri

100.10

1,402.31

1,775.00

125.000

17.73

0.80

1.27

11.22

14.20

SAPTCO

-2.46

153.56

1,305.00

18.000

(( )Mس)

-0.14

8.50

8.53

72.50

Mubarrad

112.63

529.68

1,207.80

24.400

10.72

4.62

2.28

21.71

49.50

Budget Saudi

ال�شركة
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات

�إجمايل قطاع الت�شييد والبناء
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
�إجمايل قطاع التطوير العقاري

EPS
)(SR

Book Value
)(SR

Close
Price

P/B
Value

القيمه
الدفرتيه

�سعر الإغالق

3.47

12.78

44.40

Takween

1.91

15.72

30.00

BCI

18.77

30.90

MA›ADEN

24.04

40.00

Astra Indust

22.85

ALSorayai
Shaker

العائد على ال�سعر/القيمه
الدفرتيه
ال�سهم

Company

Total Real Estate development
Sector

البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
�إجمايل قطاع النقل
تهامة للإعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف

714.44

7,358.06

9,847.55

482.400

11.92

1.48

1.34

15.25

-

21.16

238.61

1,556.25

15.000

73.53

1.41

6.52

15.91

103.75

Tihama

82.36

1,231.99

2,064.00

80.000

25.06

1.03

1.68

15.40

25.80

SRMG

34.35

741.61

1,656.00

60.000

48.21

0.57

2.23

12.36

27.60

SPPC

Total Transport Sector

& Total Media
Publishing Sector

�إجمايل قطاع االعالم والن�شر

137.87

2,212.21

5,276.25

155.000

38.27

0.89

2.39

14.27

-

الطيار
الفنادق
�شم�س
�إجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة
اجمايل ال�سوق

702.81

1,577.12

5,400.00

80.000

7.68

8.79

3.42

19.71

67.50

ALTAYYAR

214.28

1,776.66

2,820.00

100.000

13.16

2.14

1.59

17.77

28.20

Hotels
Shams

3.79

75.81

350.18

10.150

92.44

0.37

4.62

7.47

34.50

920.88

3,429.60

8,570.18

190.150

9.31

4.84

2.50

18.04

-

Total Hotel & Tourism Sector

98,410.97

734,377.88

1,369,625.69

41,905.296

12.25

2.35

1.87

17.52

-

Market

ال�شركات التي مل تُعلن �صايف الدخل ،وال�شركات اخلا�سرة (�آخر �أربعة �أرباع) ،غري م�شمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد
للقطاعات ولل�سوق.
�س :امل�ؤ�شر �سالب الن ال�شركة �سجلت خ�سائر وفق ًا للبيانات املالية لآخر �أربعة �أرباع (تنتهي يف الربع الثاين  2012م).
* معلقة من التداول
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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

Sponsored by:

القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/07/2012م
امل�صارف واخلدمات املالية
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
اجمايل القطاع
ال�صناعات البرتوكيماوية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
اجمايل القطاع
اال�سمنت
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
اجمايل القطاع
التجزئة
�أ�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
خدمات ال�سيارات
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
اجمايل القطاع
الطاقة واملرافق اخلدمية
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
اجمايل القطاع
الزراعة وال�صناعات الغذائية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
1,500,000,000
300,000,000
550,000,000
396,900,000
904,017,875
1,000,000,000
850,000,000
900,000,000
1,500,000,000
300,000,000
1,500,000,000
9,700,917,875

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
120,600,000
480,000,000
3,000,000,000
250,000,000
668,914,166
69,200,000
128,520,000
450,000,000
438,795,000
562,500,000
366,666,666
163,995,000
1,500,000,000
876,000,000
9,075,190,832

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
97,900,000
170,000,000
80,000,000
202,500,000
153,000,000
90,000,000
140,000,000
105,000,000
86,000,000
90,000,000
130,000,000
1,344,400,000

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
22,500,000
50,000,000
24,000,000
45,000,000
10,000,000
55,000,000
60,000,000
30,000,000
70,000,000
25,000,000
391,500,000

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
75,000,000
4,166,593,815
4,241,593,815

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
500,000,000
20,000,000
32,500,000
400,000,000

Market Summary - Monthly
Market Capitalisation as on 31/07/2012

�سعر االغالق

Close Price
22.90
24.95
16.00
27.50
32.30
32.50
28.50
46.50
72.75
29.00
13.35
-

�سعر االغالق

Close Price
14.55
19.20
90.50
199.75
32.50
15.70
14.60
20.90
13.70
46.60
19.30
24.75
14.30
18.10
-

�سعر االغالق

Close Price
17.55
21.85
53.50
45.70
91.25
80.00
99.00
77.75
52.50
25.00
16.85

�سعر االغالق

Close Price
83.75
50.50
85.75
18.30
28.30
15.10
149.50
34.70
88.50
35.80
-

�سعر االغالق

Close Price
20.90
12.90
-

�سعر االغالق

Close Price
37.00
25.30
62.75
66.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
34,350,000,000.00
7,485,000,000.00
8,800,000,000.00
10,914,750,000.00
29,199,777,362.50
32,500,000,000.00
24,225,000,000.00
41,850,000,000.00
109,125,000,000.00
8,700,000,000.00
20,025,000,000.00
327,174,527,362.50

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,754,730,000.00
9,216,000,000.00
271,500,000,000.00
49,937,500,000.00
21,739,710,395.00
1,086,440,000.00
1,876,392,000.00
9,405,000,000.00
6,011,491,500.00
26,212,500,000.00
7,076,666,653.80
4,058,876,250.00
21,450,000,000.00
15,855,600,000.00
447,180,906,798.80

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,718,145,000.00
3,714,500,000.00
4,280,000,000.00
9,254,250,000.00
13,961,250,000.00
7,200,000,000.00
13,860,000,000.00
8,163,750,000.00
4,515,000,000.00
2,250,000,000.00
2,190,500,000.00
71,107,395,000.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,884,375,000.00
2,525,000,000.00
2,058,000,000.00
823,500,000.00
283,000,000.00
830,500,000.00
8,970,000,000.00
1,041,000,000.00
6,195,000,000.00
895,000,000.00
25,505,375,000.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,567,500,000.00
53,749,060,213.50
55,316,560,213.50

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
18,500,000,000.00
506,000,000.00
2,039,375,000.00
26,400,000,000.00

الن�سبه للقطاع
to Sector%
10.50
2.29
2.69
3.34
8.92
9.93
7.40
12.79
33.35
2.66
6.12
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
0.39
2.06
60.71
11.17
4.86
0.24
0.42
2.10
1.34
5.86
1.58
0.91
4.80
3.55
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
2.42
5.22
6.02
13.01
19.63
10.13
19.49
11.48
6.35
3.16
3.08
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
7.39
9.90
8.07
3.23
1.11
3.26
35.17
4.08
24.29
3.51
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
2.83
97.17
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
28.17
0.77
3.11
40.20

الن�سبة لل�سوق

To Market%
2.51
0.55
0.64
0.80
2.13
2.37
1.77
3.06
7.97
0.64
1.46
23.89

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.13
0.67
19.82
3.65
1.59
0.08
0.14
0.69
0.44
1.91
0.52
0.30
1.57
1.16
32.65

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.13
0.27
0.31
0.68
1.02
0.53
1.01
0.60
0.33
0.16
0.16
5.19

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.14
0.18
0.15
0.06
0.02
0.06
0.65
0.08
0.45
0.07
1.86

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.11
3.92
4.04

الن�سبة لل�سوق

To Market%
1.35
0.04
0.15
1.93

Banks & Financial Services
Riyad
AlJazira
Saudi Investment
Saudi Hollandi
Saudi Fransi
SABB
Arab National
SAMBA
Al Rajhi
AL Bilad
Alinma
Total
Petrochemical Industries
CHEMANOL
Petrochem
SABIC
SAFCO
Industrialization
Alujain
Nama Chemicals
SIIG
Sahara Petrochemical
YANSAB
Sipchem
Advanced
Saudi Kayan
Petro Rabigh
Total
Cement
HCC
Najran Cement
Arab Cement
Yamamah Cement
Saudi Cement
Qassim Cement
Southern Cement
Yanbu Cement
Eastern Cement
Tabuk Cement
Jouf Cement
Total
Retail
A. Othaim Market
Mouwasat
Extra
SASCO
Thim›ar
Fitaihi Group
Jarir
Aldrees
AlHokair
Alkhaleej Trng
Total
Energy & Utilities
Gas & Industrialization
Saudi Electricity
Total
Agriculture & Food Industries
SAVOLA Group
Food
SADAFCO
Almarai

العدد  - 70أغسطس 2012م
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ملخص السوق  -الشهري
القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/07/2012م
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
* بي�شة الزراعيه
جازان للتنمية
اجمايل القطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة
اجمايل القطاع
الت�أمني
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل
�سند
�سايكو
وفاء للت�أمني
احتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج للت�أمني
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م
اجمايل القطاع
�شركات اال�ستثمار املتعدد
امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
اجمايل القطاع
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Market Capitalisation as on 31/07/2012

10,900,000.00
28,571,430.00
30,000,000.00
82,000,000.00
60,000,000
50,000,000
20,000,000
53,537,500
7,500,000
25,000,000
5,000,000.00
50,000,000
1,375,008,930

70.75
42.10
92.75
72.75
30.80
19.95
28.20
28.80
51.50
38.50
69.75
17.15
-

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

Issued Shares
2,000,000,000
700,000,000
1,080,100,000
157,500,000
100,000,000
4,037,600,000

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
75,000,000

Close Price
39.90
64.50
11.85
14.75
26.30
-

�سعر االغالق

771,175,000.00
1,202,857,203.00
2,782,500,000.00
5,965,500,000.00
1,848,000,000.00
997,500,000.00
564,000,000.00
1,541,880,000.00
386,250,000.00
962,500,000.00
348,750,000.00
857,500,000.00
65,673,787,203.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
79,800,000,000.00
45,150,000,000.00
12,799,185,000.00
2,323,125,000.00
2,630,000,000.00
142,702,310,000.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Close Price
42.10

Market Capitalization
3,157,500,000.00

1.17
1.83
4.24
9.08
2.81
1.52
0.86
2.35
0.59
1.47
0.53
1.31
-

0.06
0.09
0.20
0.44
0.13
0.07
0.04
0.11
0.03
0.07
0.03
0.06
4.80

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

to Sector%
55.92
31.64
8.97
1.63
1.84
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
8.75

To Market%
5.83
3.30
0.93
0.17
0.19
10.42

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.23

Anaam Holding
HB
Herfy Foods
Catering
NADEC
Qassim Agriculture
Tabuk Agriculture
Saudi Fisheries
Sharqiya Dev Co
Jouff Agriculture
* Bishah Agriculture
Jazan Development
Total
Telecomm. & Information
Technology
STC
Etihad Etisalat
ZAIN KSA
Atheeb Telecom
Almutakamela
Total
Insurance
Tawuniya

30,000,000

24.75

742,500,000.00

2.06

0.05

Malath Insurance

80,000,000

24.70

1,976,000,000.00

5.48

0.14

MEDGULF

20,000,000

69.50

1,390,000,000.00

3.85

0.10

ALLIANZ SF

10,000,000

48.60

486,000,000.00

1.35

0.04

SALAMA

20,000,000

33.50

670,000,000.00

1.86

0.05

Walaa Insurance

20,000,000

33.40

668,000,000.00

1.85

0.05

Arabian Shield

34,000,000

33.40

1,135,600,000.00

4.30

0.08

SABB Takaful

20,000,000

24.95

499,000,000.00

1.38

0.04

SANAD

10,000,000

50.50

505,000,000.00

1.40

0.04

SAICO

10,000,000

48.00

480,000,000.00

1.33

0.04

WAFA Insurance

22,000,000

26.70

587,400,000.00

1.63

0.04

Gulf Union

16,666,667

62.25

1,037,500,020.75

2.88

0.08

ATC

10,000,000

46.40

464,000,000.00

1.29

0.03

Al - Ahlia

10,000,000

49.80

498,000,000.00

1.38

0.04

ACIG

20,000,000

27.70

554,000,000.00

1.54

0.04

AICC

25,000,000

25.90

647,500,000.00

1.79

0.05

Trade Union

20,000,000

29.20

584,000,000.00

1.62

0.04

Sagr Insurance

20,000,000

35.60

712,000,000.00

1.97

0.05

UCA

100,000,000

12.65

1,265,000,000.00

3.51

0.09

Saudi Re

40,000,000

24.65

986,000,000.00

2.73

0.07

Bupa Arabia

20,000,000

38.10

762,000,000.00

2.11

0.06

Weqaya Takaful

20,000,000

55.75

1,115,000,000.00

3.09

0.08

Al Rajhi Takaful

10,000,000

155.25

1,552,500,000.00

4.30

0.11

ACE

20,000,000

39.20

784,000,000.00

2.17

0.06

AXA - Cooperative

20,000,000

47.00

940,000,000.00

2.61

0.07

Gulf General

13,000,000

61.25

796,250,000.00

2.21

0.06

Buruj

20,000,000

54.25

1,085,000,000.00

3.01

0.08

Al Alamiya

55,500,000

27.40

1,520,700,000.00

4.22

0.11

Solidarity

10,000,000

101.75

1,017,500,000.00

2.82

0.07

Wataniya

32,000,000

111.25

3,560,000,000.00

9.87

0.26

Amana Insurance

40,000,000

57.00

2,280,000,000.00

6.32

0.17

Enaya

20,000,000

81.00

1,620,000,000.00

4.49

0.12

Alinma Tokio M.

893,166,667

-

36,077,950,020.75

-

2.63

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares
15,000,000
43,200,000
49,000,000
68,000,000
126,388,889
15,000,000
3,705,882,300
4,022,471,189

Close Price
58.50
17.25
14.55
14.35
16.00
18.65
11.95
-

Market Capitalization
877,500,000.00
745,200,000.00
712,950,000.00
975,800,000.00
2,022,222,224.00
279,750,000.00
44,285,293,485.00
49,898,715,709.00

to Sector%
1.76
1.49
1.43
1.96
4.05
0.56
88.75
-

To Market%
0.06
0.05
0.05
0.07
0.15
0.02
3.23
3.64

Total
Multi- Investment
SARCO
Saudi Advanced
Al Ahsa for Dev.
SISCO
Assir
Al Baha
kingdom
Total

Sponsored by:

القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/07/2012م
اال�ستثمار ال�صناعي
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات
اجمايل القطاع
الت�شييد والبناء
�أ�سالك
** جمموعة املعجل
الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر
اجمايل القطاع
التطوير العقاري
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
اجمايل القطاع
النقل
البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
اجمايل القطاع
االعالم والن�شر
تهامه لالعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف
اجمايل القطاع
الفنادق وال�سياحة
الطيار
الفنادق
�شم�س
اجمايل القطاع
اجمايل ال�سوق
* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
30,000,000
27,500,000
925,000,000
74,117,647
30,000,000
35,000,000
78,437,500
30,000,000
11,500,000
28,112,089
63,240,000
37,500,000
81,250,000
10,800,000
1,462,457,236

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
32,500,000
125,000,000
51,000,000
53,125,000
37,500,000
31,666,667
76,000,000
40,000,000
115,500,000
40,000,000
60,000,000
42,631,312
15,000,000
40,000,000
40,000,000
799,922,979

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
120,000,000
150,000,000
164,816,240
100,000,000
850,000,000
929,400,000
1,080,000,000
339,300,000
3,733,516,240

عدد اال�سهم امل�صدرة
Issued Shares
315,000,000
125,000,000
18,000,000
24,400,000
482,400,000

عدد اال�سهم امل�صدرة

Issued Shares
15,000,000
80,000,000
60,000,000
155,000,000
عدد االسهم املصدرة
Issued Shares
80,000,000
100,000,000
10,150,000
190,150,000
41,905,295,763.00

Market Summary - Monthly
Market Capitalisation as on 31/07/2012

�سعر االغالق

Close Price
44.40
30.00
30.90
40.00
22.85
69.50
45.00
27.90
41.50
27.10
38.40
31.60
27.60
62.75
-

�سعر االغالق

Close Price
37.50
12.55
23.50
31.60
81.75
29.30
15.20
18.25
15.65
22.30
30.50
23.65
61.50
20.55
32.70
-

�سعر االغالق

Close Price
27.00
21.20
39.70
21.80
9.25
19.05
9.00
17.00
-

�سعر االغالق

Close Price
17.65
14.20
72.50
49.50
-

�سعر االغالق

Close Price
103.75
25.80
27.60
سعر االغالق
Close Price
67.50
28.20
34.50
-

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,332,000,000.00
825,000,000.00
28,582,500,000.00
2,964,705,880.00
685,500,000.00
2,432,500,000.00
3,529,687,500.00
837,000,000.00
477,250,000.00
761,837,611.90
2,428,416,000.00
1,185,000,000.00
2,242,500,000.00
677,700,000.00
48,961,596,991.90

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,218,750,000.00
1,568,750,000.00
1,198,500,000.00
1,678,750,000.00
3,065,625,000.00
927,833,343.10
1,155,200,000.00
730,000,000.00
1,807,575,000.00
892,000,000.00
1,830,000,000.00
1,008,230,528.80
922,500,000.00
822,000,000.00
1,308,000,000.00
20,133,713,871.90

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
3,240,000,000.00
3,180,000,000.00
6,543,204,728.00
2,180,000,000.00
7,862,500,000.00
17,705,070,000.00
9,720,000,000.00
5,768,100,000.00
56,198,874,728.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
5,559,750,000.00
1,775,000,000.00
1,305,000,000.00
1,207,800,000.00
9,847,550,000.00

القيمه ال�سوقيه بالريال

Market Capitalization
1,556,250,000.00
2,064,000,000.00
1,656,000,000.00
5,276,250,000.00
القيمه السوقيه بالريال
Market Capitalization
5,400,000,000.00
2,820,000,000.00
350,175,000.00
8,570,175,000.00
1,369,625,687,899.35

الن�سبه للقطاع
to Sector%
2.72
1.68
58.38
6.06
1.40
4.97
7.21
1.71
0.97
1.56
4.96
2.42
4.58
1.38
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
6.05
7.79
5.95
8.34
15.23
4.61
5.74
3.63
8.98
4.43
9.09
5.01
4.58
4.08
6.50
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
5.77
5.66
11.64
3.88
13.99
31.50
17.30
10.26
-

الن�سبه للقطاع
to Sector%
56.46
18.02
13.25
12.26
-

الن�سبه للقطاع

to Sector%
29.50
39.12
31.39
النسبه للقطاع
to Sector%
63.01
32.90
4.09
-

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.10
0.06
2.09
0.22
0.05
0.18
0.26
0.06
0.03
0.06
0.18
0.09
0.16
0.05
3.57

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.09
0.11
0.09
0.12
0.22
0.07
0.08
0.05
0.13
0.07
0.13
0.07
0.07
0.06
0.10
1.47

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.24
0.23
0.48
0.16
0.57
1.29
0.71
0.42
4.10

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.41
0.13
0.10
0.09
0.72

الن�سبة لل�سوق

To Market%
0.11
0.15
0.12
0.39
النسبة للسوق
To Market%
0.39
0.21
0.03
0.63
100.00

Industrial Investment
Takween
BCI
MA›ADEN
Astra Indust
ALSorayai
Shaker
Pharmaceutical
Glass
FIPCO
Maadaniyah
Saudi Chemical
SPM
AlAbdullatif
Saudi Export
Total
Building & Construction
ASLAK
** MMG
SSP
ALKHODARI
Ceramic
Gypsum
Cables
Saudi Industrial
Amiantit
Pipes
Zamil Industrial
AL Babtain
SVCP
MESC
Red Sea
Total
Real Estate Development
Real Estate
Taiba
Makkah
Arriyadh Development
Emaar E .C
Jabal Omar
Dar Al Arkan
KEC
Total
Transport
Bahri
SAPTCO
Mubarrad
Budget Saudi
Total
Media and Publishing
Tihama
SRMG
SPPC
Total
Hotel & Tourism
ALTAYYAR
Hotels
Shams
Total
Market
* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012
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Market News

An Announcement
Regarding the Suspension
of Trading Securities

Based on the Capital Market Law
and its Implementing Regulations and
the Board’s resolution in regard to the
listed companies that fail to announce
their financial statements during the
specified periods and given that Mohammad Al Mojil Group Company did
not announce its preliminary financial statements for the period ending on 30/06/2012 during the period
specified in the Listing Rules , CMA announces the suspension of trading the
shares of Mohammad Al Mojil Group
Company on Tadawul starting from
Sunday 03/09/1433H corresponding to 22/07/2012 until it announces
its preliminary financial statements
for the period ending on 30/06/2012.
CMA also notes that this does not relieve the company from the violation
imposed on all listed companies to
announce their Annual Financial Statements during the specified period.

Tadawul Market Closure
during Eid Alfiter Holiday
Saudi Stock Exchange (Tadawul) is
pleased to announce that the Eid Alfitr
Holiday will be effective from market
closing at the end of the trading day on
Wednesday 15/08/2012. Trading will resume after the holiday at normal market
opening hours on Saturday 25/08/2012.

Imposition of a
Penalty
The Capital Market Authority announces the issuance of
a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 (Fifty
Thousand Saudi Riyals) on Saudi Automotive Services Co. (SASCO) due to its violation of sub-clause (16) of clause (B) of Article
(27) of the Listing Rules. The company’s board of directors report,
attached with the annual financial statements for the fiscal year
ending on 31/12/2011, did not include the attendance log of
the board members for each meeting separately.
The Capital Market Authority announces the issuance of
a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 (Fifty Thousand Saudi Riyals) on Al Sorayai Trading And Industrial
Group Company due to its violation of sub-clause (11) of clause
(B) of Article (27) of the Listing Rules. The company’s board of
directors report, attached with the annual financial statements
for the fiscal year ending on 31/12/2011, did not include a statement of ownership of shares for some of its board members.
The Capital Market Authority announces the imposition of
a penalty of SR 100,000 (One Hundred Thousand Saudi Riyals) on
Qassim Agriculture Co. due to it’s violation of clause (E) of Article
(12) of the Corporate Governance Regulations and clause (A) of
Article (14) of the Corporate Governance Regulations. The company did not comply with the sufficient number of independant
members when forming its Board of directors as it was mentioned in the board of directors report attached with the annual
financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2011.
The company also failed to comply with the specified number
of members in the Audit Committee and they did not include
any specialist in financial and accounting matters.
The Capital Market Authority announces the issuance of
a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 50,000 (Fifty
Thousand Saudi Riyals) on Yanbu Cement Co. due to its violation of sub-clause (16) of clause (B) of Article (27) of the Listing
Rules. The company’s board of directors report, attached with
the annual financial statements for the fiscal year ending on
31/12/2011, did not include the attendance log of the board
members for each meeting separately.
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Market Summary - Monthly

Sponsored by:

Value of Shares Traded Reached SR 139.06 billion
and 3.37 million Transactions Executed During July 2012
At the end of July 2012 TADAWUL All Share Index (TASI)
closed at a level of 6,878.19 points, gained 168.28 points
(2.51%) over the close of the previous month.
On an YTD basis TASI registered a positive increase of 7.17%
(460.46 points). Highest close level for the index during the
month was 6,885.27 as on 03/07/2012.
Total equity market capitalization at the end of July 2012
reached SR 1,369.63 billion (US$ 365.23 billion), increased by
2.43% over the close of the previous month.
The total value of shares traded for the month of July 2012
reached SR 139.06 billion (US$ 37.08 billion), increased by

New Listing July 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.
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7.67% over the previous month.
The total number of shares traded* reached 6.64 billion
shares during the month of July 2012 compared to 6.09 billion
shares traded for the previous month, increasing by 8.92%.
The total number of transactions executed during July 2012
reached 3.37 million compared to 3.46 million trades for the
month of June 2012, decreasing by 2.40%.
* Adjusted to all corporate actions during the period.
• Number of trading days during July 2012 were 23,
against 21 trading days during June 2012.

Corporate
Actions

Shares Trading
Suspension

• 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.

• 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.

Multiple Economic Gains
Establishment of the Financial
Center aims to achieve a number of
key objectives besides its contribution
to the economic growth and development of the city of Riyadh in various
areas, including:
* Gathering the institutions working
in financial sector.
* Part of comprehensive program
plans for economic diversification.
* Enhance contribution of financial
sector in the development of national
economy with all its available possibilities.
* Attract different financial investments.
* To provide employment opportunities for national work force through
the development of thousands of jobs.
* Meet the needs of training and
development by establishment of the
Financial Academy.
Smart Center
King Abdullah Financial Center is
also considered as the first of its kind in
the Middle East in terms of size, organization, technical specifications and
the expected role. The center is being

developed in the north of Riyadh on a
total area of 1.6 million square meters,
and it can be compared to the status
of (London Canary Wharf ) which was
developed on an area of 345 thousand square meters. Completion of the
project is being done in accordance
with the time schedules and plans set
for it. Hopefully, by that time it will
enhance the Kingdom – as the world>s

capital of oil – based on its position
as the financial capital of the Middle
East, particularly since the Kingdom has
gone too far in its integrated and carefully planned program of updating and
developing its financial sector.
The project has been designed
according to the latest international
standards to be a smart, stunning
and self-sufficient center to facilitate
the exercise of financial business and
investment in the Kingdom.
Several local, major international
banks, investment companies, professional institutions and services operating in the area of finance in the
Kingdom have expressed their desire
to move to the center to contribute
effectively to diversification of activities of one of the largest oil dependent
economies in the world.
Activities and Components of
the Project
King Abdullah Financial Center
comprises headquarters of the Capital
Market Authority, headquarters of the
stock exchange (Tadawul), and the
Academy of Finance at the heart of the
center. It will host as well headquarters of many banks, companies and
other financial institutions and associated service companies such as offices
of accounting audit, legal firms, lawyers, rating agencies, consulting and
financial firms, besides other multiple
services and facilities, such as hotels,
residential district, rooms of conference
and exhibitions, along with places of
leisure activities, sports, transportation,
and modern telecommunications.
The Centre, includes many of the
activities and work items such as:
* The workplaces: They will be a
place where the companies and financial institutions meet which will help
to absorb a lot of highly qualified staff
working in the financial sector and
related sectors.
The center will comprise the main
headquarters of the Capital Market
Authority, financial market, banks, other
companies and financial institutions, in
addition to the offices of other services
such as accountants, legal experts, law-

yers and rating agencies.
King Abdullah Financial Center will
establish developmental foundations
appropriate to aspirations of the future
generations which will ensure the leading role of the Kingdom with its stature
as the largest economy and financial
position in the region.
* Education: the Academy of
Finance to be established in the center
will be leading educational institution
concerned with disciplines of finance
and provides training courses for workers in the financial sectors or those
wishing to work therein in the future,
which will ensure enhancing their skills
and developing their lagged capabilities. The Academy will be constantly
enhanced to be of very excellence in
order to stimulate the new growing
generation of finance professionals.
* The grand mosque: The center
includes a grand mosque and a number of mosques that are ready to provide the residents and visitors with an
atmosphere of comfort and ease to
perform worship.
* Housing: The center includes
residential compound for workers and
educational services that will make it a
model with global specifications.
* Places of meeting: The center creates wide range of opportunities for
visitors to meet and exchange views
and ideas between them. It contains a
tourist area which provides unique services that give variety of pleasures to all
members of society besides existence
of a lot of fun and ongoing activities in
the heart of this Center of Excellence.
* Transportation: The center
includes integrated infrastructure for
transport by cars and public transport
allowing passers-by to move comfortably and easily.
* Services and Facilities: The center
has many services and facilities that
will make it one of the most important
financial integrated centers in the world
with twenty-first century specifications.
Among those services and facilities
are five-star hotels and halls for conferences and seminars, as well as centers
for specialized exhibitions.
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Microscope

King Abdullah Financial Center

High Quality Work Environment

to Attract Investment Opportunities
King Abdullah Financial Center is the
first of its kind in the Middle East in
terms of size and organization.
It is characterized also in terms
of technical specifications and the
expected role of the multiple economic
gains which the center aims to create,
as well as its contribution to economic
growth and development witnessed
by the city of Riyadh in various fields.

The idea of King Abdullah Financial
Center project was launched since
2003 when Custodian of the Two Holy
Mosques, King Abdullah bin Abdul Aziz,
may God preserve him, announced this
great project.
No doubt, this project will enhance
the financial and economic status of
the Kingdom, and help to transform
Riyadh into the capital of the economy
and financial trading in the Middle East.
The center acts as a robust boost
to the economy of the Kingdom in
general, as the center will be a convergence point for global financial companies and the latest technology. This will
qualify the center to consolidate the
system of development foundations to
ensure continuity of the leadership role
for the Kingdom of Saudi Arabia as having the largest economy in the region.
Largest Financial Center
King Abdullah Financial Center
is the largest financial center in the
Middle East and is considered as a
cultural and economical model in the
world. The area of this landmark is more
59
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than 1.6 million square meters, and it
is currently built according to the best
modern architectural methods and
techniques. The center is developed
by (PPA, Public Pension Authority) and
it includes a lot of financial institutions,
public services, hotels, and mosques.
The center contributes to providing
many job opportunities for citizens in
the fields of finance, investment and
economic development.
It is expected that the project will
be a home to several banks and local
and global investment companies.
It will host the headquarters of the
Capital Market Authority, the Central
Bank (SAMA, Saudi Arabian Monetary
Agency), as well as the headquarters
of banks, financial institutions and institutions of accounting, legal, financial
consulting and technical services. It will
contain a center for conferences and

exhibitions along with special leisure
facilities and the Academy of Finance
to train and develop the skills of Saudi
youth. It is expected that more than
75 thousand employees will work in
King Abdullah Financial Center after its
completion.
Diversification of the Country’s
Economy
The center contributes as well in
support of the national efforts that seek
to diversify the country>s economy
by attracting foreign investments. It
will help also to develop and grow
economies of the nation and provide
many job opportunities for citizens.
Furthermore, the center contributes to
reduce the level of unemployment and
poverty, and expansion of financial and
economic markets, which would make
the Saudi economy the place to attract
the world countries.

develop integrated and deliberate plans
on how to use and benefit from the
electric power because of the increased
importance and the greater relevance
and reliability on them to achieve ease of
transfer and exchange of them between
the neighboring countries. Thus, on 1
August 2001, a separate department for
this purpose was established under the
name «GCC Interconnection Authority»
based in Dammam. This Authority is
composed of twelve members, two
members from each of the six countries in the GCC which are Saudi Arabia,
United Arab Emirates, the Kingdom of
Bahrain, the Sultanate of Oman, Qatar
and the State of Kuwait.
The objectives of this Authority concerned with the electrical interconnection in (GCC) have been drawn as follows:
- Link the electricity networks in
the GCC countries to exchange power
capacities as well as provide financial
and technical support (and logistics)
required to do so.
- Reduce the size of reserve necessary to meet and cover electrical loads
(existing and future) in each one of the
member states through participation in
the reserves available in each country.
- Improve economic efficiency and
operational performance of operating
power plants and existing networks in
the GCC countries.
- Facilitate the exchange of electric
power in the member states in a way
that maximizes their generating capacities, improves the level of reliability for
their systems, enhances durability of
their electrical networks, and reduces
operating costs.
- Create opportunities and provide
possibilities for local companies in the
GCC countries to coordinate and cooperate with each other in exchange, sale
and purchase of energy in a way that
reflects on operations and management
and makes it more effective and feasible.
- Follow-up technical developments
and keep pace with technological developments in the other world countries to
adopt the best and most efficient level in
the areas of planning, design, management, operation and maintenance.

Thinking about the project of linking
the Gulf has started in a study conducted
in 1986, and updated in 1992 by Global
Hydro Quebec Consulting Company
from Canada in collaboration with Saudi
Dar Consulting and Gulf International
Bank in Bahrain. The aim of this study
was to build a solid foundation and a
clear vision to move towards linking the
electrical networks between the GCC
and then to reach views and definitions
for this project. The study in its reasoning and consequences concluded that
implementation of this project would be
technically, economically, and financially
feasible. This project can be achieved
through completion of three phases as
follows:
Phase I: Linking north systems:
Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, and Qatar.
Phase II: Linking south systems:
United Arab Emirates and Oman.
Phase III: Linking north and south
systems: Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain,
Qatar, UAE, and Oman.
Kingdom›s Experience in the
Electric Linkage Projects
Due to the large geographical size
of the Kingdom, its vast area, spaced
regions, and scattered cities, villages and
hamlets, this situation has requested
the establishment of wide high-voltage
electric networks for power transmission
from sources of generation over vast distances to be distributed according to the
various distribution voltages to the various categories of consumers (residential,
commercial, industrial and government).
So, the electrical systems in various areas

of the Kingdom form integrated and
sophisticated systems, especially after
merging them under the umbrella of
the Saudi Electricity Company. The link
between these systems gives high economic and technical yield. It reduces
operating cost, improves utilization rate
of the available generation capacity, and
reduces the reserve generation, while
ensuring the continued flow of electrical
energy without fluctuation, decline or
interruption.
A number of lines with high voltage
have been established to connect the
areas, and linking of the Eastern and
Central regions was achieved through
a giant high voltage (380 kV) transmission line. There is a project for linking
the cities of Qassim Hail, and Madinah
as a prelude to connect all parts of the
Kingdom in the future with a unified
national network that transmits electricity between regions and between
electrical systems.
This will be as preparation and
coincided with the project of linking
countries of the Arab Gulf Cooperation
Council with national networks, which
has been initiated more than three years
ago. The following is a brief review of
the achievements made in one of the
important development areas of  the
electricity sector in the Kingdom during the past three decades, namely the
growth of electrical networks and their
extension and expansion and then moving towards link between the Kingdom
and its regions as well as with the countries of the Gulf Cooperation Council.
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Gulf Market

Electrical Connection between Gulf States

An Economic Base for the

Development and Construction
The electricity linkage project between countries of the Arab Gulf
Cooperation Council is one of the most important outcomes of
cooperation and coordination among them in various fields. This
project would strengthen cohesion and coherence, and found solid
economic base that is necessary for construction and development
and for creation of real practical links that transcend the geographical
boundaries between countries gathered and united by a glorious
past, bright present , and promising future.

Technical and Economic
Advantages
Connecting high voltage lines (transmission networks) are created to transmit large capacities from one place to
another.
They are of high voltage in order
to reduce losses in the networks when
distances are long. No doubt that there
are technical and economic advantages
of the electric grid, including:
- Improved levels of reliability (the
ability of the electrical system to cope
with the existing loads by sufficient
capacity and without interruptions in
service when breakdowns take place
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in some of the generators, which calls
for getting them out of service). And
also achieving decrease in the cost of
construction, installation, operation and
maintenance.
- Reduce the reserve margin required
to face the future loads and ensure continuity of service without interruption,
and this undoubtedly reduces capital
and operating costs.
- Ensure the flow of energy between
the connected areas where capacity is
transferred between the electrical systems in emergencies and when there is
an urgent need for it. Systems can help
each other, at the failures and forced

emergency malfunctions faced by them
where they are shared between interconnected systems.
- The possibility of energy exchange
(sale and purchase) between the linked
systems.
- The best sites are selected for
power plants on implementation of
future expansion plans, and construction of high efficiency low-cost stations
near the load centers and sources of fuel,
without expanding or strengthening the
generating capacity of less efficient and
more expensive stations.
The link between Countries of
the Gulf Cooperation Council
There is no doubt that the electrical systems in GCC countries have now
reached an advanced stage of development, expansion and have become
better equipped than ever to take the
next and natural step. In particular, they
should associate together with standard
transmission networks similar to the
developed and industrialized countries.
Perhaps the most notable incentives of
this step is that the GCC countries should
stand side by side in the re-evaluation of
energy sources in their countries and

Implications
The repercussions of the crisis do not
stand at the higher prices of corn and
soybeans, but extend to other products
and resources. They have also reflected
on the massive increase in the prices of
imported dry feeds, in which the corn
constitutes about 75% of components
by more than 50%.
The crisis has also caused importers of feeds in a number of the Arab
countries raise the prices of imported
tons of feed without waiting for arrival
of new shipments at the new prices.
This will lead to a significant increase in
the prices of poultry, meat, eggs, butter
and other products of meat and poultry.
The crisis has led as well to higher soybean prices, as reflected by the
increase in prices of edible oils strongly
and at percentage reached 50% because
it represents about 50% of components
of the oils used in frying, in addition to
its use in meat products by 50%, which
would lead to the increase of their prices. It would also lead to increase prices
of soy feed used for livestock, which in
turn will lead to further rise in prices of
meat and poultry.
Soybean
With respect to soybean, the price
per bushel of it in Chicago has increased
at the beginning of the crisis to 11.14
dollars, the highest price since July 1973.
The reasons which helped to this
rise are the increased demand from the
biofuels industry, as well as the concerns
about the crop of Brazil, where Brazil is
the second producer of soybeans in the
world, after the drought experienced
by Matugrasso state which is the main
production area.
According to estimates by the Food
and Agriculture Organization (FAO),
the low yield of soybeans, in addition
to the high demand for animal feed,
as well as the production of biodiesel,
have together led to a decline in global
stocks. The ratio of inventory to the used
quantity declined to lowest levels within
five years at least. The existing stocks are
only 10 percent of the annual demand.
The soybean, corn, rice, and wheat
constitute the most important staple
crops worldwide. About 80 percent of
the production are manufactured to
become soybean meals and mixtures
to feed livestock. The remaining 20 percent of it is converted to vegetable oils

for human consumption, in addition to
what has been introduced during the
last years of using it to feed biofuels
industry.
Ethanol is a Partner in the Crisis
Long ago, ethanol was known to
many only as ethereal material that is
extracted from fermentation of natural
sugar or from transfer of carbohydrates
existent in corn, wheat or agricultural
crops such as sugar cane, potatoes,
dates, etc. But in the recent past, ethanol
has been promoted as an alternative
to oil as a renewable energy by virtue
of the fact that its source is agricultural
crops unlike gasoline and natural gas
being an energy that will run dry one
day.
So, the industrialized countries
embarked to develop research on production of ethanol. The United States
of American comes at the top of the
producing countries of this material and
then Brazil, China and European Union
countries, as well as other countries in
Asia and Latin America which come less
important.
In recent decades, technologies
evolved for production of ethanol
where the most prominent sources of it
for the time being are corn and wheat.
Ethanol can replace gasoline directly
into the vehicles after carrying out an
amendment to their engines, but using
it alone as fuel is still limited as it is difficult to start the engine at times of
extreme cold by ethanol alone.
It is noticeable that the price of
corn and soybeans available for the
Arab states remained in the period from
1960 to 2005 down so the producing
countries decided to stimulate production of ethanol from corn. Therefore,
they encouraged those who wish to
build factories for production of ethanol
and purchased production from these
plants at high prices that equal to twice

the price in Brazil, which encouraged
many investors to increase demand
for construction of these plants and to
accelerate contracting with corn growers.
Afterwards, the demand for corn
increased steadily with increasing the
agricultural area originally intended for
cultivation of other crops such as wheat,
soybeans, and barley. Studies suggest
that America will increase the annual
use of maize for production of ethanol
from 75 to 150 million tons by 2015.
However, up to 190 million tons of corn
will remain for feed and human consumption annually, which means that
it is not possible to lower the price of
corn, soybeans and other crops, unless
the areas of cultivation of these crops
are increased in other countries such
as Argentina, Brazil, Ukraine and others.
Of course, manufacture of ethanol
from agricultural crops raises economic
problem, especially in the crisis of corn
now where agricultural production was
directed mostly for food not for energy.
This means that it is important to ask a
question on which should be given priority, nutrition or energy?, it is important
also that the answer should be more
clear.
Alternatives and Solutions
In terms of expected solutions of
the crisis, there is a glimmer of hope
only in increasing area of agricultural
land devoted to corn and soybeans in
several countries outside the United
States of America. As for the Arab world,
the situation makes it imperative to take
advantage of the agricultural environment available for cultivation of corn
and other grains in a number of Arab
countries such as Sudan and Egypt.
In addition, it is important to benefit
from initiative of the Custodian of the
Two Holy Mosques for overseas investment in agricultural expansion out of
the Gulf countries. This will help these
countries to overcome what they face
of the climate problems incompatible
with cultivation of grains.
There are successful Saudi experiences in this area that can be benefited from, developed and supported
more effectively. The experience that
comes in the forefront is that of Sheikh
Suleiman Al-Rajhi, which has proved
successful in the cities of Egypt’s Toshka
and Berber of Sudan.
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Saudi Markets

Corn and Soybean Crisis

The Solution

is in the Overseas Investment
The global reports issued by international organizations attribute corn and soybean
crisis to the problem of drought experienced by two-thirds of the United States,
especially in the center and north states. About 61% of the U.S. suffers from drought,
lack of rainfall and rise of temperatures by 10 degrees above average. Also, 39% of
the states suffer from severe drought, which means the lack of all water forms above
and below surface of the Earth and disruption of rainfall and high temperatures.
This has led to destruction of 38% of the corn crop, and nearly 30% of the soybeans
crop, with decline in their quality to the second and third classes also.
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The work of women in Saudi Arabia is one of the ongoing
issues in terms of debate and also in terms of enforcement
mechanisms.
Since long time, Saudi women’s work was almost exclusively
dedicated to education, which led to accumulation of large
numbers of unemployed women.
With growth and development, the need became greater to
open new areas for women’s work, which demands that were
found positive governmental echoes. So, the government has
begun implementing steps that have opened specialized areas,
and limited the work in some commercial activities related to it
to Saudi women.
The private sector has played a prominent role in recruitment of women. Perhaps the financial and banking sector
is one of the most prominent areas where the observer easily notices that most of the women’s banking branches have
achieved full Saudization.
Apart from the cultural attraction in this case, the economy
upon which Saudi Arabia was established is seeking to be a real
economy so that those who work more get more, away from
reclining on the natural wealth, and the economy in which the
government becomes the only spending party.
Consequently, the idle capacities of women had to be taken
advantage of especially that they succeeded and imposed
themselves today.
The government and society have invested in women’s education, and hence employing them in many areas, and providing them with the opportunities for entrepreneurship, business
and independent professions are the ways to achieve the best
return on investment. However, Saudi women have proven
their capabilities in various fields.
We open this file with other economic materials, and discuss this issue with owners of opinion and experience so that
women benefit on one hand, and all of society can benefit on
the other hand.
The productive power, which we did not take advantage of,
has become today ready to participate and raise the level of the
economy and thus raise the level of society.
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