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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

�لذين حتدثو� وتناق�سو� يف موؤمتر يوروموين �ل�سعودية �تفقو� على �أن بالدنا 
ز�دت  م�سوؤوليات  �القت�ساد  حت�سن  وكلما  �القت�سادية،  �أحو�لها  �أف�سل  تعي�ش 

قطاعاته �ملختلفة جتاه �لوطن و�ملجتمع.
�بتكارية  �أف��ك��ار  باجتاه  �لبحث  يف  �سبت  �لتي  �لنقا�سات  بني  من  ظهر  وق��د 
يتخذ  ب��ات  �مل�ستقبل  يف  �لتفكري  �أن  و�لتقدم،  �لنمو  من  مزيد  الإح���ر�ز  جديدة 
لت�سبح  �لتقليدية،  �لقدمية  �الأفكار  �أكرث حد�ثة، تتخطى يف جمملها  م�سار�ت 
باالنفتاح  تت�سم  �أع��م��ال  نحو  �جل��دي��د  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��وج��ه  م��ع  ومتناغمة  مت�سقة 
�لعمايل، وتتعلق مبا �أتاحته �ل�سنو�ت �ملا�سية من تقنيات ت�ساهم يف �إذكاء �حلر�ك 

�ل�سناعي، بعيًد� عن �الرتباط بالنفط، �أو �ملجاالت �القت�سادية �ملتعارف عليها.
�الجتماعية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  ع��ن  �حل��دي��ث  ف���اإن  ونقا�ساته  �مل��وؤمت��ر  ع��ن  وب��ع��ي��ًد� 
�مل�سوؤولية  �أن مفهوم  �إلى مناطق مت�سعبة، رغم  �الآخ��ر يدخل  بد�أ هو  لل�سركات 
�أكرث حد�ثة، لذلك  �لعامل، وهو يف منطقتنا  ن�سبًيا يف  ُيعد حديًثا  �الجتماعية 
هو يعي�ش ما ميكن ت�سميته مرحلة �لتكوين �لتي ت�سمل �لتاأ�سي�ش �لثقايف، ليلي 
ذلك و�سوح يف �مل�سار ون�سج يف �لرب�مج �لتي �ستكون نوعيتها هي محدد �لنجاح 

يف تعميق هذ� �ملفهوم لدى �لقطاع �خلا�ش.
ه��ن��اك يف ع��امل��ن��ا �ل��ع��رب��ي ورمب���ا �الإ���س��الم��ي خ��ط مت��ا���ش ف��ك��ري م��ع مفهوم 
�ملجتمع  ثقافة  من  جزء  و�ملبادرة  �خلري  �أعمال  �إن  حيث  �الجتماعية،  �مل�سوؤولة 
ا فري�سة �لزكاة �لتي  �ملرتكزة على تعاليم �لدين �الإ�سالمي �حلنيف، وهناك �أي�سً

ميكن �عتبارها �حلد �الأدنى من م�سوؤولية �الأغنياء و�ل�سركات.
�أن ت�سد �ل�سركات و�الأغنياء ثغر�ت ونو�ق�ش �الأد�ء �حلكومي  لي�ش �لغر�ش 
جتاه �ملجتمع، بل يفرت�ش �أن تكون م�ساهمتها يف ذلك على �سكل مبادر�ت نوعية 

ت�سيف للمجتمع، وتدخل يف جماالت �أكرث �سمواًل من �لو�جب �حلكومي.
�الجتماعية  م�سوؤوليتهم  يعتربو�  �أن  و�الأغنياء  �ل�سركات  على  يجب  كما 
��ستثماًر� يحقق عائًد� فعلًيا على �أرباحهم، وينمي �لوالء ملنتجاتهم �لتجارية، 
�إل��ى م�ساهمته يف  �إ�سافة  تنمية حقيقية لالأ�سول  �لبعيد  �مل��دى  �أن��ه على  كما 

تنمية �ملجتمع.

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

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

فـاك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

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

فـاك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

فـاك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

�لمدير �لتنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

�لنا�سر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:
نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 
ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

�لمدير �لعام لد�ر �ليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:
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يعيد رسم خريطة االستثمار السياحي السعودي
برنامج اإلقراض العام.. 

متحدثون أمام »يورموني السعودية 2014«:
السعودية تعيش أفضل سنوات 

االنتعاش االقتصادي

سخًيا  مصدًرا  السعودي  االقتصاد  بقاء  الدولي،  النقد  صندوق  »اعتبر 
لألموال للدول األخرى،بأنه مؤشر إيجابي على قوة اقتصادها وتعزيز النمو 

املستدام فيه«.
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

929292
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

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

ي�سكل  ال�سعودي  القت�ساد  بات 
دول  اقت�سادات  بــن  فــارقــة  عالمة 
الوقت  يف  ذلــك  ياأتي  اأجــمــع،  العامل 
اململكة  اقت�ساد  فيه  اأ�ــســبــح  الـــذي 
�سمن  املا�سية  �سنوات  الع�سر  خالل 
وهو  اأداء،  العامل  اقت�سادات  اأف�سل 
البالد  اأن تكون  اإمكانية  ما يعزز من 
وجهة  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خالل 
الأجنبية  الأمـــوال  لــروؤو�ــس  حقيقية 

والعربية الراغبة يف ال�ستثمار.



مبفهومها  الجتماعية  امل�سوؤولية  ت�سكل 
ال�سامل امل�سروع الوطني الأبرز الذي يفرت�س 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  يف  ي�سهم  اأن 
دول  يف  الب�سرية  ـــوارد  امل وتنمية  والعلمية 
العمل  عــن  ف�ساًل  خا�سة،  ب�سفة  اخلليج 
للقوى  املعي�سية  الظروف  نوعية  على حت�سن 
ت�سافر  اأهمية  يعني  ما  وعائالتهم،  العاملة 
ــن الــقــطــاع احلــكــومــي والــقــطــاع  اجلــهــود ب
ــات املــجــتــمــع املـــدين  ــس ــ� ــس اخلـــا�ـــس ومــوؤ�
والأداء  الــعــمــل  قــيــمــة  ل�ــســتــيــعــاب 
املــ�ــســوؤولــيــة  وروح  املــ�ــســرتك 

امل�سرتكة الواحدة.

اقتصاديات
اتحاد المصارف العربية :
 تسهيالت لرجال األعمال

في االقتراض من بنوك دول التعاون

أرامكو:
المملكة حققت الريادة على مستوى 

صناعة الطاقة في العالم

هيئة أسواق المال الكويتية:
النظام الجديد إلدراج أسهم الشركات 

المساهمة يرسخ مبادئ التنافسية

وكالة الطاقة الدولية:
زيادةالطلب العالمي على النفط الخام 

بمقدار 1.32 مليون برميل يوميًا

اللحظة الفارقة يف حياة هذا الرجل 
كــوريــو�ــس  ــاذه  ــت اأ�ــس مــن  ن�سيحة  كــانــت 
درا�سته  اإبان  عليه  اقرتح  الذي  كري�ستي 
للريا�سيات قراءة كتاب بول �سمويل�سون 
وكتاب  القــتــ�ــســادي«  التحليل  »اأ�ــســ�ــس 
دبريه،  غريارد  للموؤلف  القيمة«  »نظرية 
وجهته  ديك�سيت  اأفينا�س  غري  فبعدها 
و�سع  اأن  النتيجة  وكانت  القت�ساد،  نحو 
ي�سبح  واأن  با�سمه،  اقت�سادًيا  منوذًجا 
منظًرا واقعًيا لق�سايا احلوكمة والقانون 

والقت�ساد اجلزئي.

ــهــا  ــاأن ــس � يف خـــطـــوة جــــديــــدة مــــن 
ال�سياحي  الــقــطــاع  منــو  مــعــدلت  تــعــزيــز 
ــه مـــن الــوجــهــات  ــة، وجــعــل ــودي ــع ــس ــ� يف ال
النقدية  لل�سيولة  الأكرث جذًبا  ال�ستثمارية 
وزارة  اقــرتبــت  املقبلة،  ال�سنوات  خــالل 
اإنهاء درا�سة جديدة من �ساأنها  املالية من 
لل�سياحة  العام  الإقــرا�ــس  برنامج  تطوير 

الوطنية يف البالد.

صندوق التنمية العقاري:
برنامج التمويل اإلضافي يمكن المواطنين من 

حيازة المسكن المالئم

دعوات لتطوير القطاع الصناعي
في الجزائر



اقتصاديات

اتحاد املصارف العربية :

 تسهيالت لرجال األعمال
في االقتراض من بنوك دول التعاون

ك�سف عدنان يو�سف رئي�س احتاد امل�سارف العربية عن اجتاه البنوك 
فيما  الأفــراد  العمالء  عن  املعلومات  تبادل  تطبيق  اإلى  قريًبا  اخلليجية 
بينها، �سمن اتفاقية تبادل املعلومات الئتمانية بن دول جمل�س التعاون، 

بعدما طبقت يف 3 دول خليجية مبدئًيا على ال�سركات.
الأعمال  رجل  كان  ال�سابق  »يف  بقوله:  الأمــر  اأهمية  يو�سف  واأو�سح 
ال�سعودي مثاًل حم�سوًرا اقرتا�سه يف ال�سعودية، والإماراتي يف الإمارات 
جميع  يف  م�سارف  مع  يتعامل  ال�سعودي  الأعــمــال  رجــل  حالًيا  وهكذا، 
وا�سحة  تكون  وال�سورة ل  ائتمانية منها،  ت�سهيالت  وياأخذ  دول اخلليج، 

وكالة الطاقة الدولية:

زيادةالطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 1.32 مليون برميل يوميًا
توقعت وكالة الطاقة الدولية منو الطلب العاملي على النفط اخلام يف 

2014 ليبلغ 1.32 مليون برميل يومًيا.
يف الوقت نف�سه خف�ست الوكالة تقديراتها لنمو الإمدادات النفطية من 
اأوبك هذا العام ب�سبب ال�سطرابات ال�سيا�سية يف دول منتجة مثل  خارج 
جنوب ال�سودان وكولومبيا وم�سكالت فنية بحقل كا�ساجان يف قازاخ�ستان 

ومناطق اأخرى.
وقالت الوكالة اإن ذلك �سي�سفر عن ارتفاع الطلب على خام اأوبك اإلى 
األف برميل يومًيا عن  نحو 30 مليون برميل يومًيا هذا العام بزيادة 200 

التقديرات ال�سابقة. 
واأ�سافت اأن اأوبك اأنتجت 29.9 مليون برميل يومًيا يف اأبريل بزيادة 
�سهرية 405 اآلف برميل يومًيا بقيادة العراق وال�سعودية والكويت واجلزائر.

اأن هناك  اإلى  »اأ�سعار اخلام تظل مرتفعة« م�سرًيا  اإن  التقرير  وقالت 
الن�سف  يف  احلالية  امل�ستويات  من  اأوبــك  اإنتاج  يف  كبرية  »لزيادة  حاجة 

الثاين من العام«.
�سلًبا  اأوبك  يف  الأع�ساء  الدول  وبع�س  ليبيا  يف  ال�سطرابات  واأثــرت 
على اإمدادات اخلام يف ال�سنوات الأخرية. لكن وكالة الطاقة قالت اإن اإنتاج 
اأوبك اقرتب من هدفها البالغ 30 مليون برميل يومًيا يف الأ�سهر املا�سية. 

وقالت الوكالة التي تقدم امل�سورة للوليات املتحدة وغريها من الدول 

ال�سناعية بخ�سو�س �سيا�سة الطاقة اإنه من املتوقع اأن تبقي »اأوبك« على 
هدف اإنتاجها عند 30 مليون برميل يومًيا.

اأكرب  ثاين  اأن  عن  ينبئ  ال�سينية  الــواردات  ارتفاع  اأن  اإلــى  واأ�سارت 
م�ستهلك للنفط يف العامل يزيد احتياطاته ال�سرتاتيجية من اخلام، 

وهو ما قد يوؤثر على الأ�سواق العاملية.
البلدان  منظمة  على  اإن  الــدولــيــة  الطاقة  وكــالــة  وقــالــت 

النفط ب�سكل  اإنتاجها من  للبرتول )اأوبك( زيادة  امل�سدرة 
كبري يف الن�سف الثاين من 2014 لتلبية الطلب العاملي 

مع زيادة ال�سن احتياطاتها ال�سرتاتيجية وبقاء 
خمزونات اخلام يف الدول ال�سناعية عند 

م�ستويات منخف�سة.

بالن�سبة للم�سارف عن �سجله الئتماين، وكانوا يعتمدون على املعلومات التي 
يف  املالية  املوؤ�س�سات  ي�ساعد  الربنامج  هذا  لكن  ال�سركات،  من  لهم  تعطى 

معرفة حجم املبالغ املك�سوفة على هذه ال�سركات«.
ب�سرية  يتعلق  ما  املثارة  النقاط  اأب��رز  من  اأن  اإل��ى  يو�سف  عدنان  واأ�سار 
يتم  املعلومات  هذه  باأن  ذلك  على  الرد  مت  اأنه  مبيًنا  واملعلومات،  احل�سابات 

تداولها بن البنوك املركزية فقط«.
القرو�س  ن�سبة  تبلغ  الئتماين،  للت�سنيف  »موديز«  وكالة  لتقرير  ووفًقا 
يعترب  ما  وهو  املائة،  يف   10.2 الإمــارات  يف  القرو�س  اإجمايل  اإلــى  املتعرثة 
يف   5.2 بنحو  فالكويت  املائة،  يف   7 بن�سبة  البحرين  تليها  خليجًيا،  الأعلى 
املائة، ثم امل�سارف العمانية 2.8 يف املائة وال�سعودية 2.3 يف املائة، فيما تبلغ 

يف قطر نحو 1 يف املائة فقط.
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دعوات لتطوير
القطاع الصناعي

في الجزائر
ــوق الــعــمــل يف  ــس ــاأن � ــ�ــس كــ�ــســفــت نــــدوة ب
معاناة  عن  موؤخًرا  تنظيمها  جرى  اجلزائر 
القت�ساد اجلزائري من خلل بن القطاعات، 
 %4 ت�سكل  زالــت  ما  الزراعة  اأن  اإلــى  م�سرية 
دعا  لذا   ، الإجمايل  املحلي  الناجت  من  فقط 
اخلبري م�سطفى رحماين -خبري يف الت�سويق 
اإلــى  الــنــدوة  يف  خا�سة-  موؤ�س�سة  و�ساحب 

تنظيم القطاعات مبا يوفر منا�سب عمل. 
كما دعــا اإلـــى اإيـــالء اأهــمــيــة كــربى اإلــى 
ــن اأربـــــاب الــعــمــل واجلــامــعــات  الــ�ــســراكــة ب
اجلزائرية لتنظيم �سوق العمل والتقلي�س من 
البحث  يف  الطرفان  ي�سرتك  حيث  البطالة، 
العلمي، وهذا من �ساأنه ا�ستقطاب الكفاءات 
لتعمل يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�س من جهة، 

وتطوير الن�سيج ال�سناعي من جهة اأخرى.
ت�سل  التي  الأرا�سي  م�ساحة  اأن  واعترب 
هي  الــزراعــة  يف  امل�ستخدمة  غــري   %96 ــى  اإل
جانب  اإلــى  البطالة،  لمت�سا�س  ناجع  حل 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لقدرتها على 
وهذا  العمل،  منا�سب  وتوفري  الــرثوة  اإنتاج 
يحتاج اإلى ا�سرتاتيجية لتنظم القت�ساد، من 
ل�سمان  للموؤ�س�سات  واملتابعة  الرقابة  حيث 

جناحها.
ملنظمة  ال�سنوي  التقرير  قال  جهته  من 
العمل الدولية، اإن ن�سبة البطالة يف اجلزائر 
عام 2014 بلغت 9.7%، ويتوقع اأن ت�سل اإلى 

9.2% عام 2018م. 
وح�سب التقرير فاإن البطالة مل ترتاجع 

خالل 18 عاًما �سوى 1%، ويعزو ذلك لف�سل 
الإ�سالحات القت�سادية وعجزها عن اإيجاد 

فر�س عمل.
مليون  من  اأكرث  فيها  اجلزائر  اأن  ُيذكر 
تقدير  وميكن  جتاري،  �سجل  األف  وخم�سن 
املتو�سطة،  للموؤ�س�سات  �سجل  األف   400 نحو 
لكن امل�سكلة يف عدم مطابقة تلك املوؤ�س�سات 

للمعايري الدولية. 
الـــقـــانـــون اجلــــزائــــري على  ويــفــر�ــس 
من�سب   23 ت�سمن  اأن  املتو�سطة  املوؤ�س�سة 
ي�سعى  اخلــا�ــس  القطاع  لكن  ــا،  ــًم دائ عمل 
للربح ال�سريع فيقل�س عدد العمال، وبالتايل 
يف  فعال  ب�سكل  املوؤ�س�سات  هــذه  ت�ساهم  ل 

امت�سا�س البطالة.

اإلسكان .. مشكلة معقدة 
في بريطانيا

ك�سف حمافظ بنك اإجنلرتا املركزي، مارك كارين، اأن البنك يدر�س اإمكانية 
العقاري  الرهن  لتقلي�س حجم  الإجــراءات  البنوك مزيًدا من  باأن تتخذ  التو�سية 
بناء على م�ستويات دخل املقرت�سن، وهي خطوة مثرية للجدل قد توؤثر يف الراغبن 

ب�سراء منزل بربيطانيا.
هيكلية  م�سكالت  من  تعاين  بريطانيا  يف  الإ�سكان  �سوق  اأن  كارين  واأ�ساف 

عميقة، من بينها عدم كفاية م�ساريع البناء اجلديدة.
وتابع »عندما ننظر اإلى املخاطر املحلية، وهي اأكرب املخاطر التي تهدد 

الإ�سكان،  �سوق  يف  ترتكز  جندها  النمو  متانة  وبالتايل  املــايل،  ال�ستقرار 
ولهذا ين�سب تركيزنا على ذلك الأمر«.

واأ�ساف »م�ستويات القرو�س العقارية املرتفعة بالن�سبة اإلى الدخل التي تتجاوز 
اأربع مرات ون�سف اأو خم�س مرات، قد توؤدي اإلى م�سكالت اأكرب يف امل�ستقبل، وهذا 

يتطلب منا اأن نتوخى احلذر«.

ُيذكر اأن اأ�سعار املنازل يف بريطانيا ارتفعت نحو 10% يف عام حتى 
بنك  اأن  على  �سابق  وقــت  يف  �سدد  كــارين  لكن  2014م،  املا�سي  اأبريل 
على  ال�سيطرة  من  مزيد  لفر�س  ـــراءات  اإج لتخاذ  �سي�سعى  اإجنــلــرتا 
ي�سر  قد  ما  وهو  الفائدة،  اأ�سعار  لرفع  يلجاأ  اأن  قبل  العقاري  الإقرا�س 

بالتعايف القت�سادي.
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اقتصاديات

املغرب ..

توسعات كبرى
في التنقيب عن الغاز

ك�سف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن يف 
املغرب يف بيان ن�سرته وكالة املغرب العربي لالأنباء عن 
اأن اأعمال التنقيب اأظهرت عالمات م�سجعة على وجود 

غاز يف طبقتن بتكوين جيورا�سي.
و�سل  الــتــي  النتائج  اأفــ�ــســل  الأنــبــاء  هــذه  ومتــثــل 
ع�سرات  منح  يف  بــداأ  اأن  منذ  الآن،  حتى  املغرب  اإليها 

ال�سنوات  خالل  اأجنبية  نفط  ل�سركات  الرتاخي�س 
القليلة الأخرية لتطوير موارد الطاقة.

املــغــرب يف جــذب �سركات مثل  وقــد جنــح 
�سيفرون وكايرن اإنرجي وبي.بي ح�سلت على عقود من 

املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن.
ومما �ساعد املغرب يف ذلك متتعه با�ستقرار ن�سبي 

هيئة أسواق املال الكويتية:

النظام الجديد إلدراج أسهم الشركات المساهمة 
يرسخ مبادئ التنافسية

اأكدت هيئة اأ�سواق املال الكويتية اأن النظام 
يف  امل�ساهمة  ال�سركات  اأ�سهم  لإدراج  اجلديد 
اإقــراره  الــذي مت  املالية  ــالأوراق  ل الكويت  �سوق 
موؤخًرا يتوافق مع اأحكام املر�سوم يف قانون رقم 
التنفيذية  ولئحته  وتعديالته   2012 ل�سنة   25
لتحفيز ال�سركات امل�ساهمة على اإدراج اأ�سهمها 
كاأحد  الأخــرية  هذه  دور  وتفعيل  البور�سة،  يف 
اأموال جديدة  الروافد الرئي�سية جلذب روؤو�س 
وتو�سيع  ال�سركات  اأن�سطة  لتمويل  وا�ستخدامها 

قاعدة م�ساهمي تلك ال�سركات.
احلق  �سيعطي  الــنــظــام  اأن  واأو�ــســحــت 
اإدراج  على  املــوافــقــة  تتم  الــتــي  لل�سركات 
تقوم  اأن  على  الرئي�سي  ال�سوق  يف  اأ�سهمها 
بزيادة راأ�س مالها عن طريق الكتتاب العام 
التمويلية  الأهـــداف  الــزيــادة  هــذه  ولتخدم 
ال�سرتاتيجية  وخططها  ال�سركة  لأن�سطة 
تو�سيع  الإ�سافة  هذه  �ساأن  من  كما  للتو�سع، 

مقارنة بدول اأخرى يف �سمال اإفريقيا وزيادة 
املوؤ�سرات على احتمال وجود مكامن بحرية 

وبرية يف اململكة.

ويعتزم املغرب حفر نحو 30 بئًرا للنفط 
والغاز يف عام 2014 يف اإطار تو�سع البالد يف 

جمال التنقيب.

قاعدة امل�ساهمن وخلق بيئة تداول فعالة.
خف�س  على  �سيعمل  النظام  اأن  وذكـــرت 
ن�سبة الأرباح ال�سنوية املطلوبة من 7.5 يف املئة 
ن�سبة  املــال، وخف�س  راأ�ــس  املئة من  اإلــى 5 يف 
املئة  يف   115 من  املطلوبة  امل�ساهمن  حقوق 
م�ستوى  ورفع  املال  راأ�ــس  املئة من  اإلى 110 يف 
اأداء ال�سركة الت�سغيلي، بحيث ت�سكل الإيرادات 

من  املــئــة  يف   75 يــعــادل  مــا  لديها  الت�سغيلية 
اإجمايل اإيراداتها.

ممار�سة  على  �سيعمل  النظام  اأن  وبينت 
اأدنى،  كحد  الرئي�سية  اأن�سطتها  لأحد  ال�سركة 
وذلك للفرتة التي ت�سبق التقدم بطلب الإدراج 
مقارنة بعدم املطالبة مبمار�سة جميع الأن�سطة 
ال�سالحية  ومنح  ال�سابق،  النظام  كان يف  كما 
ملجل�س الإدارة يف حال املوافقة على الن�سحاب 
للم�ساهمن  �سراء  عر�س  لتقدمي  الختياري 
الن�سحاب  تــاريــخ  قبل  بــالــتــخــارج  الــراغــبــن 

الفعلي من البور�سة.
ويطبق  يتبنى  الإ�ــســدار  اإن  الهيئة  وقالت 
اأ�ــســواق  لتطوير  الــدولــيــة  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل 
العدالة  مبادئ  وتر�سيخ  الكويت  دولة  يف  املال 
والتناف�سية وال�سفافية التي توؤدي اإلى مزيد من 
القانون  وفًقا لأحكام  للمتعاملن فيه،  احلماية 

رقم 7 ل�سنة 2010 ولئحته التنفيذية.
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أرامكو:

المملكة حققت الريادة على مستوى صناعة الطاقة في العالم
احتياطيات  اأن  اإلــى  موؤخًرا  ال�سعودية  اأرامكو  عن  �سدر  تقرير  اأ�سار 
اململكة من الغاز ارتفعت اإلى 288.4 تريليون قدم مكعب قيا�سية خالل عام 
تريليون قدم مكعبة عام  بلغت 284.8  التي  2013، مرتفعة عن معدلتها 
التنقيب  عمليات  يف  التو�سع  عرب  الن�سطة  ال�سركة  اأعمال  تعززها  2012م 

يف  حــديــثــة  �سناعية  تقنيات  وا�ــســتــخــدام 
عمليات ال�ستك�ساف والإنتاج، وفًقا ملا نقلته 

�سحيفة الريا�س.
وبن التقرير ال�سنوي ل�سركة اأرامكو لعام 
2013 الذي ركز ب�سورة اأ�سا�سية على اأعمال 
ال�سركة يف التنمية امل�ستدامة وم�ساهماتها يف 
ال�سركة  اإنتاج  اأن  اإلى  الجتماعية  امل�سوؤولية 

من النفط اخلام خالل العام املا�سي انخف�س مبقدار 100 مليون برميل يومًيا 
القيا�سية  ال�سنة مرتاجًعا من م�ستوياته  اإلى 3.4 مليارات برميل يف  لي�سل 
خالل عام 2012 التي كانت عند 3.5 مليارات برميل، فيما ظلت م�ستويات 
 260.2 البالغة  م�ستوياتها  عند  النفط  من  للمملكة  التقليدية  الحتياطيات 

الفاقد من  وترفد  ال�سركة  التي جتريها  ال�ستك�سافات  تعززها  برميل  مليار 
احلقول النفطية نتيجة الإنتاج الذي بلغ متو�سطة اليومي 9.4 مليون برميل 

خالل العام املا�سي.
واأو�سح التقرير اأن ال�سركة اأنتجت خالل العام املا�سي 494 مليون برميل 
و�سدرت 121  املكررة،  البرتولية  املنتجات  من 
التي  تلك  تــقــارب  اأرقـــام  وهــي  برميل،  مليون 
�سدرت  اأنها  مبينة   ،2012 عام  خالل  ر�سدت 
2.5 مليار برميل من النفط اخلام ذهبت ن�سبة 

53.8% منها اإلى دول اآ�سيا.
واأ�سار التقرير اإلى اأن اململكة ت�سهد طفرة 
اإنتاج  من  متكنت  اأن  بعد  م�سبوقة،  غري  غــاز 
4.02 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز خالل العام املا�سي 2013، وهي 
كمية اعتربتها �سركة اأرامكو ال�سعودية الذراع ال�ستثماري للمملكة يف جمال 
ال�سناعات الطاقوية اأكرب كمية تنتجها ال�سركة يف عام واحد طوال تاريخها، 

ما يحقق لها الريادة على م�ستوى �سناعة الطاقة يف العامل.

صندوق التنمية العقاري:

برنامج التمويل اإلضافي يمكن المواطنين 
من حيازة المسكن المالئم

العقاري  التنمية  �سندوق  عــام  مدير  اأعلن 
اإطالق  مت  اأنه  الزغيبي،  يو�سف  املهند�س  املكلف 
اجلــديــدة  ب�سيغته  الإ�ـــســـايف  الــتــمــويــل  بــرنــامــج 
ي�سع  الــذي  العقاري،  الرهن  نظام  مع  املتوافقة 
التمويل  وموؤ�س�سات  ال�سندوق  بن  التعاون  اآلية 
ملنح متويل اإ�سايف ملن يرغب يف ذلك ممن �سدرت 

لهم املوافقة من ال�سندوق.
التمويل  بــرنــامــج  اأن  اإلـــى  الزغيبي  ــار  ــس واأ�
�سندوق  بن  م�سرتك  متويل  برنامج  هو  الإ�سايف 
وموؤ�س�سات  وال�سركات  والبنوك  العقارية  التنمية 
ي�ستهدف  ــامــج  الــربن واأن  ــاري،  ــق ــع ال الــتــمــويــل 
املواطنن الذين �سدرت لهم املوافقة على طلبات 

قرو�سهم من ال�سندوق.
رئي�س  العي�سى،  عي�سي  الأ�ستاذ  بن  جانبه،  من 
برنامج  اأن  املالية،  �سامبا  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
للتعاون بن القطاع  اإطار جديد  التمويل الإ�سايف هو 
العام واخلا�س، ت�سعى من خالله البنوك لدعم م�سرية 

البناء من خالل متكن املواطن من احل�سول على 
امل�سكن املالئم وفق اآلية �سهلة.

العقاري«،  »التمويل  اتفاقية  ال�سندوق  ووقع 
مع ثالث �سركات متويل عقاري، و12 بنًكا، متكن 
املواطن الذي ح�سل على موافقة �سندوق التنمية 

العقاري و�سدر له قر�س عقاري، باحل�سول على 
يف  امل�ساركة  البنوك  اأحــد  من  الإ�ــســايف  التمويل 

توقيع اتفاقيات القر�س الإ�سايف.
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اقتصاديات

Google توقع اتفاقية
مع السوق المالية السعودية

وقعت �سركة Google اتفاقية مع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( يقوم مبوجبها 
اأكرب حمرك بحث عاملي ورائد يف جمال التكنولوجيا بن�سر وتوزيع بيانات التداول املتاأخرة 
واملعلومات التاريخية جلميع ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية والتي تعد اأكرب 

�سوق مايل يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 
تتيح التفاقية جلميع م�ستخدمي الإنرتنت الو�سول ملعلومات ال�سوق املالية ال�سعودية 
من خالل حمرك البحث Google لت�سبح مبوجبها ال�سوق املالية ال�سعودية اأول �سوق 
مالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا ت�سمح بن�سر بياناتها من خالل حمرك 
البحث لتن�سم بذلك اإلى قائمة باأكرث من 30 بور�سة رائدة يف العامل تقدم اخلدمة ذاتها، 
املالية  بال�سوق  املدرجة  ال�سركات  عن  املعلومات  توافر  التفاقية  تعزز  اأن  املتوقع  ومن 

ال�سعودية على امل�ستوى العاملي. 
املالية  ال�سوق  ل�سركة  التنفيذي  املدير  الغامدي  �سالح  عادل  حتدث  املنا�سبة  وبهذه 
ورواًجــا  �سهرة  والأكــرث  التجارية  العالمات  اأهــم  اإحــدى   Google« قائاًل:  ال�سعودية 
واحلواجز  احلدود  جتاوز   1998 عام  اإن�سائها  ومنذ  بنجاح  ال�سركة  وا�سلت  حيث  عاملًيا 
من  املليارات  اإلــى  واملعلومات  والأبحاث  الأخبار  لن�سر  والدولية  والثقافية  الجتماعية 

امل�ستفيدين يف جميع اأنحاء العامل«. 
واأ�ساف »نحن فخورون بان�سمامهم اإلى قائمة ال�سركاء الأكرث اأهمية �سمن �سركائنا 
ال�سوق  عن  املعلومات  م�سادر  اأهــم  من  واحــدة  لت�سبح  لهم  امل�سرح  البيانات  مــزودي 
واملعلومات،  البيانات  على  احل�سول  واملهتمن  الباحثن  على  و�ست�سهل  ال�سعودية،  املالية 
والعمل على تلبية الطلب العاملي املتزايد على معلومات ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية«. 
 Google وقال ال�سيد مك�سيم اإيدملان ال�سريك ال�سرتاتيجي الرئي�سي املطور لدى
خا�سة،  اأهمية  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  توفرها  التي  واملعلومات  البيانات  »تكت�سب 
و�ستكون اإ�سافة حقيقية مل�ستخدمي حمرك البحث، و�سي�سبح باإمكانهم متابعة التغريات 
والتطورات يف ال�سوق املالية ال�سعودية بطريقة اأف�سل، مما ي�ساعد امل�ستثمرين اأينما كانوا 
يف  واملالية  القت�سادية  التطورات  ومتابعة  ال�ستثمارية  حمافظهم  اإدارة  عمليات  على 

اململكة العربية ال�سعودية«. 
توفري  على   2006 عــام  يف  املالية   Google اإطـــالق  منذ  بجد  »نعمل  واأ�ــســاف 
املعلومات والبيانات املالية جلميع امل�ستخدمن و�سنوا�سل العمل يف هذا املجال مبا يحقق 

جميع تطلعاتنا«.

السوق المالية السعودية 
تطلق اإلصدار الجديد 
من تطبيقاتها على 

األجهزة الذكية
اأطلقت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( الإ�سدار 
التي  الذكية،  الأجهزة  على  تطبيقاتها  من  اجلديد 
تعمل على نظام الأندرويد ونظام الويندوز يف الأجهزة 
نظام  على  املتوفر  تطبيقها  اإلــى  بالإ�سافة  الذكية، 
الآيفون،  واأجهزة  )اآيباد(  اللوحية  لالأجهزة   iOS
التي تتيح مل�ستخدميها عر�س بيانات وموؤ�سرات ال�سوق 

املالية واأخبار ال�سوق واإعالنات ال�سركات. 
تخ�سي�س  من  م�ستخدميها  التطبيقات  ومتّكن 
قائمة خا�سة ملتابعة جمموعة من ال�سركات املحددة، 

بالإ�سافة اإلى متابعة �سريط خم�س�س لل�سفقات. 
ــي مت تــوفــريهــا  ــت كــمــا تــتــمــيــز الــتــطــبــيــقــات، ال
يف  اللوحية  واحلوا�سب  الذكية  الهواتف  مل�ستخدمي 
متعددة  بخ�سائ�س  للتطبيقات،  الإلكرتونية  املتاجر 
من اأبرزها النتقال ال�سريع بن اأق�سام املوقع، و�سهولة 
واإمكانية  البيانية  والــر�ــســومــات  املــوؤ�ــســرات  عر�س 

العر�س والت�سفح باللغتن العربية اأو الإجنليزية.
وتاأتي هذه اخلدمات �سمن جهود ال�سوق املالية 
اخلدمات  تقدمي  يف  املتوا�سلة  )تـــداول(  ال�سعودية 
بال�سركات  املتعلقة  واملــعــلــومــات  البيانات  وتــوفــري 
جلميع  ومي�سر  �سامل  ب�سكل  امل�ساهمة  ال�سعودية 

املهتمن من خالل القنوات والتقنيات احلديثة.

طرح أسهم شركة 
الحمادي للتنمية 

واالستثمار لالكتتاب العام
قرار جمل�س  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
الهيئة املت�سمن املوافقة على طرح  )22.500.000( 
�سهم جديد لالكتتاب العام لزيادة راأ�س مال �سركة 
احلمادي للتنمية وال�ستثمار من )525.000.000( 
الأ�سهم  متثل  ريــال،   )750.000.000( اإلى  ريال 
املطروحة )30%( من اأ�سهم �سركة احلمادي للتنمية 

وال�ستثمار بعد الزيادة.
من  للم�ستثمرين  منها  جـــزء  و�سيخ�س�س 
الفرتة  خالل  ال�سركة  اأ�سهم  و�سُتطرح  املوؤ�س�سات، 
اإلى  املوافق 2014/06/11م  من 1435/08/13هـــ 
وذلك  2014/06/17م  املوافق  1435/08/19هـــــ 

بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأوامر.

10
العدد 92 - يونيو 2014م



80 ألف ريال غرامات مالية ضد شركات خالفت أنظمة السوق المالية
غرامات  موؤخًرا  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 
ال�سوق  يف  املــدرجــة  ال�سركات  بع�س  �سد  مالية 
ال�سوق،  يف  بها  املعمول  الأنظمة  ملخالفتها  املالية 

ومن ذلك:
-)10.000( ريال، غرامة مالية على �سركة 
املراعي، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة الأربعن 
من قواعد الت�سجيل والإدراج، اإذ تاأخرت ال�سركة 
املوحدة  املالية  النتائج  للجمهور عن  الإف�ساح  يف 
ال�سنوية للفرتة املالية املنتهية يف 2013/12/31م 
قبل  اإل  ذلك  عن  تعلن  مل  اإذ  �سهًرا«،  ع�سر  »اثنا 

بتاريخ  التداول  فرتة  بداية  من  �ساعتن  من  اأقل 
2014/01/19م.

- )30.000( ريال، غرامة مالية على �سركة 
التاأمن العربية التعاونية، ملخالفتها الفقرة )ب( 
من املادة الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، 
عن  للجمهور  الإفــ�ــســاح  يف  ال�سركة  تــاأخــرت  اإذ 
املنعقد يف  العادية  العامة  اجتماع اجلمعية  نتائج 
انتخاب  على  املوافقة  املت�سمنة  2013/12/19م 
اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة للدورة الثالثة، اإذ مل 
تعلن عن ذلك اإل قبل اأقل من �ساعتن من بداية 

فرتة التداول بتاريخ 2013/12/22م.
على  مــالــيــة  غــرامــة  ريــــال،   )20.000(  -
الــبــحــري،  للنقل  الــ�ــســعــوديــة  الــوطــنــيــة  الــ�ــســركــة 
من  الأربــعــن  ــادة  امل من  )ب(  الفقرة  ملخالفتها 
اخلام�سة  والفقرة  والإدراج،  الت�سجيل  قــواعــد 
يف  تــوافــرهــا  الــواجــب  الأ�سا�سية  العنا�سر  مــن 
تاأخرت  اإذ  لل�سركات،  املالية  النتائج  اإعــالنــات 
املالية  النتائج  للجمهور عن  الإف�ساح  ال�سركة يف 
املنتهية يف 2013/12/31م  املالية  للفرتة  الأولية 
قبل  اإل  ذلك  عن  تعلن  مل  اإذ  �سهًرا«،  ع�سر  »اثنا 
بتاريخ  التداول  فرتة  بداية  من  �ساعتن  من  اأقل 
2014/01/16م، كما مل يت�سمن الإعالن مقدار 
احلالية  الفرتة  خــالل  ال�سهم  )خ�سارة(  ربحية 

ومقارنتها بالفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
- )20.000( ريال، غرامة مالية على ال�سركة 
ملخالفتها  ال�سياحية،  واملناطق  للفنادق  ال�سعودية 
الفقرة )اأ( من املادة الأربعن من قواعد الت�سجيل 
والإدراج، والفقرة الفرعية )5( من الفقرة )اأ( من 
التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات، اإذ ت�سمن 
النتائج  عــن  2014/02/18م،  بتاريخ  اإعالنها 
املالية ال�سنوية املنتهية يف 2013/12/31م، خطاأ 
وال�سحيح  الريالت،  باآلف  الأرقــام  ذكرت  حيث 
ال�سركة  اإعالن  اأنها باملليون ريال، كما ت�سمن  هو 
نقدية  اأربــاح  توزيع  عن  2014/02/19م،  بتاريخ 
املايل  للعام  الثاين  الن�سف  عن  امل�ساهمن  على 

2013م، معلومات غري �سحيحة.

زيادة رأس مال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
ــيــة �ــســدور  ــ�ــســوق املــال ــنــت هــيــئــة ال اأعــل
على  املوافقة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س  قــرار 
مال  راأ�ــس  بزيادة  اخلا�سة  الإ�ــســدار  ن�سرة 
البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة 
اإلـــى  ريــــال   )3.150.000.000( مـــن 
دمج  بغر�س  ــال   ري  )3.937.500.000(
اأ�سطول وعمليات �سركة فيال البحرية العاملية 
ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  مــع  املــحــدودة 

للنقل البحري. 
اخلا�سة  الإ�ـــســـدار  ن�سرة  تعلن  و�ــســوف 
من  كاف  وقت  قبل  ال�سركة  مال  راأ�ــس  بزيادة 

و  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  موعد 
حتتوي ن�سرة الإ�سدار على املعلومات والبيانات 
التي يحتاج م�ساهمو ال�سركة الطالع عليها قبل 
زيادة  قرار  على  الت�سويت  يف  قرارهم  اتخاذ 
املعلومات  املذكور، ول�سيما  للغر�س  املال  راأ�س 

املتعلقة بعملية الدمج وعوامل املخاطرة. 
الت�سويت  قــرار  اتخاذ  اإن  الهيئة  وقالت 
من دون الطالع على ن�سرة الإ�سدار ودرا�سة 
عالية،  خماطر  على  ينطوي  قــد  حمــتــواهــا، 
ن�سرة  على  الطــالع  امل�ستثمر  على  يجب  لــذا 
للقرار  للتو�سل  بعناية  ودرا�ستها  الإ�ــســدار 

زيــادة  قـــرار  على  الت�سويت  عند  املنا�سب 
تعذر  املــذكــور، ويف حــال  للغر�س  املــال  راأ�ــس 
يف�سل  فاإنه  الإ�ــســدار،  ن�سرة  حمتويات  فهم 

ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�س له. 
موافقة  اعتبار  عدم  يجب  اأنه  اأكدت  كما 
مبثابة  ــدار  الإ�ــس ن�سرة  على  الهيئة  جمل�س 
م�سادقة على جدوى زيادة راأ�س املال للغر�س 
املذكور، حيث اإن قرار جمل�س الهيئة باملوافقة 
على ن�سرات الإ�سدار يعني اأنه قد مت اللتزام 
ال�سوق  نظام  بح�سب  النظامية  باملتطلبات 

املالية ولوائحه التنفيذية.
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اقتصاديات

الرتكابها مخالفات لنظام املنافسة

80 مليون ريال غرامة ضد منشآت عاملة في مجال األرز
تقدر  مالية  املناف�سة غرامات  الف�سل يف جمل�س  فر�ست جلنة 
بنحو 80 مليون ريال �سد عدد من املن�ساآت العاملة يف جمال الأرز، 
لرتكابها عدة خمالفات لنظام املناف�سة واملتمثلة يف التحكم ب�سعر 
على  وقيود  ا�سرتاطات  وفر�س  ال�سعر،  حتديد  على  والتفاق  الأرز 
التجارة  تقييد  اإلــى  اأدت  التي  املركزية  الأ�سواق  مع  البيع  عمليات 

والإخالل باملناف�سة العادلة. 

يف  املتمثلة  النظام  اأهــداف  حتقيق  على  له  بيان  يف  املجل�س  و�سدد 
تعزيز وت�سجيع املناف�سة العادلة، والوقوف بحزم جتاه جميع املن�ساآت 

املخالفة لنظام املناف�سة.
بلغت  اللجنة  اأوقعتها  التي  املالية  الغرامات  اإجمايل  اأن  واأو�سح 
اأكرث من 300 مليون ريال �سد املن�ساآت املخالفة يف خمتلف الأن�سطة 
يجوز  املناف�سة  لنظام  وفًقا  اأنــه  موؤكًدا  القت�سادية،  والقطاعات 
�سدور  حال  ويف  املظامل،  ديــوان  اأمــام  اللجنة  قــرارات  من  التظلم 

الأحكام النهائية �سيتم الت�سهري بتلك املن�ساآت.
ويراأ�س  واإداريـــة  مالية  ا�ستقاللية  �سخ�سية  ذا  املجل�س  ويعد 
فوزان  بن  توفيق  الدكتور  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  املجل�س 
الربيعة، وي�سم يف ع�سويته ممثلن لوزارة املالية ووزارة القت�ساد 
لال�ستثمار  العامة  والهيئة  وال�سناعة  التجارة  ووزارة  والتخطيط 

واأربعة اأع�ساء من ذوي اخلربة يف هذا املجال.
ي�سار اإلى اأن املادة الثانية ع�سرة من نظام املناف�سة مت تعديلها 
املبيعات  اإجمايل  اإلى 10% من  املالية ت�سل  العقوبة  اأن  لتن�س على 

ورد جميع املكا�سب املكت�سبة نتيجة ارتكاب املخالفة.

)ساسكو( تحصل على شهادة التأهيل 
إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود

ا�ستالمها  واملعدات )�سا�سكو( عن  ال�سيارات  ال�سعودية خلدمات  ال�سركة  اأعلنت 
يوم 4 �سعبان 1435هـ )2 يونيو 2014م( موافقة وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية على 
منحها �سهادة تاأهيل نهائية لإدارة وت�سغيل و�سيانة حمطات الوقود ومراكز اخلدمة 

على الطرق الإقليمية مدتها 3 �سنوات من تاريخ املوافقة.
وفًقا  والقروية  البلدية  ال�سئون  وزارة  اإلى  بطلبها  ال�سركة  تقدمت  اأن  بعد  ذلك  ياأتي 
ال�سركة  ملف  ودرا�سة  الــوزارة  عن  ال�سادرة  اخلدمة  ومراكز  الوقود  حمطات  لالئحة 
وتطبيق الأحكام والأوزان املعتمدة للتاأهيل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 8679  وتاريخ 

1435/2/13هـــــــــــ مـــن قــبــل جلنة 
وت�سغيل  لإدارة  املــنــ�ــســاآت  تــاأهــيــل 
ومــراكــز  الــوقــود  حمــطــات  و�سيانة 
اخلـــدمـــة ومـــوافـــقـــة هــــذه الــلــجــنــة 
عـــلـــى مـــلـــف الـــ�ـــســـركـــة ومــنــحــهــا 
ــاأهــيــل. ــت ــل ــة ل ــي ــائ ــه ــن  الـــ�ـــســـهـــادة ال
وح�سول ال�سركة على هذه ال�سهادة 
ال�ستحواذ  يف  قدرتها  من  �سيزيد 
ــدة وفــتــح فر�س  ــع جــدي ــواق عــلــى م

ا�ستثمارية كبرية اأمامها.

»سيتكو« تفوز بعقدي 
تشغيل خدمات النقل 
المدرسي بالمنطقة 

الشرقية وتبوك
اجلماعي  للنقل  ال�سعودية  ال�سركة  اأعــلــنــت 
ال�سعودية  ال�سركة   - التابعة  �سركاتها  اإحــدى  اأن 
متتلك  التي  »�سيتكو«  املتكامل-  للنقل  الإماراتية 
50% من راأ�سمالها، قد تلقت بتاريخ 1435/8/3هـ 
اإ�سعاًرا  التعليمي  النقل  خلدمات  تطوير  �سركة  من 
النقل  خــدمــات  وت�سغيل  تنفيذ  عــقــدي  برت�سية 
املدر�سي لطالب وطالبات التعليم العام يف كل من 
اأربع  ملدة  وذلك  تبوك،  ومنطقة  ال�سرقية  املنطقة 
الدرا�سي  الــعــام  بــدايــة  مــن  تــبــداأ  درا�سية  �سنوات 
ـــــ، ومببلغ  1436/1435هـــــ املــوافــق 1435/11/5ه

اإجمايل قدره 778.8 مليون ريال.
الظهور  يف  املــايل  الأثــر  يبداأ  اأن  املتوقع  ومــن 

اعتباًرا من نهاية الربع الثالث من عام 2014م.
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ملتقى حوكمة الشركات العائلية يناقش أهمية 
التحول إلى شركة مساهمة

العائلية  ال�سركات  حوكمة  ملتقى  ا�ستعر�س 
الذي اختتم اأعماله يف اخلام�س والع�سرين من مايو 
منها  كان  عمل،  ور�ــس  عدة  موؤخًرا  بجدة  املا�سي 
عامل  يف  العائلية  ال�سركات  »رحلة  بعنوان  ور�سة 
العائلي يف حتقيق  امليثاق  اأهمية  ناق�ست  احلوكمة« 

الن�سجام التام والتن�سيق مع ال�سركاء الآخرين.
ال�سركة  مــيــثــاق  اأهــمــيــة  الــور�ــســة  وبــيــنــت 
املعامالت  والو�سوح يف  ال�سفافية  مبداأ  لتعزيز 
ـــا يــخــ�ــس كـــل �سريك  ــة وم ــي ـــب املــال واجلـــوان
واحلر�س على �سمعة العائلة وا�سمها التجاري، 
بالعائد  العائلة  اأفـــراد  لــدى  القناعة  لتعزيز 
املادي والبعد عن الأنانية، واإيثار الذات وتعزيز 
امل�سلحة  يحقق  ما  على  والتــفــاق  امل�سارحة 

ويحقق التاآلف وتعزيز الت�سامح بن ال�سركاء.
الــدويل  امل�ست�سار  اأو�ــســح  امللتقى  وخــالل 
اأن  ح�سن،  �سالح  البحرين  من  احلوكمة  يف 
ال�سركات العائلية على م�ستوى العامل متثل اأكرث 
من 80% من جممل ال�سركات، مبيًنا اأنها ت�سهم 
بلد,  لأي  التجاري  الن�ساط  يف  مماثلة  بن�سبة 
�سركات  اإلى  للتحول  ال�سركات  نظر  اأن  موؤكًدا 
وعلى  كــبــرية  مبــنــافــع  عليها  يــعــود  م�ساهمة 
اأدائها  من  ويح�سن  كذلك  الوطني  القت�ساد 

ونتائجها املالية.
العليا يف  باأن خلو معظم املنا�سب  نوه  كما 

يحرمها  قد  العائلة،  اأفــراد  قبل  من  ال�سركات 
خارجية  وكفاءات  مهارات  من  ال�ستفادة  من 
الوقت  ال�سركات، يف  تقدم  ت�سهم يف  اأن  ميكن 
بع�س  العائلية  ال�سركات  بع�س  فيه  جتد  الذي 
ال�سعوبات يف تطبيق احلوكمة واأنظمة الرقابة 
على عملياتها اإما ل�سعف الكوادر فيها اأو عدم 

الإميان باأهميتها اأو لرتفاع كلفة التطبيق.
اللجنة  رئــيــ�ــســة  اأو�ــســحــت  جــانــبــهــا  مـــن 
فاتن  العائلية  ال�سركات  حوكمة  مللتقى  العلمية 
متثل  العائلية  ال�سركات  اأن  اليايف،  عبدالبديع 
م�سرية  عاملية،  �سركة   500 اأكــرب  �سمن   %35
من   %85 بـــاأن  تفيد  الإحــ�ــســائــيــات  اأن  اإلـــى 
عائلية،  �سركات  هي  عاملًيا  امل�سجلة  ال�سركات 
الرئي�سي  الع�سب  متثل  العائلية  ال�سركات  واأن 
ل�ستثمارات واأعمال القطاع اخلا�س يف العامل.

العائلية  الــ�ــســركــات  حــوكــمــة  اأن  ــــدت  واأك
ــقــومــات لدعم  ــاج اإلــــى جمــمــوعــة مــن امل حتــت
من  الأ�ــســا�ــســيــة  ومــبــادئــهــا  قــواعــدهــا  تطبيق 
اأبـــرزهـــا تــوفــر الــقــنــاعــة الــكــامــلــة لـــدى اإدارة 
احلوكمة،  ومــبــادئ  قــواعــد  بقبول  املنظمات 
وتوفر القوانن واللوائح اخلا�سة ب�سبط الأداء 
جلان  ووجـــود  القت�سادية،  للوحدة  الإداري 
ملجل�س  تابعة  املــراجــعــة  جلنة  منها  اأ�سا�سية 
اإلى  القت�سادية،  الوحدة  اأداء  ملتابعة  الإدارة 

بالهيكل  وامل�سوؤوليات  ال�سلطات  و�سوح  جانب 
نظام  ووجــود  القت�سادية  للوحدة  التنظيمي 
املعلومات  وتوفري  ال�سفافية  لتحقيق  للتقارير 
الــوحــدة  اأداء  على  الرقابية  اجلــهــات  وتــعــدد 

القت�سادية.
ت�سجيع �ملبادر�ت بني �أفر�د �لعائلة

ومن جانبه اأكد رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
عبدالعزيز  ال�ستثمارية  ال�سريع  عبدالعزيز 
ال�سريع، اأن التحول من �سركة عائلية اإلى �سركة 
القت�ساد  على  اإيجابًيا  تاأثرًيا  يوؤثر  م�ساهمة 
يوؤدي  قد  التحول  هذا  اأن  اإلــى  منبًها  القومي، 
اأفـــراد  بــن  امل�ساكل  بع�س  اإلـــى  اكتماله  قبل 
هذا  ي�سّعب  مما  امل�سالح  واأ�سحاب  العائلة 
العمل ويكون يف كثري من الأوقات �سبه م�ستحيل 
فبالتايل  وو�ــســوح،  تفاهم  وجــود  عــدم  ظل  يف 
يكون م�سري هذا التوجه هو الف�سل وهذا ي�سبب 

اأ�سراًرا على القت�ساد.
اأفــراد  بن  املبادرات  ت�سجيع  باأهمية  ونــوه 
العائلة وجعله �سيًئا مرغوًبا فيه يكمن يف تبني 
التي  امل�ستقبلية  والروؤية  اجلــراأة  العائلة  اأفــراد 
ب�سكل  والنمو  ال�ــســتــمــراريــة  ت�سمن  بــدورهــا 
اأكرب ل�سركتهم عن طريق و�سع اأ�س�س مدرو�سة 
حلوكمة تلك ال�سركة والرتقاء بها اإلى م�ستوى 
ت�سري  الدرا�سات  اأن  كا�سًفا  اأعلى،  موؤ�س�ساتي 
العامل  دول  يف  متثل  العائلية  ال�سركات  اأن  اإلى 
من  فقط   %30 واأن   ،%90 ن�سبته  مــا  النامي 
واأن  الثاين،  اجليل  حتى  ت�ستمر  الأعمال  تلك 
الرقم  ولكن  الثالث،  اجليل  حتى  ت�ستمر   %12
ال�سركات  تلك  من  فقط   %3 اأنــه  هو  الأغـــرب 
تنتقل بنجاح اإلى اجليل الرابع وما بعده، لفًتا 
الرئي�سية هي عدم  الف�سل  اأ�سباب  اأهم  اأن  اإلى 
وعدم  ال�سركة  حلوكمة  ال�سحيح  التخطيط 
اتخاذ املبادرات وتبّنيها التي بدورها توؤدي اإلى 

مرحلة النتقال اإلى ال�سركة امل�ساهمة. 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  تــنــاول  كلك 
اعتماد  اأهمية  موؤمنة،  اأني�س  القاب�سة  �سدكو 
ي�سمح  ــذي  ال للحوكمة،  ال�سحيحة  الهيكلية 
النجاح  من  عال  م�ستوى  اإلى  ال�سركة  بو�سول 
وذلــــك لــعــدة عـــوامـــل، مــنــهــا املــحــافــظــة على 
وتطوير  املهارات  اأف�سل  وا�ستقطاب  املوظفن 

عملية ال�ستثمار يف ال�سركات العائلية.
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اقتصاديات

التبادل التجاري بني السعودية وإسبانيا بلغ 9 مليارات يورو

2.8 مليار يورو حجم العالقات االقتصادية 
بين النمسا والدول العربية في 2013م

لغرفة  العام  الأمــن  خوجه،  م�سر  ك�سف 
حجم  ارتفاع  عن  العربية-النم�ساوية  التجارة 
العربية  والــدول  النم�سا  بن  التجاري  التبادل 

اإلى 6.8 مليار دولر العام املا�سي.
يف  الأف�سل  املا�سي  العام  خوجه  واعترب 
العربية،  والــدول  النم�سا  بن  العالقات  تاريخ 

من حيث حجم التجارة البينية.
يف  العاملية  املالية  الأزمـــة  اأن  اإلــى  واأ�ــســار 
ال�سنن  يف  �سلبي  انــعــكــا�ــس  لــهــا  كـــان   2008
املا�سية على العالقات القت�سادية بن املنطقة 
بداأ   2010 عام  بعد  اأنــه  اإل  والنم�سا،  العربية 
التبادل القت�سادي بن اجلانبن يف النتعا�س 

من جديد.
العربية  الــتــجــارة  غرفة  اإن  خوجه  وقــال 
البيني  القت�ساد  دعم  وموؤ�س�سات  النم�ساوية 
العرب  بن  العالقات  تفعيل  عاتقها  على  تاأخذ 
ــادل القــتــ�ــســادي،  ــب ــت والــنــمــ�ــســا، لــتــدعــيــم ال
»املنتدى  مثل  خمتلفة،  موؤ�س�سات  عرب  وذلــك 
الذي  ال�سنوي  النم�ساوي«  العربي  القت�سادي 
يف  املا�سي  مايو   22 يف  ال�سابعة  للمرة  اأقــيــم 
فيينا، والحتفال باليوبيل الف�سي للغرفة حتت 

رعاية رئي�س اجلمهورية هاينز في�سر.
يف  النم�ساوية  ال�ستثمارات  حجم  وعــن 
 2.8 بلغت  اإنــهــا  خــوجــه  ــال  ق العربية  ـــدول  ال

مليار يورو، ما يعادل )3.8 مليار دولر( العام 
املا�سي، غالبيتها ترتكز يف منطقة اخلليج.

العربية  ــتــجــارة  ال غــرفــة  تــاأ�ــســ�ــســت  وقـــد 
 ،1989 عام  مار�س  من  الثامن  يف  النم�ساوية 
يف  من�ساوي  عربي  جتــاري  جتمع  اأكــرب  لتكون 
ال�سفراء  جمل�س  بدعم  حتظى  وهــي  الــبــالد. 

العرب.
املكتب  ــر  مــدي قـــال  مــتــ�ــســل  �ــســيــاق  ويف 
ــاين لـــدى الــ�ــســعــوديــة خــوان  ــب ــس ــتــجــاري الإ� ال
مع  لبالده  التجاري  التبادل  حجم  اإن  بورديل، 
اململكة بلغ عام 2013 نحو 9 مليارات يورو واإن 
75 �سركة اإ�سبانية تعمل يف اململكة بهدف تعزيز 

التعاون التجاري بن البلدين.
ــل حــر�ــس بـــالده عــلــى تطور  ــوردي واأكــــد ب
امل�ستويات،  اأعــلــى  اإلــى  اململكة  مــع  الــعــالقــات 
والغاز،  البرتوكيماويات  قطاعات  يف  خا�سة 

والنقل، والرعاية الطبية.
واأعـــرب املــ�ــســوؤول الإ�ــســبــاين عــن ا�ستعداد 
تعم  التي  التنمية  اأعمال  يف  للم�ساركة  اإ�سبانيا 
كافة اأنحاء اململكة، خا�سة اأن ال�سركات الإ�سبانية 
ــالت  جم يف  الــعــاملــيــة  الــ�ــســركــات  ــن  م ت�سنف 
املياه  وحتلية  املعلومات  وتقنية  والبناء  الهند�سة 
والتجارة وال�سناعة والبنى التحتية للم�ست�سفيات 

والطاقة املتجددة واخلدمات العامة وغريها.

زيادة رأس
مال شركة

»فواز عبدالعزيز 
الحكير وشركاه« 
عبر منح أسهم 

مجانية

ــ�ــســوق املــالــيــة  ــنــت هــيــئــة ال اأعــل
ــة  ــئ ــهــي ــــدور قـــــــرار جمـــلـــ�ـــس ال �ــــس
ـــقـــة عـــلـــى طــلــب  ـــواف ــمــن امل ــ�ــس املــت
عــبــدالــعــزيــز احلكري  ـــواز  ف �ــســركــة 
ــــادة راأ�ــــس مــالــهــا من  ــركــاه زي ــس و�
اإلــى  ــال  ري  )1.050.000.000(
وذلك  ريال   )2.100.000.000(
ــهــم جمــــاين مــقــابــل كــل  مبــنــح �ــس
امل�ساهمون  ميلكه  قائم  �سهم   )1(
بنهاية  امل�ساهمن  ب�سجل  املقيدون 
العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تــداول 
قيمة  ت�سدد  اأن  على  العادية،  غري 
ــال عــن طريق  الــزيــادة يف راأ�ـــس امل
 )721.721.686( مبلغ  حتــويــل 
ريــــاًل مــن بــنــد »الأربــــــاح املــبــقــاة« 
ريــاًل   )328.278.314( ومــبــلــغ 
النظامي«،  »الحــتــيــاطــي  بند  مــن 
وبــالــتــايل يـــزداد عــدد الأ�ــســهــم من 
اإلـــى  �ــســهــم   )105.000.000(
بزيادة  �سهم،   )210.000.000(

قدرها )105.000.000( �سهم. 
وتــقــتــ�ــســر املــنــحــة عــلــى مــالك 
تــداول  نهاية  يف  املقيدين  الأ�سهم 
غري  الــعــامــة  اجلمعية  انــعــقــاد  ــوم  ي

العادية.
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صندوق النقد الدولي:

السعودية ال تزال تؤدي دورًا جوهريًا في تحقيق 
االستقرار في سوق النفط العالمية

الــدويل،  النقد  �سندوق  اعترب 
م�سدًرا  ال�سعودي  القت�ساد  بقاء 
الأخرى،باأنه  للدول  لالأموال  �سخًيا 
اقت�سادها  قوة  على  اإيجابي  موؤ�سر 

وتعزيز النمو امل�ستدام فيه.
وتوقع �سندوق النقد الدويل اأن 
حتقق ال�سعودية معدل منو اأعلى من 
4% يف 2014 و2015 يقوده الإنفاق 
القطاع  يف  ق��وي  ون�ساط  احلكومي 

اخلا�س. 
ال�سندوق  لبعثة  تقرير  ــال  وق
كالن،  تيم  برئا�سة  اململكة  اإلـــى 
من  ياأتي  ال�سخاء  هــذا  م�سدر  اإن 
جانبن الأول من خالل التحويالت 
يف  ــب  الأجــان العاملن  مــن  املــالــيــة 
عرب  والثاين  بالدهم،  اإلــى  اململكة 
اإلى عدد  اململكة  التي تقدمها  املنح 

من دول العامل.
التي  املــالــيــة  الــتــحــويــالت  اأن  ــرب  ــت واع
ير�سلها املغرتبون الذين يعملون يف ال�سعودية 
من  كثري  يف  للدخل  هــاًمــا  مــ�ــســدًرا  ت�سكل 

البلدان، التي ينتمي اإليها اأولئك العاملون.
اململكة  يف  القت�سادية  الآفاق  اأن  وراأى 
ل تزال مواتية، م�سرًيا اإلى اأن املخاطر التي 
ومن  بــالــتــوازن،  تت�سم  النمو  اآفـــاق  تكتنف 

املرجح اأن يظل الت�سخم حتت ال�سيطرة.
ي�سهد  اأن  الــدويل  النقد  �سندوق  وتوقع 
عام  يف  الرتاجع  من  مزيًدا  املايل  الفائ�س 
ورمبا  احلكومي،  الإنــفــاق  ــادة  زي مع   2014
تنتقل امليزانية اإلى عجز يف ال�سنوات القليلة 
املــقــبــلــة. ولـــذا فــمــن املــهــم اأن يــتــبــاطــاأ منو 

الإنفاق احلكومي.
الكبرية  املالية  الحتياطيات  اأن  واعترب 
الــتــي تــراكــمــت لـــدى احلــكــومــة عــلــى مــدى 
العقد املا�سي تقدم حماية مهمة لالقت�ساد 
ال�سعودي يف حال حدوث �سدمة �سلبية مثل 
احلفاظ  اإلــى  داعًيا  النفط،  اأ�سعار  تراجع 

على تلك الحتياطيات.
دوًرا  توؤدي  تزال  ل  ال�سعودية  باأن  واأفاد 

حتقيق  يف  وجوهرًيا  اأ�سا�سًيا  اأو  »نظاميا« 
مما  العاملية،  النفط  �سوق  يف  ال�ستقرار 
ي�سهم ب�سكل اإيجابي يف حتقيق ال�ستقرار يف 

القت�ساد العاملي ككل.
ت�سجيعه  عــن  الــ�ــســنــدوق  اأعــــرب  كــمــا 
الإطــار  لتعزيز  اململكة  بداأتها  لإ�سالحات 
اأجل موا�سلة  فيها من  التقدم  املايل، مثمًنا 
واإدخــال  ال�سنوية،  امليزانية  اإ�سالح  جهود 
وتطوير  الأجـــل،  املتو�سطة  امليزانية  اإطــار 
اأدوات �سمن احت�ساب امليزانية هدفها اإدارة 

تقلب عائدات النفط.
اإن حكومة اململكة تنفذ  وقال ال�سندوق 
القت�سادي  لــالإ�ــســالح  طــمــوًحــا  بــرنــاجًمــا 
وخلق  القت�ساد  وتنويع  لتطوير  وال�ستثمار 
يف  مهم  تقدم  ــراز  اإح ويجري  عمل،  فر�س 
هذا الربنامج الذي يركز على تطوير البنية 
التحتية، وحت�سن بيئة الأعمال، ورفع جودة 
املزيد  وتوظيف  واملهارات،  التعليم  ونوعية 
من املواطنن ال�سعودين يف القطاع اخلا�س.

ي�سار اإلى اأن �سندوق النقد الدويل ن�سر 
بياًنا العام املا�سي 2013م اأكد من خالله اأن 
ال�سعودية تعترب من اأف�سل الدول على �سعيد 

جمموعة  دول  بــن  القت�سادي  الأداء 
ـــك بــعــد الطــــالع على  الــعــ�ــســريــن، وذل
للمملكة  القت�سادية  واملوؤ�سرات  الأرقام 

خالل الفرتة التي �سبقت 2013م.
القــتــ�ــســاد  اأن  الــتــقــريــر  يف  وجـــاء 
ــودي  حــقــق منــــًوا مبــعــدل 5.1  ــع ــس ــ� ال
من  م�ستفيًدا   2013 ــام  ع يف  املــئــة  يف 
الإنــتــاج  ـــادة  وزي النفط  اأ�ــســعــار  ارتــفــاع 
ــاع اخلــا�ــس  ــط ــق ــو الـــقـــوي يف ال ــم ــن وال
والإنفاق احلكومي، الأمر الذي اأدى اإلى 
العامة  املالية  يف  كبرية  فوائ�س  حتقيق 
ا�ستمر  كما  للمملكة،  اجلاري  واحل�ساب 

ارتفاع الحتياطيات الدولية.
وبن التقرير اأن منو قطاع الئتمان 
ــاز  ــه ـــا، واجل قـــوًي ــــزال  ي املــمــلــكــة ل  يف 
من  جيد  مب�ستوى  فيها  يتمتع  امل�سريف 
راأ�س املال والربحية مع البدء يف تطبيق 
»معايري بازل 3 لراأ�س املال« يف يناير/ كانون 
من  كانت  اململكة  اإن  حيث   ،2013 الــثــاين 

اأوائل الدول التي طبقت هذه املعايري.
لالقت�ساد  امل�ستقبلية  النظرة  وحــول 
الفرتة  اأن  اإلــى  التقرير  اأ�ــســار  ال�سعودي، 
اأن  املتوقع  مــن  2013م(  بعد  )مــا  املقبلة 
 4 اإلى  لت�سل  النمو  وترية  يف  تراجًعا  ت�سهد 
يف املئة، فيما �سيحقق القطاع اخلا�س منًوا 

قوًيا. 
كالن  تيم  ثمن  ا  اأي�سً املا�سي  العام  ويف 
لل�سعودية  الدويل  النقد  �سندوق  بعثة  رئي�س 
لل�سعودية،  ــايل  ــم الإج املحلي  الــنــاجت  ــوة  ق
اإنه  وقــال  الأخـــرية،  ال�سنوات  يف  ا  خ�سو�سً

فاق توقعات ال�سندوق.
موؤ�سراتنا  على  »بناء  قوله:  كالن  وتابع 
م�ستقًرا  ال�سعودي  املحلي  الناجت  منو  �سيظل 
م�ستفيًدا  الأخــرية  املرتفعة  م�ستوياته  عند 

من اأ�سعار النفط«.
اإلى  النقد  �سندوق  يف  امل�سوؤول  واأ�ــســار 
املحلي  الــنــاجت  لرتــفــاع  اإمكانية  هناك  اأن 
الإجمايل لل�سعودية يف حال زاد اإنتاج النفط 

والأ�سعار.

كري�ستني الجارد رئي�سة �سندوق �لنقد �لدويل
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متحدثون أمام »يورموني السعودية 2014«:

السعودية تعيش أفضل سنوات 
االنتعاش االقتصادي

الرياض: تداول
الذي  الوقت  العالم أجمع، يأتي ذلك يف  السعودي يشكل عالمة فارقة بني اقتصادات دول  بات االقتصاد 
أصبح فيه اقتصاد اململكة خالل العشر سنوات املاضية ضمن أفضل اقتصادات العالم أداء، وهو ما يعزز من 
والعربية  األجنبية  األم���وال  ل��رؤوس  حقيقية  وجهة  املقبلة  القليلة  السنوات  خ��الل  البالد  تكون  أن  إمكانية 

الراغبة يف االستثمار.

عن  املالية،  وزير  الع�ساف،  اإبراهيم  الدكتور  وك�سف 
للمملكة،  القت�سادي  الأداء  عن  الدويل  النقد  �سندوق  ر�سا 
 3.8 يقارب  حقيقًيا  منًوا  املا�سي  العام  خالل  حقق  اأنه  مبيًنا 

يف املئة. 
يف  النمو  انخفا�س  رغم  حتقق  ذلك  فــاإن  الع�ساف،  ووفــق 
يف  النمو  معدلت  احلكومي  الإنــفــاق  ودعــم  النفطي،  القطاع 
القت�ساد غري النفطي م�سحوًبا بالأداء اجليد للقطاع اخلا�س 

الذي منا مبعدل 5.5 يف املئة. 
لثمرة  طبيعي  نتاج  الإيجابية  الأو�ساع  هذه  اأن  اإلى  ولفت 
خــادم  اأطلقها  الــتــي  القت�سادية  والإ�ــســالحــات  ال�سيا�سات 
اأن  مو�سًحا  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن  احلرمن 
يف  القت�ساد  لأداء  الأف�سلية  �سفة  منح  الدويل  النقد  �سندوق 
الأعــوام  يف  الع�سرين  جمموعة  بن  من   2013 لعام  ال�سعودية 
الأخرية يف ظل اإيجابية الآفاق املنتظرة لالقت�ساد، حيث توقع 
ال�سندوق منو القت�ساد ال�سعودي مبعدل يبلغ 4.1 يف املئة هذا 

العام و4.2 يف املئة عام 2015. 
»يــورمــوين  ملــوؤمتــر  الفتتاحية  كلمته  يف  الع�ساف  ولــفــت 
اأقرت  الدويل  النقد  �سندوق  اإدارة  اأن  اإلى   ،»2014 ال�سعودية 
املالية  اإدارة  لتعزيز  احلكومة  اتخذتها  التي  التدابري  بح�سن 
وتعزيز  املــايل  التطور  لتدعيم  امل�ستمرة  وباخلطوات  العامة، 
مناق�سات  »اإن  ال�سعودية،  وقال  يف  املالين  والرقابة  التنظيم 
النقد  �سندوق  واجتماعات  الع�سرين  جمموعة  اجتماعات 
مدى  ــرزت  اأب وا�سنطن،  يف  ــرًيا  اأخ املنعقدة  الدولين  والبنك 
الداعمة  القت�سادية  ال�سيا�سات  اتخاذ  موا�سلة  اإلى  احلاجة 

املتوازن وامل�ستمر«.  التعايف  لتعزيز 

تد�سن  يف  �ساركوا  �سعوديون  م�سوؤولون  اأكد  اخل�سو�س،  هذا  ويف 
الريا�س  يف  انطلق  الــذي   »2014 ال�سعودية  »يورموين  موؤمتر  اأعمال 
النمو القت�سادي احلقيقي  اأن متو�سط معدل  ال�سهر املن�سرم،  مطلع 
املئة  يف   6.5 نحو  �سنوات  لع�سر  متتد  التي  الطفرة  هذه  خالل  يبلغ 
الذي حتقق  النمو  اأ�سعاف متو�سط معدل  اأكرث من ثالثة  �سنوًيا، وهو 

ال�سابقن.  يف العقدين 
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�لنمو �القت�سادي تعزيز 
جمموعة  دول  الــتــزام  الــعــ�ــســاف  واأكــــد 
النمو  لتعزيز  ا�سرتاتيجيات  بتبني  الع�سرين 
يف  الإ�سالحات  على  بالرتكيز  القت�سادي 
واملناف�سة  وال�ــســتــثــمــار  التوظيف  جمـــالت 
رفع  ذلــك  مــن  »الــهــدف  م�سيًفا  والــتــجــارة، 
املئة  يف  اثنن  بواقع  العاملي  النمو  معدلت 
على  للتاأكيد  املقبلة،  ال�سنوات اخلم�س  خالل 
التزام املجتمع الدويل بالعمل ب�سكل م�سرتك 
خالل  حتققت  التي  املكا�سب  على  للمحافظة 

الأخرية«.  ال�سنوات 
ال�سعودية  اأن  ــيــة،  املــال ـــر  وزي واأو�ـــســـح 
اجتماعات  على  للنمو  ا�سرتاتيجيتها  عر�ست 
جمموعة  يف  بــالــنــمــو  املــعــنــي  الــعــمــل  فــريــق 
ال�سرتاتيجية  هــذه  اأن  مبيًنا  الــعــ�ــســريــن، 
تركز  التنمية«  خطة  توجهات  اإلى  »امل�ستندة 
يف  ال�ستثمار  لتعزيز  العمل  موا�سلة  على 

وال�سحة.  والتعليم  التحتية  البنية  قطاعات 
القطاعن  بن  »ال�سراكة  الع�ساف:  وتابع 
الـــعـــام واخلـــا�ـــس تـــهـــدف اإلـــــى مـــزيـــد من 
العمل  فر�س  واإيــجــاد  القت�ساد  يف  التنويع 
يف  وتناف�سيته،  القت�ساد  اإنتاجية  وحت�سن 

وتلك  والنقدية،  املالية  البيئة  ا�ستقرار  ظل 
لتحقيق  الــهــادفــة  القت�سادية  ال�سيا�سات 
مناخ  وحت�سن  والــنــقــدي  املــايل  ال�ــســتــقــرار 
القت�ساد  متانة  على  انعك�ست  الأعــمــال، 
فرفعت  لل�سعودية،  املالية  ـــالءة  وامل وقــوتــه 
الت�سنيف  الئتماين،  للت�سنيف  فيت�س  وكالة 
AA مع  اإلى   AA للمملكة من -  ال�سيادي 

م�ستقرة«.  م�ستقبلية  نظرة 
يف  التطورات  اأبــرز  الع�ساف  وا�ستعر�س 
على  املوافقة  ومنها  ال�سعودي،  القت�ساد 
العام،  النقل  هيئة  وتنظيم  املرافعات،  نظام 
العام،  النقل  وامل�سي قدًما يف تنفيذ م�ساريع 
للنقل  نوعه  اأكرب عقد من  توقيع  مبا يف ذلك 
متكامل،  واحــد  كم�سروع  الريا�س  يف  العام 
منوًها مب�سروع وعد ال�سمال التعديني، وهيئة 
النقد  موؤ�س�سة  واإ�سدار  العام،  التعليم  تقومي 
اأن�سطة  ملمار�سة  تراخي�س  ال�سعودي  العربي 

التمويلي.  العقاري والإيجار  التمويل 
اأهمية الإ�سكان  اإلى  وتطرق وزير املالية، 
ال�سكان،  معي�سة  م�ستوى  حت�سن  منظومة  يف 
ـــًدا اأنــــه حــظــي بــاهــتــمــام مــ�ــســتــحــق يف  ـــوؤك م
ال�سيا�سة احلكومية، متوقًعا اأن ت�سهم اللوائح 

التنفيذية ملنظومة التمويل العقاري يف تعزيز 
التمويل امل�ستدام لهذا القطاع باإيجاد الإطار 
املوؤ�س�سي الالزم لت�سجيع امل�سارف و�سركات 
و�سركات  للمواطنن  التمويل  لتقدمي  التمويل 

العقاري.  التطوير 
قــال  الــعــاملــي  القــتــ�ــســاد  �سعيد  وعــلــى 
التو�سع  يف  اآخـــًذا  تعافًيا  »ن�سهد  الع�ساف: 
رغم  املتقدمة  الدول  من  اأكرب  نطاًقا  لي�سمل 
تلك  يف  النقدية  ال�سيا�سة  حتــول  حتــديــات 
الدول، خا�سة يف اأمريكا، من منهج التي�سري 
اإلى  القت�ساد  حلفز  التقليدي  غري  الكمي 
تــبــنــي مــنــهــج تــقــلــيــدي مبــا ميــثــلــه مــن حتــد، 
ال�ساعدة  الأ�ــســواق  لقت�سادات  ا  خ�سو�سً

النامية«.  والقت�سادات 
منو �لقطاع �ل�سكني يف �ل�سعودية

�سوي�س  الــدكــتــور  تــوقــع  اأخـــرى،  جهة  مــن 

د.العساف: صندوق النقد 
الدولي راض عن األداء 

االقتصادي للمملكة
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ال�سويحي وزير الإ�سكان، زيادة كبرية يف منو 
الدعم  ظل  يف  ال�سعودية  يف  ال�سكني  القطاع 
الإ�سكانية  الفجوة  ل�سد  الدولة  من  ال�سخي 

وملواجهة التنامي امل�ستمر يف الطلب. 
من  النــتــهــاء  عــن  ال�سويحي  وك�سف 
لالإ�سكان  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإعــداد 
التحديات  خمتلف  وحللت  ح�سرت  التي 
النتهاء  جــانــب  اإلـــى  ــول،  احلــل واقــرتحــت 
م�سرًيا  ال�سكني،  الدعم  تنظيم  اإعداد  من 
عرب  للمواطنن  التقدمي  باب  فتح  اأنه  اإلى 
من�سة اإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت التي 

اأطلقت يف موعدها املحدد. 
ولفت ال�سويحي اإلى اأن الوزارة انتهت 

من اإعداد اإطار ال�سراكة، وو�سعت املعايري 
من  العقارين  املطورين  لتقييم  الــالزمــة 
والتنفيذية  التنظيمية  الــنــواحــي  خمتلف 
برنامج  تنفذ  حيث  والت�سويقية،  والتمويلية 
تاأهيل  خطواته  اأولــى  اأن  مبيًنا  ال�سراكة، 
الراغبن يف ال�سراكة لبناء عمارات �سكنية 
للمواطنن  وت�سويقها  الوزارة  اأرا�سي  على 

ال�سكني.  للدعم  امل�ستحقن 
من  مناخ  بتوفري  الإ�سكان  وزير  ووعد 
مطور  لكل  يتيح  والتناف�سية  ال�سفافية 
مع  يتنا�سب  وامل�ساريع  الأعــمــال  مــن  ا  كمًّ
املواطن  اأن  موؤكًدا  اأعماله،  وحجم  جديته 
امل�ستحق للمنتج ال�سكني �سيكون هو احلكم 

اإقباله  مدى  خالل  من  جناحه  م�ستوى  على 
و�سركات  البنوك  داعًيا  معه،  التعامل  على 
من  مزيد  �سخ  ب�سرورة  العقاري  التمويل 
الإ�سكاين  القطاع  يف  لال�ستثمار  الأمــــوال 
وزيــادة  واملواطنن،  املطورين  اإقرا�س  عرب 
للوزارة  املتاحة  املالية  املبالغ  من  ال�ستفادة 
امل�ستحقن  املواطنن  من  عدد  اأكرب  خلدمة 

يف اأقل فرتة ممكنة. 
�إنتاجية �لقوى �لعاملة �جلا�سر: تعزيز 

اجلا�سر،  حممد  الدكتور  قال  جهته،  من 
يف  كلمته  خالل  والتخطيط،  القت�ساد  وزير 
»اإن جهود و�سع  للموؤمتر:  الفتتاحية  اجلل�سة 
ركــزت  اململكة  يف  القت�سادية  ال�سيا�سات 
ورفــع  العاملة  الــقــوى  اإنــتــاجــيــة  تعزيز  على 
على  القت�ساد  قطاعات  خمتلف  اإنتاجية 
لقت�ساد  را�سخ  اأ�سا�س  لبناء  العموم،  وجه 

قائم على املعرفة«. 
على  الإنفاق  زيــادة  اإلى  اجلا�سر  ولفت 
البحث والتطوير والبتكار من 0.4 يف املئة 
من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية اخلطة 
لعام  املــئــة  يف   1.07 اإلـــى   2004 الــثــامــنــة 
ال�سعودية  اهتمام  تنامي  اإلى  2010، م�سرًيا 
خطة  خــالل  والبــتــكــار  والتقنية  بــالــعــلــوم 
اإعداد اخلطة  التا�سعة، منوًها ببدء  التنمية 

إضاءة
مــوؤمتــر  ـــال  اأعـــم اأن  اإلــــى  ــار  ــ�ــس ي
انطلقت   ،»2014 ال�سعودية  »يورموين 
التي  التا�سعة  ن�سخته  يف  بــالــريــا�ــس 
�سعار  حتــت  املــالــيــة  وزارة  تنظمها 
ديناميكيات  تغري  واملناف�سة  »البتكار 
 1200 مــن  اأكـــرث  مب�ساركة  الــعــوملــة«، 
العاملي  املال  قطاع  قادة  من  �سخ�سية 
يف  العاملية  ال�سخ�سيات  مــن  وعـــدد 

قطاع املال.

د.الضويحي: القطاع 
السكني يشهد نموًا 

مطردًا لسد الفجوة 
اإلسكانية 
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يف  التو�سع  جانب  ــى  اإل الثانية،  اخلم�سية 
امللحقة  والبتكار  والتطوير  البحث  مراكز 
براءات  عدد  تزايد  اإلى  لفًتا  باجلامعات، 
خالل  عــاملــًيــا  للمملكة  امل�سجلة  الخــــرتاع 
اململكة  واحــتــالل  التا�سعة،  التنمية  خطة 
حيث  كبري،  وبــفــارق  عربًيا  الأولـــى  املرتبة 

�سجلت 45 يف املئة. 
�لتحدي .. ��ستد�مة �النتعا�ش

الــدكــتــور ماجد  ــد  اأك الــ�ــســدد،  ويف هــذا 
القت�سادي  للمجل�س  العام  الأمــن  املنيف، 
باأطول  مرت  اململكة  اأن  بال�سعودية،  الأعلى 
فرتة انتعا�س اقت�سادي يف تاريخها احلديث، 
القــتــ�ــســاد هو  يــواجــه  الـــذي  الــتــحــدي  واأن 
الطفرة  مكت�سبات  وجعل  النتعا�س  ا�ستدامة 
العاملية  النفط  �سوق  باأو�ساع  ارتباًطا  اأقــل 

اأكرث تنوًعا وديناميكية.  وبناء 
النمو  مــعــدل  متو�سط  اأن  املنيف  ــن  وب
القت�سادي احلقيقي يبلغ خالل هذه الطفرة 
ثالثة  من  اأكرث  وبراأيه  �سنوًيا،  املئة  يف   6.5
النمو الذي حتقق يف  اأ�سعاف متو�سط معدل 

ال�سابقن.  العقدين 
فيما يبلغ معدل منو الناجت غري النفطي، 
�ــســنــوًيــا، وميثل  املــئــة  7.8 يف  املــنــيــف،  وفــق 
لالأعوام  النمو  معدل  متو�سط  اأ�سعاف  اأربعة 
كان  النمو  اأن  اإلى  م�سرًيا  ال�سابقة،  الع�سرين 
 19 مبعدل  العامة  الإيــــرادات  زيــادة  نتيجة 
احلكومة  دور  »اأن  م�سيًفا  �سنوًيا،  املئة  يف 
اإنفاقها  واأمن����اط  ال��ق��وي  امل���ايل  وم��رك��زه��ا 
اإن  بــل  لالنتعا�س،  الرئي�س  املــحــدد  يكن  مل 
ا�ستثمارات القطاع اخلا�س التي منت 14 يف 

اأ�سهم  اإنتاجه 3.7 يف املئة،  املئة �سنوًيا ومنو 
يف  واإ�ــســهــامــه  النفطي  غــري  القطاع  منــو  يف 

الناجت املحلي«. 
�لغامدي وحجم �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية

اأعمال  هام�س  على  م�ساركته  معر�س  يف 
ل�سركة  الــتــنــفــيــذي  ــر  املــدي حتـــدث  املــوؤمتــر 
�سالح  بــن  ــادل  ع ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  حجم  عن  الغامدي 

ومكانتها بن الأ�سواق اخلليجية و العاملية. 

د.الجاسر: السياسات 
االقتصادية تركز على رفع 

إنتاجية مختلف القطاعات
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الدكتور اإبراهيم الع�ساف، وزير املالية

الدكتور �سوي�س ال�سويحي وزير الإ�سكان الدكتور حممد اجلا�سر، وزير القت�ساد والتخطيطاملدير التنفيذي لل�سوق املالية ال�سعودية عادل بن �سالح الغامدي



ريتشارد بانكس:
المملكة لديها واحد من أفضل 

األنظمة المالية في العالم

على هام�س فعاليات موؤمتر يورموين 2014 ال�سعودية قال مدير الأ�سواق النا�سئة 
يف»يوروموين« ريت�سارد بانك�س، اإن دورة هذا العام كانت متميزة وذلك مل�ساركة عدد 
املتحدثون  وكذلك  ال�سعودية،  العربية  اململكة  وامل�سوؤولن احلكومين من  الوزراء  من 
التا�سعة  ن�سخته  املوؤمتر يف  اأن  اإلى  م�سرًيا  العامل،  دول  املالين من خمتلف  كبار  من 
العوملة«  ديناميكيات  تغري  واملناف�سة  »البتكار  �سعار  حتت  املالية  وزارة  نظمته  الذي 
 1500 بنحو  قيا�ًسا  املــايل  بالقطاع  املهتمن  من  م�سارك   1700 نحو  ح�سور  �سهد 

للح�سور خالل املوؤمترات ال�سابقة.
واأكد مدير الأ�سواق النا�سئة يف »يوروموين« اأن موؤمتر هذا العام هدف اإلى حتقيق 
هدفن مهمن الأول يرتكز يف عر�س مزايا وحقيقة تاريخ القت�ساد ال�سعودي القوي 
ال�ستثمارية  الفر�س  وعر�س  ال�سعودين،  والـــوزراء  العاملين  املتحدثن  خالل  من 
اإح�سار املهتمن يف جمال  الثاين  الهدف  اململكة، فيما يحقق  بها  تتمتع  التي  واملالية 
ال�ستثمار والقت�سادين لي�س فقط حل�سور اجلل�سات، اإمنا يف العمل وعقد اجتماعات 
توا�سل جديدة  قنوات  وتوفري  الثنائية  الفر�س  مبا�سرة على  ب�سورة  ثنائية لالطالع 

وب�سكل مبا�سر بن اجلانبن.
املوؤمتر  فعاليات  فاإن  املا�سية  الأعوام  املوؤمترات خالل  اأنه على مدى  اإلى  واأ�سار 
اإيجاد  يف  جنحت  كما  القت�ساد،  يف  والإر�سادات  الن�سائح  وتقدمي  للتدريب  هدفت 
املجال لقيام اململكة بعر�س الفر�س ال�ستثمارية بن ال�سركاء فيما بينهم وا�ستعرا�س 

خطط التنمية والأعمال القت�سادية.
واأكد ريت�سارد اأن اقت�ساد اململكة ونظامها املايل ُيعد اأحد اأف�سل الأنظمة والفر�س 
ال�ستثمارية اإن مل يكن الأف�سل يف اأي نظام مايل بالعامل ملا يتمتع به من جودة �سمان 
عالية، وتوا�سل حكومي ي�سعي يف تعزيز جمالت اقت�سادية عديدة وا�ستثمارية وبنية 

حتتية نحو التعليم والرعاية ال�سحية وغريها.

با�ستعرا�س  احلـــوار  الــغــامــدي  افتتح 
اأع�ساء  بن  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  مكانة 
متانة  مــوؤكــًدا  للبور�سات،  العاملي  الحتــاد 
اأكــد  كما  وعــاملــًيــا،  اإقليمًيا  ال�سوق  وحجم 
الغامدي دور �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 

يف دعم ال�سركات العائلية من خالل القيام 
توعية  اإلـــى  تــهــدف  عمل  ـــس  وور� بــزيــارات 
�سركات  اإلى  التحول  باأهمية  ال�سركات  هذه 
�ساأنه  من  والذي  بال�سوق،  مدرجة  م�ساهمة 
خالل  من  ال�سركات  هذه  ا�ستدامة  �سمان 

تطبيق قواعد احلوكمة والإف�ساح وغريها. 
وحـــول خــطــط �ــســركــة الــ�ــســوق املــالــيــة 
عزم  الغامدي  اأكــد  امل�ستقبلية،  ال�سعودية 
واخلــدمــات  املنتجات  تنويع  على  ال�سركة 
احللول  اأف�سل  لتقدمي  منها  �سعًيا  ال�ساملة 

ل�سركات الو�ساطة وامل�سدرين وامل�ستثمرين 
وفًقا للوائح واأنظمة ال�سوق املالية. 

�سوؤال  على  واإجــابــًة  حديثه  �سياق  ويف 
والإدراج  لــلــطــرح  ــــداول  ت جــاهــزيــة  حـــول 
اإلى  اأن تداول تتطلع  الغامدي  اأكد  بال�سوق، 
بعد  وذلــك  امل�ستقبل،  يف  والإدراج  الطرح 
�ساأنها  من  التي  اجلــوانــب  كافة  ا�ستكمال 
تاأكيد جاهزية تداول مبا يف ذلك احل�سول 

على املوافقات النظامية الالزمة.
حفل �خلتام و�لتقنية 

امل�ساركون  ناق�س  اخلتامية  جل�سته  ويف 
»ال�ستعانة  عنوان  حتت  مو�سوعات  عــدة 
فيها  جرى  بالفاعلية«،  لالرتقاء  بالتقنية 
املجال  هــذا  يف  التقنية  دور  ــى  اإل التطرق 
ــعــمــل، والــتــقــنــيــة  واآلـــيـــة اإيـــجـــاد فــر�ــس ال

والإنتاجية يف املوؤ�س�سات املالية.
ال�ستعانة  اأهمية  الفعاليات  واأكـــدت 
وكــذلــك  بــالــفــاعــلــيــة،  لــالرتــقــاء  بالتقنية 
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الغامدي: التحول إلى 
شركات مساهمة مدرجة 

بالسوق يضمن لتلك 
الشركات االستدامة

د.المنيف: التحدي الذي 
يواجه االقتصاد السعودي 

حاليًا هو استدامة 
االنتعاش

عامل  يف  التقنية  ل�ستعمال  املتنامية  الأهمية 
املالية  املوؤ�س�سات  اأن  ــى  اإل م�سريين  املـــال، 
اأف�سل  عــن  تبحث  ال�سعودية  وامل�سرفية 
الأكــرث  العمليات  لتطبيق  املختلفة  ال�سبل 

فاعلية وتعزيز امليزة التناف�سية .

وك�سف امل�ساركون يف اجلل�سة اأن البنوك 
ومت  لت�سوي�س  اأنظمتها  تعر�ست  ال�سعودية 
ر�سد ما يقرب من 4 حماولت للتقليل من 
�سرعة الأنظمة يف البنوك ال�سعودية هدفها 
اأن  اإلى  لفتن  الخــرتاق،  الت�سوي�س ولي�س 
ال�سعودية تنفق 25% من ميزانيتها  البنوك 

على اأمن املعلومات.
اأبــــرز  اأن  املــ�ــســاركــون  ـــح  اأو�ـــس كــمــا 
الإنــفــاق  بــارتــفــاع  اأ�سهمت  التي  الــعــوامــل 
القطاع  يف  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  عــلــى 
املايل هي تو�سيع �سبكة البنوك من الفروع 
البنكية  اخلدمات  على  العتماد  وتزايد 
وتزايد  الــفــروع  مــن  النقال  الهاتف  عــرب 

عليها. العتماد 
يورموين 2013

ُيذكر اأن موؤمتر يوروموين العام املا�سي 
ا  اأي�سً الريا�س  مبدينة  ُعقد  الذي  2013م 
دارت فعالياته حول حمورين رئي�سين هما 

امل�ساريع.  امل�ساريع ومتويل 
ح�سلت  وقــت  يف  املــوؤمتــر  انعقد  ــد  وق
بقيمة  قرو�س  على  ال�سعودية  اأرامكو  فيه 
�ــســدارة  مــ�ــســروع  لتمويل  دولر  بــاليــن   5
وح�سلت  للكيماويات،  اجلــديــد  العمالق 
 8،5 بقيمة  قر�س  على  جمـــاورة  م�سفاة 
ا�ستخدام  اأول  �ساماًل  اأمريكي  دولر  بليون 

الــ�ــســعــوديــة  الإ�ــســالمــيــة يف  لــلــ�ــســكــوك 
اعترب  مــا  وهــو  جــديــدة،  من�ساأة  لتمويل 
تزايد  على  الو�سوح  �سديد  موؤ�سًرا  وقتها 
كـــاأداة  الإ�ــســالمــيــة  ال�سكوك  ا�ستخدام 

ا�ستثمارية.  
وجاءت هذه امل�ساريع العمالقة �سمن 
ــدرات  ــق اإطــــار تــوجــه املــمــلــكــة لـــزيـــادة ال
اإنتاج  ومن�ساآت  النفط  مل�سايف  الإنتاجية 
الطلب  لتلبية  وذلـــك  الــبــرتوكــيــمــاويــات، 

املحلي املتزايد على الوقود.
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اأمام جناح �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية.. الغامدي مع بع�س من�سوبي ال�سركة



تشكل املسؤولية االجتماعية مبفهومها الشامل املشروع الوطني األبرز الذي يفترض أن يسهم يف مسيرة التنمية 
العمل على حتسني نوعية  البشرية يف دول اخلليج بصفة خاصة، فضاًل عن  امل��وارد  والعلمية وتنمية  االقتصادية 
الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالتهم, ما يعني أهمية تضافر اجلهود بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص 

ومؤسسات املجتمع املدني الستيعاب قيمة العمل واألداء املشترك وروح املسؤولية املشتركة الواحدة.

5 أخطاء شائعة تعرقل نجاحها
املسؤولية االجتماعية بدول الخليج

أسواق خليجية
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في سلطنة عمان تقوم 
الشركات الخاصة مع 

الشركات الحكومية بدور 
اجتماعي ملحوظ

امل�سوؤولية  بـــ»واقــع  املعنونة  درا�ــســتــه  يف 
التعاون  جمل�س  دول  يف  لل�سركات  الجتماعية 
عبداملطلب  ح�سن  الــبــاحــث  ــوؤكــد  ي اخلــلــيــج« 
الجتماعية  بامل�سوؤولية  الهتمام  اأن  الأ�سرج، 
الذي  ال�سمح،  الدين  عن  بعيًدا  يوًما  يكن  مل 
حّث النا�س على التعاون من اأجل خري املجتمع 
ــــز عــلــى اأهــمــيــة  واحلـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة، ورّك
وعــدم  املـــــوارد  ا�ــســتــغــالل  بح�سن  ــمــام  الهــت
الأجيال  اإهمال حق  والتبذير، وعدم  الإ�سراف 

القادمة.
يعتمد  امل�ستدامة  التنمية  اإن مفهوم  ويقول 
البيئة،  على ثالثة عنا�سر رئي�سية هي: حماية 

والنمو القت�سادي، والعدالة الجتماعية.
فو�ئد لل�سركات

القــتــ�ــســادي  الــنــمــو  اأن  ــراج  ــس ــ� ال ويــــرى 
امل�ستدام يف دول اخلليج يعتمد على خلق فر�س 
الفقر،  حــدة  من  والتخفيف  والتعليم،  عمل، 

واإدارة جيدة للبيئة. 
ولل�سركات دور خا�س بارز يجب اأن توؤديه، 
التي  املجتمعات  اإ�سالح  يف  ت�ساهم  اأن  فعليها 

توجد فيها. 
على  اعتمادها  عــرب  يتم  الإ�ــســالح  وهــذا 
التي  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبادرات 
تتما�سى اأهدافها مع اأهداف التنمية الوطنية. 

ــيــة  ــوؤول املــ�ــس تــطــبــيــق  اأن  مـــن  وبـــالـــرغـــم 
الجتماعية لل�سركات هي مهّمة معقدة، وتزيد 
تعقيًدا نظًرا اإلى اأنها مفهوم جديد يف املنطقة، 
اإل اأن هذه امل�ساريع ل تفوق على الإطالق قدرة 

ال�سركات العاملة باخلليج على تطبيقها. 
ــود عــلــيــهــا بــالــنــفــع وزيــــادة  ــع كــمــا اأنـــهـــا ت
الربحية، ففي ا�ستطالع مت يف عام 2011م على 
الإنرتنت  على  املجيبن  من  األف   28 من  اأكرث 
وجد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  بلًدا   56 ي�سملون 
اأن 66% من امل�ستهلكن يف�سلون �سراء منتجات 
م�سوؤولية  بــرامــج  لديها  التي  ال�سركات  مــن 
يف�سلون   %62 املجتمع،واأن  تخدم  اجتماعية 
يف  يرغبون  و%59  ال�سركات،  هــذه  يف  العمل 
يقولون  و%46  ال�سركات،  هــذه  يف  ال�ستثمار 
اإنهم على ا�ستعداد لدفع اأموال اإ�سافية ل�سراء 

املنتجات واخلدمات من هذه ال�سركات.
مهام وم�سوؤوليات

للقطاع  الجتماعية  امل�سوؤولية  تقف  ول 
اخلا�س عند التربعات للم�سروعات والربامج 

للعمل  ــالت  جم فثمة  واخلــرييــة،  التنموية 
ال�سركات  بها  تلتزم  اأن  يجب  ومــبــادئ 

و�سيعود ذلك على املجتمعات والدول 

بيئية  واأزمــات  كــوارث  ويجنبها  كربى،  بفوائد 
تكاليفها  يف  �ستكون  واجتماعية  واقت�سادية 
ونتائجها اأكرب بكثري من التكاليف املرتتبة على 

هذه امل�سوؤوليات واللتزامات.
امل�سوؤوليات  هــذه  وحمـــاور  جمـــالت  ومــن 

الجتماعية:
وقواعد  مبادئ  وفق  الأعمال  واإدارة  تنظيم   •

اأخالقية.
الو�سطى  والطبقات  الفقراء  مع  امل�ساركة   •

)على اأ�سا�س ربحي(.
وتطويرها. البيئة  • حماية 

والغابات  كاملياه  الأ�سا�سية  املــوارد  حماية   •
واحلياة الربية والرتبة وتطويرها.

وجتنبه. الف�ساد  • مكافحة 
والعمال  والــعــمــل  الإنــ�ــســان  حــقــوق  ــزام  ــت ال  •
اقت�سادية  مكا�سب  حتقيق  يف  وم�ساعدتهم 
والرعاية  والتاأمن  الدخار  مثل  واجتماعية 
الأربــاح.  يف  وم�ساركتهم  ولعائالتهم،  لهم 
للحكومات  الوا�سع  الــدور  من  الرغم  وعلى 
والتنمية  الرفاهية  اإزاء  اخلليج  دول  يف 
فيها  توا�سلت  فقد  الجتماعية،  والرعاية 
لالأفراد  والجتماعية  التنموية  امل�ساهمات 

وال�سركات. 
ــا  ــــــدول تــقــدًم وعـــنـــدمـــا حــقــقــت هــــذه ال
والتنموي  الجتماعي  ــدور  ال بــداأ  اقت�سادًيا، 
اإلــى  احلـــدود  يتعدى  و�سركاتها  ملجتمعاتها 
اأنحاء  جميع  يف  الأخـــرى  والـــدول  املجتمعات 
العامل، وميكن اليوم مالحظة مئات الآلف من 
واآبار املياه  امل�ساجد واملدار�س واملراكز الطبية 
بتمويل جمتمعي  والتنمية،  الإغاثة  وم�سروعات 

اإما فردي اأو موؤ�س�سي.
�لو�سع يف دول �خلليج

يف تو�سيحه لواقع امل�سوؤولية الجتماعية يف 

الباحث  ي�سري  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول 
من  العديد  بــروز  �سهدت  ال�سعودية  اأن  اإلــى 
مناذج وبرامج امل�سوؤولية الجتماعية التي تقوم 
خالل  من  بتنفيذها،  ال�سعودية  ال�سركات  بها 
عمل  جمالت  يف  متخ�س�سة  واإدارات  اأق�سام 

امل�سوؤولية الجتماعية.
جمالت  يف  كبرية  جناحات  حتققت  وقــد 
والــريــا�ــســة،  والــثــقــافــة،  والــ�ــســحــة،  التعليم، 
كفاءة  برفع  املرتبطة  والتوعية،  والــتــدريــب، 
وفق  مكنهم  ممــا  املجتمع،  اأفـــراد  ومــهــارات 
العقبات  جتــاوز  من  مدرو�سة  وبــرامــج  خطط 
كبري  ب�سكل  اأ�سهم  الذي  الأمر  تواجههم،  التي 
يف تقلي�س البطالة لدى الأ�سر حمدودة الدخل، 
الحتياجات  وذوي  والأيتام،  الفقرية،  والأ�سر 

اخلا�سة. 
ــاء جمــلــ�ــس لــلــمــ�ــســوؤولــيــة  ــس ــ� كــمــا جـــرى اإن
وم�سروعات  اأن�سطة  بدعم  يقوم  الجتماعية 
املن�ساآت  تتبناها  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية 
وي�سعى  احتياجاته،  وتلبية  املجتمع  لتنمية 
امل�ستدامة  التنمية  لربامج  امل�ساندة  ح�سد  اإلى 
اململكة  ومناطق  خا�سة  الريا�س  منطقة  يف 
والربامج  الأن�سطة  بــاقــرتاح  ويخت�س  عامة، 
الجــتــمــاعــيــة الــتــي يــتــولهــا الــقــطــاع اخلــا�ــس 

واإيجاد معايري واأنظمة وحمفزات لتطبيقها.
وزارة  �ــســكــلــت  ــن،  ــحــري ــب ال ممــلــكــة  ويف 
املوا�سفات  اإدارة  عــرب  والــتــجــارة  ال�سناعة 

مفهوم المسؤولية..
والتنمية المستدامة

امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات تعني اأنه يجب اأن تت�سرف املوؤ�س�سات والأفراد 
ب�سكل اأخالقي وباهتمام بالغ نحو املجتمع على امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي 

والبيئي ب�سكل متوازن  لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
تلبية  يعني:  عاملًيا  عليه  متعارف  م�سطلح  فهي  امل�ستدامة  التنمية  ــا  اأم
الأجيال  احتياجات  الطبيعية مع مراعاة  املوارد  الأجيال احلالية من  احتياجات 

القادمة من هذه املوارد.
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واملقايي�س جلنة فنية لدرا�سة م�سروع املوا�سفة 
 ،ISO 26000 الجتماعية  للم�سوؤولية  الدولية 
الدولية  املنظمة  اأعلنته  ما  مع  جتاوًبا  وذلــك 

للتقيي�س »اآيزو«. 
ملبادئ  اإر�سادًيا  دلياًل  املوا�سفة  وتت�سمن 
امل�سوؤولية وال�سراكة الجتماعية داخل املن�ساآت 
ـــك احلــكــومــيــة  مبــخــتــلــف اأنــواعــهــا مبــا يف ذل
منطلق  من  والتجارية  وال�سناعية  والأهلية 
واملجتمع،  املوؤ�س�سة  بن  الجتماعية  ال�سراكة 
على  بينها  الت�سال  خطوط  مل��د  والتطلعات 

خمتلف الأ�سعدة. 
ويف �سلطنة عمان تقوم ال�سركات اخلا�سة 
مع ال�سركات احلكومية بدور اجتماعي ملحوظ 
الدخول  لأ�سحاب  امل�ساعدة  تقدمي  خالل  من 

املحدودة وم�ساعدة الباحثن عن العمل.
ورجال  ال�سركات  لدى  ال�سعور  تنامى  كما 
الأعمال باأنهم مدينون للمجتمع الذي هم جزء 
مما  حققوها،  التي  والأربــاح  بالنجاحات  منه 
ي�ستدعي تقدمي جزء من اأرباحهم هذه ل�سالح 
خدمة املجتمع الذي احت�سنهم واآمن بقدراتهم 

وكان �سبًبا يف جناحهم وا�ستمرارهم.
دعم  ا�سرتاتيجية  و�سع  جرى  الكويت  ويف 
امل�سوؤولية  ملــبــادئ  النت�سار  مــن  ملزيد  وطني 
الجتماعية لل�سركات يف البالد، بهدف تقدمي 
لل�سركات  الجتماعية  بامل�سئولية  يتعلق  ما  كل 
يف الكويت من خالل اإدارة املعلومات وتقدميها 
وزيــادة  املطلوب  امل�ستوى  وعلى  مهني  ب�سكل 
مفهوم  باأهمية  الأعــمــال  رجـــال  ــدى  ل الــوعــي 
على  والعمل  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
اجليدة  املمار�سات  �سوء  يف  قدراتهم  حت�سن 
ا�سرتاتيجيات  و�سع  اإلى  توؤدي  التي  وامل�سوؤولة 
لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية  م�ستدامة 
على  ال�ستثمارات  على  اإيجابي  ب�سكل  واملوؤثرة 

املدى الطويل. 
روح  زيادة  يف  ال�سرتاتيجية  تلك  وت�ساهم 
املناف�سة بن ال�سركات يف اإطار احرتام قواعد 
بقواعدها  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
الأربعة: احرتام حقوق البيئة، واحرتام حقوق 

الإن�سان، واحرتام حقوق العاملن، والبعد عن 
اأي معامالت بها �سبهة ف�ساد.

والتجارة  الأعــمــال  وزارة  تقوم  قطر  ويف 
املجتمعية  للم�ساركة  �سنوي  منتدى  بــاإقــامــة 
العديد  فيه  ي�سارك  اخلا�س  القطاع  ل�سركات 
من اخلرباء من خمتلف دول املنطقة، لتقدمي 

كل ما هو جديد يف هذا املو�سوع. 
املعايري  م�سروع  بتقدمي  الــوزارة  تقوم  كما 
لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية  القطرية 
القواعد  يت�سمن  املنتدى،  هذا  خالل  عام  كل 
وال�سوابط الأخالقية التي يتم اللتزام بها من 
قبل ال�سركات التجارية العاملة يف قطر بغر�س 
ال�سركات  هــذه  بــن  املتبادلة  املنفعة  حتقيق 
امل�سروع  هذا  يهدف  حيث  القطري،  واملجتمع 
اإلى اأن يكون دلياًل لل�سركات واجلهات احلكومية 
ومنو  م�ستدامة  تنمية  اأجل  من  بها  لال�سرت�ساد 
م�سالح  بالعتبار  الأخــذ  مع  لالأعمال  م�ستمر 

املجتمع واحلفاظ على البيئة.

تاأ�سي�س  مت  املتحدة  العربية  الإمــارات  ويف 
الجتماعية  للم�سوؤولية  الإمــــارات  اأكــادميــيــة 
اأبوظبي، يف بادرة هي  للموؤ�س�سات يف العا�سمة 
اإطار  يف  العربي،  الوطن  يف  نوعها  من  الأولــى 
امل�سوؤولية  ثقافة  لرت�سيخ  تبذل  التي  اجلهود 
الجتماعية للموؤ�س�سات ما بن موؤ�س�سات الدولة 
تركز  حيث  اخلا�سة،  القطاعات  وبــالأخــ�ــس 
تعليمية  وبرامج  دورات  عقد  على  الأكادميية 
وتدريبية متخ�س�سة تتناول اأ�سا�سيات ومعايري 
ومبادرات امل�سوؤولية الجتماعية وا�سرتاتيجيات 

املوؤ�س�سات املختلفة يف هذا اجلانب. 
امل�سوؤولية  �ــســنــدوق  اإنــ�ــســاء  جــرى  كــذلــك 
ال�سوؤون الجتماعية،  الجتماعية ملحق بوزارة 
ــــوزارة يف جمال  بـــالإمـــارات لــدعــم بــرامــج ال
ويخت�س  الجــتــمــاعــيــة،  والــرعــايــة  الــتــنــمــيــة 
ــدوق بــجــمــع الـــتـــربعـــات املــجــتــمــعــيــة،  ــن ــ�ــس ال
الرعاية  وبرامج  الجتماعية  اجلوانب  لدعم 

الجتماعية التي تعدها الوزارة.

في قطر تقوم وزارة األعمال 
والتجارة بإقامة منتدى سنوي 

للمشاركة المجتمعية لشركات 
القطاع الخاص يشارك فيه 

العديد من الخبراء

األيزو 26000
�سهادة الأيزو 26000 هو معيار دويل يقدم اإر�سادات حول امل�سوؤولية الجتماعية. 
العام  القطاعن  من  كلٍّ  يف  املوؤ�س�سات،  اأنــواع  جميع  قبل  من  لي�ستخدم  م�سمم  وهو 
واخلا�س، يف الدول املتقدمة والدول النامية، وكذلك يف القت�سادات التي متر مبرحلة 
باأ�سلوب  العمل بطريقة م�سوؤولة اجتماعًيا  املعيار يف  ي�ساعدهم هذا  انتقالية. و�سوف 
على   26000 الأيــزو  معيار  ي�ستمل  متزايدة.  ب�سورة  املجتمع  يحتاجه  ما  وهي  اأف�سل 
مثل  �سهادة  ملنح  كمعيار  ي�ستخدم  ل  فهو  ثم  ومن  واجبة،  ولي�ست  طوعية،  اإر�سادات 

�سهادة اأيزو 9001:2008 والأيزو 14001:2004.

أسواق خليجية
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الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  اأطلقت  كما 
للجهات  الجــتــمــاعــيــة،  الإمــــــارات  جــائــزة 
ومتنح  اخلا�س،  والقطاع  والأهلية  احلكومية 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  لــالأفــراد 
مل�ساهماتهم  تــقــديــًرا  واخلــا�ــســة  ــيــة  والأهــل
ــزة يف جمــــايل الـــرعـــايـــة والــتــنــمــيــة  ــمــي ــت امل
ــــادة املــ�ــســاركــة يف  الجــتــمــاعــيــة، بــهــدف زي
وت�سم  الأفـــراد.  ورعــايــة  التنموية  الــربامــج 

اجلائزة 6 فئات رئي�سية.
ــــى نــ�ــســر ثــقــافــة  وتـــهـــدف اجلــــائــــزة، اإل
ن�سر  يف  وامل�ساهمة  الجتماعية  امل�سوؤولية 
مفهوم ال�سراكة الجتماعية من خالل تكرمي 
اخلــدمــات  لــدعــم  فاعلة  ومـــبـــادرات  منـــاذج 
القطاع  موؤ�س�سات  وت�سجيع  الجــتــمــاعــيــة، 
لتقدمي  والأفراد  واحلكومي  واخلا�س  الأهلي 
التنمية  جمــايل  يف  واملعنوي  املـــادي  الــدعــم 

والرعاية الجتماعية.
املتميز  الدور  اإبراز  اإلى  اجلائزة  وت�سعى 
للموؤ�س�سات,  والجتماعي  التنموي  للن�ساط 
من خالل تعريف املجتمع باأن�سطة املوؤ�س�سات 

يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية.
�هتمام متز�يد

الوعي  تنامي  على  ال�ــســتــدلل  وميــكــن 
دول  يف  الجتماعية  بامل�سوؤولية  واملــعــرفــة 
اخلــلــيــج مــن درا�ـــســـات مــيــدانــيــة قــامــت بها 
موؤخًرا  الأهلية  للمنظمات  العربية  ال�سبكة 

�سركات  اإ�ــســهــام  ن�سبة  ــاع  ــف ارت اأو�ــســحــت 
القطاع اخلا�س يف دعم اجلمعيات الأهلية، 

مقارنة بع�سر �سنوات �سابقة.
اأعدتها  التي  التقارير  من  يت�سح  كذلك 
الــ�ــســركــات  مــن  الــغــالــبــيــة  حــر�ــس  ال�سبكة 
اخلــا�ــســة واملــوؤ�ــســ�ــســات املــالــيــة والــتــجــاريــة 
حتدث  لها،  اإلكرتونية  مواقع  تاأ�سي�س  على 
اهتمامها  جمالت  عن  تعلن  دوريات  ب�سفة 
على  حر�سها  اإلــى  بالإ�سافة  واأن�سطتها، 
ــر �ــســنــويــة عــالــيــة اجلـــودة  ــقــاري ـــدار ت ـــس اإ�

وال�سمول تت�سمن جهودها.
2014م  املا�سي  اإبريل  �سهر  �سهد  كما 
الثاين  املجتمعية  امل�سوؤولية  موؤمتر  انعقاد 
الذي نظمته  التعاون اخلليجي  لدول جمل�س 
برعاية  الإمـــاراتـــي  الأحــمــر  الــهــالل  هيئة 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
ملوؤ�س�سة  الأعــلــى  الرئي�س  الــعــام،  الن�سائي 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�ــســريــة،  التنمية 

لالأمومة والطفولة.
وموؤ�س�سات  ال�سركات  املوؤمتر  دعا  وقد 
املــجــتــمــع املــــدين اإلــــى تــعــزيــز ممــار�ــســات 
ــفــادة من  ــت ــس املــ�ــســوؤولــيــة املــجــتــمــعــيــة، وال�
الــتــقــنــيــات املــتــطــورة يف هـــذا املــجــال عرب 
التوظيف الأمثل لو�سائل التوا�سل الجتماعي 

والتطبيقات احلديثة.
عليا  وظائف  باإيجاد  امل�ساركون  واأو�سى 

في اإلمارات تم تأسيس 
أكاديمية اإلمارات للمسؤولية 

االجتماعية للمؤسسات في 
العاصمة أبوظبي

املجتمعية  وامل�سوؤولية  ال�ستدامة  مل�سوؤويل 
ال�سركة  اأن�سطة وعمليات  وعدم ف�سلها عن 
املعنية، بالإ�سافة اإلى التاأهيل العايل ملديري 

امل�سوؤولية املجتمعية.
كذلك دعوا اجلامعات واملراكز البحثية 
وامل�سوؤولية  ال�ستدامة  باأبحاث  لالهتمام 
املجتمعية وترجمة العلوم واملعارف احلديثة 
يف هذا املجال اإلى اللغة العربية، كما اأكدوا 
وامللتقيات  املــوؤمتــرات  يف  اإ�سراكهم  اأهمية 
وا�ستقطاب  املجتمعية  بامل�سوؤولية  اخلا�سة 

كوادر �سابة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية.
�الأخطاء �خلم�سة

البيئة  بتهيئة  اهــتــمــامــه  منطلق  مــن 
حــذر  الجــتــمــاعــيــة  للم�سوؤولية  الــ�ــســاحلــة 
للتميز  الإمـــاراتـــي  خليفة  ال�سيخ  بــرنــامــج 
تتعلق  �سائدة  اأخــطــاء  عــدة  مــن  احلكومي 
للموؤ�س�سات،  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبفهوم 

اأهمها:
ــط بــن املــ�ــســوؤولــيــة الجــتــمــاعــيــة  1- اخلــل
لل�سركات،  الجتماعية  وامل�سوؤولية  للفرد 
فـــالأولـــى مــفــهــوم اجــتــمــاعــي نــعــنــي به 
اللتزام الذاتي للفرد جتاه اجلماعة مبا 
وحماولة  بها،  اهتمام  من  ذلك  يت�سمنه 
اإجناز  يف  معها  وامل�ساركة  م�ساكلها  فهم 
عمل ما، والإح�سا�س بحاجات اجلماعات 

التي ينتمي اإليها. 
لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  ــا  اأم
اإ�سهام  يعني  حديث  اقت�سادي  مفهوم  فهو 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  ال�سركات 
تبني  خــالل  مــن  بلدانها،  يف  والجتماعية 
من  جمموعة  جتاه  وم�سوؤول  اأخالقي  �سلوك 

الأطراف التي ت�سمى باأ�سحاب امل�سلحة.
ــة الــتــمــيــيــز بن  وبــالــرغــم مـــن اأهــمــي
املفهومن فهذا ل يعني عدم ارتباطهما، بل 
العك�س متاًما، فامل�سوؤولية الجتماعية  على 
التي بف�سلها  الأ�سا�سية  اللبنة  الفردية هي 
ميــكــن دعـــم املــ�ــســوؤولــيــة الجــتــمــاعــيــة يف 
اأن هــذا  الــ�ــســركــات وممــار�ــســتــهــا، غــري 
التمييز ي�سب يف خانة الإملام باملفهوم 
للم�سوؤولية  احلقيقي  ال�سطالحي 
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األيزو 14000
املدرجة  القيا�سية  املوا�سفات  من  جمموعة  اإلــى   14000 الأيــزو  م�سطلح  ي�سري 
 ISO International الدولية  املوا�سفات  منظمة  باإعدادها  قامت  وثيقة  حــوايل25  يف 
القيا�سية  املوا�سفات  اأول  ظهور   1996 عام  �سهد  وقد   ،Standardization Organization

نظام  وحت�سن  تطوير  اإلى  وتهدف  البيئية،  الإدارة  على  تركز  التي  بالبيئة  اخلا�سة 
حماية البيئة مع عمل توازن مع متطلبات التنمية القت�سادية.

وتهدف وثائق الأيزو 14000 اإلى الهتمام بال�سوؤون البيئية ويتم تطبيقها حالًيا يف 
اأغلب دول العامل، وتت�سابق ال�سركات يف الع�سر الراهن نحو احل�سول على �سهادات 

الأيزو 14000 مبا يوؤدى اإلى زيادة اجلودة البيئية ك�سرط للمناف�سة يف ال�سوق العاملية.
الإجــراءات  عمل  ال�سركات  على  يجب  فاإنه   14000 اأيــزو  �سهادة  على  وللح�سول 
على  ويجب  تاأثرًيا.  اأكرثها  وحتديد  الأن�سطة  لكل  البيئية  املجالت  لتعريف  الالزمة 
ال�سركات عمل م�ستندات لالأهداف البيئية ويت�سمن ذلك اللتزام بـ»احلد من التلوث«، 
ا تدريب العاملن الذين قد توؤثر اأعمالهم ب�سدة على البيئة، وابتكار  كما اأن عليهم اأي�سً

نظام مراجعة ل�سمان تنفيذ وبقاء الربنامج بطريقة �سحيحة.

على  يرتتب  حيث  لل�سركات،  الجتماعية 
بدمج  تتعلق  اأمـــور  عــدة  ال�ــســطــالح  هــذا 
ال�سركات،  اإدارة  يف  الجتماعية  امل�سوؤولية 
امل�سالح مما  اأ�سحاب  �سبكة  وكذا حتديد 

ي�سهل ممار�ستها بال�سكل ال�سحيح.
هي  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن  اعتبار   -2
هذا  التطوعي.  اخلــريي  العمل  نف�سها 
اعتقاد غري �سحيح متاًما، فبالرغم من 
اأن العمل اخلريي والتطوعي يعترب بداية 
يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  ملمار�سة  جيدة 
اإطارها،  يف  يندرج  ل  اأنه  اإل  ال�سركات، 
بينهما  اختالفات  عــدة  هناك  اإن  حيث 

والتطوعي  اخلــريي  العمل  اأن  اأهمها:  من 
اأهدافه ق�سرية املدى وقد يرتكز على بع�س 
فمثاًل  كلهم،  ولي�س  امل�سلحة  اأ�سحاب  من 
لالأعمال  ممار�ساتها  يف  ال�سركات  تركز 

اخلريية على حت�سن معي�سة اأفراد املجتمع 
ب�سكل اأ�سا�سي، كما اأن هذه الأعمال ل تعترب 
بل ت�سنف يف  ال�سركات،  ر�سالة  جزًءا من 
بها  تقوم  قد  التي  العر�سية  الربامج  اإطار 
ال�سركات يف ظروف معينة اأو يف منا�سبات 
ول  الكافية  امليزانية  لها  توفرت  اإذا  دينية 

تتم ب�سكل دوري.
الجتماعية  امل�سوؤولية  فاإن  العك�س  وعلى 
وتهدف  الأجــل  طويلة  اأهــداف  لها  لل�سركات 
التنمية امل�ستدامة، كما  اإلى حتقيق  براجمها 
امل�سوؤولة  الربامج  امل�ستفيدة من  ال�سرائح  اأن 
اأطراف  اإمنا  املجتمع  فقط  لي�ست  اجتماعًيا 
)امل�ستهلكن(  والعمالء  البيئة  مثل  اأخــرى 
واملوردين  املناف�سة  وال�سركات  واحلكومة 
ذلك  اإلــى  ي�ساف  كثرية،  اأخــرى  واأطـــراف 
تدمج  اأن  يجب  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن 
كــاإحــدى  ــنــدرج  ت واأن  املنظمة  ر�ــســالــة  يف 
يف  ال�سركة  تــرغــب  الــتــي  ال�سرتاتيجيات 
حتقيقها، وهي بذلك تدمج يف قلب النظام 
الإداري ومتار�س ب�سكل دائم ولي�س ظرفًيا.

امل�سوؤولية  اأن  اعــتــبــار  عــلــى  الــرتكــيــز   -3
املجتمع،  جتــاه  فقط  تــكــون  الجتماعية 
هذا خطاأ اآخر يف اإدراك املفهوم احلقيقي 
متتد  اإنها  حيث  الجتماعية،  للم�سوؤولية 
الذين  امل�سالح  اأ�سحاب  �سبكة  لت�سمل 
تتعامل معهم ال�سركة ولي�س فقط املجتمع.

امل�سلح  منت�سر لرتباط  العتقاد  وهذا 
اإلى  ينظر  املجتمع، حيث  م�ستقة من  بكلمة 
ممار�سة  اأنها  على  الجتماعية  امل�سوؤولية 
املجتمع  جتــاه  لواجباتها  الــ�ــســركــات 
الإدارة  عــلــم  يــ�ــســري  حــيــث  فــقــط، 

الأعمال  التي  م�سرعة  من  الثانية  الدفعة  لتخريج  الريادة«  »قطوف  مبادرة  ت�ستعد 
اأطلقت يف مايو 2013م، ويقدم م�سرع الأعمال دعًما لل�سركات النا�سئة ال�سعودية بتقدميه 

التمويل الأويل، وكذلك التوجيه والتدريب، حيث ي�ستمر ذلك ملدة ثالثة اأ�سهر. 
وخالل هذه الفرتة تقوم الفرق امل�ساركة بح�سور ور�س العمل املكثفة التي تقدم التدريب 
الريادي.  العمل  اأعمال �سبق لهم خو�س غمار  الأعمال وم�ستثمرين ورواد  من قبل رجال 
ومبجرد النتهاء من التدريب، يقوم كل فريق بكتابة خطة عمل �ساملة تت�سمن م�سروعهم 
التجاري، وبعد مراجعتها من قبل املدربن وامل�سرفن على الفرق، يتم طرح م�ساريعهم على 
ورواد  وامل�ستثمرون  الأعمال  م�ستثمرين حمتملن خالل حفل جتاري،  وفيه يجتمع رجال 

الأعمال والإعالم للتعرف على تلك امل�ساريع اجلديدة. 
را�سلني م�سكوًرا الأ�ستاذ ماجد بن عايد العايد رئي�س اإدارة تطوير الأعمال م�سوؤول مبادرة 
 التجارة الإلكرتونية لإطالعي على ما �سبق، وهذا ي�ستحق الإ�سادة قبل الكتابة ثم ي�ستحق الدعم.

نار
م

قطوف الريادة

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
mohamdalyami@gmail.com

مفهوم التنمية المستدامة 
يعتمد على ثالثة عناصر 

رئيسية هي: حماية البيئة، 
والنمو االقتصادي، والعدالة 

االجتماعية

أسواق خليجية

26
العدد 92 - يونيو 2014مالعدد 92 - يونيو 2014م



ماجد يطلعنا على بع�س الأمور اخلا�سة بريادة الأعمال يف اململكة:
1- درجة التعاون داخل القطاع العام وكذلك بن القطاعن العام واخلا�س 
�سعيفة جًدا، ول ترقى اإلى م�ستوى التحديات التي نواجهها فيما يخ�س 

اإيجاد بيئة فعالة لريادة الأعمال
الهيكل  بلورة  اإعادة  �ست�سهم يف  التي  والكوادر  والأ�سا�س  الآليات  2- غياب 
بالقطاع  مرتبًطا  ولي�س  املعرفة  على  قائًما  ليكون  القت�سادي  والتحول 
النفطي غري امل�ستدام، وهذا بدوره �سي�ساعد على اإيجاد البيئة املنا�سبة 

لنمو وازدهار ريادة الأعمال.
وثيق  ب�سكل  مرتبطة  الأعمال  ريادة  لأن  التعليمي،  النظام  هو  الأ�سا�س   -3
بالبتكار، ولن�سوء وتطور هذين العن�سرين يجب اأن نعلم الطالب التفكري 

النقدي، وبدونه لن يكون هناك ابتكار.      

 
4- �سعف النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال يف اململكة، حيث اإن من بن ال�سبعة 
عنا�سر الرئي�سية )ال�سيا�سة، التمويل، الثقافة، الإ�سناد، راأ�س املال الب�سري 
فرعيان،  عن�سران  فقط  يوجد  الأعمال،  ريادة  لنجاح  املطلوبة  والأ�سواق( 
وهما التمويل املدعوم من الدولة واملبني على الدين، برنامج »كفالة« »�سندوق 
ما  الزراعي« وهذا  التنمية  و»�سندوق  ال�سناعي«  التنمية  »�سندوق  املئوية«، 
 ،Incubators لالأعمال،  توجد حا�سنات  وكذلك  الأعمال،  رائد  يحتاجه  ل 
مثل »بادر« و»واعد« اإل اأن خمرجاتهما �سعيفة، وهنا �سوؤال يجب اأن ُيطرح، 
ماهو عدد ال�سركات التي تخرجت من تلك احلا�سنات؟ ماهي ن�سبة النجاح 
والتو�سع يف الأعمال التجارية خالل اخلم�سة اأعوام املا�سية؟ وماهي الإ�سافة 

التي قدمت لالقت�ساد والتوظيف الوطني؟
ومنه ومني اإليكم.

اللتزام  هي  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن  اإلــى 
الذين  امل�سلحة  اأ�ــســحــاب  جتــاه  املــ�ــســوؤول 
ال�سركة  مع  تتعامل  متعددة  اأطــراف  ميثلون 
ويتاأثرون  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  اإما 
بن�ساطات ال�سركة اأو يوؤثرون فيها، نذكر من 
�سمنهم: امل�ساهمون، املوظفون، امل�ستهلكون، 
املناف�سون،  ـــــوردون،  امل املــجــتــمــع،  الــبــيــئــة، 
احلكومة، منظمات املجتمع املدين وغريهم.

4- اعتبار اأن ممار�سة امل�سوؤولية الجتماعية 
هي من اخت�سا�س املنظمات غري الربحية 
املنظمات  ن�ساطات  يف  فــالأ�ــســل  فــقــط، 

الجتماعية  م�سوؤوليتها  هي  الربحية  غري 
ــال  ــالأعــم ــا ل ــه ــت ــس والأخـــالقـــيـــة وممــار�
اأمر  وهــذا  الــعــام،  النفع  ذات  التطوعية 

املنظمات  هــذه  اأن  غــري  عليه،  متعارف 
الأعــمــال  يف  تــقــدًمــا  حــقــقــت  واإن  حــتــى 
اخلريية والتطوعية اإل اأن جمهوداتها  مل 

تعد كافية. 
الربحية  املنظمات  اأ�سبحت  وباملقابل 
بقوة  تــوؤثــر  عمالقة  كــيــانــات  )الــ�ــســركــات( 
الواجب  لذلك من  واملجتمع،  القت�ساد  على 
بلدانها،  يف  التنمية  عجلة  دفع  يف  اإ�سراكها 
فــهــي الــيــوم مــعــنــيــة مبــمــار�ــســة املــ�ــســوؤولــيــة 
اإن  ا  خ�سو�سً غريها،  من  اأكرث  الجتماعية 
ال�سركات  من  الكثري  اأن  العتبار  يف  اأخذنا 
يف  ن�ساطاتها  ت�سببت  الــعــمــالقــة  الــعــاملــيــة 
الكثري من امل�سكالت الأخالقية والجتماعية 
�سيا�ساتها  تراجع  اأن  من  اأقل  فال  والبيئية، 
الــذي  املجتمع  جتاه   كــامــاًل  دورهـــا  ـــوؤدي  وت

تعمل فيه.
تهمل  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن  اعتبار   -5
لل�سركات،  والربحي  القت�سادي  ال�سق 
من  فما  متاًما،   خــاطــئ  العــتــقــاد  هــذا 
الأ�سا�سي  الهدف  هي  الربحية  اأن  �سك 
ومن  ال�سركات،  كل  اأجــل  من  تقوم  التي 
بل  الــهــدف،  هــذا  عليها  ننكر  اأن  اخلطاأ 
هي  القت�سادية  فامل�سوؤولية  العك�س،  على 
امل�سوؤولية الجتماعية،  جزء ل يتجزاأ من 
اإعــطــاء  يعني  الربحية  حتقيق  اأن  ذلــك 

امل�ساهمن حقوقهم املالية كاملة.
ثـــروة  تــخــلــق  ــ�ــســركــة  ال اأن  يــعــنــي  كــمــا 
القت�سادية،  اإنتاجيتها  خالل  من  للمجتمع 
جيدة  مالية  �سحة  متلك  اأنها  على  يدل  كما 
امل�سوؤولية  برامج  ملمار�سة  للتخطيط  توؤهلها 

الجتماعية.

النمو االقتصادي المستدام 
في دول الخليج يعتمد على 

خلق فرص عمل، والتعليم، 
والتخفيف من حدة الفقر، 

وإدارة جيدة للبيئة
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بوابة معلوماتية لحل مشاكل الدول
البيانات املفتوحة..

الكاتبة   Donna Barne تتساءل  التنمية؟.. هكذا  أجل  املفتوحة من  البيانات  تفعله شركات  أن  ال��ذي ميكن  ما 
الذي ينحو  العاملي اجلديد  التوجه  الدولي، عن ذاك  البنك  الشركات يف مجموعة  االقتصادية املختصة بقضايا 
باجتاه االستفادة من البيانات املتداولة يومًيا عن الشركات العاملة يف مختلف التخصصات، ملواجهة التحديات 
واإلص��الح  املالي،  الفساد  ومحاربة  األوبئة،  انتشار  ومنع  اجلديدة  لألمراض  التصدي  ومنها  األصعدة  كافة  على 
اإلداري يف املؤسسات املالية وغيرها، وهو تساؤل ال تستأثر به الكاتبة، حيث هناك ما يقرب من عشر باحثني أجانب 

وضعوا تصوراتهم حول املوضوع نفسه يف محاولة جلعله استراتيجية عمل دولية للعشر سنوات املقبلة.
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في الواليات المتحدة وحدها 500 شركة تستخدم 
البيانات المفتوحة في أنشطة أعمالها، فيما توالى 

ظهور أنشطة مماثلة في مختلف أنحاء العالم

الوليات  اإنه انطلقت يف  التي تقول   Donna Barneبـ لنبداأ 
يف  املفتوحة  البيانات  ت�ستخدم  �سركة   500 وحــدهــا  املتحدة 
خمتلف  يف  مماثلة  اأن�سطة  ظهور  توالى  فيما  اأعمالها،  اأن�سطة 
اأنحاء العامل، حتى يف البلدان ذات البيانات املحدودة- فما بالنا 

بالبيانات املفتوحة. 
اأنه  اإل  �سغرًيا،  املفتوحة  البيانات  قطاع  مازال  الآن،  وحتى 

يب�سر بنقل املعلومات املفيدة اإلى م�ستوى اآخر اأثناء منوه.
ولتو�سيح ما تفعله ال�ستفادة من البيانات ت�سري اإلى اأنه يف 
الوليات املتحدة، ت�ستخدم اأن�سطة الأعمال بيانات املرافق لن�سر 
للم�ساعدة  بالبيانات  التوعية  وكذلك  الطاقة،  ا�ستخدام  كفاءة 

يف العثور على اأف�سل املدار�س.
كما اأن بيانات ال�سحة تتيح للنا�س ر�سد الأعرا�س وحتديد 

املواعيد مع الأطباء، وذلك على �سبيل املثال ل احل�سر. 
عام  و�سركاه  ماكينزي  �سركة  اأجرتها  درا�سة  قطعت  وقد 

2013م باأن البيانات املفتوحة ميكن اأن ت�سيف لالقت�ساد العاملي اأكرث من 3 
تريليونات دولر �سنوًيا.

ثم تطرح �سوؤاًل جديًدا: هل بو�سع اأ�سحاب العمل احلر يف جمال البيانات 
يف  اأثــًرا  يحدثوا  واأن  العاملية  للتحديات  الت�سدي  على  ي�ساعدوا  اأن  املفتوحة 

البلدان النامية، مبا يف ذلك يف اأكرث البلدان فقًرا وه�سا�سة؟
وهم  ذلك.  بو�سعهم  »نعم«  هي  باخت�سار  الإجابة  بالقول:  عليه  وجتيب 

بالفعل ب�سدد ذلك، اإل اأنهم يواجهون بع�س العقبات.
النامية،  البلدان  يف  حتديات  املناخ  موؤ�س�سة  تواجه  املثال،  �سبيل  على 
فالتاأمن املتوفر لل�سركة م�سمم بحيث ي�ساعد املزارعن على التكيف مع اآثار 
اإلى اأحوال الطق�س �سديدة املحلية واخلا�سة يف جمالت  تغري املناخ، وي�ستند 
بعينها، واملحا�سيل الزراعية وبيانات الرتبة ف�ساًل عن البيانات امل�ستقاة من 

الأقمار ال�سناعية والأ�سواق املالية. 
تقول  النامية؟  البلدان  يف  املعقدة  منتجاتها  طرح  ميكن  هل  وال�سوؤال: 
قيا�سات  هناك  »هل  يف  يتلخ�س  ال�سوؤال  اإن  كابفان  اإني�س  املنتجات  مديرة 
للطق�س متاحة لدى هذه البلدان؟ اإن ما نراه يف كثري من الأحيان هو انعدام 
اجلهة املركزية التي ميكن اللجوء اإليها للح�سول على معلومات عن الطق�س« 
وت�سيف اأن امل�سوؤولية �ستكون هائلة على القطاع اخلا�س لتقدمي نف�س امل�ستوى 
من اخلدمة يف بلد يعدم البنية الأ�سا�سية الالزمة لإقامة حمطة اأر�ساد جوية 

وهيئة حتفظ البيانات،  »�سيحتاج الأمر ل�ستثمارات �سخمة لتحقيق ذلك«.
وتعمل �سركة ميتابيوتا بالفعل يف البلدان النامية وجتمع البيانات اخلا�سة 
ب�سحة الإن�سان واحليوان، وت�سم قاعدة بيانات ال�سركة املتعاملة مع احلكومة 

الأمريكية 200 األف عينة جمعتها من 20 بلًدا. 
الأمــرا�ــس  تتبع  يف  جهودها  اإن  كا�سلمان  اآ�ــس  املنتجات  مديرة  وتقول 
اجلديدة ومنع انت�سار الأوبئة ميكن اأن تكون اأكرث فعالية اإذا جمعت البيانات 

املتعلقة بالإن�سان واحليوان يف مكان واحد ويف �سيغ متوائمة. 
اأمامنا  فر�سة  اأقــوى  هي  واملجمعة  املح�سنة  »البيانات  كا�سلمان  تقول 
للت�سدي لهذه الق�سايا يف وقت مبكر، وما ميكن اأن ي�ساعد هو: ال�ستثمار يف 
ودمج  ي�سًرا؛  اأكرث  وا�ستخدامها  ال�سحة  بيانات  على  احل�سول  جتعل  اأنظمة 
بيانات ال�سحة اخلا�سة بالإن�سان واحليوان ب�سكل اأف�سل حتى يغدو احل�سول 
اأكرث م�سداقية؛ وفتح قنوات احل�سول على البحوث  اأكرث ي�سًرا وتكون  عليها 

وت�سريع وترية التقدم على �سعيد ق�سايا ال�سحة.
الــدويل:  بالبنك  املفتوحة  البيانات  مبادرة  مدير  فانتوم،  نايل  ويقول 
حدثت  عندما  �سعيًفا  كان  مالوي  يف  املحا�سيل  اإنتاج  عن  البيانات  جمع  اإن 
املجاعة فيها منذ قرابة 12 عاًما م�ست، ومن ثم عندما بداأ �سعف املحا�سيل، 
اأن  والحتياطيات  الأغذية  با�سترياد  اخلا�سة  الــقــرارات  �سانعو  يتمكن  مل 
وارتفاع  الأغذية  نق�س  هي  النتيجة  وكانت  وا�سح،  ب�سكل  امل�سكلة  يفهموا 

اأ�سعارها واملوت جوًعا. 
�أمثلة ال�ستثمار �لبيانات 

�ساندرا مو�سكو�سو نائب مدير برنامج التمويل بالبنك الدويل، تطرح عدة 
اأمثلة ملا ميكن اأن حتققه البيانات من تنمية يف البلدان النامية، ومن ذلك:

احلــافــالت يف  بــن حمطات  املـــروري  الزدحـــام  اأزمـــة  على  التغلب   •
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الطرق  للحديث عن  ت�سابوين  برنامج  ي�ستلهم  نيجرييا: حيث 
و�سع  يف  املركبات  �سائقي  اآراء   Tsaboin›s Traffic Talk
يف  احلــافــالت  حمطات  بن  املــرور  حالة  اإلــى  ت�ستند  تقارير 

لجو�س. 
من  التحقق  على  امل�ستخدمن  الــربنــامــج  هــذا  ي�ساعد 
للذهاب  ي�ستخدمونها  التي  احلافالت  ل�سري  الزمني  اجلدول 
حمطات  مــن  يتاألف  الزمني  )اجلـــدول  منازلهم  واإلـــى  مــن 
اآخر  على  احل�سول  اأو  فيه(،  امل�ساركن  والأفــراد  احلافالت 
امل�ستجدات العامة )تت�سمن كل التفا�سيل عن احلالة املرورية 

لكل حمطة حافالت(. 
تخطيط  على  اخلا�س  والقطاع  احلكومة  م�ساعدة   •

التنقل:
وهي   ،Prossess برو�سي�س  هو  نيجرييا  من  اآخــر  مثال 
ال�سري  برنامج لإح�ساء حركة  تعكف على و�سع  نا�سئة  �سركة 
على  احلكومات  »وم�ساعدة  ال�ست�سعار  اأجهزة  على  اعتماًدا 

فهم الأمناط املرورية على طرق خمتارة«.
احلركة  وحتليالت  اخلام  البيانات  تنزيل  ميكن  وعندئذ 

املرورية والروؤى املتعلقة بالبيانات ال�سخمة. 
اإذا كانت هذه  ما  بال�سرورة  الوا�سح  لي�س من  اأنه  ورغم 
الفور، فاإن توجه برو�سي�س يربز  البيانات �ستكون متاحة على 
الفر�س التي ميكن اأن تتاح اأمام ال�سركات النا�سئة العاملة يف 

جمال جمع البيانات. 

الإقليمية: التطبيقات 
الإقليمية،  التطبيقات  م�سابقات  من  مثالن  ت�سم  الالتينية  اأمريكا 
التي   ،Desarrollando America Latina لتينا  اأمريكا  دي�سارولندو 
لب  �سو�سال  مع  اأ�سهر  ثالثة  مدته  للت�سريع  برناجًما  للفائزين  قدمت 

SocialLab )يف مقرها يف �سانتياغو، اأو عرب �سبكة الإنرتنت(. 
ودرومو�س، من  اآيني  الفائزة، هما  الثالثة  الربامج  اثنان من  وجاء 

اإكوادور التي ل يوجد بها برنامج للبيانات املفتوحة تقوده احلكومة. 
اإلى اقت�ساد امل�ساركة: والن�سمام  الأر�س  كوكب  • انقاذ 

تدوير  اإعـــادة  يف  الراغبن  ـــراد  الأف بــن  يوفق  برنامج  هــو  »اآيــنــي« 
)اأو  ال�سوق  يف  الإلكرتونيات  عن  يبحثون  من  وبن  الإلكرتونية  املنتجات 

عن قطع غيار(.
وقد األهم لوي�س باجانا، موؤ�س�س اآيني، بفكرته عندما اطلع على البيانات 

العامة املتاحة عن النفايات الإلكرتونية التي تخلفها املنتجات الفنية. 
تدوير  لإعـــادة  بلدية  خــدمــة  تــقــدم  ل  اإكــــوادور  اأن  اأدرك  وعندما 
الإلكرتونيات، راح يبحث عن طرق حتول دون اإلقائها مبدافن النفايات. 
الدقيقة  الإلكرتونيات  موؤ�س�سة  ن�سرتها  التي  البيانات  على  عرث  وقد 
القومي  املعهد  ن�سرها  التي  وتلك   ،)MCC( الكمبيوتر  وتكنولوجيا 
لتوعية  البيانات  تلك  يه�سم  »اآيني«  ثم   ،)INEC( والتعداد  لالإح�ساء 
خالل  من  التدوير(  اإعــادة  عدم  )اأو  التدوير  اإعــادة  باآثار  امل�ستخدمن 

مقارنة عملية الدفن باملياه التي ت�ستهلكها الأ�سرة العادية يف اإكوادور. 
كويتو: يف  ال�سري  حركة  • دعم 

ال�ساحلة  املدن  فكرة  يف   Dromos درومو�س  برنامج  موؤ�س�سو  وجد 
ال�سري يخفف  تي�سري حركة  �ساأن  اأن من  لل�سري ملهمة لهم، مع افرتا�س 

من حدة الزدحام. 
كما اأدركوا اأن البيانات املتاحة للجميع والبيانات ال�سخمة ميكن اأن 
خمططي  ـــدرة  ق تــدعــم 
املــــدن عــلــى فــهــم اأيـــن 
يف  ال�ستثمار  ميكنهم 
لزيادة  التحتية  البنية 

لل�سري.  �سالحيتها 
ــاعــد الــتــطــبــيــق  ــس ــ� وي
عن  الباحثن  امل�ستخدمن 
اأق�سر الطرق على النتقال 

من نقطة اإلى اأخرى. 
وكما هــو احلــال يف 
نيجرييا،  منــاذج  حالة 
يــطــرق فــريــق درومــو�ــس 
ــــا جـــــديـــــدة يف  ــــسً ــــر� ف
املفتوحة  البيانات  جمــال 
ــاحــة هذه  واإت مــن خــالل جمع 

البيانات نف�سها. 

تعمل التغيرات التي اعترت العرض والطلب 
المتعلق بالبيانات على إعادة هيكلة التسلسل 

الهرمي للمعرفة المتميزة
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البيانات المالية على 
الهاتف الذكي

الدخول  نقطة  هو  الــدويل«  بالبنك  التمويل  »اإدارة  موقع 
الإلكرتونية اإلى البيانات املالية للبنك الدويل لالإن�ساء والتعمري 
واملوؤ�س�سة الدولية للتنمية وموؤ�س�سة التمويل الدولية. وي�ستعر�س 
والعقود  الــقــرو�ــس  تغطي  الــتــي  الــبــيــانــات  جمــمــوعــات  املــوقــع 

وال�سناديق ال�ستئمانية وال�ستثمارات والبيانات املالية. 
تطبيق الهاتف املحمول، الذي ي�سمح حلامله »بالتحدث« مع 
البنك ب�سهولة اأكرث عن البيانات الت�سغيلية واملالية بت�سع لغات، 
اأندرويد  بربامج  تعمل  التي  الذكية  الهواتف  على  للتنزيل  متاح 
بلي  غوغل  متجر  على  اللوحي  الكومبيوتر  ومل�ستخدمي   iOSو

ومتجراآبل اآب �ستور.

 • مكافحة اجلرمية:
الكربى،   3 جام  ديجيتال  بجائزة  الفائز  كراميبوت،  فريق  يرمي 

اإلى الت�سدي للجرمية من خالل بالغات املواطنن املجهولن. 
وهذا التطبيق الهاتفي ير�سد ويوثق الإبالغ عن اجلرائم، وير�سل 
ال�سرطة  بيانات  ي�ستخدم  كما  لل�سالمة،  ويقدم خرائط  فورًيا،  اإنذاًرا 

الر�سمية.
مفتوحة،  حكومية  كبيانات  الأمثلة  هذه  تبداأ  ل  الذي  الوقت  ويف 
فاإنها بالتاأكيد ت�سري اإلى الكيفية التي ميكن ملنظمي امل�ساريع والقطاع 

اخلا�س اأن ي�سهموا بها يف املنظومة الإيكولوجية للبيانات املفتوحة. 
من اأين تاأتي؟

الكثري  اأن  دا�س  لل  برا�سانا  القت�سادي  والكاتب  الباحث  يو�سح 
من البيانات يف العامل )اأكرث من 90 يف املائة( تاأتي حالًيا من »املكائن« 
)اأجهزة ال�ست�سعار، الهواتف املحمولة، الأقمار ال�سناعية، الكامريات، 

الطائرات امل�سرية بدون طيار، اأجهزة امل�سح ال�سوئي...اإلخ(.
ويقول اإنه من الوا�سح اأنه مازال هناك دور للباحثن يف هذا املجال 
البيانات  اأن  اإل  اأمانة،  بكل  املالحظات  وت�سجيل  النا�س  اإلى  للتحدث 
التي يجمعونها تت�ساءل كثرًيا اأمام ما ميكن اأن تفعله وجتمعه املكائن. 
اأن  ميكن  اأنها  اإل  خميًفا،  يكون  اأن  ميكن  املكائن  عن  واحلديث 
قريب  ومن  املهجورة،  واملناطق  احلرب،  مناطق  من  البيانات  ت�سجل 
ومن بعيد، ومن الظاهر واخلفي، واملنطوق وغري املنطوق، وميكنها اأن 

تفعل ذلك ب�سكل متكرر.
وكثرًيا ما تتفوق املكائن يف وظيفة حتليل هذه البيانات وو�سعها يف 

اإطار منطقي، بل وتتعلم وتتكيف مع حتول البيانات. 
وهو يقول اإن هذا لي�س هو الع�سر الأول للتكنولوجيا، لكن ل يبدو 
اأنه �سي�ستمر مائة عام. فعاملنا يتحول اأمام اأعيننا - اأحياًنا بقوة اأكرب 
ي�سوده  والذي  بطبيعته  اجلاف  البيانات  عامل  يكن  ومل  الآخرين-  من 

الأ�ساتذة واخلرباء، م�ستع�سًيا على التغيري هو الآخر. 

تقريرا  اأن  خا�سة  الثوري،  احلما�س  لبع�س  ال�سرارة  يكون  قد  بل 
اأجندة  عن  بارزين  اأ�سخا�س  من  تتاألف  امل�ستوى  رفيعة  جلنة  و�سعته 
التطوير فيما بعد عام 2015 دعا اإلى »ثورة يف البيانات« لدعم البيانات 
لبثت  ما  هذا  ومع  القرار.  واتخاذ  للم�ساءلة  ال�سرورية  والإح�سائيات 
يجعل  ما  وهو  ــدا،  روي ــًدا  روي تنجلي  بــداأت  اأن  الر�سمية  البيانات  ثــورة 
ثورة موظفن عمومين  اإذا كانت هذه �ستكون  اأحياًنا عما  يت�ساءل  املرء 
انطلقت بوا�سطتهم ومن اأجلهم، اأم اأنها �ستكون ثورة تعمل يف الواقع على 
تغيري كيفية قيا�سنا للعامل، وما نقي�سه فيه، ومن ذا الذي يقوم بالقيا�س.

وهناك  ن�سبًيا،  عال  م�ستوى  على  البيانات  ثورة  التقرير  وي�سف 
جهود كبرية تبذل منذ ذلك احلن لتو�سيح ما الذي ميكن اأن جتلبه هذه 
الثورة، وكيف ميكن للتوجهات النا�سئة املدرجة )من الت�سنيف، اإلى 
اإ�سراك اجلمهور، فالتكنولوجيا، وحت�سن الت�سال التي ت�ساعد 

على متكن املواطن( اأن تر�سم مالمح هذه الثورة. 

وحتًما ان�سبت بع�س املناق�سات على ق�سايا معروفة جيًدا )لكنها 
ما تزال مهمة( كتعظيم بناء القدرات، واإ�سناد اأدوار اأكرث مركزية اإلى 
اإلى توحيد معايري  الرامية  الوطنية، وزيادة اجلهود  مكاتب الإح�ساء 
من  املزيد  توفري  عن  ف�ساًل  ذكاء،  الأكرث  وال�سراكات  البيانات،  جمع 

املوارد لالأجهزة املعنية بالبيانات وهو اأمر ل منا�س منه. 
والتقنيات  الــكــربى  البيانات  �سبح  يكمن  كــان  الــظــل،  يف  ولكن 
اأن  اإدراك  التقرير نف�سه- ف�ساًل عن  اأقر  للبيانات- ح�سبما  اجلديدة 
احلقائق  بع�س  واأن  بالفعل  لثورة  تعر�س  قد  يكون  قد  البيانات  عامل 

التي طاملا مت�سكنا بها مل تعد ت�سلح هنا.
كذلك تعمل التغريات التي اعرتت العر�س والطلب املتعلق بالبيانات 
هواة  حتول  مع  املتميزة،  للمعرفة  الهرمي  الت�سل�سل  هيكلة  اإعادة  على 
الربجمة والتكنولوجيا املقروءة اإلكرتونًيا اإلى جزء حموري من حتليلها. 
ورمبا ياأمل اخلرباء التقليديون يف اإحداث تطور تدريجي، لكن قد 
القطاع  يف  حالًيا  تعتمل  املمار�سون  يقودها  موازية  ثورة  هناك  تكون 
لأن  اجلدد  املمار�سن  هوؤلء  �سم  اإلى  ال�سراكات  و�ستحتاج  اخلا�س، 

ثورة البيانات بالن�سبة لهم هي بالفعل واحدة من حقائق احلياة.

بروسيس Prossess، وهي شركة ناشئة 
تعكف على وضع برنامج إلحصاء حركة السير 

اعتمادًا على أجهزة االستشعار
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ال��س��ع��ودي��ة، وجعله من  م��ع��دالت من��و القطاع السياحي يف  يف خ��ط��وة ج��دي��دة م��ن شأنها تعزيز 
الوجهات االستثمارية األكثر جذًبا للسيولة النقدية خالل السنوات املقبلة، اقتربت وزارة املالية من 

إنهاء دراسة جديدة من شأنها تطوير برنامج اإلقراض العام للسياحة الوطنية يف البالد.

الرياض: »تداول«

يعيد رسم خريطة االستثمار 
السياحي السعودي

برنامج اإلقراض العام.. 
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ال�سعودية  يف  ال�سياحي  القطاع  فيه  ُيعد  وقت  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
مر�سًحا خالل عام 2020م باأن يكون القطاع الأكرث منًوا من حيث تدفق 
ال�سيولة ال�ستثمارية، وهو اأمر يعود بح�سب خرباء حتدثوا لـ»تداول«، اإلى 
وعمل  جهة،  من  الوطنية  لل�سياحة  العام  الإقرا�س  برنامج  تطوير  عملية 
هيئة ال�سياحة العامة على تطوير امللف ال�سياحي يف البالد من جهة اأخرى.
يف  امل�سلمن  من  الكثري  وجهة  ال�سعودية  يف  ال�سياحي  القطاع  وميثل 
ما  اململكة،  يف  ال�سريفن  احلرمن  وجود  التوجه  هذا  يدعم  وما  العامل، 
�ساهم يف زيادة عدد املتوجهن اإلى البالد الذين يف�سل بع�سهم التنقل بن 

مدن اململكة وذلك بهدف ال�سياحة الرتفيهية.
اأكرث  من  والــريــا�ــس،  واخلــرب،  واأبــهــا،  والطائف،  جــدة،  مــدن  وُتعد 
الوجهات ال�سياحية داخل اململكة، كما برز خالل ال�سنوات القليلة املا�سية 
وجهات �سياحية اأخرى تتمثل يف مدن تبوك، واملدينة املنورة، وبع�س مدن 

احلدود ال�سمالية، ومنطقة الق�سيم، والأح�ساء.
ال�سليم  غامن  الدكتور  القت�سادي  اخلبري  اأكد  اخل�سو�س،  هذا  ويف 
لـ»تداول«، اأن القطاع ال�سياحي يف ال�سعودية من املفرت�س اأن يكون القطاع 
ال�سريفن  اإلى وجود احلرمن  املنطقة، مرجًعا ذلك  دول  واحد بن  رقم 

على اأر�س اململكة، وتوجه مالين امل�سلمن اإليها �سنوًيا.
ولفت الدكتور ال�سليم خالل حديثه اإلى اأن عام 2020م من املر�سح اأن 
ا من حيث منو  حجم الأموال  اأي�سً يكون القطاع ال�سياحي فيه، هو الأول 
ال�سياحي يف  القطاع  اأن كل ما يحتاجه  الوقت ذاته  امل�ستثمرة، موؤكًدا يف 
البالد خالل الفرتة املقبلة هو تنويع قاعدة املنتجات ال�سياحية الرتفيهية، 

وتطوير مطارات كثري من املدن, وخطوط النقل الربيه املعّبدة.
نحو 22  الآن على  تعمل  النقل  »وزارة  ال�سياق:  ال�سليم يف هذا  وقال  
األف كيلو مرت من خطوط النقل الربية املعّبدة, يف حال مت النتهاء منها 
ذاته  والأمــر  البالد«،  يف  ال�سياحي  للقطاع  جديدة  اإ�سافة  �ستكون  فاإنها 
�سياحة مبعزل  فلي�س هنالك  املدين،  الطريان  ينطبق على هيئة  اأن  يجب 

عن و�سائل النقل.
من  ال�سّياح  كثري  خــروج  يف  �سبًبا  الأجـــواء  تكون  اأن  اإمكانية  وحــول 
الأجواء،  ب�سبب  لي�س  ال�سليم »اخلروج  قال  البالد،  اإلى خراج  ال�سعودين 
فكثري من ال�سعودين يتوجهون اإلى دبي على �سبيل املثال على الرغم من 
بخدمات  يتعلق  الأمر  لكن  وجدة،  الريا�س  اأجواء  مع  تت�سابه  الأجــواء  اأن 
وتنوع  الفندقية،  اخلدمات  جودة  اأهمها  هناك،  ال�سياحة  توفرها  اأخرى 

مدن ال�سياحة الرتفيهية، و�سالت التزلج، واملولت املتطورة«.
تطوير �الإقر��ش �لعام لل�سياحة

ال�سعودية،  ال�سياحة  هيئة  تعلن  اأن  املنتظر  من  اأخــرى،  جهة  من 
ووزارة املالية، خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة، عن اآلية تطوير الإقرا�س 
اأهم بنوده، ياأتي ذلك يف  اأن تناق�ستا حول  العام لل�سياحة الوطنية بعد 
الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمــري  فيه  اأكــد  وقت 
العامة لل�سياحة والآثار، موؤخًرا، اأن ال�سياحة الوطنية ل ميكن اأن تتطور 

اإل بربنامج مركز للتمويل.
ملتقى  يف  ال�سعودية  جلناح  زيارته  هام�س  على  �سلطان  الأمــري  وقــال 
ال�سفر العربي مبدينة دبي: »ا�ستلمنا من وزارة املالية موؤخًرا الإطار العام 
لتطوير برنامج الإقرا�س لل�سياحة الوطنية، وبالتن�سيق مع وزير املالية بداأنا 
يف نقا�س الإطار العام لهذا الربنامج، والذي �سيحدث نقلة نوعية هامة يف 
اأكرب  اأحد  يعد  الذي  القطاع  هذا  الوطنية،  ال�سياحة  قطاع  وحتفيز  تطوير 

القطاعات املوفرة لفر�س العمل وثاين قطاع من حيث ن�سبة ال�سعودة«.
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»نتوقع كما �سمعنا  والآثار:  لل�سياحة  العامة  الهيئة  واأ�ساف رئي�س 
من وزارة املالية اأن ي�سمل الربنامج قطاع ال�سياحة يف كل املناطق، ول 
هذا  لإجناز  به  يقومون  ما  العمل  وفريق  املالية  لوزير  نقّدر  اأننا  �سك 
العمل بالت�سامن مع الهيئة، ونتطلع اإلى ال�ستعجال يف اإطالق الربنامج 
لدعم القطاع الذي ي�سهد اإقباًل كبرًيا من ال�سعودين للعمل فيه، وقد 
العمل،  فر�س  ن�سبة  حيث  من  ال�سياحة  ا�سرتاتيجية  اأرقــام  جتاوزنا 

فتحققت الآن ن�سبة 27 يف املئة لل�سعودة يف القطاع«.
مر�سية  غري  الن�سبة  »هــذه  قائاًل:  حديثة  �سلطان  الأمــري  وتابع 
بالن�سبة يل، ول تعك�س ما اأرى اأن باإمكان ال�سياحة حتقيقه، ولكنها بهذه 
الن�سبة حتتل القطاع الثاين يف ن�سبة ال�سعودة بعد القطاع امل�سريف وهو 
قاله  الدولة«، منوًها مبا  توجه  لو مت دعمه وهذا هو  فماذا  يدعم،  مل 
الوطنية متى ما مت متويله  ال�سياحة  باأن قطاع  اأ�سهر  قبل  العمل  وزير 
توفري  الأ�سا�س يف  امل�ساهم  ف�سيكون  الأخرى  القطاعات  مثل  وحتفيزه 

امل�ساعدة  اأو  للعمل  املحفزة  الأنظمة  بع�س  ي�ستبدل  وحتى  العمل،  فر�س 
بالفر�س الكثرية جًدا التي يوفرها قطاع ال�سياحة يف خمتلف املناطق.

مقارنة  ال�سياحي  للقطاع  الن�سبية  املــيــزة  اأن  �سلطان،  الأمـــري  واأكـــد 
بالقطاعات القت�سادية الأخرى، هي �سمولية فر�س العمل التي يوفرها، فهو 
العمرية  امل�ستويات  وي�ستوعب جميع  ومنت�سر جغرافًيا  لأن�سطة خمتلفة  يت�سع 

والتعليمية.
حتوالت كربى

لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �سلمان  بن  �سلطان  الأمــري  توقع  كذلك 
الوطنية،  ال�سياحة  ي�سهد عام 2014 حتولت كربى يف �سناعة  اأن  والآثــار، 
والتنمية  لال�ستثمار  »ال�سعودية  ال�سركة  بتاأ�سي�س  قرار  ب�سدور  توقعات  مع 

ال�سياحية«، وبرنامج متويل ال�سياحة.
من  عوامل  اأربعة  على  تقوم  ال�سعودية  يف  ال�سياحة  تناف�سية  اأن  واأكــد 
املزايا الطبيعية، والرتاثية، وميزة التنوع الثقايف بن ال�سكان وكرم ال�سيافة 
التنموية  القطاعات  يف  للعمل  التحديات  لقبول  وا�ستعدادهم  امل�سهود، 
تطوير  يف  وجهودها  اجلديدة  الدولة  ا�ستثمارات  اأن  اإلى  م�سرًيا  اجلديدة، 
البنية التحتية واملطارات والطرق وا�سرتاحات الطرق والوجهات ال�سياحية 
متثل مزايا اإ�سافية تعزز من خلق فر�س العمل ب�سكل مكثف تركز على قابلية 

املواطن للعمل يف هذا القطاع كمقدمي خدمات اأو م�ستثمرين.
ال�سياحة  قــرارات لدعم  اأخــرًيا من  الدولة  اأن ما �سدر من  اإلى  واأ�سار 
والرتاث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عرب �سنوات، موؤكًدا اأن هذا 

العمل ميثل اأ�سا�ًسا لكل اإجناز م�ستقبلي يف هذا القطاع.

قطاع السياحة مرشح ألن يكون األكثر جذبًا 
للسيولة االستثمارية عام 2020م.

كل ما يحتاجه القطاع السياحي تنويع 
قاعدة المنتجات السياحية الترفيهية.

قضية العدد
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الوطنية  ال�سياحة  اأ�سبح مقباًل على  ال�سعودي  املواطن  اأن  �سموه  واأكد 
وتطويرها، واأن الهيئة اأثبتت جاهزيتها يف اإدارة ال�سياحة وتطوير قطاعاتها، 

واأن مرحلة التخطيط انق�ست وبداأت مرحلة امل�ساريع.
اخلريطة  ت�سكيل  اإعـــادة  على  »نعمل  ال�سياحة:  هيئة  رئي�س  وقـــال 
يف  ال�سياحي  القطاع  تهيئة  ذلــك  ومــن  الوطني،  لالقت�ساد  القت�سادية 
الكبري  التاريخي  جتمعنا  على  تبنى  »التناف�سية  م�سيًفا:  ال�سعودية«، 
واعتزازنا بديننا، وننظر للتناف�سية يف اململكة على اأنها امتداد لتناف�سيتها 

يف املا�سي«.
واأ�ساف: »ما يقال عن اأن املواطن ال�سعودي غري جاد يف العمل اإجحاف 
ومـــداوم على  للتميز  اأنــه مــالزم  الأزمـــات  اأثبت عرب  الــذي  املــواطــن  بحق 
الإجناز«، موؤكًدا اأن املواطن ال�سعودي امل�سياف هو اأهم مقومات التناف�سية 

لالقت�ساد ال�سعودي ب�سكل عام، وللقطاع ال�سياحي ب�سورة خا�سة.
فو�ئد �لتمويل

اأن  ـــ»تــداول«،  ل �سياحي  م�ستثمر  وهــو  ال�سلطان  خالد  اأكــد  جهته  من 
توفري التمويل املايل الالزم للقطاع ال�سياحي �سيجعله القطاع الأكرث منًوا، 
باأن  قدرة  »لدينا  وقال  املقبلة،  الع�سر  ال�سنوات  خالل  لل�سعودين  وتوظيًفا 
نكون عالمة فارقة على م�ستوى ال�سياحة بن دول املنطقة العربية اأجمع، ما 

يحتاجه القطاع ال�سياحي هو توفري التمويل الالزم فقط«.
تزال  ل  ال�سياحي  للقطاع  التطويرية  الأفــكــار  اأن  ال�سلطان  واأو�ــســح 
لل�سّياح  اإيجاد و�سائل جذب جديدة  وّلدة، م�سيًفا »هنالك �سعي جاد نحو 
ا، فهنالك اهتمام بالرتاث من جهة،  اأي�سً ال�سعودين والعرب، والأوروبين 

وحماولة نحو تطوير البيئة الفندقية وو�سائل الرتفيه من جهة اأخرى«.
ال�سّياح  اأمــام  عقبة  ت�سكل  ل  النهائية  الأ�سعار  اأن  ال�سلطان  واأو�ــســح 
ال�سعودين الذين يتجهون للخارج، مبيًنا اأن الأ�سعار املرتبطة بجودة فندقية 

وترفيهية يرحب بها كثري من ال�سّياح، ولكن ما يجعل بع�س منهم يتجه اإلى 
خارج البالد بهدف ال�سياحة هو البحث عن مناطق جديدة غري ماألوفة، 

ا ملن يتجه اإلى بع�س دول �سرق اآ�سيا. وتقليل حدة الإنفاق، خ�سو�سً

عاملين  خــرباء  موؤخًرا،  ال�سعودية  ا�ست�سافت  التطورات،  هذه  واأمــام 
الفندقية وكذلك يف جمال  ال�سياحة  ال�سعودين يف جمال  العاملن  لتطوير 
ا وظيفية  التقنية واملعلومات، و�سط توقعات باأن ي�سكل القطاع ال�سياحي فر�سً

وا�سعة اأمام ال�سعودين.
كليات  اإحدى   - الريا�س  والفندقة يف  لل�سياحة  لوريت  كلية  واأف�سحت 
امل�سارات  اآلية  ل�سرح  عاملين،  خرباء  ا�ست�سافت  اأنها  احلكومية-  التميز 
الوظيفية العاملية لل�سباب ال�سعودي الدار�سن يف جمال ال�سياحة والفندقة، 

بغر�س تعريفهم بالفر�س الوظيفية ومتطلباتها.
وت�سري التقديرات الر�سمية اإلى اأن القطاع ال�سياحي ومن �سمنه قطاع 
الفنادق �سيوفر لل�سعودين، كوظائف مبا�سرة وغري مبا�سرة، قرابة املليون 
ومئتي األف وظيفة بحلول عام 2015، ونحو 1.7 مليون وظيفة بحلول 2020.
واأمام هذه التطورات، فاإن ال�سعودية باتت مر�سحة ب�سكل كبري اإلى اأن 
تكون وجهة �سياحية بارزة يف العامل مع حلول عام 2020، ياأتي ذلك يف وقت 
من املزمع اأن تعلن فيه هيئة الطريان املدين يف البالد خالل الأ�سهر القليلة 
املقبلة عن بدء ت�سغيل خطوط نقل جتارية جديدة, وهو ما ي�ساعد القطاع 

ال�سياحي على النمو، ويزيد من قوته التناف�سية على م�ستوى املنطقة.

الميزة النسبية للقطاع السياحي هي 
شمولية فرص العمل التي يوفرها.

توفير التمويل المالي الالزم للقطاع 
السياحي سيجعله القطاع األكثر نموًا.
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مبتكر نظرية االقتصاد الجزئي
أفيناش ديكسيت..

اقترح عليه  ال��ذي  ك��وري��وس كريستي  أس��ت��اذه  كانت نصيحة من  الرجل  ه��ذا  الفارقة يف حياة  اللحظة 
إبان دراسته للرياضيات قراءة كتاب بول صمويلسون »أسس التحليل االقتصادي« وكتاب »نظرية القيمة« 
للمؤلف غيرارد دبريه، فبعدها غير أفيناش ديكسيت وجهته نحو االقتصاد، وكانت النتيجة أن وضع منوذًجا 
اقتصادًيا باسمه، وأن يصبح منظًرا واقعًيا لقضايا احلوكمة والقانون واالقتصاد اجلزئي، وأن يصبح كذلك 

خبيًرا عاملًيا يف توجيه الشركات إلى االستثمار األمثل، ومواجهة املخاطر.

المجهر
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ــــذي حــ�ــســل عــلــى درجـــة  وكــــان ديــكــ�ــســيــت ال
للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�س  معهد  من  الدكتوراه 
جامعة  يف  القت�ساد  ق�سم  يف  التدري�س  مــار�ــس 
برن�ستون من 1981 اإلى 2010. ونال التقدير مبكًرا 
غري  الأ�سواق  عن  �ستيغلتز  جوزيف  مع  عمله  على 
على  القت�ساد  خرباء  اإليه  ي�سري  ما  وهو  الكاملة، 
اأنه املناف�سة الحتكارية. ويوفر هذا املفهوم اأر�سية 
نظرية و�سيطة بن الحتكار ال�سرف، الذي ت�سيطر 
الكاملة،  واملناف�سة  ال�سوق،  على  واحدة  �سركة  فيه 
اأي  بحيث ل ميلك  متناف�سون كرث  بها  يوجد  والتي 

منهم نفوًذا احتكارًيا يف ال�سوق.
ونال ديك�سيت ال�سهرة على كتابه الدرا�سي عن 
القت�ساد  عامل  مع  بال�سرتاك  األفه  الذي  التجارة 
التجارة  نظرية  بعنوان  نورمان،  فيكتور  الرنويجي 
 The Theory of International( ــة  ــي ــدول ال
حول  عمله  وعــن  بــالــغ،  بتاأثري  ويحظى   )Trade

احتكار القلة والتنظيم ال�سناعي.
�ملناف�سة �الحتكارية

ـــكـــز جمـــمـــوعـــة كــــبــــرية مــن  تـــرت
النظريات القت�سادية حول التجارة الدولية والنمو 
النموذج  على  القت�سادية  واجلغرافيا  القت�سادي 
»ديك�سيت  بــا�ــســم منـــوذج  مــعــروًفــا  اأ�ــســبــح  ـــذي  ال
»بــول  ا�ستخدمه  الــذي  الــنــمــوذج  وهــو  �ستيغلتز«، 

كروغمان« الذي نال جائزة نوبل يف عام 2008م.
للمرة  ُن�سر  ــذي  ال النموذج  هــذا  اأ�سبح  وقــد 
الأ�ــســا�ــس  حجر  مبثابة  1977م،  ــام  ع يف  الأولــــى 
ي�ستند اإليه الباحثون الآخرون يف املجالت اجلديدة 
الإقليمي  القت�ساد  وعلم  الداخلي  النمو  لنظرية 
وار�س  ديفيد  ال�سحفي  و�سفه  ما  وهو  واحل�سري، 
فــاجــن«  فولك�س  �ــســيــارات  ــالت  مــودي »اأحــــد  بــاأنــه 
هي  كانت  والــتــي  ال�ستخدام  �سهلة  القت�سادية 
للتكنولوجيا   ما�سا�سو�ست�س  ملعهد  املميزة  ال�سمة 

.)Warsh،2006 درا�سة(
الحتكارية  املناف�سة  فكرة  يف  الريادة  وترجع 
يف  تــ�ــســمــربلــن  واإدوارد  ــنــ�ــســون  روب جــــوان  اإلــــى 
قوام  هي  وكانت  املا�سي،  القرن  من  الثالثينيات 
الأ�سا�سي �سنن عدة. لكن �ستيغلتز  علم القت�ساد 
- الذي م�سى يف طريقه ليفوز بجائزة نوبل يف عام 
2001م عن عمله مع مايكل �سبن�س وجورج اأكريلوف 
معلوماتها  املتماثلة يف  الأ�سواق غري  بتحليل  املعني 
- وديك�سيت م�سيا بهذه الفكرة اإلى م�ستوى جديد.

وبن  براكمان  �ستيفن  تاأليف  مــن  كتاب  ويف 
حتليل  يف  ــورة  ث ا�سم  عليه  اأطــلــق  مــا  يحلل  هــيــدرا 
املناف�سة غري الكاملة، قال املوؤلفان »اإن جناح منوذج 
ديك�سيت - �ستيغلتز للمناف�سة الحتكارية رمبا جاء 
كمفاجاأة لدار�سي تاريخ الفكر القت�سادي، اإذ اإنه 

الأ�سواق  لتناول  الأولــى  املحاولة  حال  باأية  يكن  مل 
غري الكاملة اأو املناف�سة الحتكارية«.

املحاولت،  اأخفقت  حن  يف  اأنه  »بيد  واأ�سافا 
متاًما  ناجح  �ستيغلتز   - ديك�سيت  منهج  اأن  ثبت 

وتتوافر له اإمكانية اأن ي�سبح الو�سع الكال�سيكي«.
�القت�ساد �ملكاين

نظرية  الحــتــكــاريــة  املناف�سة  نــظــريــة  هـــزت 
ــريي عامل  الــتــجــارة احلــديــثــة الــتــي عــزاهــا بيرت ن
واحد  »عامل  اإلى  اأوك�سفورد  جامعة  يف  القت�ساد 
تطوير  وهــو  جميعها«  الأخـــرى  العوامل  فــوق  يعلو 
»منوذج ممتاز ومقت�سد للغاية« على اأيدي ديك�سيت 

و�ستيغلتز.
ال�سوؤال  على  اإل  ابتكارهما  الثنائي  يطبق  ومل 
�ستغل  هل  وهو  ال�سناعي،  التنظيم  يف  الكال�سيكي 
م�ستوى  احتكاري  نحو  على  املتناف�سة  ال�سناعات 
�سنن  ب�سع  خالل  يف  لكن  الإنتاج؟  تنوع  من  اأمثل 
على  املــنــهــج  هـــذا  يطبقون  كــثــريون  طــفــق  قليلة، 

التجارة الدولية.
يكن  باأنه مل  وار�ــس  اإلى  ديك�سيت  اعرتف  وقد 
وقــال:  للنموذج.  الوا�سعة  التطبيقات  هــذه  يتوقع 
بناء  يف  ما  ب�سيء  نقوم  اأننا  نعرف  وجو  اأنــا  »كنت 
منوذج طيع للتوازن العام مع املناف�سة غري الكاملة، 
لكننا مل ندرك اأنه �ستكون له مثل هذه ال�ستخدامات 
الكثرية - ومن الوا�سح، اأنه لول هذا لكتبنا كل تلك 

الأبحاث الالحقة باأنف�سنا«.
وكــروغــمــان،  فــوجــيــتــا،  ما�ساهي�سا  وحتـــدث 
القت�ساد  املعنون،  كتابهم  يف  فينابلز  واأنــطــوين 

عن  بحما�س   ،)Spatial Economy( املكاين 
اجلغرافيا  ميدان  يف  للتكيف  النموذج  قابلية 
اإن منــوذج  الـــقـــول،  القــتــ�ــســاديــة. »خــال�ــســة 
من  بال�ستفادة  لنا  ي�سمح  �ستيغلرت   - ديك�سيت 
حن  يف  مرتابطة  غري  كتل   هيئة  يف  النظرية 

ا احل�سابات حولها«. جنري اأي�سً
عمل و��سع �ملدى

اهتماماته  باأن   - بنف�سه  ديك�سيت  اعرتف 
اإلى   - ات�سمت  فيها  تركيزه  وحمــاور  بالبحوث 
ويف  الــفــر�ــس،  وانــتــهــاز  بامل�سادفة،   - مــا  حــد 
لعمل  �سمتان  والحـــــرتاف:  »الــ�ــســغــف  مــوؤلــفــه 
 Passion and Craft:( القــتــ�ــســاد«  علماء 
مايكل  حــرره  الــذي   )Economists at Work
على  اأنكب  الـــدوام  على  »كنت  قــال:  �سزينربغ 
اهتمامي،  على  ت�ستحوذ  التي  التالية  امل�سكلة 
واأعاجلها باأي منهج وتقنيات تبدو يل مالئمة، 
ومل اأفكر مطلًقا يف كيف ميكن اأن تتفق مع روؤية 

اأو منهجية عاملية �ساملة«.
ــبــوف، املـــوؤلـــف الـــذي  ــي ــال ــــاري ن وميــــزج ب
عن  بال�سعبية  حظي  كتاب  يف  ديك�سيت  �سارك 
ا�سرتاتيجيا«  »التفكري  اأ�سمياه  املباريات  نظرية 
اإن  قـــائـــاًل:   )Thinking Strategically(
ديك�سيت هو الطراز الب�سري ملو�سوعة ويكيبيديا 
كل  »فــفــي  وي�سيف  الإنــرتنــت.  على  املن�سورة 
ـــا كــان اجلــزء مــن القت�ساد هو  واأًي الأوقــــات، 
على  الـــرد  على  قـــادًرا  ديك�سيت  كــان  املعني، 

�سوؤالك، وامل�سي به قدًما لالأمام«.

للتكنولوجيا ديك�سيت ح�سل على درجة الدكتوراه من معهد ما�سا�سو�ست�س 
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الــدرا�ــســي  الــكــتــاب  كــذلــك  ديك�سيت  ـــف  واأل
ـــاب ال�ــســرتاتــيــجــيــة«  ـــع ــعــنــوان »األ الــتــمــهــيــدي ب
)Games of Strategy(، بال�سرتاك مع �سوزان 
اأ�سدقاء  ومــن  لــه  �سابقة  طالبة  وهــي  �سكيث، 
نظرية  موؤ�س�س   - نــا�ــس  جــون  كــذلــك  ديك�سيت 
الذي  نوبل  بجائزة  والفائز  احلديثة  املباريات 
 A( جميل«  »عــقــل  فيلم  يف  �سخ�سيته  قــدمــت 

.)Beautiful Mind
واإلى جانب نظرية املباريات ومنوذجه الذي 
املولد  بعمله  م�سهور  ديك�سيت  فاإن  با�سمه،  �سمي 
لالأفكار ب�ساأن نظرية القت�ساد اجلزئي، والتجارة 
الدولية والنمو، والتنمية، لكن اهتماماته املتنوعة 
احلوكمة،  عن  باإ�سهاب  يكتب  اأن  اإلى  به  اأف�ست 
يف  والــدميــقــراطــيــة  والــقــانــون  املوؤ�س�سات  ودور 
التنمية، وال�ستقطاب ال�سيا�سي، ويقول: اإن كتابه 
ال�ستثمار يف ظل عدم  هو  وذكــًرا  �سهرة  الأكــرث 
 ،)Investment under Uncertainty( اليقن 
الذي كتبه يف عام 1994 مع روبرت بندايك من 
معهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا عن كيفية اتخاذ 

ال�سركات خيارات ال�ستثمار.
معظم  قابلية  عــدم  الكتاب  ذلــك  ويو�سح 
وهي  لالإلغاء  الأعــمــال  يف  ال�ستثمار  قـــرارات 
ال�سفة املالزمة لها، ويقرتح ديك�سيت وبندايك 
عدم  يفر�سها  التي  للمخاطر  للت�سدي  اأ�سلوًبا 
الت�سرف،  قبل  التمهل  وهــو  لالإلغاء  القابلية 
فالتمهل قيم لأنه مع مرور الوقت ترد معلومات 
اإ�سافية ميكن اأن ت�سيع جدواها اإن اتخذ قرار 

غري قابل لالإلغاء بالفعل.
نف�سه  النهج  با�ستخدام  ديك�سيت  نادى  وقد 
اإلى  ا�ستند  اأخــرى، وهو جوهر بحث  يف جمالت 
واقعة وردت يف الربنامج التلفزيوين الذي يحظى 
امراأة  على  يتعن  وفيها  �ساينفليد،  وهو  ب�سعبية 
�سابة اأن تتخذ قراًرا ب�ساأن ا�ستعمال ما لديها من 

كمية حمدودة من العطور املف�سلة.
وقد قام ديك�سيت الذي كان رئي�سًيا جلمعية 
والرابطة   2001 عــام  يف  القت�سادي  القيا�س 
بالتدري�س   2008 عام  يف  الأمريكية  القت�سادية 
واململكة  املتحدة  الــوليــات  يف  جامعات  عــدة  يف 
النقد  �سندوق  يف  حمددة  مهام  وتولى  املتحدة، 
وهي  نيوريوك  يف  �سيج  رو�سيل  وموؤ�س�سة  الدويل 

موؤ�س�سة مكر�سة للبحوث يف العلوم الجتماعية.

حلظة تغيري م�سار
مل يبداأ ديك�سيت بعلم القت�ساد، فقد كانت 
درجة البكالوريو�س التي ح�سل عليها من جامعة 
على  وح�سل  والفيزياء؛  الريا�سيات  يف  مومباي 
من  الريا�سيات  يف  اأخـــرى  بكالوريو�س  درجـــة 
جامعة كامربيدج. وهو يرجع الف�سل لأ�ستاذه يف 
اأنه و�سعه  الكلية، هو كوريو�س كري�ستي، يف  هذه 
على م�سار جديد باأن اقرتح عليه قراءة كتاب بول 
القت�سادي«  التحليل  »اأ�س�س  املعنون  �سمويل�سون 
 )Foundattion of Economic Analysis(
القيمة«  »نظرية  املعنون  دبريه  ــريارد  غ وكتاب 

.)Theory of Value(
ما�سا�سو�ست�س  معهد  اإلـــى  و�ــســل  وعــنــدمــا 
بعلم  مهتًما  كــان   ،1965 عــام  يف  للتكنولوجيا 
درا�سة  يف  طالًبا  كــان  ر�سمًيا  لكنه  القت�ساد 
ويتذكر  العمليات،  بحوث  ق�سم  يف  املاج�ستري 
ديك�سيت هذا قائاًل: »اأر�سلوين للقاء فرانك في�سر 
اأدر�سه«.  لالقت�ساد  مقرر  اأي  ب�ساأن  لين�سحني 
وا�ستمع اإلى ق�ستي ثم قال: »اإن بحوث العمليات 
والتحق بربنامج  تعال  لوغاريتمات،  مملة، فكلها 

الدكتوراه يف علم القت�ساد«.
اهتمامه  ــاأن  ب يعرتف  ديك�سيت   اأن  ورغــم 
يخرج  فاإنه  بالنا�س«،  ولي�س  »بالأفكار  هو  الأول 
الآخرين  لأفكار  الثناء  ليكيل  عادته  ماألوف  عن 
كروغمان  القت�ساد  لعامل  خا�سة  وبحوثهم، 
للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�س  معهد  يف  زميله 
وحمرر العمود يف نيويورك تاميز، و�سمويل�سون، 

جائزة  على  يح�سل  اأمريكي  اقت�ساد  عامل  اأول 
نوبل، والذي يقول ديك�سيت: اإنه عّلمه وحده علم 

القت�ساد كمو�سوع.
»فــمــن خـــالل عمله هو  ديــكــ�ــســيــت:  ــقــول  وي
ينق�سم  التي  املــجــالت  كل  اأن  اأدركـــت  واأفــكــاره، 
اإليها علم القت�ساد تقليدًيا هي اأجزاء مرتابطة 
ب�سورة ل انف�سام لها يف اأحجية كبرية لها اإطار 
وهي   - التحليل  ومناهج  املفاهيم  من  م�سرتك 

الختيار، والتوازن والديناميكيات«.
�لتنظري �لتطبيقي

كان  »واإن  مــنــظــًرا  نف�سه  ديك�سيت  ي�سمى 
املهنية  م�سريته  بداأ  فقد  ن�سبًيا«  تطبيقي  نوع  من 
العامل  كــان  عندما   ،1968 عــام  يف  البحوث  يف 
حالة  يف  املتحدة  والوليات  ــا  اأوروب يف  الأكادميي 
ال�سائد  املــنــاخ  اإن  ديك�سيت  ويــقــول  ا�ــســطــراب. 
ــعــداء  ــاح الــيــ�ــســاري وال ــــذاك كـــان مــنــاخ اجلــن اآن
للموؤ�س�سات ب�سورة قاطعة، وكان على البحوث اأن 
هذا  ويف  تقريًبا.  احلال«  ملقت�سى  »منا�سبة  تكون 
املناخ �سادت مو�سوعات مثل م�ساكل البلدان الأقل 

تقدًما واملناطق احل�سرية والبيئة.
ــــال ديــكــ�ــســيــت يف مــقــال كــتــبــه يف عــام  وق
)لــيــ�ــس!(  الــعــمــل  يف  »نــظــامــي  بــعــنــوان   ،1994 
نظرنا  اإذا   )My System of work )Not!((
للوراء لتلك ال�سنوات، جند اأن كثرًيا من البحوث 
مل  القت�ساد  علم  يف  احلــال«  ملقت�سى  »املالئمة 
فقد  املو�سوع.  على  كبرية  دائمة  ب�سمة  تــرتك 
واملناطق  تقدًما  الأقــل  البلدان  م�ساكل  اأن  ثبت 

جهود ديك�سيت القت�سادية كانت دومًا مثار التكرمي من الهيئات واملنظمات املختلفة

يرفض ديكسيت التعذيب الذي تعرض 
له بعض علماء االقتصاد المعاقبين 

بعد األزمة االقتصادية العالمية.

المجهر
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الن�سيحة  اإن  �سيا�سية، حتى  احل�سرية هي م�ساكل 
اإن  �سيًئا حتى  لتحقق  القت�سادية اجليدة ما كانت 

ا�ستطعنا اإ�سداءها«.
وي�سيف »كال، اإن املو�سوعات التي ثبت اأن لها 
متاًما  خمتلفة  كانت  القت�ساد  علم  يف  باقية  قيمة 
- على �سبيل املثال نظرية التوقعات الر�سيدة، ودور 
الفرتة نظرية  واأخرًيا يف هذه  املعلومات واحلوافز، 
املباريات. ويف اأوائل ال�سبعينيات كان كثري من هذه 
ملقت�سى احلال  منا�سب  يبدو جمرًدا وغري  الأعمال 
وكان ليو�سف باأنه غري �سليم �سيا�سًيا لو كانت تلك 

العبارة قد وجدت يف تلك الأيام«.
�لدول �له�سة

ما  يراقب  وهــو  �سنوات  ديك�سيت  اأم�سى 
احلوكمة  ذلك  يف  مبا  القت�سادية،  التنمية  يحرك 
اأي   - اله�سة  الــدول  اأحــوال  در�س  كما  واملوؤ�س�سات، 
اأو  املــنــازعــات  مــن  تتعافى  التي  الفقرية  الــبــلــدان 
القت�ساد  علماء  اأهــمــل  »لــقــد  ويــقــول:  الــكــوارث. 
يتوقعون  كانوا  لأنهم  رمبــا  طوياًل  زمًنا  احلوكمة 
مع  التجربة  اأن  بيد  بكفاءة،  احلكومة  توفرها  اأن 
ـــل تــقــدًمــا والآخــــذة بــالإ�ــســالح  القــتــ�ــســادات الأق
القت�سادي،  التاريخ  من  امل�ستمدة  وامل�ساهدات 
جعلت علماء القت�ساد يدر�سون موؤ�س�سات احلوكمة 

.)Dixit 2008 غري احلكومية« )درا�سة
وياأتي ديك�سيت بت�سككه املاألوف يف هذا ال�سياق.

وحقوق  الدميقراطية  باأهمية  يقر  حن  ففي 
التحتية  البنية  ــوفــري  وت الــعــقــود  واإنـــفـــاذ  امللكية 
القت�سادي  الن�ساط  تدعم  التي  العامة  واخلدمات 
قائمة  و�سع  ملــحــاولت  نقده  يق�سو  فاإنه  اخلــا�ــس، 
البلدان  يف  التنمية  اإلــيــهــا  ترتكن  الــتــي  بالبنود 

منخف�سة الدخل.

يقدمون  لأنــا�ــس  قــدمي  تقليد  »هــنــاك  ويــقــول: 
مبحا�سرة  لغًطا  اأثار  وقد  نفًعا«.  جتدي  ل  و�سفات 
عنها:  قال   2005 عام  الــدويل يف  البنك  األقاها يف 
اإنه ياأمل اأن تكون ا�ستفزازية ونقدية، »على اأن تفعل 

ذلك ب�سكل من�سف«.
املكد�سة  البحوث  اأن  ذكر  املحا�سرة،  تلك  ويف 
حالت  يف  توفر  مل  التنمية  يف  املوؤ�س�سات  دور  عن 
يعول  التي  اأو  املفيدة  ال�سيا�سية  الو�سفات  كثرية 
حافًزا  اجلميع  اأعــطــي  اأن  »اآمـــل  واأ�ــســاف  عليها. 

لإمعان التفكري على نطاق وا�سع وبجهد اأكرب«.
�القت�ساد و�الأزمة

يرف�س ديك�سيت التعذيب الذي تعر�س له بع�س 
القت�سادية  الأزمــة  بعد  املعاقبن  القت�ساد  علماء 
اإلــقــاء الــلــوم على  ــه »مــن اخلــطــاأ  اأن ــرى  العاملية. وي

»العلم القامت«.
اأن  الأمر  »اأعتقد يف واقع  وهنا يقول ديك�سيت: 
يف  الو�سع  هذا  من  خرجت  القت�سادية  النظريات 

اعتمدت مادة هذا املو�سوع ب�سفة رئي�سية على 
مقال جلريميي كليفت ب�سندوق النقد الدويل وعدد 

من املراجع اأهمها:
Brakman، Steven and Ben Heijdra،eds 2004 
The Monopolistic Competition Revolution 
in Retrospect )Cambridge، United 
Kingdom: Cambridge University Press(.
Dixit، Avinash، 1994 My System of work 
)Not(The American Economist، Spring.
• 2005، DEC Lecture World Bank April 

21.
• 2007، Reserve Bank  of   India P.R. 

Branhmananda Memorial Lecture، 
Mumbai، June 28.

عقلية شابة
فاإن  البحوث،  ربع قرن من  تعلمتها خالل  التي  الدرو�س  يقول: »من بن كل  ديك�سيت  كتب 
الثالثة  يــزال يف  لو كان ل  املــرء كما  يعمل  اأن  الــدوام هو  اأكــرث قيمة على  الــذي وجدته  الدر�س 
والع�سرين من عمره. ومن منظور ال�سباب هذا اأجد من ال�سعب اأن اأ�سدي الن�سيحة لأي ما كان«.
اإنه يتظاهر باأن له عقلية �سابة  ويقول ديك�سيت الذي يهوى كتب العلم ال�سعبي والهند�سة، 

على نحو دائم حتى ل يقيده تخ�س�سه و»احلكمة امل�ستخل�سة من كونه يف منت�سف العمر«.
وقد تبدو البحوث باعثة على الإحباط ومروعة ملن هم خارج املجال, لكنها ممتعة بالن�سبة 
له. فيقول ديك�سيت: »اإن ذلك بالن�سبة يل مبنزلة املكافئ العقلي للت�سلق احلر لواجهة �سخرية 
بدون  احلــر،  املنفرد  الت�سلق  حتى  اأو  ال�سعود،  يف  فقط  والقدمن  اليدين  با�ستخدام  جديدة 

ا�ستخدام اأي حبال اأو رزة تغرز يف ال�سخر, اأو عدة حتمي املرء من ال�سقوط«.

حال اأف�سل من املمار�سات على م�ستوى ال�سيا�سة... 
فقد �سبق اأن اأ�سارت النظرية القت�سادية والتحليل 
القت�سادي امل�ستندين اإلى نظريات معيارية منا�سبة 
اإلى اأن الو�سع غري قابل لال�ستمرار، واأن فرتة ك�ساد 
اأمر  اأ�سعار امل�ساكن �ستحدث يف وقت ما. والتوقيت 
ل ميكن التنبوؤ به دوًما، ولكن املتيقن هو اأن اجلميع 

كانوا يعرفون اأن الأمور �ست�سوء«.
ويقول ديك�سيت: اإن الر�سالة الكربى التي يجب 
يف  لي�ست  الأزمـــات  اأن  هي  ال�سدارة  لها  تكون  اأن 

�سبيلها للزوال.
عليها  ق�سي  قد  اأنها  نعتقد  األ  »يجب  وقــال: 
وهم  رمبا  بل  وهــم،  عليها  ق�سينا  باأننا  فالعتقاد 
الأزمات،  على  ق�سيت  اأنك  اإن ظننت  لأنك  خطري، 
ال�سيا�سة ورجال الأعمال وامل�ستهلكن،  فاإن وا�سعي 
ثم  ومن  تهوًرا  اأكــرث  بطرق  �سيت�سرفون  اآخــره  اإلــى 

يزيدون من احتمال ن�سوب الأزمات«.
الرخاء معلًقا  اأوقات  بتوخي احلذر يف  ويو�سي 
اأنه لن يتم  »اإن الدر�س الذي ينبغي تعلمه، واأخ�سى 
الأوقــات  هي  الرخاء  اأوقــات  اأن  هو  مطلًقا،  تعلمه 
الذي  الوقت  هو  فذلك  املالية.  للحيطة  املنا�سبة 
يتعن فيه على احلكومات اأن حتقق فوائ�س كبرية، 
اأن  الركود -  اأو  الأزمات  اإذا ما حلت  حتى ت�ستطيع 

تنفق بحرية دون اأن تقلق كثرًيا ب�ساأن الديون.

كانت درجة البكالوريو�س التي ح�سل عليها ديك�سيت من جامعة مومباي يف الريا�سيات والفيزياء
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

�د�ء �سركات �لو�ساطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�سر�ء ( مايو 2014م

Member Activity  - May,  2014

�سركة �لو�ساطة
�لرتتيب�لن�سبة�ل�سفقات�لرتتيب�لن�سبةكمية �لتد�والت�لرتتيب�لن�سبة قيمة �لتد�ول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1902,83312.18%13,217,532,930.0020.08%84,665,260,383.0017.45  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,425,13219.23%22,278,656,267.0014.22%71,913,011,200.1014.83الراجحي املالية 

2NCB Capital%31,175,87915.87%32,165,838,491.0013.52%64,102,259,095.7013.22   الأهلي كابيتال

4Samba Capital%4842,91711.38%41,470,669,907.009.18%46,615,942,234.709.61  �سامبا كابيتال

7HSBC Saudi Arabia Limited%5525,4347.09%51,416,514,100.008.84%43,858,350,281.509.04�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

5Saudi Fransi Capital%6583,9467.88%61,174,680,658.007.33%36,502,123,427.507.53    ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%7574,5497.75%7921,609,036.005.75%32,205,580,812.356.64  الريا�س املالية

8ANB Invest%8374,7435.06%8751,757,599.004.69%23,491,915,068.954.84العربي الوطني لال�ستثمار 

9AlIstithmar Capital%9218,1982.94%9703,378,115.004.39%21,801,638,843.204.49 الإ�ستثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10207,0582.79%10419,857,390.002.62%13,208,666,926.302.72دراية املالية

12Falcom Investment Company%11109,9001.48%11283,350,432.001.77%8,700,945,783.051.79 فالكم للخدمات املالية

Saudi Hollandi Capital 13%1296,6711.30%12280,925,858.001.75%7,897,943,697.551.63   ال�سعودي الهولندي املالية

11Al Bilad Investment Company%13121,3591.64%13225,137,222.001.41%7,322,885,051.701.51  �سركة البالد لال�ستثمار 

14Alinma Investment Company%1473,2710.99%14147,080,480.000.92%4,719,987,308.600.97   �سركة الإمناء لال�ستثمار 

15Aloula Geojit%1556,5760.76%15142,402,687.000.89%4,556,484,899.450.94  الولى جوجيت كابيتال

16Al Nefaie Investment Group%1629,7450.40%1679,512,596.000.50%2,564,449,687.950.53جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

18EFG_Hermes KSA%1710,9490.15%1769,304,440.000.43%1,812,128,408.000.37     املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

22Credit Suisse Saudi Arabia%187,4960.10%1857,355,809.000.36%1,413,360,688.000.29   كريديت �سوي�س ال�سعودية

17Osool Capital%2018,4190.25%1937,305,642.000.23%1,368,590,030.000.28  اأ�سول املالية

Merrill Lynch Kingdom of 19%229,0390.12%2021,383,610.000.13%1,101,891,407.200.23  مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

Middle East Financial 20%217,8080.11%2131,306,795.000.20%756,254,963.300.16   �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

24Jadwa Investment%245,7210.08%2215,934,882.000.10%751,662,963.250.15     جدوى لال�ستثمار

Deutsche Securities Saudi 26%284,7390.06%2311,740,465.000.07%662,338,760.550.14دويت�سه لالأوراق املالية
Arabia

Morgan Stanley Saudi 23%265,7570.08%2412,713,710.000.08%647,642,130.450.13    مورجان �ستانلي ال�سعودية 
Arabia

21Muscat Capital%237,6150.10%2517,985,343.000.11%636,475,200.100.13     �سركة م�سقط املالية 

Al-Khair Capital Saudi 28%192,5660.03%2637,347,401.000.23%579,910,058.100.12  اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

25Arbah Capital%255,4280.07%2712,829,543.000.08%544,118,522.450.11     اأرباح املالية 

27Audi Capital%273,2570.04%2812,331,002.000.08%410,041,716.650.08    عودة كابيتال

29Emirates NBD Capital KSA%291,7060.02%295,210,649.000.03%216,966,714.750.04  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية

30The Investor for Securities%308490.01%301,274,419.000.01%34,020,570.900.01 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

16,022,927,478.007,409,560%485,062,846,835.300.01املجموع
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�د�ء �سركات �لو�ساطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�سر�ء عن طريق �النرتنت( مايو 2014م

Internet Activity   - May,   2014

�سركة �لو�ساطة

�لرتتيب�لن�سبة�ل�سفقات�لرتتيب �لن�سبةكمية �لتد�والت �لرتتيب�لن�سبةقيمة �لتد�ول

Company Name
Internet Value

 Internet
 Value
Ratio

 Value
RankInternet Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1790,33413.71%12,859,383,22325.42%74,501,546,400.8521.73 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,062,71618.43%21,477,541,50913.14%47,624,082,510.4013.89    الراجحي املالية

2NCB Capital%3926,12616.06%31,376,548,70212.24%43,085,196,738.5012.57 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%4765,31413.27%41,141,564,63010.15%37,523,014,223.2510.95  �سامبا كابيتال

5Saudi Fransi Capital%5499,8488.67%5941,900,2748.37%29,580,488,054.908.63 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

    �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
7HSBC Saudi Arabia Limited%6368,7596.40%6889,431,6647.91%27,934,088,499.558.15املحدودة

Riyad Capital 6%7395,4656.86%7502,758,6664.47%17,279,434,212.155.04 الريا�س املالية

8ANB Invest%8219,7103.81%8412,614,3023.67%13,257,504,602.803.87   العربي الوطني لال�ستثمار

9Derayah Financial%9192,4043.34%9383,927,9933.41%11,985,321,270.553.50      دراية املالية

10AlIstithmar Capital%10129,6802.25%10348,817,1053.10%11,410,011,169.903.33    الإ�ستثمار كابيتال

Falcom Investment 11%11102,5041.78%11263,970,2882.35%8,051,557,992.402.35 فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1296,3431.67%12152,735,1311.36%5,024,434,440.601.47 �سركة البالد لالإ�ستثمار
Company

14Aloula Geojit%1354,9510.95%13136,544,6151.21%4,410,235,508.951.29 الولى جوجيت كابيتال 

Alinma Investment 13%1456,9720.99%14106,786,2030.95%3,291,967,783.500.96   �سركة الإمناء لال�ستثمار
Company

Saudi Hollandi Capital 15%1544,4360.77%1596,252,7630.86%2,894,899,877.100.84     ال�سعودي الهولندي املالية 

16Al Nefaie Investment Group%1625,6420.44%1667,338,7150.60%2,195,180,587.550.64جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

17Osool Capital%1717,9800.31%1736,439,7730.32%1,341,784,032.450.39  اأ�سول املالية

18Muscat Capital%196,1040.11%1813,475,5150.12%452,785,002.100.13  �سركة م�سقط املالية

19Arbah Capital%203,8480.07%199,945,4070.09%383,881,436.600.11     اأرباح املالية 

Al-Khair Capital Saudi 21%181,7210.03%2016,299,3000.14%240,148,340.000.07  اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

Middle East Financial 20%212,5710.04%214,914,3850.04%138,465,218.200.04 �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

22EFG_Hermes KSA%221,3190.02%224,317,9380.04%106,886,690.700.03       املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
24Emirates NBD Capital KSA%234440.01%231,528,7280.01%68,565,987.200.02املحدودة 

23Jadwa Investment%246220.01%241,505,7140.01%36,115,146.800.01       جدوى لال�ستثمار

25The Investor for Securities%252800.00%25407,8750.00%11,837,008.050.00    �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

342,829,432,735.05112469504185,766,093
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

�إح�سائيات �لتد�ول ح�سب ت�سنيف �جلن�سية و نوع �مل�ستثمر مايو 2014م

قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة )%( – �جلن�سية 

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

0.7%

 موؤ�س�سات
7.1%  اأفراد

92.2%

 قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة )%( - نوع �مل�ستثمر

 �سعودي
96.8%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

2.1%

 خليجي
1.0%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - مايو 2014م
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ريال،  مليار  مايو 2014م 242.5  �سهر  خالل 
بارتفاع قدره 4.40% عن تداولت �سهر ابريل 

من العام 2014.

امل�ستثمر. نوع   •
ـــــراد«   »الأف ــراء  ــس � عــمــلــيــات  قيمة  بلغت   •
�سعودي )%91.16(،  ريال  221.09 مليار 
 225.90 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%93.14(.
»املوؤ�س�سات«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
 ،)%8.20( �سعودي  ــال  ري مليار   19.88

 14.64 البيع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما 
مليار ريال �سعودي )%6.04(.

 – »الأجــانــب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ريــال  مــلــيــار   1.56 ــة«  ــادل مــب ــفــاقــيــات  اإت
قيمة  بــلــغــت  فــيــمــا   ،)%0.64( �ــســعــودي 
�سعودي  ريــال  مليار   1.99 البيع  عمليات 

.)%0.82(
اجلن�سية.  •

»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ــال  ري مليار   234.86 ال�سعودي« 
)96.84%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 

234.80 مليار ريال �سعودي )%96.81(.
»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريـــال  مــلــيــار   2.78 اخلــلــيــجــي«  
)1.14 %(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  

2.31 مليار ريال �سعودي )%0.95(.
»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
املــبــادلــة«  واإتــفــاقــيــات  – املقيم  الأجــنــبــي 
 ،)%  2.02( �سعودي  ريـــال  مليار   4.89
فيما بلغت قيمة عمليات البيع 5.42 مليار 

ريال �سعودي )%2.24(.
و ملزيد من التفا�سيل ا�سغط هنا.

ب�����رع�����اي�����ة

عدد �ل�سفقاتكمية �الأ�سهم%قيمة �الأ�سهمنوع �مل�ستثمر�جلن�سية

راء
�س

�سعودي
7,317,480,9083,424,946%217,337,645,01589.61اأفراد

485,373,982148,424%17,523,913,0647.23موؤ�س�سات

خليجي
12,972,1937,044%417,882,3180.17اأفراد

63,163,33118,855%2,357,730,5280.97موؤ�س�سات

103,509,37092,483%3,334,749,3681.37اأفراداأجنبي )مقيم(

28,963,95513,028%1,559,503,1260.64اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

8,011,463,7393,704,780%242,531,423,417.65100.00اإجمايل ال�سراء

بيع

�سعودي
7,489,471,4973,498,187%222,038,029,35291.55اأفراد

300,191,12581,595%12,758,596,8305.26موؤ�س�سات

خليجي
12,721,9636,607%426,507,5150.18اأفراد

50,894,53516,375%1,885,007,7880.78موؤ�س�سات

107,950,82288,225%3,431,836,2021.42اأفراداأجنبي )مقيم(

50,233,79713,791%1,991,445,7300.82اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

8,011,463,7393,704,780%242,531,423,417.65100.00اإجمايل البيع
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املوؤ�سر  اأغــلــق  م   2014 مايو  �سهر  نهاية  يف 
عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 
م�ستوى 9،823.40 نقطة مرتفعًا 238.18 نقطة 

(2.48%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 
حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 
 %15.09 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 
)1،287.80 نقطه( وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 
م   2014/05/27 يــوم  يف  ال�سهر  خــالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى  9،830.19نقطة.
امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
مليار   1،989.64 م،   2014 مايو  �سهر  نهاية  يف 

اأمريكي،  اأي ما يعادل 530.57 مليار دولر  ريال 
مقارنة   %1.90 ن�ســــبته  بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ما  اأي  ريال  م،  242.53مليار  مايو 2014  ل�سهر 
باإرتفاع  وذلك  اأمريكي  دولر  مليار  يعادل64.67 

بلغت ن�ســــبته 4.40 % عن ال�سهر ال�سابق.
ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 
 7.60 مقابل  �ســــهم  مليار   8.04 م،   2014 مايو 
مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك  

باإرتفاع  بلغت ن�ســــبته %5.81.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجــمــايل  اأمــا 
بلغ 3.70 مليون �سفقة  �سهر مايو 2014 م، فقد 
خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   3.90 مقابـــل 
بلغت  باإنخفا�س  وذلـــك   2014م،  اأبــريــل  �سهر 

ن�ســــبته %5.07.

خالل  الــ�ــســركــات  اإجـــــراءات  جلميع  معدلة   •
الفرتة.

ـــــــام الـــــتـــــداول خـــــالل �ــســهــر  بـــلـــغ عـــــدد اأي
مايو2014،21 يومًا 

مقابل 22  يومًا خالل �سهر اأبريل 2014 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  242.53 مليار ريال 

 3.70 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر مايو 2014 م

Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها   الورق  ل�سناعة  ال�سعودية  ال�سركة  رفعت 
جماين لكل 5 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 45 مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2014/05/04 م.
ــه  وذلــــك مبــنــح �ــســهــم جمـــاين لــكــل 3  ــمــال ــس رفـــع بــنــك اجلـــزيـــرة راأ�

بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   400 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم، 
2014/05/20 م.

رفع بنك الريا�س راأ�سماله  وذلك مبنح �سهم جماين لكل �سهم ، لي�سبح 
عدد اأ�سهمها امل�سدرة 3،000 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/05/26 م.

إجراءات الشركات - مايو 2014م

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �سهر مايو 2014 م مع �سهر �أبريل 2014 م

Comparing Trading Information for May 2014 with April 2014

Trading Information
ن�سبة �لتغري April   أبريل May   مايو

معلومات �لتد�ول
% Change 2014 2014

Transactions -5.07% 3,902,498 3,704,780 عدد ال�سفقات املنفذة

• Shares Traded 5.81% 7,600,144,773 8,041,373,833 • عدد الأ�سهم املتداولة
Value Traded (SR) 4.40% 232,300,272,457.80 242,531,423,418.00 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -0.55% 177,386 176,418 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

• Daily Average of Shares Traded 10.84% 345,461,126 382,922,563 • املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) 9.38% 10,559,103,294 11,549,115,401 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 1.90% 1,952.48 1,989.64 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) 2.48% 9,585.22 9,823.40 املوؤ�سر العام  )نقطة (
• Adjusted for all corporate actions • معدلة جلميع اجراءات ال�سركات 

مقارنة معلومات �لتد�ول عن �سهر مايو 2014 م مع �سهر مايو 2013 م

Comparing Trading Information for May 2014 with May 2013

Trading Information
ن�سبة �لتغري May   مايو May   مايو

معلومات التداول
% Change 2013 2014

Transactions 44.77% 2,559,001 3,704,780 عدد ال�سفقات املنفذة

• Shares Traded 69.01% 4,757,973,225 8,041,373,833 املتداولة الأ�سهم  • عدد 
Value Traded (SR) 108.61% 116,258,670,547.30 242,531,423,418.00 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 21 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 44.77% 121,857 176,418 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

• Daily Average of Shares Traded 69.01% 226,570,154 382,922,563 املتداولة لالأ�سهم  اليومي  • املتو�سط 
Daily Average of Value (SR) 108.61% 5,536,127,169 11,549,115,401 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 33.26% 1,493.01 1,989.64 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) 32.67% 7,404.12 9,823.40 املوؤ�سر العام  )نقطة (
• Adjusted for all corporate actions • معدلة جلميع اجراءات ال�سركات
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�أد�ء موؤ�سر�ت �لقطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة �لتغري  للعام حتي تاريخه  �أبريل - 2014 م مايو - 2014 م

موؤ�سر�ت �لقطاعات
YTD Change % April  - 2014 May  - 2014

Banks & Financial Services 11.36% 4.26% 19,081.25 19,895.04 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 3.72% 2.01% 7,671.80 7,826.06 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 12.14% 4.82% 7,513.21 7,875.45 الأ�سمنت

Retail 34.21% 1.59% 15,455.62 15,700.97 التجزئة

Energy & Utilities 11.15% 9.31% 5,448.94 5,956.27 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 20.35% 1.33% 10,919.36 11,064.57 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 12.62% -1.78% 3,046.81 2,992.49 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 16.62% 0.35% 1,402.89 1,407.76 التاأمن

Multi-Investment 20.96% 0.97% 5,211.96 5,262.46 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 18.72% -0.69% 8,474.06 8,415.51 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 26.96% 1.81% 4,367.95 4,447.17 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 46.74% 5.53% 6,622.79 6,989.15 التطوير العقاري

Transport 22.34% -8.16% 8,627.85 7,923.86 النقل

Media & Publishing 66.06% -1.12% 4,594.48 4,543.23 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 42.40% 3.10% 22,338.49 23,031.75 الفنادق وال�سياحة

تد�ول �الأ�سهم ح�سب �لقطاعات - مايو 2014 م 

Sectoral Activities - May 2014   

Sector
�لن�سبة �لى �الإجمالى قيمه �الأ�سهم �ملتد�ولة �لن�سبه �لى �الإجمالى �لن�سبه �لى �الإجمالى �الأ�سهم �ملتد�ولة �ل�سفقات �ملنفذة

�لقطاعات
%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 8.23% 19,963,514,565.60 9.55% 768,036,998 5.08% 188,071 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 14.61% 35,435,549,494.25 15.55% 1,250,594,431 9.02% 334,020 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.82% 9,257,224,514.70 3.56% 286,335,207 3.27% 121,040 الأ�سمنت

Retail 5.15% 12,493,540,550.55 2.24% 180,425,017 5.61% 207,904 التجزئة

Energy & Utilities 1.00% 2,433,822,739.95 1.84% 147,774,515 0.74% 27,507 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 12.50% 30,306,434,932.05 8.45% 679,216,160 15.06% 557,952 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.59% 13,565,811,140.40 11.99% 964,227,025 3.81% 141,192 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 14.25% 34,549,053,591.20 10.26% 825,102,802 22.99% 851,716 التاأمن

Multi-Investment 4.25% 10,298,202,403.80 4.31% 346,846,442 4.76% 176,188 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 9.34% 22,654,256,712.70 6.26% 503,726,908 9.46% 350,409 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.35% 12,976,806,469.65 5.77% 463,924,261 6.44% 238,755 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 10.58% 25,660,216,289.00 17.13% 1,377,465,613 7.11% 263,395 التطوير العقاري

Transport 2.13% 5,159,909,341.65 1.52% 121,973,689 2.37% 87,632 النقل

Media & Publishing 1.31% 3,166,525,799.35 0.72% 57,982,546 2.07% 76,821 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.90% 4,610,554,872.80 0.84% 67,742,219 2.22% 82,178 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 242,531,423,417.65 100.00% 8,041,373,833 100.00% 3,704,780 الإجمايل
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�ل�سركات �خلم�ش �الأكرث ن�ساطا -  مايو 2014 م

Top Five Active Stocks - May 2014
By number of transactions من حيث عدد �ل�سفقات

Company
ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع عدد �ل�سفقات 

�ل�سركة
% To Market % To Sector Transactions

WAFRAH 4.40% 29.20% 162,949 وفرة

Saudi Fisheries 3.50% 23.26% 129,756 الأ�سماك

Dar Al Arkan 3.01% 42.39% 111,652 دار الأركان

Alinma 2.58% 50.86% 95,650 الإمناء

SABIC 2.06% 22.88% 76,438 �سابك

By number of shares traded من حيث عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة

Company
ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع  �ال�سهم �ملتد�ولة

�ل�سركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Dar Al Arkan 12.68% 74.02% 1,019,554,392 دار الأركان

ZAIN KSA 9.28% 77.42% 746,486,435 زين ال�سعودية

Saudi Kayan 6.81% 43.76% 547,224,343 كيان ال�سعودية

Alinma 6.41% 67.07% 515,127,810 الإمناء

Nama Chemicals 2.34% 15.07% 188,459,574 مناء للكيماويات

By value of shares traded من حيث قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة

Company
ن�سبة �ل�سركة من �جمايل �ل�سوق ن�سبة �ل�سركة من �لقطاع قيمة �ال�سهم �ملتد�ولة

�ل�سركه
% To Market % To Sector Value Traded -SAR

Dar Al Arkan 5.81% 54.90% 14,087,790,293 دار الأركان

SABIC 4.51% 30.88% 10,942,991,778 �سابك

Alinma 4.01% 48.76% 9,734,902,467 الإمناء

WAFRAH 3.77% 30.16% 9,140,870,885 وفرة

Saudi Kayan 3.72% 25.43% 9,012,858,393 كيان ال�سعودية

5,000

2,000
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 Market Activity - May 2014    تداول الأ�سهم - مايو 2014 م

Banks & Financial Services
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 1,114,039,878.40 60,622,640 11,529 الريا�س

AlJazira 1,270,167,506.10 39,962,486 16,712 اجلزيرة

Saudi Investment 139,233,404.20 5,298,355 2,016 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 153,382,423.10 3,760,660 1,019 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 282,368,220.10 9,127,851 3,312 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 141,797,136.30 2,932,546 1,159 �سـاب

Arab National 362,713,266.50 13,172,360 3,847 العربي الوطني

SAMBA 973,578,588.10 24,116,496 7,030 �سامبا

Al Rajhi 4,821,538,308.75 72,542,539 31,915 الراجحي

AL Bilad 969,793,366.90 21,373,255 13,882 البالد

Alinma 9,734,902,467.15 515,127,810 95,650 الإمناء

Total 19,963,514,565.60 768,036,998 188,071 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

ال�سناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,301,619,077.00 75,095,768 23,912 كيمانول

Petrochem 385,683,859.80 13,309,029 5,359 برتوكيم

SABIC 10,942,991,777.50 92,913,214 76,438 �سابك

SAFCO 628,108,136.00 3,892,332 4,521 �سافكو

Industrialization 1,428,989,565.10 44,924,567 12,347 الت�سنيع

Alujain 819,032,849.00 33,307,053 18,229 اللجن

Nama Chemicals 3,175,442,930.90 188,459,574 42,359 مناء للكيماويات

SIIG 398,344,468.50 11,422,863 4,447 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,535,411,739.40 73,962,330 16,860 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 784,946,824.25 11,260,079 7,463 ين�ساب

Sipchem 592,127,869.90 19,237,605 10,007 �سبكيم العاملية

Advanced 890,526,082.80 20,567,409 10,582 املتقدمة

Saudi Kayan 9,012,858,393.30 547,224,343 57,493 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 3,539,465,920.80 115,018,265 44,003 برتو رابغ

Total 35,435,549,494.25 1,250,594,431 334,020 اجمايل القطاع

Cement
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

ال�سمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 682,187,569.30 26,871,793 9,813 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 553,027,119.20 19,644,054 8,208 اأ�سمنت جنران

City Cement 943,863,471.95 34,663,375 15,279 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 1,530,666,280.40 60,271,487 23,826 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 733,089,525.00 10,643,508 6,322 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 1,384,873,736.50 20,154,406 13,420 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 287,408,655.00 2,608,680 2,640 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 246,007,128.25 2,685,014 3,035 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 224,168,957.75 1,948,823 3,413 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 387,408,357.00 5,260,651 3,262 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 249,569,904.00 4,057,534 3,329 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 436,626,338.80 14,351,720 6,095 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,598,327,471.55 83,174,162 22,398 ا�سمنت اجلوف

Total 9,257,224,514.70 286,335,207 121,040 اجمايل القطاع

Retail
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 959,929,387.25 10,559,877 16,427 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 351,767,467.00 3,529,027 4,796 املوا�ساة

Extra 198,446,383.75 1,684,308 3,173 اإك�سرتا

Dallah Health 769,965,080.75 7,845,110 12,855 دله ال�سحية

Care 2,695,116,171.25 37,356,954 32,830 رعاية
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Retail
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Farm Superstore 881,630,184.00 8,969,136 20,671 اأ�سواق املزرعة

SASCO 1,001,639,644.90 33,435,615 23,266 �سا�سكو

Thim›ar 2,192,128,016.00 18,902,233 47,419 ثمار

Fitaihi Group 642,924,984.10 28,627,224 13,390 جمموعة فتيحي

Jarir 1,111,105,442.75 5,492,190 4,022 جرير

Aldrees 698,644,701.05 14,031,457 14,491 الدري�س

AlHokair 604,090,205.75 3,134,554 7,324 احلكري

Alkhaleej Trng 386,152,882.00 6,857,332 7,240 اخلليج للتدريب

Total 12,493,540,550.55 180,425,017 207,904 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 169,110,406.70 5,542,483 3,771 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 2,264,712,333.25 142,232,032 23,736 كهرباء ال�سعودية

Total 2,433,822,739.95 147,774,515 27,507 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 541,590,355.50 7,856,715 6,264 جمموعة �سافول

WAFRAH 9,140,870,885.15 140,980,268 162,949 وفرة 

SADAFCO 235,235,002.00 2,223,562 5,051 �سدافكو

Almarai 976,438,341.25 14,133,916 12,745 املراعي

Anaam Holding 2,404,158,963.60 52,693,518 45,892 اأنعام القاب�سة

H B 407,184,190.50 5,051,466 10,417 حلواين اإخوان

Herfy Foods 340,445,589.50 2,434,161 5,418 هريف لالأغذية

Catering 336,244,956.75 2,044,982 2,774 التموين

NADEC 1,060,271,593.50 24,921,774 24,679 نادك

Qassim Agriculture 2,421,734,272.70 130,585,144 42,252 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,788,209,268.40 41,769,025 38,718 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 7,027,615,294.60 156,463,280 129,756 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,724,342,310.25 22,751,640 32,790 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 542,788,180.05 11,503,471 11,589 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 1,359,305,728.30 63,803,238 26,658 جازان للتنمية

Total 30,306,434,932.05 679,216,160 557,952 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه
الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions
STC 1,589,667,035.75 23,605,663 10,725 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,518,760,153.00 15,977,192 8,982 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 7,848,262,523.10 746,486,435 62,840 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 2,609,121,428.55 178,157,735 58,645 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 13,565,811,140.40 964,227,025 141,192 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

التاأمن
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 715,693,993.70 16,032,205 12,371 التعاونية

ANB Insurance 1,007,362,510.50 13,386,872 21,343 العربي للتاأمن

JaziraTakaful 1,663,746,416.25 28,082,539 30,015 جزيرة تكافل

Malath Insurance 602,765,514.50 25,478,047 15,027 مالذ للتاأمن

MEDGULF 971,362,386.30 27,439,466 19,189 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 642,434,606.00 10,062,980 15,033 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 855,561,652.00 19,544,648 27,277 �سالمة

Walaa Insurance 1,014,525,358.20 31,583,682 24,657 ولء للتاأمن

Arabian Shield 684,196,781.75 12,057,928 13,619 الدرع العربي

SABB Takaful 882,258,075.70 19,168,550 22,228 �ساب تكافل

47
العدد 92 - يونيو 2014م



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

 Market Activity - May 2014    تداول الأ�سهم - مايو 2014 م

Insurance
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

التاأمن
Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 507,362,785.45 23,692,177 15,633 �سند

SAICO 560,023,465.75 10,585,510 12,662 �سايكو

 WAFA Insurance 2,381,414,506.25 31,350,039 72,350  وفاء للتاأمن

Gulf Union 1,258,020,065.90 41,304,661 27,405 احتاد اخلليج

ATC 732,167,489.25 11,599,349 13,987 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 718,334,375.50 12,153,132 17,479 الأهلية

 ACIG 853,374,643.50 28,317,279 23,458 اأ�سيج

AICC 455,558,026.60 19,244,427 15,926 التاأمن العربية

Trade Union 1,115,536,330.80 34,179,039 26,370 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 643,626,547.20 15,865,476 17,501 ال�سقر للتاأمن

U C A 822,595,110.80 28,833,131 19,828 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 905,173,783.85 67,313,182 13,982 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,237,406,504.25 14,488,690 30,460 بوبا العربية

 Weqaya Takaful 456,211,111.95 18,309,348 16,537 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 734,110,338.10 14,693,134 18,454 تكافل الراجحي

ACE 831,785,427.25 11,372,056 21,162 اي�س

AXA - Cooperative 846,533,140.45 17,698,996 22,508 اك�سا - التعاونية

Gulf General 1,314,816,526.80 27,424,502 36,468 اخلليجية العامة

Buruj 541,054,913.25 9,954,161 14,859 بروج

Al Alamiya 1,206,648,998.00 11,798,159 32,951 العاملية

Solidarity 1,134,179,549.95 43,960,821 25,593 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 1,128,183,302.25 10,877,391 29,311 الوطنية

Amana Insurance 2,977,005,785.30 77,319,632 73,059 امانة للتامن

Enaya 1,289,114,097.90 27,752,574 33,546 عناية

Alinma Tokio M. 858,909,470.00 12,179,019 19,468 الإمناء طوكيو م

Total 34,549,053,591.20 825,102,802 851,716 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 3,007,612,492.00 37,070,261 44,570 امل�سايف

Saudi Advanced 1,612,188,647.40 57,690,673 34,989 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 2,008,487,103.75 97,355,464 34,565 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,895,920,702.45 95,737,271 33,214 �سي�سكو

Assir 1,448,393,696.60 46,770,016 21,998 ع�سري

* Al Baha 0.00 0.00 0.00 * الباحة

kingdom 325,599,761.60 12,222,757 6,852 اململكة

Total 10,298,202,403.80 346,846,442 176,188 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 870,645,783.20 16,911,352 16,282 تكوين

BCI 1,660,068,126.30 37,712,112 29,412 بى �سى اآى

MA›ADEN 6,243,452,819.80 167,851,512 56,166 معادن

Astra Indust 463,756,205.00 7,304,869 9,888 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 1,292,684,099.80 48,495,206 29,916 جمموعة ال�سريع

Shaker 432,054,279.00 5,589,859 6,177 �ساكر

Pharmaceutical 425,962,644.70 8,751,849 7,718 الدوائية

Glass 738,455,563.00 19,789,303 12,989 زجاج

FIPCO 2,200,667,173.75 33,166,382 35,542 فيبكو

Maadaniyah 2,786,833,834.60 63,559,251 51,567 معدنية

Saudi Chemical 546,217,608.75 7,683,947 5,330 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 2,172,961,958.85 44,440,878 30,558 �سناعة الورق

AlAbdullatif 585,483,454.20 13,037,916 11,599 العبداللطيف

Saudi Export 2,235,013,161.75 29,432,472 47,265 ال�سادرات

Total 22,654,256,712.70 503,726,908.00 350,409 اجمايل القطاع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

 Market Activity - May 2014    تداول الأ�سهم - مايو 2014 م

Building & Construction
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

الت�سييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 368,335,586.10 7,251,459 6,981 اأ�سالك

Bawan 746,927,427.25 9,859,398 15,560 بوان 

* MMG 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 286,340,762.40 7,552,210 6,994 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 1,160,506,416.80 29,653,295 20,757 اخل�سري

Ceramic 420,272,119.00 3,117,158 5,156 اخلزف

Gypsum 1,933,221,079.70 51,991,597 33,070 اجلب�س

Cables 1,236,238,610.70 87,589,585 27,462 الكابالت

Saudi Industrial 1,322,232,900.80 57,095,384 25,933 �سدق

Amiantit 1,194,359,329.85 65,853,678 17,468 اميانتيت

Pipes 1,215,847,061.00 42,430,699 18,239 اأنابيب

Zamil Industrial 435,021,939.75 7,522,526 7,098 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 967,502,669.30 25,198,668 18,843 البابطن

SVCP 410,138,350.00 4,123,004 6,604 الفخارية

MESC 995,191,642.50 60,067,544 19,875 م�سك

Red Sea 284,670,574.50 4,618,056 8,715 البحر الأحمر

Total 12,976,806,469.65 463,924,261 238,755 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 299,229,472.60 6,552,235 5,513 العقارية

Taiba 1,307,595,866.80 28,424,125 20,874 طيبة لال�ستثمار

Makkah 613,336,082.25 6,897,839 10,044 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 863,970,811.60 35,732,097 14,177 التعمري

Emaar E .C 1,692,452,541.80 96,966,650 23,449 اإعمار

Jabal Omar 4,875,477,316.90 98,706,452 52,753 جبل عمر

Dar Al Arkan 14,087,790,292.80 1,019,554,392 111,652 دار الأركان

KEC 1,920,363,904.25 84,631,823 24,933 مدينة املعرفة

Total 25,660,216,289.00 1,377,465,613 263,395 اجمايل القطاع

Transport
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,228,140,044.80 34,522,729 16,466 البحري

SAPTCO 1,445,526,717.10 43,019,735 24,325 النقل اجلماعي

Mubarrad 2,037,493,443.25 38,424,128 39,432 مربد

Budget Saudi 448,749,136.50 6,007,097 7,409 بدجت ال�سعودية

Total 5,159,909,341.65 121,973,689 87,632 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

العالم والن�سر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 1,853,668,544 6,289,417 48,714 تهامه لالعالن

SRMG 394,001,982 18,401,344 10,706 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 918,855,273 33,291,785 17,401 طباعة وتغليف

Total 3,166,525,799.35 57,982,546 76,821 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة �ال�سهم �ملتد�وله �ال�سهم �ملتد�وله   �ل�سفقات �ملنفذه

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 1,309,307,948.00 10,066,382 15,405 الطيار

Hotels 1,114,921,709.30 28,215,749 22,703 الفنادق

Shams 2,186,325,215.50 29,460,088 44,070 �سم�س

Total 4,610,554,872.80 67,742,219 82,178 اجمايل القطاع

 Market 242,531,423,417.65 8,041,373,833 3,704,780 اجمايل ال�سوق

• Suspended. التداول. من  • معلقة 
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

FINANCIAL INDICATORS - 29/05/2014 �ملوؤ�سر�ت �ملالية �لرئي�سية - 29/05/2014 م

Company

Close  
Price

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

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر �الإغالق

�لقيمه 
�لدفرتيه

�ل�سعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�سهم

�ل�سعر للعائد
�الأ�سهم �مل�سدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�سوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ساهمني 

)مليون(
�سايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 18.70 11.25 1.66 1.36 13.76 3,000.000 56,100.00 33,763.14 4,075.57 الريا�س

AlJazira 32.16 14.64 2.20 1.66 19.33 400.000 12,864.00 5,857.45 665.39 اجلزيرة

Saudi Investment 26.30 18.28 1.44 2.18 12.05 600.000 15,780.00 10,969.98 1,310.03 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 41.30 19.64 2.10 3.30 12.51 476.280 19,670.36 9,353.98 1,572.32 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 31.22 20.03 1.56 2.14 14.60 1,205.357 37,631.25 24,140.37 2,577.50 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 48.87 23.02 2.12 3.91 12.51 1,000.000 48,870.00 23,023.20 3,906.48 �سـاب

Arab National 27.20 19.53 1.39 2.70 10.08 1,000.000 27,200.00 19,534.60 2,698.73 العربي الوطني

SAMBA 40.94 29.50 1.39 3.83 10.70 1,200.000 49,128.00 35,398.83 4,592.57 �سامبا

Al Rajhi 66.77 24.74 2.70 4.36 15.30 1,625.000 108,501.25 40,206.29 7,092.10 الراجحي

AL Bilad 46.90 13.22 3.55 1.90 24.67 400.000 18,760.00 5,286.11 760.38 البالد

Alinma 19.41 11.43 1.70 0.72 27.05 1,500.000 29,115.00 17,143.97 1,076.19 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 18.11 1.89 2.44 13.97 12,406.637 423,619.86 224,677.91 30,327.25 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 17.86 13.32 1.34 0.68 26.18 120.600 2,153.92 1,606.99 82.26 كيمانول

Petrochem 29.38 8.88 3.31 0.16 185.02 480.000 14,102.40 4,261.83 76.22 برتوكيم

SABIC 115.94 54.16 2.14 8.37 13.85 3,000.000 347,820.00 162,484.96 25,106.44 �سابك

SAFCO 159.59 21.25 7.51 9.21 17.32 333.333 53,196.67 7,082.82 3,071.39 �سافكو

Industrialization 31.82 18.61 1.71 1.72 18.50 668.914 21,284.85 12,446.99 1,150.35 الت�سنيع

Alujain 24.56 10.99 2.23 2.03 12.10 69.200 1,699.55 760.46 140.49 اللجن

Nama Chemicals 17.44 10.69 1.63 -0.26 (M)  (س) 128.520 2,241.39 1,374.38 -33.67 مناء للكيماويات

SIIG 35.95 14.65 2.45 2.03 17.68 450.000 16,177.50 6,592.63 914.92 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 21.42 12.58 1.70 1.26 16.99 438.795 9,398.99 5,519.05 553.18 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 68.85 25.73 2.68 4.50 15.29 562.500 38,728.13 14,474.01 2,533.26 ين�ساب

Sipchem 31.92 15.35 2.08 1.70 18.74 366.667 11,704.00 5,629.05 624.65 �سبكيم العاملية

Advanced 43.21 13.35 3.24 3.51 12.29 163.995 7,086.22 2,188.98 576.38 املتقدمة

Saudi Kayan 16.93 9.40 1.80 -0.12 (M)  (س) 1,500.000 25,395.00 14,103.57 -181.61 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 33.38 10.65 3.13 1.59 20.95 876.000 29,240.88 9,327.79 1,395.64 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 27.06 2.34 3.93 15.25 9,158.524 580,229.49 247,853.47 36,009.90 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 26.66 10.18 2.62 1.02 26.23 97.900 2,610.01 996.85 99.50 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 29.70 11.02 2.69 0.97 30.73 170.000 5,049.00 1,874.23 164.29 اأ�سمنت جنران

City Cement 29.29 10.93 2.68 1.23 23.90 189.200 5,541.67 2,068.05 231.89 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 26.09 11.62 2.25 1.40 18.59 180.000 4,696.20 2,091.31 252.59 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 71.72 30.61 2.34 2.00 35.87 100.000 7,172.00 3,060.64 199.92 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 64.59 18.68 3.46 3.79 17.03 202.500 13,079.48 3,783.09 768.07 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 108.67 19.33 5.62 7.05 15.42 153.000 16,626.51 2,956.79 1,078.16 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 90.50 20.44 4.43 6.39 14.16 90.000 8,145.00 1,839.39 575.20 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 115.23 17.31 6.66 6.85 16.83 140.000 16,132.20 2,423.58 958.36 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 73.75 20.12 3.67 4.95 14.90 157.500 11,615.63 3,169.06 779.52 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 60.99 24.03 2.54 4.14 14.72 86.000 5,245.14 2,066.51 356.44 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 31.02 13.65 2.27 1.79 17.31 90.000 2,791.80 1,228.62 161.31 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 19.46 10.73 1.81 0.33 59.82 130.000 2,529.80 1,394.54 42.29 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.21 3.50 3.17 17.86 1,786.100 101,234.43 28,952.65 5,667.53 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 93.34 18.93 4.93 4.40 21.20 45.000 4,200.30 851.97 198.16 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 104.26 18.93 5.51 4.13 25.23 50.000 5,213.00 946.47 206.63 املوا�ساة

Extra 121.94 17.24 7.07 5.68 21.47 30.000 3,658.20 517.25 170.36 اإك�سرتا

Dallah Health 98.79 26.21 3.77 2.89 34.19 47.200 4,662.89 1,237.17 136.38 دله ال�سحية
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Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

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

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر �الإغالق

�لقيمه 
�لدفرتيه

�ل�سعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�سهم

�ل�سعر للعائد
�الأ�سهم �مل�سدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�سوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ساهمني 

)مليون(
�سايف �لدخل 

)مليون(

Care 74.43 17.28 4.31 2.09 35.60 44.850 3,338.19 775.07 93.78 رعاية

Farm Superstore 103.38 16.79 6.16 4.90 21.11 25.000 2,584.50 419.75 122.41 اأ�سواق املزرعة

SASCO 29.70 16.49 1.80 0.93 31.91 45.000 1,336.50 742.10 41.88 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 100.22 5.54 18.10 1.75 57.32 10.000 1,002.20 55.36 17.48 ثمار

Fitaihi Group 21.92 13.32 1.65 0.62 35.36 55.000 1,205.60 732.35 34.10 جمموعة فتيحي

Jarir 201.75 13.87 14.55 7.49 26.95 90.000 18,157.50 1,247.99 673.75 جرير

Aldrees 49.58 12.18 4.07 2.72 18.25 40.000 1,983.20 487.15 108.64 الدري�س

AlHokair 193.80 23.10 8.39 7.35 26.38 105.000 20,349.00 2,425.75 771.35  احلكري 

Alkhaleej Trng 58.53 12.72 4.60 2.40 24.42 35.000 2,048.55 445.09 83.88 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.50 6.41 4.27 26.23 622.050 69,739.62 10,883.45 2,658.80 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 31.20 13.35 2.34 1.48 21.07 75.000 2,340.00 1,001.52 111.08 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 16.00 13.32 1.20 0.67 23.98 4,166.594 66,665.50 55,501.60 2,780.44 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector - 13.32 1.22 0.68 23.86 4,241.594 69,005.50 56,503.12 2,891.52 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 68.01 18.56 3.66 3.43 19.82 533.981 36,316.03 9,913.13 1,832.54 جمموعة �سافول

WAFRAH 67.80 11.12 6.10 0.30 226.26 20.000 1,356.00 222.46 5.99 وفرة

SADAFCO 107.61 28.35 3.80 5.73 18.78 32.500 3,497.33 921.53 186.20  �سدافكو

Almarai 70.10 17.44 4.02 2.53 27.66 600.000 42,060.00 10,462.02 1,520.70 املراعي

Anaam Holding 44.38 9.34 4.75 -1.76 (M)  (س) 19.600 869.85 183.02 -34.48 اأنعام القاب�سة

H B 84.00 21.14 3.97 2.98 28.16 28.571 2,400.00 603.97 85.22 حلواين اإخوان

Herfy Foods 142.21 19.66 7.23 5.85 24.32 33.000 4,692.93 648.84 192.97 هريف لالأغذية

Catering 167.49 14.27 11.73 7.20 23.26 82.000 13,734.18 1,170.51 590.38 التموين

NADEC 42.82 16.81 2.55 1.47 29.21 70.000 2,997.40 1,176.48 102.60 نادك

Qassim Agriculture 18.29 6.75 2.71 -0.32 (M)  (س) 50.000 914.50 337.68 -15.83 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 42.89 17.54 2.45 0.18 243.14 20.000 857.80 350.82 3.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 46.98 5.44 8.63 -0.88 (M)  (س) 53.538 2,515.19 291.30 -47.22 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 71.10 7.98 8.91 -0.71 (M)  (س) 7.500 533.25 59.87 -5.34 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 48.12 22.66 2.12 3.34 14.39 30.000 1,443.60 679.89 100.34 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 22.18 11.88 1.87 1.98 11.19 50.000 1,109.00 593.96 99.12 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.88 4.19 2.82 23.41 1,635.690 115,645.80 27,615.47 4,616.71

اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 
الغذائية

STC 65.15 28.49 2.29 5.41 12.03 2,000.000 130,300.00 56,989.42 10,828.16 الت�سالت

Etihad Etisalat 93.15 31.69 2.94 8.75 10.65 770.000 71,725.50 24,401.96 6,736.54 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.50 5.95 1.76 -1.46 (M)  (س) 1,080.100 11,341.05 6,429.08 -1,571.88 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 13.82 4.16 3.32 -1.55 (M)  (س) 157.500 2,176.65 655.73 -244.51 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.54 2.46 3.83 11.50 4,107.600 217,973.20 88,476.18 15,748.32 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 43.75 17.13 2.55 -4.90 (M)  (س) 100.000 4,375.00 1,713.07 -489.69 التعاونية

ANB Insurance 72.72 8.13 8.95 -1.03 (M)  (س) 17.500 1,272.60 142.24 -18.10 العربي للتاأمن

Jazira Takaful 58.61 9.93 5.90 0.08 719.27 35.000 2,051.35 347.46 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 23.18 9.53 2.43 -1.32 (M)  (س) 30.000 695.40 285.85 -39.63 مالذ للتاأمن

MEDGULF 33.07 10.43 3.17 -1.72 (M)  (س) 100.000 3,307.00 1,043.25 -172.33 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 62.25 8.40 7.41 0.20 308.24 20.000 1,245.00 168.00 4.04 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 42.52 2.81 15.11 -3.86 (M)  (س) 10.000 425.20 28.14 -38.56 �سالمة

Walaa Insurance 31.95 9.66 3.31 -0.40 (M)  (س) 20.000 639.00 193.29 -7.90 ولء للتاأمن

Arabian Shield 53.92 11.88 4.54 0.36 150.19 20.000 1,078.40 237.64 7.18 الدرع العربي

SABB Takaful 44.20 10.18 4.34 0.48 91.33 34.000 1,502.80 346.03 16.45 �ساب تكافل
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Company

Close  
Price

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

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر �الإغالق

�لقيمه 
�لدفرتيه

�ل�سعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�سهم

�ل�سعر للعائد
�الأ�سهم �مل�سدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�سوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ساهمني 

)مليون(
�سايف �لدخل 

)مليون(

SANAD 20.79 2.87 7.24 -2.60 (M)  (س) 20.000 415.80 57.47 -51.94 �سند

SAICO 52.22 5.46 9.57 -2.29 (M)  (س) 10.000 522.20 54.57 -22.94 �سايكو

WAFA Insurance 56.19 3.13 17.95 -0.83 (M)  (س) 10.000 561.90 31.30 -8.27 وفا للتاأمن

Gulf Union 33.84 5.41 6.25 -0.84 (M)  (س) 22.000 744.48 119.04 -18.44 اإحتاد اخلليج

ATC 64.79 8.64 7.50 0.58 112.27 16.667 1,079.83 144.01 9.62 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 57.84 2.62 22.08 -1.79 (M)  (س) 10.000 578.40 26.20 -17.88 الأهلية

ACIG 30.15 5.21 5.79 0.62 48.39 20.000 603.00 104.22 12.46 اأ�سيج

AICC 22.45 3.07 7.32 -3.96 (M)  (س) 20.000 449.00 61.34 -79.14 التاأمن العربية

Trade Union 36.28 9.36 3.88 -2.04 (M)  (س) 27.500 997.70 257.47 -56.04 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 38.97 13.57 2.87 1.84 21.18 25.000 974.25 339.28 46.01 ال�سقر للتاأمن

U C A 28.29 8.49 3.33 -3.28 (M)  (س) 28.000 792.12 237.81 -91.98 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 13.25 8.40 1.58 -0.93 (M)  (س) 100.000 1,325.00 839.86 -92.71 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 87.20 17.56 4.97 3.26 26.72 40.000 3,488.00 702.45 130.56 بوبا العربية

 Weqaya Takaful 22.50 0.44 51.01 -4.54 (M)  (س) 20.000 450.00 8.82 -90.87  وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 48.48 4.52 10.71 -0.59 (M)  (س) 20.000 969.60 90.49 -11.76 تكافل الراجحي 

ACE 73.11 17.49 4.18 1.15 63.81 10.000 731.10 174.92 11.46 اي�س

AXA - Cooperative 47.07 9.78 4.81 0.68 68.75 20.000 941.40 195.62 13.69 اك�سا - التعاونية

Gulf General 47.17 9.65 4.89 0.46 102.91 20.000 943.40 192.96 9.17 اخلليجية العامة

Buruj 53.00 5.70 9.30 0.47 112.84 13.000 689.00 74.09 6.11 بروج للتامن

Al Alamiyah 104.08 4.82 21.61 -2.04 (M)  (س) 20.000 2,081.60 96.35 -40.83 العاملية

Solidarity 25.01 5.37 4.65 -2.53 (M)  (س) 55.500 1,388.06 298.19 -140.65 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 99.78 6.35 15.73 -3.21 (M)  (س) 10.000 997.80 63.45 -32.10 الوطنية

Amana Insurance 37.17 6.05 6.15 -0.31 (M)  (س) 32.000 1,189.44 193.55 -9.91 امانة للتامن

Enaya 45.20 7.18 6.29 -1.41 (M)  (س) 40.000 1,808.00 287.24 -56.21 عناية

Alinma Tokio M 69.28 5.61 12.34 -1.64 (M)  (س) 20.000 1,385.60 112.29 -32.78 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.12 4.61 -1.33 56.85 1,016.167 42,698.43 9,267.94 -1,351.05 اإجمايل قطاع التاأمن

SARCO 82.23 40.50 2.03 1.18 69.94 15.000 1,233.45 607.46 17.64  امل�سايف 

Saudi Advanced 27.44 20.39 1.35 0.64 42.59 43.200 1,185.41 880.95 27.83 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 20.08 10.82 1.86 0.401 50.01 49.000 983.92 530.11 19.67 الح�ساء للتنميه

SISCO 19.72 12.30 1.60 0.81 24.39 68.000 1,340.96 836.27 54.97 �سي�سكو

Assir 32.59 22.05 1.48 1.19 27.28 126.389 4,119.01 2,787.41 151.00 ع�سري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 26.02 8.08 3.22 0.20 127.08 3,705.882 96,427.06 29,961.70 758.77 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 8.85 2.96 0.26 102.23 4,022.471 105,492.31 35,603.89 1,029.88 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 54.04 13.13 4.12 1.08 50.26 35.000 1,891.40 459.56 37.63 تكوين

BCI 47.17 17.22 2.74 1.34 35.16 27.500 1,297.18 473.59 36.89 بى �سى اآى

MA›ADEN 34.97 21.50 1.63 1.70 20.62 925.000 32,347.25 19,884.94 1,568.37 معادن

Astra Indust 62.22 25.84 2.41 3.34 18.61 74.118 4,611.60 1,915.54 247.77 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 26.32 13.19 2.00 -0.06 (M)  (س) 37.500 987.00 494.56 -2.25 جمموعة ال�سريع

Shaker 76.32 19.26 3.96 2.74 27.85 35.000 2,671.20 674.13 95.91 �ساكر

Pharmaceutical 47.70 31.59 1.51 2.46 19.41 120.000 5,724.00 3,790.59 294.84 الدوائية

Glass 38.19 20.41 1.87 1.70 22.41 30.000 1,145.70 612.24 51.14 زجاج

FIPCO 63.18 15.74 4.01 2.22 28.50 11.500 726.57 181.04 25.49 فيبكو

Maadaniyah 43.80 13.38 3.27 0.55 79.56 28.112 1,231.31 376.01 15.48 معدنية

Saudi Chemical 75.33 25.17 2.99 4.80 15.71 63.240 4,763.87 1,591.69 303.26 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 45.35 15.23 2.98 0.87 52.18 45.000 2,040.75 685.45 39.11 �سناعة الورق

AlAbdullatif 44.82 16.09 2.79 3.19 14.07 81.250 3,641.63 1,307.22 258.80 العبداللطيف

52
العدد 92 - يونيو 2014م



Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، 
غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع 
)تنتهي يف الربع الول  2014 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data 
(1st  Q 2014 as recent for all companies).
* Suspended

Company

Close  
Price

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

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)
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Saudi Export 67.66 11.49 5.89 0.57 118.76 10.800 730.73 124.09 6.15 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 21.37 1.96 1.95 21.08 1,524.020 63,810.18 32,570.65 2,978.59 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 50.62 11.416 4.434 2.562 19.759 43.875 2,220.953 500.895 112.404 اأ�سالك

Bawan 72.97 15.21 4.80 3.49 20.90 50.000 3,648.50 760.51 174.56 بوان 

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 37.04 15.41 2.40 1.12 32.95 51.000 1,889.04 786.15 57.33 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 38.63 15.89 2.43 1.48 26.09 53.125 2,052.22 844.22 78.66 اخل�سري

Ceramic 137.48 42.89 3.21 8.39 16.38 37.500 5,155.50 1,608.21 314.65 اخلزف

Gypsum 37.31 14.69 2.54 0.53 70.08 31.667 1,181.48 465.08 16.86 اجلب�س

Cables 14.25 7.67 1.86 -3.36 (M)  (س) 76.000 1,083.00 582.82 -255.58 الكابالت

Saudi Industrial 23.03 10.60 2.17 1.21 19.03 40.000 921.20 423.97 48.41 �سدق

Amiantit 19.14 12.68 1.51 0.89 21.49 115.500 2,210.67 1,464.48 102.87 اميانتيت

Pipes 28.73 17.60 1.63 0.52 55.31 40.000 1,149.20 704.09 20.78 اأنابيب

Zamil Industrial 57.76 27.95 2.07 3.98 14.52 60.000 3,465.60 1,676.83 238.67 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 38.09 15.45 2.47 2.56 14.86 42.631 1,623.83 658.48 109.31 البابطن

SVCP 97.33 15.63 6.23 5.67 17.17 15.000 1,459.95 234.45 85.03 الفخارية

MESC 17.01 8.28 2.05 0.16 108.19 60.000 1,020.60 496.69 9.43 م�سك

Red Sea 59.28 15.63 3.79 2.74 21.61 60.000 3,556.80 938.07 164.58 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.47 2.82 1.42 20.58 901.298 34,207.29 12,144.92 1,277.96 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 44.99 27.46 1.64 1.29 34.88 120.000 5,398.80 3,294.87 154.78 العقارية

Taiba 45.67 23.58 1.94 1.67 27.35 150.000 6,850.50 3,536.33 250.45 طيبة لال�ستثمار

Makkah 89.62 36.13 2.48 1.97 45.58 164.816 14,770.83 5,954.46 324.07  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 24.22 13.00 1.86 1.40 17.35 133.333 3,229.33 1,733.97 186.14 التعمري

Emaar E .C 17.62 9.28 1.90 0.34 51.40 850.000 14,977.00 7,886.37 291.36 اإعمار

Jabal Omar 52.14 9.60 5.43 -0.03 (M)  (س) 929.400 48,458.92 8,926.37 -29.59 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.48 15.96 0.84 0.64 21.05 1,080.000 14,558.40 17,240.68 691.71 دار الأركان

KEC 22.25 9.37 2.37 0.03 676.11 339.300 7,549.43 3,180.22 11.17 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector - 13.74 2.24 0.50 35.26 3,766.850 115,793.21 51,753.28 1,880.08 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 32.99 18.18 1.81 2.38 13.86 315.000 10,391.85 5,725.87 749.78 البحري

SAPTCO 32.89 11.47 2.87 0.63 52.31 125.000 4,111.25 1,433.39 78.60 النقل اجلماعي

Mubarrad 51.65 13.63 3.79 4.92 10.49 18.000 929.70 245.34 88.63 مربد

Budget Saudi 72.73 17.90 4.06 3.78 19.22 40.667 2,957.69 727.96 153.92 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.31 2.26 2.15 17.17 498.667 18,390.49 8,132.57 1,070.94 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 269.62 12.26 21.99 -3.46 (M)  (س) 15.000 4,044.30 183.94 -51.97 تهامة لالإعالن

SRMG 21.19 14.28 1.48 -0.35 (M)  (س) 80.000 1,695.20 1,142.62 -27.93 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 27.26 14.59 1.87 0.79 34.32 60.000 1,635.60 875.69 47.66 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.21 3.35 -0.21 34.32 155.000 7,375.10 2,202.24 -32.24 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 131.67 15.03 8.76 6.70 19.64 150.000 19,750.50 2,254.16 1,005.38 الطيار

Hotels 40.00 17.75 2.25 1.46 27.45 100.000 4,000.00 1,775.06 145.74 الفنادق

Shams 66.79 8.80 7.59 0.48 137.93 10.150 677.92 89.28 4.92 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 15.83 5.93 4.44 21.13 260.150 24,428.42 4,118.49 1,156.03 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.24 2.37 2.30 16.86 46,102.817 1,989,643.329 840,756.23 105,930.22 اجمايل ال�سوق
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Market Summary - Monthly

At the end of May 2014 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 9,823.40 points, gained 238.18 
points (2.48%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 15.09% (1,287.80 
points). Highest close level for the 
index during the month was 9,830.19 
as on 27/05/2014.

Total equity market capitalization 
at the end of May 2014 reached SR 

1,989.64 billion (US$ 530.57 billion), 
increased by 1.90% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of May 2014 reached 
SR 242.53 billion (US$ 64.67 billion), 
increased by 4.40% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 8.04 billion shares during the 
month of May 2014 compared to 7.60 
billion shares traded for the previous 

month,  increased by 5.81%.
The total number of transactions 

executed during May 2014 reached 
3.70 million compared to 3.90 million 
trades for the month of April 2014, 
decreased by 5.07%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
May 2014 were 21, against 22  trading 
days during  April 2014.

Value of Shares Traded Reached SR 242.53 billion 
3.70 million Transactions Executed During May 2014

 Saudi Paper Manufacturing Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every 5 
shares, raising its total number of issued shares to 45 
million. Effective 04/05/2014.

Bank AlJazira increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 3 shares, raising its 

total number of issued shares to 400 million. Effective 
20/05/2014.

Riyad Bank increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every one share, raising its total 
number of issued shares to 3,000 million. Effective 
26/05/2014.

Corporate Actions - May 2014 

54
العدد 92 - يونيو 2014م



News

Google has signed an information license 
agreement with the Saudi Stock Exchange 
which allows the global technology and 
internet search engine leader to distribute 
delayed and historical data for the 160 com-
panies listed on the Saudi Stock Exchange; 
the largest in the MENA region.

Internet users will now be able to access 
the information on Google Finance as well 
as through Google Search. The Saudi Stock 
Exchange is the first exchange in the MENA 
region, and is among more than 30 leading 
Exchanges in the world, to allow the dissemi-
nation of its data through Google Finance. 
The agreement is expected to enhance infor-
mation about Saudi listed companies in the 
international arena. 

Adel Al-Ghamdi, CEO of the Saudi Stock 
Exchange commented, “Google is one of the 
most renowned brand names the world has 
ever known. Since its establishment back in 
1998, the company has continued to suc-
cessfully break thorough social, cultural and 
physical boundaries to bring news, research 
and information to billions of users across the 
globe. It is for this reason that we are proud 
to welcome Google to our family of valuable 
authorized data providers. Indeed, we believe 
that Google Finance’s proven track record in 
the provision of value-added data distribution 
will serve to meet the increasing international 
demand for information about the companies 
listed on our platform”. 

Maxim Edelman, Strategic Partner 
Developer Principal at Google said, “The 
addition of delayed quotes from the Saudi 
Stock Exchange will enable our users to better 
monitor market changes, manage their port-
folios and track economic and financial devel-
opments in the Kingdom of Saudi Arabia.” He 
added, “Since the launch of Google Finance in 
2006, we have worked hard to provide Google 
users with the best financial information and 
will continue to build on that”.

The CMA Board Has Issued Its Resolution Approving Al Hammadi 
Company For Development & Investment’s Initial Public Offering Of 
(22,,500,000) New Shares To Increase Its Capital From (525,000,000) 
Saudi Riyals To (750,000,000) Saudi Riyals. The Offered Shares Represent 
(30%) Of The Company’s Total Shares After The Capital Increase. A 
Portion Of The Offered Shares Will Be Allocated To Mutual Funds And 
Authorized Persons. The Company’s Shares Will Be Offered During The 
Period From 13/08/1435H To 19/08/1435H, Which Corresponds To The 
Period From 11/06/2014G To 17/06/2014G, Once The Book-Building 
Process Is Complete. 

The Company’s Prospectus Will Be Posted To The Public Prior To The 
Subscription Period By A Sufficient Time. The Prospectus Includes All 
Relevant Information That Investors Need To Know Before Making An 
Investment Decision, Including The Share Price, Company’s Financial 
Statements, Activities And Management. 

A Subscription Decision Without Reading The Prospectus Carefully, 
Or Fully Reviewing Its Content, May Implicate A Higher Risk. Therefore, 
Investors Should Carefully Read The Prospectus; Which Includes 
Detailed Information On The Company, The Offering, And Risk 
Factors. Thus, Will Provide The Potential Investors With The Ability To 
Evaluate The Viability Of The Investment, Taking Into Consideration The 
Associated Risks. If The Prospectus Proves Difficult To Understand, It Is 
Recommended To Consult With An Authorized Financial Advisor Prior 
To Any Investment Decision.

The CMA Board has issued its resolution approving Fawaz 
Abdulaziz AlHokair company’s request to increase its capital from 
SAR (1,050,000,000) to SAR (2,100,000,000) through issuing one bonus 
share for every (1) existing share owned by the shareholders who are 
registered in the shareholders registry at the closing of trading on 
the day of the extraordinary general assembly. 
Such increase will be paid by transferring an 
amount of SAR (721,721,686) from the “Retained 
Earnings” account, and SAR (328,278,314) from 
the “Statutory Reserve” account to the Company›s 
capital. Consequently, increasing the Company›s outstanding shares 
from (105,000,000) shares to (210,000,000) shares, by an increase of 
(105,000,000) shares. The bonus shares eligibility is limited to the share-
holders who are registered in the shareholders registry at the close of 
trading on the day of the extraordinary general assembly, which will be 
determined later by the Company›s board, and should be held within 
six months from the approval date. This approval is conditional on the 
Company satisfying the regulatory requirements of Companies Law 
and any other applicable laws.

The CMA approves the capital increase 
request for Fawaz Abdulaziz Alhokair 

Company through issuance of bonus shares

The Saudi Stock Exchange
now on Google finance

The CMA announces the Initial Public Offering 
of Al Hammadi Company for
Development & Investment
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developing and motivating the national 
tourism sector which is considered to be 
one of the largest sectors in providing job 
opportunities and the second sector in 
regard with Saudization ratio”.

The President of the Saudi Commission 
for Tourism & Antiquities added: “As we 
heard from the Ministry of Finance, we 
expect that the program will include the 
tourism sector in all regions and there is 
no doubt that we appreciate the efforts 
of the Minister of Finance and the work 
team to accomplish this work in coopera-
tion with the Commission. Moreover, we 
look forward to accelerate the launching of 
the program to support the sector which 
witnesses a large demand by the Saudi 
people to work in it. We also exceeded the 
figures of the tourism strategy as for the job 

opportunities ratio as 27% of Saudization 
is achieved in the sector”.

Prince Sultan proceeded to say:” Such 
a ratio is not satisfactory for me and 
does not reflect what tourism is able to 
achieve but with such ratio it represents 
the second sector in the Saudization 
ratio after the banking sector which is 
not enhanced, so what if it is supported 
and indeed this is the orientation of the 
state”. He referred to what was said by the 
Minister of Labour months ago that the 
national tourism sector when funded and 
motivated such as the other sectors, will 
be the main contributor in providing job 
opportunities to replace some incentive 
systems for work or help by the abundant 
opportunities provided by tourism sector 
in the various regions.

Prince Sultan asserted that the com-
parative advantage of the tourism sector 
compared to the other economic sectors 
is the comprehensiveness of job opportu-
nities provided by it as it accommodates 
different activities, geographically wide-
spread and accommodates all age and 
educational levels. 

Major Shifts
Prince Sultan bin Salman, the President 

of the Saudi Commission for Tourism & 
Antiquities also expected that 2014 will 
witness major shifts in the industry of 
national tourism and the issue of a resolu-
tion of establishing the “Saudi Company 
for Investment and Tourism Development”  
and the Tourism Financing Program.

He also assured that the compe-
tiveness of tourism in Saudi Arabia is 
based on four factors of natural and 
heritage advantages, the cultural diversity 
between the population, the apparent 
hospitality and their readiness to accept 
the challenges of working in the new 
development sectors. He pointed out 
that the new investments and efforts of 
the state to develop the infrastructure, 
airports, roads, the road rest houses and 
tourism destinations represent additional 
advantages which support the provision 
of job opportunities intensely and focus 
on the capability of the citizen to work 
in such sector as service providers or 
investors.

He indicated that the resolutions issued 
recently by the government to support 
tourism and national heritage is a culmina-
tion of an organized cumulative work for 
years asserting that such work represents 
a basis for every future accomplishment 
in this sector.

Prince Sultan confirmed that the Saudi 
citizen becomes much interested in the 
national tourism and its development, 
and the Commission proved its readi-
ness in tourism management and the 
development of its sectors and that the 
planning stage ended and the projects 
stage just began.

The President of the Saudi Commission 
for Tourism & Antiquities said: “We work 
on reshape of the economic map of the 
national economy including preparation 
of the tourism sector in Saudi Arabia”, 
adding: “Competiveness is based on our 
significant historical unity and our pride 
in our religion. in addition, we consider 
competiveness in the Kingdom as an 
extension of its competiveness in the past”.
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Case of the Issue

General Lending Program Redraws
The Map of the Saudi Tourism Investment

Riyadh: “Tadawul” 

In a new step to enhance the growth rates of the tourism sector in 
Saudi Arabia and make it one of the most attractive investment desti-
nations for cash flow during the coming years, the Ministry of Finance 
approached the completion of a new study which will develop the 
general lending program of the national tourism in the country.

Such step comes at a time when the 
tourism sector in Saudi Arabia is nominated 
during 2020 to be the more developed 
sector in regard with the investment cash 
flow which is due to, as per the views of 
the experts who talk to “TADAWUL”, the 
process of developing the general lending 
program of the national tourism, on the 
one hand, and to the work of the Saudi 
Commission for Tourism & Antiquities on 
the development of the tourism file in the 
country, on the other hand.

The tourism sector in Saudi Arabia rep-
resents the destination for many Muslims 
all over the world; such destination is sup-
ported by the existence of The Two Holy 
Mosques in the Kingdom which contrib-
utes to the increase in number of people 
headed for the country some of whom 
prefer commuting between the cities of 
the Kingdom targeting the leisure tourism.

Jeddah, Taif, Abha, Khobar and Riyadh 
are considered to be of the most popular 
tourism destination in the Kingdom. In 
addition, during the past few years other 
tourism destinations emerged including 
Tabuk, Madina, some of the cities of the 
Northern Borders, Al-Qassim Region and 
Al-Ahsa.

In this regard, the economic expert Dr. 
Ghanim Al-Salim asserted to “TADAWUL” 
that the tourism sector in Saudi Arabia 
is supposed to be the leading sector 
between the countries of the region due to 
the existence of the Two Holy Mosques in 
the Kingdom and the heading of millions 
of Muslims to it annually.

During his speech, Dr. 
Al-Salim pointed out that in 2020 
the tourism sector is nominated to 
be the first also as per the growth in the 
investment cash flow volume confirming 
at the same time that all what the tourism 
sector in the country needs during the 
forthcoming period is the diversification of 
the products of the leisure and tourism and 
the development of airports in many cities 
as well as the paved land transport roads.

In the same context, Al-Salim said 
“The Ministry of Transpor is working now 
on about 22,000 km of paved land trans-
port roads and upon completion, they 
will be new add to the tourism sector 
in the country”. The same thing shall be 
applied to the General Authority of Civil 
Aviation as there is no tourism isolated 
from transportation.

In relation to the possibility of the 
departure of many Saudi tourists due to 
the atmosphere, Salim said “The departure 
is not due to the atmosphere as many 
Saudi people travel to Dubai, for example, 
although its atmosphere is similar to that 
of Riyadh and Jeddah, rather it is due to 
other services provided by tourism there 
including the quality of hotel services, 
diversity of leisure tourism cities, skiing 
halls and advanced malls”.

Development of General Lending for 
Tourism

On the other hand, it is expected 
that the Saudi Commission for Tourism & 
Antiquities and the Ministry of Finance dur-
ing the coming few weeks will announce 

a mechanism to develop the general 
lending for the national tourism after 
their discussion on its main items. This 
comes at a time when Prince Sultan bin 
Salman bin Abdulaziz, the President of 
the Saudi Commission for Tourism and 
Antiques recently confirmed that the 
national tourism cannot develop except 
by a concentrated program for finance.

On the sidelines of his visit to the Saudi 
Pavilion in the Arabian Travel Market in 
Dubai, Prince Sultan said: “We recently 
received from the Ministry of Finance the 
general framework for developing the 
lending program for the national tour-
ism and in coordination with Minister of 
Finance we started to discuss the general 
framework of such program which will 
lead to a significant quantum leap in 
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Director of Products Ennis Kapfan says that 
the question can be summed up to, “Are 
there weather measurements available for 
these countries? What we often see is the 
lack of central authority that can be resort-
ed to for information on the weather.” She 
adds that the liability would be enormous 
on the private sector to provide the same 
level of service in the country which makes 
away with the necessary infrastructure to 
set up a weather station and an authority 
to save data - “It will require a huge invest-
ment to make it happens.”

The company of Mitapiota is working 
already in the developing countries and 
gathering data in regard with the health 
of the human and the animal. The data-
base of the company dealing with the US 
government includes 200,000 samples 
collected from 20 countries.

Ashe Castleman, the product manager 
says that her efforts in tracking the new 
diseases and preventing the spread of 
plagues can be more effective if the data 
related to the human and the animal were 
collected in one place and in compatible 
formats.

Castleman adds that “The improved 
and collected data is the most powerful 
opportunity for us to face such issues at 
an early time and what can help is: invest-
ment in systems which provide an easy 
access to the health data and integrate 
the health data of both the human being 
and the animal in a better way so that they 
become more accessible and credible as 
well as open channels of access to research 
and accelerate the pace of the progress on 
the health issues.

Nile Phantom, the manager of the 
Open Data Initiative in the International 
Bank says that collecting data on crop 
production in Malawi was weak when the 
famine occurred in it 12 years ago. Thus, 

when a weakness in harvests began, the 
makers of the decisions in relation with 
importation of food and reserves were 
unable to understand the problem clearly 
which resulted in the food shortage, high 
prices and starvation.

Examples of Data Investment
Sandra Moskoso, the deputy manager 

of Funding Program in the World Bank 
gives many examples for the development 
which can be achieved by data in the 
developing countries including:

Overcoming the crisis of traffic con-
gestion between bus stations in Nigeria: 
as Tsaboin program for talking about the 
roads Tsaboin’s Traffic Talk inspires the 
views of the motorists in the development 
of reports based on the traffic situation 
between bus stations in Lagos.

This program helps the users to check 
the schedule for the buses used by them 
commuting from and to their homes (the 
schedule consists of the bus stations and 
the participants in it) or get the latest public 
updates (including all details in connec-
tion with the traffic situation for each bus 
station).

Helping the government and the 
private sector in planning the movement:

Another example from Nigeria is 
Prossess Prossess,an emerging company 
which is developing a program to count 
the traffic movement based on sensors 
“and helps the governments to understand 
the traffic patterns on selected roads”.

Then the raw data, traffic movement 
and the analysis of insights related to mas-
sive data can be downloaded.

Although it is not necessarily clear 
whether such data will be promptly 
available, yet the orientation of Prossess 
highlights the opportunities which may 
be provided to the emerging companies 
working in the field of data collection.

Donna Barne, the researcher in the 
International bank Group said that in USA 
only 500 companies using open data in 
their activities were launched, while similar 
activities are successively emerged in the 
different parts of the world even in the 
limited-data countries- let alone open data.

So far, the open data sector is still small, 
yet it heralds the transfer of useful informa-
tion to another level during growth.

To illustrate the purpose of benefit-
ing from data, she indicated that in USA 
the business activities use the data of the 
facilities for the deployment of energy 
efficiency and awareness of the data to 
help finding the best schools.

In addition, the health data (including 
but not limited to) allows people to moni-
tor symptoms and set up appointments 
with the doctors.

A study conducted by Mckinsey & Co. 
in 2013 asserted that open data could add 
to the global economy more than 3 trillion 
dollars a year.

Then she poses a new question: Can 
the entrepreneurs in the field of open data 
help to meet the global challenges and 
make an impact in developing countries 
including the poorest and the most fragile?

She answers the question saying: the 
short answer is “yes” they could do so. They 
are already doing so but they face some 
obstacles.

For example, the institution of climate 
face challenges in developing countries 
as insurance provided for the company is 
designed to help farmers to adapt to the 
effects of climate change and it is based on 
severe local weather conditions of special 
areas, agricultural crops and the statements 
of the soil as well as the data from the satel-
lites and the capital markets.

The question is: Can it offer its compli-
cated products in developing countries? 
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Open data

Informatics Gateway to Solve 
the Problems of the Countries

Global Market

What can open data companies do for development? A question by Donna Barne, the economic writer 
specialized in the issues of the companies in the International Bank Group about the new international ori-
entation towards the use of the daily volatile data from the companies working in the various fields to meet 
the challenges at all levels including confronting of the new diseases, preventing of epidemics spread, coun-
tering financial corruption and the administrative reform in the financial institutions etc. It is a question not 
accounted for the writer as there are nearly a dozen of foreign researchers expressed their views in regard 
with the same subject in an attempt to make it an international business strategy for the next ten years.
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In explaining the reality of the social 
responsibility in the countries of the Gulf 
Cooperation Council GCC, the researcher 
indicates that Saudi Arabia witnessed the 
emergence of many models and programs 
of social liability performed by Saudi com-
panies through competent departments 
and managements in the fields of the social 
liability work. Many significant successes 
in the education, health, culture, sport, 
training, and awareness fields associated 
with raising the efficiency and skills of the 
community’s individuals were achieved 
enabling them in accordance with thought-
ful plans and programs to overcome their 
obstacles which in turn contributes signifi-
cantly to the reduction of unemployment in 
the low-income and poor families, orphans 
as well as people with special needs.

In addition, a council for the social 
responsibility was established to 
support the activities and projects 
of social responsibility adopted by 
the establishments to develop the 
community and meet its needs. It 
also seeks the gathering of support 
to the sustainable development 
programs especially in Riyadh and 
in the Kingdom regions in general. 
This council is dedicated for the sug-
gestion of the social activities and 
programs adopted by the private 
sector and the finding of criteria, 
systems and stimuli to be applied.

In the Kingdom of Bahrain, the Ministry 
of Industry and Commerce, through the 
Department of Standards and Metrology, 
formed a technical committee to discuss 
the project of the international speci-
fication of the social responsibility ISO 
26000 in a response to what was declared 
by the International Organization for 
Standardization “ISO”.

The specification includes a guiding 
manual of the principles of social responsi-
bility and partnership inside the establish-
ments in all their different kinds including 
the governmental, civil, industrial and com-
mercial establishments in terms of social 
partnership between the institution and 
the community as well as the prospects 
to extend the communication lines at all 
different levels. In Sultanate of Oman, the 
private companies in cooperation with the 
state-owned companies play a significant 
social role by providing help for low-income 
people and the job seekers.

The Five Mistakes
In terms of its interest in creating a 

good environment for the social respon-

sibility, Shaikh Khalifa’s Emirati program 
for the government excellence warned of 
several prevalent mistakes in relation with 
the concept of social responsibility of the 
institutions including:

Mingling between the social responsibil-
ity of the individual and the social responsi-
bility of the companies, as the first is a social 
concept by which we mean the individual 
commitment of a person towards the group 
including its interest in it, an attempt of 
understanding its problems, participating 
with it to complete a work and feeling the 
needs of the groups to which he belongs.

On the other hand, the social respon-
sibility of the companies is a modern eco-
nomic concept means the contribution of 
the companies to achieve the economic 
and social development in their countries 
through the adoption of moral and respon-

sible behavior towards a range of parties 
called stakeholders.

Despite the importance of differentiat-
ing between the two concepts, it does 
not mean that they are not correlated, 
but to the contrary, the individual social 
responsibility is the basis by which the social 
responsibility of the companies can be sup-
ported and its practice. Nevertheless, such 
differentiation leads to the understanding 
of the true idiomatic concept of the social 
responsibility of the companies as such 
idiom resulted in many matters related to 
the integration of the social responsibility in 
the companies’ management as well as the 
specification of the stakeholders network 
which facilitates its practice properly.

Considering that the social responsi-
bility is the same as voluntary charitable 
work. This is incorrect belief. However, the 
voluntary charitable work is considered to 
be a good start for practicing the social 
responsibility in the companies but it does 
not fall in its framework as there are many 
differences between them including that: 
the objectives of voluntary and charitable 

work are short-term ones and may be 
based on some of the stakeholders and 
not all of them. For instance, the companies 
in its practice of charitable works mainly 
concentrate on improving the living con-
ditions of the community’s individuals. In 
addition, such works are not a part of the 
companies’ message but classified within 
the framework of the accidental programs 
performed by the companies in certain 
conditions or religious occasions if they 
have sufficient budget. Also, they are not 
conducted periodically.

Focus on considering that the social 
responsibility is only aimed towards the 
community. This is another mistake in 
realizing the true concept of the social 
responsibility as it extends to include the 
stakeholders network with whom the com-
pany deals and not only the community.

This belief is prevalent due to 
the correlation of interests with a 
word which is derived from the 
community as the social responsibil-
ity is considered as the practice of 
the companies’ duties towards the 
community only. The management 
science indicates that the social 
responsibility is the responsible obli-
gation towards the stakeholders who 
represent various parties dealing 
with the company whether directly 
or indirectly and are affected by or 
affect the activities of the company 

including: the shareholders, the employees, 
the consumers, the environment, the com-
munity, the competitors, the government, 
the Civil Society Organizations, etc.

Considering that the practice of the 
social responsibility is the competence of 
non-profit organizations only, as the origin 
of the activities of non-profit organizations 
is their social and moral responsibility and 
their practice of voluntary works of the 
public interest which is recognized mat-
ter. Nevertheless, such organizations even 
though they achieve a progress in the 
charitable and voluntary works, yet their 
efforts are not sufficient any more.

Considering that the social responsibil-
ity ignores the economic and profit aspect 
of the companies. This is completely wrong, 
as there is no doubt that profitability is the 
main objectives on which all companies 
are based, and it is wrong to deny them 
such objective. On the contrary, the eco-
nomic responsibility is an integral part of 
the social responsibility as achieving profit-
ability means giving shareholders their full 
financial dues.

60
العدد 92 - يونيو 2014م



Gulf Market

5 Mistakes Hamper its Success
The social responsibility in its comprehensive meaning becomes the most prominent national proj-

ect which is supposed to contribute to the economic and scientific development process as well as the 
development of the human resources particularly in the Gulf countries. In addition to the working on the 
improvement of the quality of living conditions for the labors and their families which means the signifi-
cance of uniting the efforts among the government sector, the private sector and the Institutions of Civil 
Society to accommodate the work value, the joint performance and the spirit of the joint responsibility. 

Social Responsibility in Gulf Countries
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The Minister of Finance clarified 
that Saudi Arabia has offered its growth 
strategy on the meetings of the work-
ing group concerned with growth in G20 
showing that such strategy “based on 
the development plan” focuses on the 
continuation of work to enhance invest-
ment in the infrastructure, education and 
health sectors.

Growth of Housing Sector 
in Saudi Arabia

On the other hand, Dr. Shuwaish 
Al-Duwaihi, the Minister of Housing, expect-
ed a significant increase in the growth of 
the housing sector in Saudi Arabia in the 
light of the generous support from the 
state to fill the residential gap and face the 
continuous growing demand.

Al-Duwaihi revealed the completion 
of the national housing strategy which 
determined and analyzed the various 
challenges and proposed the solutions 
besides the completion of the housing 
support organization, pointing out he 
opened the submission for the citizens 
via an electronic platform on the internet 
which was launched on schedule.

He also pointed out that the Ministry 
had prepared the partnership framework 
and had set the standards required for 
assessing the real estate developers from 
various regulatory, operational, financing 
and marketing aspects where the partner-
ship program is implemented, noting that 
the first steps include the qualification of 
those interested in the partnership for the 
construction of residential buildings on the 
lands of the Ministry and marketing them 
for the citizens who deserve the housing 
support.

The Minister of Housing also promised 
to provide an atmosphere of transparency 
and competiveness which allows for each 
developer works and projects that com-
mensurate with his seriousness and the vol-
ume of his works, asserting that the citizen 
who deserves the residential product will be 
the judge on its level of success through the 
extent of his turnout to deal with it. He also 
called on banks and real estate financing 
companies to pump more funds to invest 
in the housing sector through lending the 
developers and citizens as well as increase 
the use of the funds available for the 
Ministry to serve the greatest number of the 
eligible citizens in the least possible time.

Al-Jasser: Enhancing the 
Productivity of the Workforce 

For his part, Dr. Muhammad Al-Jasser, 
the Minister of Economy and Planning, 
during his speech in the opening session 
of the conference, said: “The efforts of the 
economic policy making in the Kingdom 
focused on enhancing the productivity of 
the workforce and raising the productiv-
ity of the various economic sectors in 
general to build a firm foundation for a 
knowledge-based economy”.

Al-Jasser pointed out that the spend-
ing on research, development and inno-
vation increased from 0.4% of GDP at the 
end of the Eighth Development Plan 2004 
to 1.07% in 2010, referring to the growing 
interest of Saudi Arabia in science, tech-
nology and innovation within the Ninth 
Development Plan, indicating the start of 
the preparation for the second Five Year 
Plan, in addition to the expansion in the 
research, development and innovation 
centers attached to the universities. He 
also pointed out to the increasing num-
ber of patents globally registered to the 
Kingdom during the Ninth Development 
Plan and that the Kingdom ranked first 
among Arab countries by a distinctive 
margin as it recorded 45%.

Al-Ghamdie and the Volume of 
Saudi Capital Market

On the other hand, in his participation 
on the sidelines of Euromoney Conference 
held in Riyadh, Adel bin Saleh Al-Ghamdi, 
the Executive Director of Saudi Stock 
Exchange (TADAWUL) talked about the 

volume of the Saudi capital market and its 
position among the Gulf and international 
markets.

Al-Ghamdi began the dialogue by 
reviewing the position of the Saudi capi-
tal market among the members of the 
World Federation of Exchanges, asserting 
the durability and the magnitude of the 
Saudi capital market regionally and inter-
nationally. He said: “The role of the Saudi 
Stock Exchange (TADAWUL) is apparent 
in supporting the Family Companies 
through the visits and workshops which 
target educating such companies with 
the importance of transformation to joint 
stock companies listed in the market 
which will in turn maintain the sustain-
ability of such companies through the 
application of corporate governance, dis-
closure and others”.

In regard with the future plans of 
the Saudi Stock Exchange (TADAWUL), 
Al-Ghamdi confirmed the company’s deter-
mination to diversify the comprehensive 
products and services to provide the best 
solutions for brokerage firms, exporters and 
importers in accordance with the rules and 
regulations of the capital market.

In the same context, Al-Ghamdi 
answered a question on the readiness 
of “TADAWUL” for the IPO (Initial Public 
Offering) and the listing in the market con-
firming that “TADAWUL” is looking forward 
to the offering and listing in the future 
after the completion of all aspects that will 
confirm the company’s readiness including 
obtaining the required regulatory approvals.
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Saudi Arabia Lives the Best Years 
of Economic Recovery

Saudi Markets

Speakers at “Euromoney Saudi Arabia 2014”:

The Saudi economy has become a peculiarity between the economies of the entire world. This comes at 
a time when the economy of the Kingdom within the past ten years became among the top economies of 
the world in regard with performance, which enhances the possibility for the country over the forthcoming 
few years to be a genuine destination for foreign and Arab capitals interested in investment.

In this regard, Saudi officials participated in the inau-
guration of “Euromoney Saudi Arabia conference 2014” 
which was launched in Riyadh at the beginning of the last 
month, asserted that the average rate of real economic 
growth through this boom which extends for ten years is 
about 6.5% annually which is more than three times of the 
average growth rates achieved in the two previous decades.

Dr. Ibrahim Al-Assaf, the Minister of Finance declared 
the satisfaction of the International Monetary Fund for the 
economic performance of the Kingdom, showing that it 
has achieved a real growth of about 3.8% over the past year.

According to Al-Assaf, such growth has been achieved 
despite the lower growth in oil sector and the government 
spending supported the growth rates of the non-oil sector 
accompanied by the good performance of the private sector 
which grew at a rate of 5.5%.

He also pointed out that such positive situations are the 
natural result of the economic policies and reforms launched 
by King Abdullah bin Abdulaziz, the Custodian of the 
Two Holy Mosques. He also clarified that the International 
Monetary Fund granted preference to the economic per-
formance in Saudi Arabia for the year 2013 among the G20 
in the recent years in the light of the expected positive 
prospects of economy as IMF expected a growth in the 
Saudi economy by 4.1% this year and 4.2% in 2015.

In his opening speech to “Euromoney Saudi Arabia 
Conference 2014”, Al-Assaf indicated that the management 
of IMF acknowledged the good measures taken by the 
government to enhance the management of public finance 
as well as the continuous steps to support the financial 
development, regulation and supervision in Saudi Arabia. 
He also said “The discussions of the meetings of G20 and 
International Monetary Fund and the World Bank recently 
held in Washington highlighted the need to continue in 

adopting the economic policies which support the 
promotion of balanced and continuous recovery”.

Promotion of Economic Growth
Al-Assaf confirmed the commitment of G20 to adopt strat-

egies to enhance the economic growth by focusing on reforms 
in the fields of recruitment, investment, competition, and trade, 
adding “The objective is to raise the global growth rates by 2% 
during the next five years to emphasize the commitment of the 
international community to work jointly in order to maintain the 
gains achieved in recent years”.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Those who spoke and debated in the Euromoney Saudi Arabia 
Conference agreed that our country lives the best of its economic condi-
tions, and the better the economy is, the responsibilities of its various sectors 
towards the nation and society increased.

Among the discussions that concentrated on research for new innova-
tive ideas to achieve further growth and progress, that thinking about the 
future now takes more modern paths which transcend in their entirety 
the old conventional ideas to become coherent and consistent with the 
new world trend towards businesses characterized by labor openness, and 
related to what has been made possible over the past years, including tech-
niques that contribute to raising the industrial movement, away from the 
link with oil, or the recognized economic areas.

Away from the conference and its debates, the talk about corporate 
social responsibility began also to enter into complex areas, despite the fact 
that the concept of social responsibility is a relatively new in the world. It 
is newer concept in our region. So, it lives what might be called the labor 
stage, birth for definition and then comes establishment of the culture. This 
will be followed by maturation in the programs, the quality of which is going 
to be specific for success in deepening the concept in the private sector.

There in the Arab and perhaps the Islamic world an intellectual line that 
converges with the concept of social responsibility as charity and initia-
tive are parts of the culture of the community based on the teachings of 
the Islamic religion. There is also Zakat which can be considered as the 
minimum responsibility of the rich, who are today the companies and some 
governments, toward the poor.

Companies are not intended to fill the government performance gaps 
and deficiencies towards the community, but it is supposed that their con-
tribution is in the form of quality initiatives that add to the community and 
enter into more inclusive areas than the government duty which specializes 
in providing the basics of life for the people.

The companies should consider their social responsibility as investment 
that actually pays off on profit, and develops loyalty to their brand. It is in 
the long term a real development of assets in addition to its contribution to 
the development of society.

Economic prosperity

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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